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Livro: a troca 

Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me 

deram casa e comida. 

Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia 

parede; deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encostava num 

outro e fazia telhado. 

E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra 

brincar de morar em livro. 

De casa em casa eu fui descobrindo o mundo (de tanto olhar pras 

paredes). Primeiro olhando desenhos; depois, decifrando palavras. 

Fui crescendo; e derrubei telhados com a cabeça. 

Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas 

a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou 

de construir novas casas.  

Só por causa de uma razão: o livro agora alimentava a minha 

imaginação. 

Todo o dia a minha imaginação comia, comia e comia; e de barriga 

assim toda cheia, me levava pra morar no mundo inteiro: iglu, 

cabana, palácio, arranha-céu, era só escolher e pronto, o livro me 

dava.  

Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa 

que- no meu jeito de ver as coisas – é a troca da própria vida; 

quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. 

Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um 

dia de alargar a troca: comecei a fabricar tijolo pra – em algum 

lugar – uma criança juntar com outros, e levantar a casa onde ela 

vai morar. 

(Lygia Bojunga, 1990)     



RESUMO 

O estudo investiga as contribuições da literatura para a inclusão social na escola, explorando o 

potencial inclusivo do texto literário. Sua relevância consiste em fornecer ao professor 

subsídios para ampliar suas competências no ensino de literatura a partir do (re)conhecimento 

da função inclusiva do texto literário e da construção de uma comunidade de leitores que 

atenda à diversidade de interesses, necessidades e sentimentos dos aprendizes. Entende-se que 

a literatura é inclusiva em sua natureza pois, inclui o leitor no texto e permite práticas 

socializadoras de leitura. O estudo alinha-se à vertente qualitativa caracterizando-se como 

pesquisa-ação participante. Adotaram-se como procedimentos metodológicos a observação 

participante e a intervenção pedagógica. O estudo realizou-se em uma turma de 4º ano do 

ensino fundamental com 43 alunos, de faixa etária entre 8 e 13 anos, matriculados na Casa do 

Menor Trabalhador – CMT, escola pública do município de Natal-RN (Brasil). Os 

instrumentos utilizados foram: gravação em áudio; diário de campo; entrevistas. Na 

intervenção pedagógica, realizaram-se 20 aulas de leitura de literatura de contos, fábulas, 

poemas e adivinhas com diferentes estratégias didáticas. As sessões de leitura foram 

desenvolvidas conforme os moldes da andaimagem (scaffolding) descritos por Graves e 

Graves (1995). Tomou-se como referencial teórico os estudos de Aiscow, Porter e Wang 

(1997), Amarilha (1997; 2006), Aquino (1998), Eco (2003), Caldin (2004; 2003), Cazden 

(1991), Chartier (1994), Culler (1999), Iser (1996), Manguel (1997), Paulino (2001), Perrenoud 

(2001), Petit (2008), Sartre (2006), Stainback e Stainback (1999), Stierle (1979) e Zilberman 

(2005). A análise aponta a relevância do diálogo entre literatura e inclusão social para 

democratizar a leitura literária e tornar o ambiente escolar mais inclusivo. Confirma a 

natureza inclusiva do texto literário, no modo como promove a entrada cooperativa do leitor 

no texto literário em prática socializadora de aprendizado, de compartilhamento de 

sentimentos, sensações, subjetividades e de acolhimento das diferenças. O estudo revela e 

consolida a leitura de literatura como uma atividade intelectual significativa, prazerosa e 

democrática, na qual o leitor, ao colaborar com a construção de sentidos e ao estabelecer 

relações interativas, passa por transformações que favorecem a inclusão. Ressalta-se a 

importância do mediador de leitura na seleção de estratégias que viabilizem a democratização 

da literatura e pela literatura, no pequeno universo da sala de aula, que atendam às 

necessidades dos educandos, desenvolvendo habilidades leitoras, incentivando o gosto pelo 

texto literário que educa e convida à inclusão. 

Palavras-chave: Leitura de Literatura. Inclusão social. Formação do leitor. 



RESUMEN 

El estudio investiga las contribuciones de la literatura para la inclusión social en la escuela,  

explorando el potencial incluyente del texto literario. Su importancia para el profesor es 

proporcionar los subsidios para ampliar sus habilidades en el enseño de la literatura a partir 

del (re)conocimiento de la función del texto literario y la construcción de una comunidad de 

lectores que cumpla la diversidad de intereses, necesidades y sentimientos de los alumnos. Se 

entiende que la literatura es incluyente en su naturaleza pos, incluye al lector en el texto y 

permite la socialización de las prácticas de lectura. El estudio se suma al vertiente cualitativo 

caracterizandose como pesquisa-acción participativa. Adoptaran-se como procedimientos 

metodológicos la observación participativa y intervención pedagógica. El estudio se realizó en 

una clase de 4º grado de la escuela primaria con 43 alumnos, de edades comprendidas entre 

los 8 y 13 años, inscritos en la Casa do Menor Trabalhador – CMT (Casa del menor 

trabajador), escuela pública de la ciudad de Natal-RN (Brasil). Los instrumentos utilizados 

fueron: grabación de audio, diario de campo, entrevistas. En la intervención pedagógica, 

fueran realizadas 20 clases de lectura de literatura de cuentos, fábulas, poemas y adivinanzas 

con diferentes estrategias didácticas. Las sesiones de lectura se han desarrollado de acuerdo 

con los moldes de andamiaje (scaffold) descritos por Graves y Graves (1995). Se tomó como 

referencia los estudios teóricos de Aiscow, Porter e Wang (1997), Amarilha (1997; 2006), 

Aquino (1998), Eco (2003), Caldin (2004; 2003), Cazden (1991), Chartier (1994), Culler 

(1999), Iser (1996), Manguel (1997), Paulino (2001), Perrenoud (2001), Petit (2008), Sartre 

(2006), Stainback e Stainback (1999), Stierle (1979) y Zilberman (2005). El análisis evidencia 

la importancia del diálogo entre la literatura y la inclusión social para la democratización de la 

lectura literaria y tornar el ambiente escolar más inclusivo. Confirma el carácter inclusivo del 

texto literario, la forma como promueve la entrada cooperativa del lector en el texto literario 

en la socialización de la práctica del aprendizaje, el intercambio de sentimientos, sensaciones, 

subjetividades y de abertura a las diferencias. El estudio revela y refuerza la lectura de la 

literatura como una actividad intelectual significativa, agradable y democrática, en la que el 

lector, para ayudar con la construcción de sentidos y de establecer relaciones interactivas, 

pasa  por cambios que favorecen  la inclusión. El estudio resalta la importancia del mediador 

de lectura en la selección de estrategias que permitan la democratización de la literatura y por 

la literatura, en el pequeño universo de la clase, que respondan a las necesidades de los 

alumnos, desarrollando habilidades lectoras, fomentando el gusto por el texto literario que 

educa y hace un convite para la inclusión. 

Palabras clave: Lectura de la literatura. Inclusión social. Formación de los lectores. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa “Literatura e Educação: um caso/uma casa de inclusão” estuda a 

interface Literatura e prática pedagógica em que se articula o ensino de literatura ao trabalho 

de inclusão social na escola. Nesse enfoque, temos como objetivo investigar as contribuições 

da literatura para a inclusão social na escola e, mais especificamente, para a construção de 

uma comunidade de leitores, que, para fins desta dissertação, é entendida como uma casa, na 

qual todos podem se relacionar e ler literatura.   

        

1.1 O encontro com João, o morador-referência 

O encontro com João, um aluno que escolheu a literatura como porta de entrada para 

a inclusão social na escola, aconteceu a partir do referido episódio: 

Profa.: Do que você mais gostou nessa história? 
João: Eu gostei de todas. 
Profa.: De todas? Mas eu só contei uma. 
João: É. Eu também queria aquela. 
Profa.: Qual? 
João: Aquela do dinossauro. 
Profa.: Mas eu já contei a história de hoje. 
João: Por que você não conta só história? De manhã e de noite?  
(SOUZA, 2006, p.130) 

O diálogo acima, ocorrido entre a professora e o seu aluno, poderia se referir a uma 

situação freqüente em uma sala de aula comum, inserida em uma escola comum. Mas o que 

torna esse diálogo episódio de reflexão e de motivação para esta pesquisa é o fato de ele ter 

ocorrido entre uma professora e seu aluno que possui necessidades educacionais especiais.  

Na sala de aula de uma escola inclusiva, a mobilização desse aprendiz para a aula de 

literatura era freqüente. O episódio destacado é parte de um momento de inclusão na escola e 

na leitura, mediante a literatura. 

O que mais despertou o interesse dessa professora foi o fato de o aluno em questão, 

cuja especificidade dificulta a sua interação social com o grupo e com os pares, escolher o 

momento da leitura de literatura para se socializar e aprender com a professora e com o grupo, 

demonstrando, com isso, o quanto o texto literário era significativo, ao atender as suas 

necessidades e acolher a sua individualidade.   
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     A história de João, melhor descrita, no capítulo Leitura para incluir: a 

contribuição da literatura infantil na educação inclusiva, do livro Educação e inclusão 

social de pessoas com necessidades especiais: desafios e perspectivas (MARTINS, et al., 

2007), originou o interesse por essa pesquisa e nos conduziu por um caminho de reflexões 

sobre a importância do ensino de leitura e literatura para crianças que possuem necessidades 

educacionais especiais. Essa problemática tomou uma dimensão mais abrangente, 

considerando que, no contexto das escolas do nosso país, muitas crianças são privadas do 

direito ao prazer e à educação pela literatura. Assim, João, nossa referência de morador, ao se 

incluir na literatura e, conseqüentemente, em uma casa-escola inclusiva e literária, nos levou a 

enxergar o “potencial inclusivo” da literatura, de modo que o nosso problema passou a incluir 

todas as crianças que estão à margem desse ensino significativo e formativo, por entendermos 

que o processo de inclusão social na escola, de modo geral, e o ensino de leitura e literatura, 

de modo especifico, devem ser oportunizados a todos os aprendizes, independentemente de 

suas diferenças e limitações. 

Essa motivação investigativa inicial foi incentivada, sistematizada e subsidiada pela 

experiência de iniciação científica (2004-2006), na linha de pesquisa O Ensino de Leitura e de 

Literatura, no Departamento de Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Naquela oportunidade, originaram-se diálogos com algumas áreas do conhecimento: a 

Educação, com foco na formação do professor e no ensino de leitura e literatura; a Educação 

Inclusiva; a teoria da leitura e Literatura e os pressupostos da Biblioterapia, discutidos com 

maior profundidade no campo da Biblioteconomia e da Psicoterapia.

Os resultados desse estudo inicial, apresentados, em 2006, na pesquisa monográfica 

Do ato mágico da leitura à experiência terapêutica: a contribuição da interface biblioterapia 

e literatura na educação de crianças (SOUZA, 2006), apontaram para a importância da 

literatura na educação, considerando-se as dimensões de educar, cuidar e praticar atitudes 

terapêuticas por meio da leitura.  

Com esse trabalho, ressaltamos, sobretudo, que a interface entre Literatura, 

Biblioterapia e Educação reafirmou a natureza transdisciplinar do texto literário, fundamental 

para um trabalho mais amplo de formação do leitor e mais adequado à diversidade de 

necessidades, interesses e sentimentos dos alunos. Consideramos, ainda, essa interface como 

um espaço de diálogo e reflexão acerca das questões que perpassam a formação do professor-

leitor e a democratização da leitura de literatura, diante das novas necessidades que emergem 

no cenário educacional, relacionadas com as habilidades leitoras do aluno, a sua capacidade 

comunicativa e a valorização das suas diferenças.  
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Outro resultado significativo diz respeito à identificação, nos textos que compõem a 

literatura clássica e contemporânea, de elementos formativos que possibilitam uma 

experiência estética e terapêutica, favoráveis ao desenvolvimento psicoafetivo dos alunos e 

facilitadores de transformações que podem ocorrer com o leitor, tais como o processo de 

identificação, a projeção, a catarse e a renovação de visão do leitor. Acrescentamos a isso a 

viabilidade do gênero conto para o trabalho com os sentimentos do leitor, pois ele traz 

narrativas que problematizam a vivência humana em uma progressão de acontecimentos 

fundados na realidade. 

Enquanto os contos se apresentam como textos significativos que têm muito a oferecer 

ao seu leitor em termos de experiências no plano simbólico, identificamos o crescimento de 

publicações contemporâneas que se intitulam literatura, mas que se classificam como obras de 

auto-ajuda e/ou de natureza paradidática e são definidas, na atualidade, como um conjunto de 

obras que abordam diversos problemas enfrentados na infância, sejam eles problemas físicos, 

práticos, intelectuais ou emocionais (ASBAHR; FERREIRA, 2002). 

Ao considerarmos o trabalho com a inclusão social na escola, essas publicações 

“modernas” são muito convidativas, uma vez que tocam em pontos específicos como a 

síndrome de Down, o autismo e outras questões recorrentes na vida da criança. Por outro lado, 

podem dicotomizar o ensino de literatura e representar a falsa promessa de uma leitura 

significativa, pois, muitas vezes, fazem empréstimos à linguagem literária para trazer apenas 

uma abordagem instrucional e superficial dos problemas vivenciais, que não discute nem 

aprofunda os conflitos internos do leitor. 

Frente a essas constatações, trazemos para o foco desta dissertação uma problemática 

pedagógica que articula o processo de formação e inclusão social do leitor, mediante a leitura 

de literatura e, consequentemente, a formação do professor no trato do texto literário. Nessa 

direção, tomamos como pressupostos o fato de que a literatura é inclusiva em sua natureza e, 

por isso, inclui o leitor no espaço inacabado do texto, contribuindo, assim, para a construção 

de uma comunidade de leitores.  

1.2 Mas por que construir a casa?  

A relevância desta investigação está na possibilidade de explorarmos a inclusão social 

na escola e o ensino de literatura, (re)conhecendo o texto literário como um caminho 

significativo para o enfrentamento de problemas que se inserem nos dois pólos do processo 

educativo:  
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- no ensino, as estratégias e proposições metodológicas do professor para a 

promoção da leitura e o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social dos alunos; as 

seqüências didáticas, no ensino de leitura e literatura, facilitadoras de experiências 

com o texto literário e das situações inclusivas em sala de aula; 

- na aprendizagem, o contato do aluno com os textos literários viabilizado por uma 

mediação competente, estimuladora e democrática; a experiência da leitura de 

literatura para sentir prazer, traduzir emoções, interagir com o outro e aprender 

sobre os seus próprios sentimentos e conflitos em linguagem simbólica. 

Embora haja uma vasta produção teórica sobre a inclusão social na escola e a 

importância da literatura para o desenvolvimento integral da criança, constatamos que são 

incipientes os estudos que propõem a interface entre essas áreas. Enquanto isso, a prática 

escolar tem revelado a urgente necessidade de interlocuções diretas entre as áreas que 

contribuem com a Educação, de uma maneira geral. A esse respeito, acreditamos na 

relevância de uma interface que una literatura e educação inclusiva, nos eixos seguintes: 

leitura e diversidade, linguagem e diferença, interação com o livro e com a comunidade 

leitora e inclusão na escola. 

Na realidade escolar, o trabalho desenvolvido nessas áreas ainda é negligenciado por 

parte de educadores que lidam com ambientes adversos e conflituosos. Quanto à inclusão, 

apesar de expressivos progressos, visualizamos um panorama de contradições, no qual as 

diferenças individuais entre as pessoas ainda não são devidamente respeitadas (MARTINS, 

2002).  

No que concerne à leitura, observamos o despreparo dos professores como leitores e 

formadores de leitores, assim como a relação esporádica e precária que eles estabelecem com 

o texto literário (AMARILHA, 1991, 1993 e 1994), permitindo-nos a inferência de que não 

reconhecem o seu potencial inclusivo e formador e, conseqüentemente, não o utilizam em sala 

de aula, privando as crianças de uma experiência que, ao mesmo tempo, pode ser prazerosa e 

atender às suas necessidades individuais. 

A respeito da aprendizagem da leitura e da literatura, Martins (2002) acrescenta que as 

habilidades leitoras são exigidas de todos os educandos, inclusive dos que estão à margem da 

escola, como uma necessidade básica. Por isso, o compromisso de formar o leitor também se 

aplica a todas as crianças, tenham elas necessidades educacionais especiais ou não.  
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A partir das constatações reveladas pelas autoras citadas, torna-se evidente a 

necessidade de pesquisas que aprofundem questões específicas que articulem educação, 

inclusão e ensino de leitura e literatura. Indo além das reflexões “disciplinares”, essas 

pesquisas poderiam estreitar relações com outras áreas de conhecimento, de forma que a visão 

de educação fosse ampliada, que houvesse a substituição de “um ensino tornado mais 

utilitarista do que cultural” (DELORS, 2003, p.100) por uma proposta de educação aberta a 

todos e fundada na arte literária. Nesse sentido, entendemos que, conforme apregoam as 

tendências educacionais do século XXI, não só as crianças consideradas normais têm direito à 

educação global, com acesso à produção cultural e artística, mas também as marginalizadas, 

vítimas do preconceito e da precariedade do sistema de ensino.  

Em muitos espaços de formação, o contato com a literatura é uma realidade para 

poucos, pois muitos alunos não se sentem encorajados a interagir com os textos literários, e 

seus professores, por outro lado, como não estão preparados para promover esse encontro, 

perpetuam acomodações e preconceitos, colaborando com um sistema que é excludente e 

privando os alunos de uma fonte fundamental de aprendizado. Como uma possível solução, 

Delors (2003, p.100) aponta alguns caminhos para a inovação educativa: 

O século XXI necessita desta diversidade de talentos e de personalidades, 
mais ainda de pessoas excepcionais, igualmente essenciais em qualquer 
civilização. Convém, pois, oferecer às crianças e aos jovens todas as 
ocasiões possíveis de descoberta e de experimentação – estética, artística, 
desportiva, científica, cultural e social –, que venham completar a 
apresentação atraente daquilo que, nestes domínios, foram capazes de criar 
as gerações que os precederam ou suas contemporâneas. Na escola, a arte e 
a poesia deveriam ocupar um lugar mais importante do que aquele que lhes 
é concedido. 

       

Diante desses desafios, é dever de todo educador se comprometer com o 

desenvolvimento de competências na formação leitora de seus alunos, independentemente de 

sua etnia, classe social e, principalmente, independentemente de suas limitações físicas, 

cognitivas e afetivas. Além disso, o educador deve ir em busca de usos mais significativos do 

texto literário, considerando a formação de todos os leitores, que possuem uma subjetividade, 

que possuem uma história. Complementando essa atitude, é também função do professor 

mobilizar outros recursos didático-pedagógicos para criar situações de inclusão na instituição 

escolar e no ensino de literatura, tendo em vista que essa escola se encontra aberta para o 

mundo, para as linguagens e para a diversidade. Para isso, é inevitável destacarmos a 

literatura, cuja linguagem se apresenta de maneira peculiar, metafórica, simbólica, 
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convidativa e emotiva, permitindo uma maior interação entre o leitor e o texto e possibilitando 

a construção de uma comunidade leitora na qual todos desfrutam de uma educação e de um 

prazer comum.  

A literatura vem se transformando ao longo dos anos “num dos mais eficazes 

instrumentos de formação da criança” (COELHO, 1991, p.320), reafirmando-se como cenário 

democrático de personagens e linguagens diferentes, espaço de abordagens inusitadas dos 

aspectos do cotidiano, lugar de vivência de experiência catártica. Considerando essas 

particularidades da linguagem literária, entendemos a necessidade de um estudo aprofundado 

de suas contribuições para atender à diversidade de sujeitos que compõem o âmbito 

educativo. 

Com essas razões, justificamos a articulação da literatura com a educação inclusiva de 

crianças escolares, não com o simples intuito de defender os excluídos e/ou o trabalho com o 

texto literário, mas, sim, de defender o ensino de literatura para todas as crianças, a fim de que 

elas sejam incluídas na comunidade escolar e na própria literatura, que é arte, cultura, 

comunicação e prazer. Com isso, pretendemos suscitar reflexões sobre as contribuições da 

literatura para a educação de crianças, considerando o texto literário como fundamental para 

promover o ambiente inclusivo e o leitor que tanto se almeja. 

1.3 E para que construir a casa? 

Tomando como eixos a qualificação do professor-leitor no processo de formação 

leitora e de inclusão social na escola mediante a literatura, consideramos como norteadoras da 

pesquisa as seguintes questões:  

- Qual é a contribuição da literatura para a educação inclusiva? De que 

forma a construção de uma comunidade de leitores de literatura pode 

contribuir para a inclusão social na escola? 

- Quais as especificidades da literatura que favorecem o trabalho de 

inclusão social na escola? 

- Qual é a importância da interface entre literatura e inclusão para a 

prática pedagógica? 

- Que proposições pedagógicas podem ser sugeridas para um trabalho de 

inclusão na escola e em práticas leitoras, mediante a literatura? 
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Para responder a essas questões, destacamos o papel da literatura na educação 

inclusiva, privilegiando como objeto de estudo as contribuições da literatura para o processo 

de inclusão na escola e em uma comunidade leitora. Para o tratamento desse objeto, é 

necessário delimitarmos algumas circunstâncias nas quais a pesquisa deve ser considerada. 

Primeiramente, aprofundamos os estudos sobre a teoria da leitura e da literatura, na 

intenção de conhecer as possibilidades interativas do texto literário e os efeitos que este pode 

provocar no seu leitor. Em decorrência desse aspecto, serão enfocadas as características 

inclusivas do texto literário que facilitam o trabalho com a diversidade de crianças.  

Frente à possibilidade de conceber o texto literário como um caminho significativo 

para a construção de uma comunidade leitora e inclusiva, julgamos necessária a análise de 

características do texto literário que formem um leitor crítico e autônomo e levem ao 

aprendizado sobre a vida e sobre os sentimentos.  

No tocante à inclusão, optamos por não delimitar nenhuma especificidade ou diferença 

dos sujeitos, pois consideramos uma amplitude da inclusão social na escola, que ultrapasse 

aquelas crianças que possuem deficiências previstas pela Educação Especial. Assim sendo, 

para fins deste estudo, é alvo de estratégias inclusivas qualquer prática educativa direcionada 

a alunos que apresentem especificidades menos perceptíveis ou corriqueiras no meio 

educacional, tais como dificuldades de aprendizagem, dificuldades de adaptação escolar, 

distúrbios gerais do desenvolvimento, psicoses, condutas típicas, superdotação, hiperatividade 

e, inclusive, problemas de comportamento e interação social.  

Diante dessa abertura, englobamos nesta investigação a tentativa de direcionar o olhar 

para todos os que constituem o ambiente escolar. Assim, entendemos como inclusão social na 

escola a prática de inclusão de todos, independentemente de suas diferenças, em uma 

instituição que possa satisfazer suas necessidades. “É um movimento que busca repensar a 

escola, para que a escola da discriminação dê lugar à escola aberta a todos” (MARTINS, 

2006, p.19). Em contrapartida, tem-se a Educação Especial como uma modalidade da 

educação, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino (podendo se tratar de um 

atendimento especializado e segregativo), que perpassa todos os níveis de ensino e abrange 

um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que colocado à disposição dos 

alunos com deficiência.  

Assumidos esses conceitos e concluídos os aprofundamentos teóricos, partimos para 

o campo com vistas a estabelecer uma investigação sobre o ensino de literatura em instituição 

regular e inclusiva. Na realidade investigada, essa proposta não se restringiu à observação das 
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situações inclusivas decorrentes do ensino de literatura. Realizamos, além disso, uma 

intervenção pedagógica, com sessões de leitura de literatura que contemplaram contos da 

literatura clássica e da literatura contemporânea, poemas, fábulas, adivinhas e parlendas. 

Com isso, almejamos experimentar e propor alternativas de trabalho com a literatura 

que potencializem a atuação de professores que lidam com realidades adversas, no sentido de 

ampliar suas possibilidades no ensino de leitura e literatura e, simultaneamente, no 

desenvolvimento de estratégias inclusivas. A esse respeito, é fundamental lembrar que o foco 

é a inclusão do leitor na escola e numa prática significativa de formação leitora, de modo que, 

no encontro com o texto literário e inserção na comunidade em formação, sejam ampliadas as 

suas habilidades recepcionais e sejam respeitados sua subjetividade, seu ritmo de 

aprendizagem, seus interesses e seus sentimentos.  

     Ao propormos a interface literatura e inclusão social na escola, não objetivamos 

fazer uma abordagem reducionista da educação inclusiva, mas, sim, oferecer sinalizações 

sugestivas que qualificam o professor no atendimento à diversidade escolar e leitora, por 

intermédio das várias possibilidades oferecidas pela literatura, ampliando, conseqüentemente, 

suas possibilidades de mediador da palavra e da imagem. As possíveis articulações feitas 

entre os dois campos pretendem sugerir caminhos apoiados na experiência da leitura de 

literatura que visam com à educação de todas crianças, independentemente de suas 

dificuldades e limitações. 

É importante esclarecer, ainda, que nos opomos a qualquer abordagem pragmática e 

utilitária da literatura por compreendermos que ela, em sua natureza complexa, artística e 

simbólica, não é um meio para um fim, mas um fim em si mesma pois educa em aspectos 

formativos, o que a justifica na educação da criança e a revela como fundamental para o seu 

desenvolvimento. Em função disso, não visamos “utilizar” a literatura como mediadora da 

inclusão; pelo contrário, visamos ensinar a literatura em toda a sua potencialidade e, nesse 

processo, investigar indícios de inclusão social desencadeados por esse ensino. Para isso, a 

intervenção se restringiu às aulas de leitura de literatura, sem que fossem criados 

desdobramentos pragmáticos e finalidades externas a esse trabalho que, por si só, é 

amplamente inclusivo e educativo.    

A partir dessa abordagem e dessas delimitações, objetivamos, com esta dissertação, 

investigar as contribuições da literatura para um trabalho de inclusão social na escola.  

Desse objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos: explorar os 

aspectos conceituais da inclusão social na escola, com o foco na importância da literatura para 

a concretização desse processo; abordar os aspectos históricos e conceituais da literatura, com 



22 

22

ênfase em suas características inclusivas; observar o ensino de literatura em sala de aula 

inclusiva e intervir nele, com vistas a experimentar e analisar estratégias de inclusão na e pela 

literatura. 

1.4 O estado da casa  

As discussões teóricas sobre literatura e sobre inclusão social na escola têm percorrido 

caminhos dicotômicos, demonstrando, com isso, a ausência de um diálogo sistemático entre 

os dois campos. Essa falta de interesse pode ser resultante de uma precária articulação entre 

os problemas que emergem na prática pedagógica e as pesquisas educacionais que constroem 

proposições teórico-metodológicas.  

É interessante perceber que esses “desencontros” têm ocorrido dentro da própria 

área da Educação, negligenciando importantes interlocuções e dimensões educacionais. Na 

sala de aula, ainda se insiste nos modelos cartesianos e disciplinares, em detrimento de novas 

tendências interdisciplinares e transdisciplinares.

Por outro lado, observa-se um sensível crescimento nos estudos acerca da inclusão 

social na escola, principalmente, dos estudos que se direcionam para a inclusão de pessoas 

com necessidades educacionais especiais (OMOTE, 2003). Nesse âmbito, podem ser 

identificados alguns avanços que confirmam a complexidade da inclusão e, 

conseqüentemente, a necessidade de novas estratégias que a viabilizem. 

No entanto, ainda são tímidas e incipientes as construções que aliam literatura e 

educação inclusiva, uma vez que temos poucas notícias de casas vizinhas que promovam, de 

modo específico, uma interlocução entre literatura e inclusão. O que encontramos foram 

algumas aproximações que nos permitem chamar essas casas de “vizinhas”, porém com 

projetos de construção diferenciados.  

Recentemente, os estudos de Caldin (2004) direcionaram a literatura para práticas 

inclusivas, chamando a atenção para a função social da leitura literária. Segundo a autora, a 

literatura assume, na contemporaneidade, a relevante função de despertar questionamentos, 

críticas e reflexões sobre a realidade, constituindo-se instrumento poderoso de mobilidade 

escolar e social. Essas proposições fortalecem a tese de que a literatura é fundamental para um 

trabalho consciente e crítico de inclusão na escola. 

Em outra perspectiva mais restrita, estudiosos têm privilegiado a leitura de literatura, 

no trabalho de inclusão com pessoas que possuem necessidades educacionais especiais, como 

Pereira (2000) que investiga os resultados de sessões de leitura crítica para a inclusão 
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psicossocial de alunos cegos. Suas pesquisas apontam a leitura de literatura como um 

“instrumento útil, que oferece aos indivíduos com necessidades especiais a possibilidade de 

formação intelectual, necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades” (PEREIRA, 

2000, p.1). Além disso, a autora elege a escola como espaço para essa atitude de inclusão pela 

leitura e afirma que “o trabalho com textos literários reintroduz na leitura o lado do prazer que 

é definido pelos atrativos do lúdico, da recreação e da fantasia” (PEREIRA, 2000, p.1).   

A pesquisadora Aracy Ernst-Pereira (2005) orienta, na cidade de Pelotas-RS, 

pesquisas sobre o fenômeno da exclusão a partir da análise do discurso presente nos contos de 

fadas. Como resultados desses estudos, Ernst-Pereira reafirma as possibilidades de inclusão a 

partir dos contos literários, valorizando seu caráter polissêmico na subversão de 

padronizações, na inserção do diferente e na ruptura com o processo de produção dominante 

de sentidos sociais. 

De acordo com Zardo e Freitas (2004), a literatura é uma forte aliada na superação de 

representações sociais acerca da deficiência e da diferença que desde a Antigüidade 

acompanham a humanidade. Diante das exigências de educar para incluir, as autoras se 

posicionam a favor da literatura. 

Sob este prisma, consideramos oportuno o investimento em recursos e a 
formulação de estratégias que buscam aliar cognição, afetividade e 
imaginação, como é o caso da literatura. [...] A literatura pode ser o cerne da 
construção de uma educação inclusiva, pois operando a partir de sugestões 
fornecidas pela fantasia e imaginação, socializa formas que permitem a 
compreensão dos problemas e demonstra-se como ponto de partida para o 
conhecimento real e a adoção de uma atitude que valorize as diferenças e as 
particularidades (ZARDO; FREITAS, 2004, p.2). 

Essa discussão refere-se ao papel da escola no resgate dos valores humanos por meio 

de bens culturais. A esse respeito, sabe-se que as atividades escolares ligadas às artes e à 

cultura, de uma forma geral excluem, freqüentemente, as crianças que possuem necessidades 

educacionais especiais. 

Da articulação entre leitura, diversidade e letramento derivam-se, ainda, alguns 

encaminhamentos propostos por Lodi, Harrison, Campos e Teske (2002; 2004), na ampliação 

da reflexão sobre a exclusão social dos grupos minoritários. Ao discutirem a importância dos 

recursos midiáticos para a Educação Inclusiva, esses teóricos centralizam a aprendizagem de 

leitura de alunos surdos e de alunos com deficiência mental e com deficiência visual e, além 

disso, problematizam as experiências de inclusão no ensino regular, mediante suportes de 

leitura e uso do computador.  
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Ao entender a leitura de literatura como uma prioridade para o letramento de 

crianças que não dominam o uso social da língua e que, por isso, se encontram 

marginalizadas, Ponte (2007) também discute a inclusão na leitura literária como uma questão 

de inserção social na escola e fora dela.  

Outras notícias de iniciativas de estudos sobre a democratização da leitura e da 

literatura e sobre o valor social do letramento literário nos chegam pelas vozes de Paiva, 

Martins, Paulino e Versiani (2004; 2005), organizadores de discussões publicadas pelo Centro 

de Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE. Essas publicações, referentes à interface 

Literatura e Educação, oferecem-nos um material vasto para reflexão teórica sobre a inclusão 

na leitura literária, as especificidades do texto literário e a importância de sua democratização.  

Além desses interlocutores diretos, encontramos subsídios em estudos em que se 

relacionam leitura e Educação Especial, desenvolvidos por Vizim (2001) e seus 

colaboradores, em parceria com a Associação Brasileira de Leitura (ALB). Nesse diálogo, os 

autores defendem as linguagens como elementos fundantes da formação e inclusão social das 

pessoas com necessidades educacionais especiais, dentre elas, a linguagem literária, apontada 

como uma linguagem da cidadania. Ressaltam, ainda, a necessidade do acesso às novas 

tecnologias e aos suportes de leitura. 

Nesse sentido, destacam-se, ainda, as pesquisas de Carvalho (2000; 2004), cujo foco 

principal é a defesa de inovações educativas no trabalho de inclusão que priorizem a 

reestruturação das culturas, políticas e práticas abertas, viabilizadoras da integração social, 

intelectual e emocional entre os sujeitos que compõem o cenário educativo e os objetos da 

cultura, o que inclui a literatura. 

Como podemos observar, a maioria das pesquisas citadas se aproxima de nossa 

investigação no que diz respeito ao eixo literatura e inclusão, ao mesmo tempo em que dela se 

distanciam, pois consideram a inclusão como um projeto destinado apenas a aqueles que 

possuem necessidades educacionais especiais e percebem a literatura apenas como um 

instrumento de inclusão social, educacional e cultural.  

Essa constatação da escassez de estudos sobre o potencial inclusivo da literatura e 

sobre suas contribuições para a construção de uma escola que seja casa inclusiva, de 

convivência e de leitura, reafirma a necessidade dessa investigação como uma construção 

urgente para pensarmos sobre as possibilidades de uma educação mais democrática e 

prazerosa.    
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1.5 Guia de entrada na casa-dissertação  

A dissertação apresentada consta de sete capítulos organizados da seguinte forma: 

• Capítulo 1: Introdução, em que apresentamos os dados introdutórios, dentre os 

quais se destacam o objeto de estudo, a justificativa, as questões-problema, os objetivos, o 

estado da arte e a organização do trabalho. 

• Capítulo 2: A paisagem ecológica do espaço de construção da casa, em que 

descrevemos e analisamos os aspectos contextuais e estruturais (ecológicos) do campo de 

investigação, abrangendo o locus, os sujeitos e as relações sociais e educativas estabelecidas 

entre eles.  

• Capítulo 3: A história de uma construção como objeto de pesquisa, em que

apresentamos a abordagem metodológica, o referencial teórico, a descrição das etapas, dos 

instrumentos e dos procedimentos de investigação.

• Capítulo 4: Inclusão social e literatura: da teoria à prática, em que

desenvolvemos reflexões teóricas sobre a inclusão social e a literatura. Primeiramente,

conceituamos a inclusão social na escola, dialogando com a legislação vigente. Nesse 

transcurso, tomamos como base uma visão abrangente de inclusão que considera não só as 

crianças que possuem necessidades educacionais especiais mas todas que estão à margem de 

uma educação democrática e inclusiva. Na seqüência, abordamos aspectos históricos e 

conceituais da literatura, problematizando as diversas funções que lhe foram atribuídas, no 

decorrer da história. Defendemos que a Literatura, ao ser utilizada de forma adequada, pode 

desencadear a inclusão na escola e em uma prática significativa de formação leitora. Para isso, 

evidenciamos as características do texto literário que o privilegiam para o trabalho em um 

contexto diversificado e conflituoso, enfatizando os elementos que o tornam educativo, 

artístico, prazeroso e favorável à inclusão social na escola. Analisamos, ainda, o grupo-sujeito 

com o foco nestes dois eixos: a inclusão social e o ensino de literatura.  

• Capítulo 5: Caminhos possíveis para a construção da casa-inclusiva, na/pela 

literatura, em que analisamos alguns dados que constituem o nosso corpus: observações das 

aulas de leitura da professora titular e da auxiliar de biblioteca e as sessões de leitura 

implementadas pela professora-pesquisadora. Para efeitos dessa análise, exploramos as etapas 

de construção da comunidade de leitores, as relações interativas entre os sujeitos e as 

possíveis cenas de inclusão decorrentes da literatura para discutirmos estratégias didático-

pedagógicas que contribuem para a inclusão na/pela literatura.  
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• Capítulo 6: In(con)clusões de uma obra inacabada, em que tecemos 

considerações sobre o trabalho realizado, na intenção de levar a pensar sobre a inclusão 

na/pela literatura e motivar a construção de outras casas que possam incluir os diferentes 

aprendizes e, ao mesmo tempo, torná-los leitores de literatura.  
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2. A PAISAGEM ECOLÓGICA DO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA CASA 

Na Casa das Palavras, sonhou Helena Villagra, chegavam os poetas. As palavras, 
guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam, 
loucas de vontade de ser colhidas: elas rogavam aos poetas que as olhassem, as 
cheirassem, as tocassem, as provassem. Os poetas abriam os frascos, provavam 
palavras com o dedo e então lambiam os lábios ou fechavam a cara. Os poetas 
andavam em busca de palavras que não conheciam, e também buscavam palavras 
que conheciam e tinham perdido. Na Casa das Palavras havia uma mesa de cores. 
Em grandes travessas as cores eram oferecidas e cada poeta se servia da cor que 
estava precisando: amarelo-limão ou amarelo-sol, azul do mar ou de fumaça, 
vermelho-lacre, vermelho sangue, vermelho-vinho…(GALEANO,1997). 

2.1 Do lugar imaginário ao destino improvável 

Ao adentrarmos na comunidade escolhida para ser investigada, como ocorre 

geralmente nas pesquisas qualitativas, nos deparamos com imprevistos e acontecimentos 

inimagináveis que, rapidamente, despertam sentimentos de insegurança e receio de não 

encontrarmos aquilo que procuramos como certeza de uma previsão apoiada pela teoria, de 

uma motivação suscitada pela experiência. Porém, é exatamente o inesperado e surpreendente 

que interessa ao pesquisador, dentro de uma perspectiva qualitativa.  

A grande inquietude que nos movia para dentro daquela realidade concreta era a 

necessidade de encontrar pontos de partida para a o diálogo entre literatura e inclusão, em um 

ambiente escolar, suscetível a um trabalho de formação leitora e inclusão social. As primeiras 

perguntas que surgiram foram: 

• Coexistem, nesta instituição, práticas de ensino de literatura e de inclusão 

social?  

• Se coexistem, de que forma se relacionam?  

• De que maneira a literatura contribui para o trabalho de inclusão social?    

   Frente a essas indagações iniciais, os caminhos metodológicos começaram a se 

delinear como uma necessidade aparente. Precisaríamos conhecer as práticas de inclusão e 

formação leitora das crianças, manifestadas em uma situação de ensino, ou seja, em uma 

turma submetida ao ensino de literatura e a situações inclusivas. Mas, antes, deveríamos 

conhecer as estruturas mais amplas, no que se referiam às condições de inclusão e formação 

leitora oferecidas pela escola, como ambiente maior que contém a microcomunidade “turma”, 

de modo a compreendermos a influência mútua entre eles.  

Desse modo, nossas perguntas nos conduziram para além da sala de aula. Fora dela, 

consideramos os espaços de formação leitora, as relações sociais e as práticas que pudessem 
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indicar um ponto de encontro entre literatura e inclusão. Porém, também procuramos o 

imprevisível e o inusitado, aquilo que extrapolasse os limites do nosso foco investigativo. 

Dentro da sala de aula, pretendíamos investigar a possível inclusão social decorrente do 

ensino de literatura para, em seguida, experimentar um ensino de literatura que julgamos 

adequado, inclusivo em sua natureza.  

Dessa necessidade, duas condições se impuseram: a necessidade de uma 

microcomunidade em que se praticasse, de modo sistemático, o ensino de literatura e a 

existência de uma microcomunidade inclusiva ou que, pelo menos, uma microcomunidade 

que exigisse medidas de inclusão social, em face à diversidade de alunos.  

É evidente que toda turma escolar é diversificada e, por conseqüência, requer 

alternativas de inclusão social, assim como toda a escola. No entanto, o que nos levou a 

privilegiar uma microcomunidade ao invés de outras foi a sua condição de iniciada no ensino 

de literatura e de turma mais diversificada e desafiadora para a experiência. 

Assim, iniciamos a pesquisa com o olhar atento para as aulas de literatura 

desenvolvidas na microcomunidade eleita, baseados no pressuposto de que aquelas aulas 

poderiam não só possibilitar momentos preciosos de inclusão social bem como fornecer 

subsídios para uma experiência de ensino de literatura inclusivo. 

Partindo dessa premissa, chegamos ao destino, em princípio, improvável: a Casa do 

Menor Trabalhador - CMT.          

2.2 Ecologia da Casa do Menor Trabalhador 

Os princípios de participação e ação que norteiam a nossa pesquisa nos obrigam a 

considerar todos os aspectos contextuais que circundam o grupo-sujeito e que, direta ou 

indiretamente, são determinantes para seus modos de agir e de significar, suas atividades, seus 

sentimentos e suas experiências. Nesse sentido, é importante analisarmos o grupo-sujeito 

como parte de uma instituição escolar que possui ritos, dificuldades e formas de conduzir as 

ações de ensino e de aprendizagem.     

Assim sendo, olhamos para esse contexto com o objetivo de compreender melhor a 

situação investigada, que tem como protagonista um grupo-sujeito determinado. Desse modo, 

a análise dos aspectos contextuais estão sempre em face de um particular delimitado: o ensino 

de literatura e as práticas de inclusão em uma turma de alunos que possui uma professora, que 

possui uma coordenadora, que possui uma diretora, que possui uma escola, que é a Casa do 

Menor Trabalhador, o nosso campo concreto.  
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Sacristán (2000, p. 90) alerta-nos para o fato de que é imprescindível “manter uma 

visão mais ecológica do ambiente escolar como fonte de aquisições”, pois é esse “olhar 

ecológico” para a instituição que auxiliará na análise de uma situação vivenciada por uma 

dada microcomunidade, seja a prática que a professora desenvolve, seja o modo como os 

alunos aprendem e se relacionam entre si.   

Ainda sobre a relação entre o grupo-sujeito e a instituição, Sacristán e Gómez (1998, 

p. 76) acrescentam, em uma perspectiva ecológica de tratamento do locus em estudo, que 

na instituição escolar e na vida da aula, o docente e o estudante são 
efetivamente processadores ativos de informação e de comportamentos. Isso 
ocorre não apenas, nem principalmente, como indivíduos isolados, mas 
como membros de uma instituição cuja intencionalidade e organização cria 
um concreto clima de intercâmbio, gera papéis e padrões de conduta 
individual, grupal e coletiva, e desenvolve enfim uma cultura peculiar. 

     

Em concordância com isso, Morin (2007) afirma que uma estratégia qualitativa de 

busca pelo conhecimento não pode dissociar esse conhecimento da realidade complexa da 

qual ele faz parte, sob o risco de se tornar um fragmento incompreensível que, por sua vez, 

fragiliza as percepções sobre os próprios sujeitos.  

Assim, buscamos ampliar os horizontes da pesquisa na ecologia da Casa do Menor 

Trabalhador e, com a visão ecológica e complexa, compreender a parte pelo todo para, em 

seguida, compreender o todo pela parte, em uma construção igualmente ecológica e complexa 

do conhecimento. Como resultado, esperamos entender como o ensino de literatura aliado a 

práticas de inclusão se reveste e se mostra em sua complexidade.  

Antes de adentrarmos pela ecologia da escola, é importante esclarecer que ela não se 

refere apenas a uma descrição de um recorte espacial, mas sim a uma descrição analítica do 

conjunto de sujeitos e relações constituídas no espaço concreto e abstrato, ou seja, do grupo-

sujeito em relação com o campo empírico. Essa ecologia responde diretamente ao anseio: 

como participar e intervir em um meio escolar sem antes conhecê-lo? Lancemos, portanto, um 

olhar ecológico sobre a Casa do Menor Trabalhador. 

2.2.1 O locus: A Casa do Menor Trabalhador

Existem escolas e escolas. Existem escolas e a Casa do Menor Trabalhador. Ao 

ouvirmos esse depoimento de uma professora da própria instituição investigada, tivemos a 

certeza de que havíamos acertado na escolha do campo de pesquisa, e essa certeza se 
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confirmou no contato maior com a escola. Hoje, após um semestre (de julho a dezembro de 

2007) de convivência, assumimos como nosso o discurso da professora e objetivamos, neste 

tópico, demonstrar as razões que tornam a Casa do Menor Trabalhador uma escola 

“diferente”, porque, de fato, existem escolas e escolas. Existem escolas e a Casa do Menor 

Trabalhador. 

O primeiro contato da pesquisadora com a instituição se deu ainda no curso de 

graduação, mediante a disciplina Prática de Ensino no 1º Grau. A escolha da Casa do Menor 

Trabalhador se deveu, inicialmente, à curiosidade ingênua, sem qualquer pretensão 

investigativa. O que nos movia para aquela escola de muros altos e aparência pouco 

convidativa era justamente a incerteza se aquela era uma instituição educativa ou uma casa de 

caráter assistencial.  

A denominação Casa do Menor Trabalhador nos intrigava como um primeiro 

paradoxo: casa do menor e ainda trabalhador? Que perfil tem uma escola que se denomina 

Casa do Menor Trabalhador? Se o trabalho do menor é algo combatido pelas leis que assistem 

as crianças, como pode uma instituição educativa revelar essa incoerência no seu próprio 

nome? E foram essas as perguntas que nos motivavam quando cruzamos pela primeira vez os 

muros da escola. 

Na experiência de Prática de Ensino no 1º Grau, nós, alunas do curso de Pedagogia 

(UFRN), tivemos a oportunidade de observar a dinâmica da instituição e de lecionar em uma 

turma de 3º ano do Ensino Fundamental. Com isso, constatamos o caráter desafiador e 

provocativo da escola, atestado pelas especificidades que a diferenciam de outras instituições 

normalmente escolhidas como campo de prática e de pesquisa. É importante destacar que esse 

período de dois meses de observações e aulas diárias (de 01 de setembro a 31 de outubro de 

2005) foi de fundamental importância na familiarização com tudo que constitui a realidade da 

Casa do Menor Trabalhador: alunos, professores, regimento interno e dinâmica escolar. 

 Mergulhadas na escola, na condição de professoras-estagiárias, pudemos perceber, 

aos poucos, o sentido da denominação “Casa do Menor Trabalhador”.  

A idéia de “casa” é geralmente compartilhada como um espaço de sobrevivência, de 

proteção e de aconchego, de descanso e de posse. Isso se deve ao fato de que a moradia é uma 

necessidade básica do indivíduo, a qual marca a sua condição social e lhe oferece conforto e 

segurança. A própria literatura recria as várias significações de “casa”, apresentado-a como 

objeto de necessidade, de conquista, de desejo, de intrigas e de encontros.  

É muito comum encontrar uma “casa” referenciada na literatura. Temos a ilustre 

casa da avó de Chapeuzinho Vermelho que, inicialmente, revela-se um espaço de encontro 
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com um ente querido (que representa, tal como a casa, proteção e aconchego), mas que, no 

decorrer da narrativa, torna-se uma armadilha, destino de uma perigosa aventura. Já em Os 

três porquinhos, temos a “casa” que é símbolo de autonomia, independência e divergências 

familiares, símbolo esse cuja estrutura física corresponde ao amadurecimento de seus 

possuidores, marcando-lhes a personalidade e o grau de desenvolvimento. Outra casa 

marcante no universo dos contos infantis é a casinha de doces descoberta por João e Maria. 

Nesse caso, a atrativa casinha representa a sobrevivência, o desejo e o risco da tentação, pois, 

apesar de aparentar ser um lugar de atendimento às suas necessidades e à realização de 

desejos (de alimentação e de moradia), a casa também se revela uma verdadeira armadilha, na 

qual o caráter e a coragem dos personagens serão provados (BETTELHEIM, 1980). Como 

vemos, o desejo de possuir uma casa está referenciado na literatura conforme acontece na 

vida.  

Há também, na cultura popular, referências a casas instigantes e cobiçadas, como a 

casa da mãe Joana, expressão comumente utilizada para significar um lugar ou uma situação 

em que tudo é permitido e em que prevalece a desordem, a confusão, a balbúrdia e a 

desorganização. A origem da expressão é do séc. XIV, quando uma rainha chamada Joana 

perde o marido, regulamenta bordéis e passa a ter uma vida permissiva e desregrada  em 

lugares de total liberdade, que passaram a ser conhecidos como Casas da mãe Joana 

(FERNANDES; LUFT; GUIMARÃES, 1993).   

Nesse raciocínio, nos perguntamos se uma instituição educativa, ao utilizar a 

denominação “casa”, em vez da denominação “escola”, comumente acompanhada do nome de 

uma grande personalidade da história, estaria com o propósito de atrair crianças, como as 

crianças João e Maria. E, se essa é a intenção, que sentido de “casa” e que sentido de “escola” 

as crianças “atraídas” carregam em seu imaginário, no que se refere à Casa do Menor 

Trabalhador? Seria a casa-proteção, a casa-aventura, a casa-amadurecimento, a casa-conforto, 

a casa-armadilha ou a casa da mãe Joana? 

Talvez a denominação de “casa” seja apenas uma terminologia adequada a uma 

escola de tempo integral, na qual algumas crianças cumprem a carga horária de 8h diárias. É 

evidente que essa instituição não optou atender pelo nome de Casa do Menor Trabalhador de 

maneira arbitrária, mas sim se constituiu Casa do Menor Trabalhador, com exigências regidas 

por leis e mudanças ocorridas na educação do nosso país.  

Um aspecto relevante a saber é que não são todas as crianças que podem desfrutar 

das aventuras dessa Casa, mas, principalmente, os menores empobrecidos e/ou abandonados, 

as consideradas crianças de risco social. Isso nos explica a utilização do termo “menor”, 
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conforme consta no regimento escolar, que é baseado nos princípios da solidariedade humana 

(Regimento escolar, 2007, p.6).    

O termo “menor” utilizado para se referir à clientela atendida pela escola nos remete 

a muitas interpretações. Em termos legais, o menor é toda criança ou todo adolescente abaixo 

de 18 anos de idade1 (FILHO, 2003). Considerando que a escola compreende apenas o Ensino 

Fundamental, fica aparentemente resolvida a questão do termo “menor”, ao entendermos que 

a instituição deveria receber crianças com idade inferior ou igual a 18 anos. Há, no entanto, na 

escola, crianças com 19 anos concluindo, ainda, o 8º ano do Ensino Fundamental, o que faz 

com que o critério de idade perca a validade para essa definição de “menor”. 

Outra significação perfeitamente possível, principalmente, pelo termo “menor” estar 

acompanhado de “trabalhador”, é a associação dessa acepção a pequenos infratores, crianças 

de rua que se desviam das regras sociais e que, por isso, são atendidas por instituições que 

buscam “corrigi-las” por meio de atividades educacionais e profissionalizantes, integrais ou 

semi-integrais.  

A associação do termo “menor” a jovens e crianças com características negativas 

também ganha força na classificação de infanto-juvenis em situação de risco social, muitas 

vezes utilizada para se referir aos alunos da Casa do Menor Trabalhador. Essa nomeação 

elege uma infância dita normal, em detrimento de outra dita problemática, na qual os sujeitos 

possuem uma condição de ser diferente, de ser especial, como podemos entender nas palavras 

de Guareschi e Hüning (2002, p.45): 

[...] Prevalece o estatuto de menoridade/inferioridade, expresso pela 
denominação menor. O termo menor é utilizado na referência ao infrator, 
inadaptado, abandonado, vítima de violência, de risco, em risco, à margem 
de uma infância ou adolescência ditas como padrão ou “normal” – a outra 
identidade da infância. [...] Nos esquecemos, enquanto sociedade, que com 
a nomeação de uma Infância, normal e inocente, nomeamos também uma 
infância que não é Infância, que não é inocência, mas diferença. [...] Esse 
diferente, às vezes é chamado em risco, de risco, às vezes de malandragem. 
É a outra criança a quem chamamos menor. Menores irregulares, menores 
viciosos, menores desocupados, menores em perigo moral, menores 
abandonados, menores expostos, delinqüentes, em situação de risco, pivetes 
ou trombadinhas (grifos dos autores). 

Na maioria das vezes, é esse tipo de “menor” que as pessoas esperam encontrar na 

Casa do Menor Trabalhador, pois julgam se tratar de uma casa de recuperação de crianças e 

                                                
1 Cabe uma ressalva: conforme o Código Civil, os menores de 16 anos, são absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, enquanto os menores de dezoito anos são relativamente incapazes de exercer 
certos atos (AGRIPINO, 2006).  
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jovens e, frequentemente, desconsideram a possibilidade de se tratar de uma escola. Essas 

expectativas quanto à clientela da escola não são encontradas apenas do lado de fora. Os 

próprios profissionais compartilham delas, o que reflete nas formas de lidar com os jovens e 

as crianças e, consequentemente, no comportamento dos próprios alunos. 

Isso ocorre devido à relação dialética entre a escola e a sociedade, pois a realidade 

concreta da Casa do Menor é constantemente modificada pelo conjunto de impressões, 

percepções, expectativas e previsões; de tal forma que não sabemos se as crianças e jovens da 

escola já correspondiam às expectativas negativas da sociedade ou se assumiram a condição 

de “menores” que todos lhes impuseram. Esse entendimento é muito importante para a 

compreensão do locus investigado, pois “a realidade concreta é algo mais que fatos e todos 

esses dados tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos esses 

dados e mais a percepção que deles esteja tendo a população envolvida” (FREIRE, 1999, 

p.35).  

Embora seja intrigante, a denominação da escola é muito esclarecedora, pois, sem 

que o pesquisador a conheça, já pode antecipar muitas previsões quanto ao caráter de 

atendimento integral, sugerido pelo termo “casa”, e quanto à clientela atendida, sugerida pelo 

termo “menor”. E quanto ao termo “trabalhador”? 

A palavra “trabalhador” qualifica aquele que trabalha, que gosta do trabalho, que é 

ativo, laborioso (FERNANDES, GUIMARÃES e LUFT, 1993). Ao se referir às crianças e 

aos jovens que estudam na Casa do Menor Trabalhador, esse termo assume uma conotação 

ampla que vai além desse conceito já difundido na sociedade.  

Se perguntássemos aos profissionais da escola, eles certamente diriam que o termo 

“trabalhador” se refere às atividades extra-classes disponibilizadas para que os estudantes 

aprendam uma profissão. Para isso, a escola conta com uma marcenaria, uma panificadora e 

um ateliê de reciclagem, artes e costura. Os alunos podem se inscrever para aprender, ao 

mesmo tempo em que ajudam a fazer o pão da merenda escolar, por exemplo. A idéia é 

“profissionalizar” o aluno para ampliar suas possibilidades no mercado de trabalho, mas o 

sistema enfrenta dificuldades uma vez que não funciona de forma sistemática e tem acesso 

limitado ao Ensino Fundamental.  

É importante enfatizar que esse sistema está amparado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (2003), que proíbe o trabalho de menores, salvo na condição de aprendizes, 

desde que algumas exigências sejam cumpridas, tais como o acesso obrigatório ao ensino 

regular, a submissão a atividades compatíveis ao desenvolvimento do aluno, a bolsa de 

aprendizagem para menores de 14 anos e a seguridade dos direitos trabalhistas e 
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previdenciários para maiores de 18 anos. É evidente que, na Casa do Menor Trabalhador, 

grande parte dessas exigências não é cumprida, o que nos leva a questionar a viabilidade do 

sistema profissionalizante dessa instituição.   

Se perguntássemos às professoras o porquê de a escola em que elas trabalham se 

denominar Casa do Menor Trabalhador, elas, possivelmente, nos diriam que o termo 

“trabalhador” está inadequado e que deveria ser substituído pelo termo “trabalhoso”. O que 

percebemos é que as próprias docentes não sabem ao certo como encaminhar para os “espaços 

de trabalho” da escola, as oficinas de profissionalização, e como recorrer a eles, visto que não 

é um serviço integrado, de forma adequada, ao trabalho pedagógico. 

Se perguntássemos às crianças o porquê de a escola em que elas estudam se 

denominar Casa do Menor Trabalhador, a grande maioria nos daria uma resposta simples e 

direta: “porque as crianças que estudam aqui trabalham”. Mas o trabalho a que se refeririam é 

diferente dos tipos de trabalho apontados pelos professores e demais profissionais da 

instituição: é um trabalho sobre o qual as crianças e jovens daquela escola têm conhecimento 

de causa, é um trabalho que acontece dentro e fora da escola. Alguns trabalham nas ruas e nos 

pontos de ônibus, vendendo balas e vales-transporte; ou vendendo picolé nas praias, dentre 

outros dessa natureza. Outros levam o seu comércio para o espaço escolar, chegando a 

oferecer adesivos e vales-transporte para alunos e professores. Existem, inclusive, crianças 

que trabalham como ajudantes de limpeza e de merendeira, nas próprias dependências da 

escola.   

Diante disso, dentre os significados possíveis para o termo “trabalhador”, aquele que 

mais nos interessa e chama a nossa atenção é o significado compartilhado pelas crianças, pois 

é esse o significado que nos fala mais sobre quem são essas crianças e jovens que constituem 

o espaço daquela instituição. Além disso, julgamos ser esse o termo e o significado que 

melhor expressam a identidade da escola. Afinal, na Casa do Menor Trabalhador, a maioria 

das crianças já conhece a experiência do trabalho árduo e pouco gratificante.     

Todas essas características foram levantadas ainda na experiência de Prática de 

Ensino, assim como ficaram esclarecidas todas as questões relacionadas à denominação “Casa 

do Menor Trabalhador”. Concluída essa experiência, reencontramos a escola, já na atividade 

de pesquisa, carregada de uma bagagem experencial, mas com outro objetivo e outro olhar, o 

de pesquisadora.  

Nesse reencontro, nos surpreendemos com a acolhedora recepção da coordenação a 

nossa proposta de pesquisa, conforme atestam os primeiros registros no diário de campo: 
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Hoje, dia 26 de julho, encontrei-me com a coordenadora do turno vespertino 
para estabelecer os acordos sobre a realização da pesquisa. A reunião se 
iniciou às 14h da tarde. Inicialmente, discutimos a proposta de pesquisa, 
com ênfase em suas condições metodológicas. Ela se mostrou muito 
acessível e entusiasmada, informou-me que as professoras da tarde 
ministram aulas de literatura e me perguntou se eu não poderia incluir todas 
as turmas da escola no projeto. Surpreendeu-me sua receptividade (Diário 
de campo, 26/7/07).  

Com o passar do tempo, o entusiasmo da equipe gestora se limitou a facilitar nosso 

acesso à escola e nossas intervenções, sem demonstrar qualquer curiosidade sobre os nossos 

achados e as nossas percepções, e sem qualquer envolvimento com a atividade de pesquisa e 

de ensino que eu estava realizando na escola por ela gerida.

Estabelecidos os acordos, partimos para a exploração dos espaços da escola.  

A primeira impressão que tivemos ao cruzarmos novamente o portão da Casa do 

Menor era a de que aquele era um espaço de crianças livres e felizes. Viu-se um enorme pátio 

com crianças dançando ao som de um estrondoso funk ou forró. O som era colocado nos 

momentos de intervalo, de modo que não atrapalhasse a tranqüilidade das aulas. Enquanto 

umas dançavam, outras corriam, participavam de jogos e brincavam. Contudo, essa primeira 

impressão foi logo substituída pela constatação de que, na própria quadra, onde muitas 

crianças se divertiam, outras estavam imóveis por estarem de castigo. Em seguida, ouviu-se 

um sinal, as crianças fizeram orações, conduzidas por professores e funcionários, cantaram o 

hino nacional e seguiram para suas salas de aula. 

Esse espaço de lazer é formado por duas quadras nas quais os alunos se alternam, 

conforme o turno em que estudam. As crianças e jovens que já estudaram pela manhã ocupam 

a quadra dois, enquanto as crianças que irão estudar à tarde se organizam na quadra um. 

Nessas quadras, também são realizadas as atividades esportivas e os eventos da escola. 

Quanto à estrutura física, podemos dizer que a escola tem muitos espaços mal 

projetados, devido às doações posteriores de pequenos lotes destinadas à construção de 

ambientes que foram se agregando sem planejamento prévio. As novas salas vão sendo 

construídas em qualquer espaço, de maneira que os recursos sejam aproveitados. Assim, 

obteve-se o seguinte quadro: 13 salas (sete funcionam no turno da manhã e seis, no turno da 

tarde), sala de vídeo, biblioteca, dois refeitórios, cozinha, laboratório de informática, oficinas, 

secretaria, sala dos professores e sala da direção. A referida escola está localizada na Rua 

Presidente José Bento, nº 972, no bairro do Alecrim, em Natal-RN. Apesar de estar situada no 

centro, grande parte das crianças matriculadas reside na periferia de Natal, principalmente, em 

bairros como Felipe Camarão, Cidade da Esperança e outros da Zona Norte.  
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Em termos históricos, registra-se que a escola foi idealizada no ano de 1987, sendo 

motivada pela Campanha da Fraternidade daquele ano, cujo tema era “quem acolhe o menor a 

mim acolhe”. Essa iniciativa, que contou com o trabalho da Ir. Lúcia Montenegro, atual 

diretora, visava apoiar o atendimento a crianças de rua. A obra foi inaugurada no ano de 1988 

e funciona em caráter de instituição educativa, atendendo cerca de 540 meninos e meninas (no 

ano de 2007), na faixa etária entre 7 e 18 anos de idade.   

Apesar de a Casa do Menor Trabalhador ser uma instituição Estadual, regida pela 

Lei n.9394/96 e reconhecida como uma entidade autônoma, ela também é vinculada a uma 

congregação religiosa e dirigida por uma freira. A escola recebe doações provenientes da 

iniciativa privada e destina os recursos recebidos para a complementação da verba estadual, 

principalmente, para os serviços de infra-estrutura e contratação de profissionais de apoio. O 

seu quadro de profissionais é composto por 31 professores do estado, 22 funcionários pagos 

pela entidade e 08 voluntários (incluindo professor de arte, de esportes e psicólogo).    

Conforme o regimento da instituição, a escola objetiva oferecer a Educação Básica 

no nível fundamental, ser uma resposta da Igreja aos desafios da realidade da criança e do 

adolescente empobrecidos e expandir a educação da criança e do adolescente, dando-lhes 

condições para um futuro promissor (Regimento Escolar, 2007, p. 6). Para isso, oferece os 

serviços de educação em tempo integral, esportes, cultura, lazer, assistência alimentar e 

sanitária, oficinas profissionalizantes e formação cristã.  

O currículo está constituído pelo conjunto de conteúdos mínimos das áreas básicas 

de conhecimento e está contextualizado segundo a articulação entre essas áreas e os “aspectos 

da vida cidadã relacionados com a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio 

ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura e a linguagem, fundamentados nos 

princípios éticos, políticos e estéticos” (Regimento Escolar, 2007, p. 20). Acrescentamos a 

isso o importante fato de as crianças e jovens terem na grade curricular, do curso, aulas 

periódicas de vídeo e de leitura na biblioteca.    

No que se refere à Educação Inclusiva, a escola é considerada inclusiva aos olhos da 

lei2, mas não recebe o devido apoio da Secretaria Estadual de Educação para tornar possível 

esse processo. Os recursos didáticos e pedagógicos são praticamente inexistentes, o que 

dificulta o atendimento aos três alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados 

no ano de 2007. 

                                                
2 No regimento da escola, a efetivação da proposta inclusiva está encaminhada em diversos tópicos referentes à 
organização da turma, à avaliação do processo de ensino-aprendizagem, à utilização de recursos didático-
pedagógicos, por exemplo, como a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
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No ano 2007, a instituição ofereceu seis turmas em nível de Ensino Fundamental, 

todas no turno vespertino, que assim foram distribuídas: uma turma de 2º ano; uma, de 3º ano; 

uma, de 4º ano eleita para a investigação; duas turmas de 5º ano e uma turma de aceleração. 

A sala de aula eleita para a pesquisa apresenta os mesmos problemas de 

infraestrutura que as demais salas da escola, visto que é pequena, equipada com quadro de 

giz, um ventilador, mesa da professora, carteiras só para destros, muitas das quais quebradas, 

duas janelas amplas e um armário. Apesar das janelas e do ventilador, a sala é pouco ventilada 

e muito suscetível ao barulho produzido pelos alunos que estão na quadra e no refeitório, 

apresentando, dessa forma, uma paisagem sonora de baixa fidelidade (AMARILHA, 2006).    

Essa característica referente à paisagem sonora é muito preocupante em todos os 

espaços da instituição e, inclusive, é motivo de reclamações dos profissionais que atuam nos 

diversos espaços. É alarmante perceber que o barulho, seja aquele produzido dentro da escola, 

seja o de fora da escola (considerando que o bairro do Alecrim é de grande movimento), 

torna-se inevitável, inclusive nos espaços de leitura.  

A biblioteca, apesar de barulhenta, é um espaço de grande circulação de alunos. Ela 

funciona ora com o livre acesso aos alunos para pesquisa, empréstimos de livros e 

entretenimento, ora com jogos educativos e brincadeiras (funcionando, de certa forma, como 

sala de jogos e brinquedoteca), ora com as aulas de leitura das turmas, oferecidas 

regularmente pela auxiliar de biblioteca, com o auxílio da professora titular da turma, ora para 

acesso à internet, mediante hora marcada, no único computador da biblioteca. Em alguns 

momentos, esse espaço de leitura também serve de dormitório para os alunos pequenos do 

período integral. Sobre a relação das crianças com o único espaço de leitura da escola, cabe 

destacar um registro do diário de campo: 

Hoje, 30 de julho, visitei mais uma vez a biblioteca para levantar dados. 
Assim como nas visitas anteriores, ela estava cheia de alunos que pareciam 
ler e pesquisar. Até o momento, em minhas observações, confirmam-se as 
informações de que os professores vão esporadicamente à biblioteca, 
enquanto que os alunos brigam, literalmente, para ter acesso a esse espaço 
de leitura. Um exemplo disso aconteceu neste dia: durante minha 
investigação, alunos começaram a brigar para entrar na biblioteca e a 
funcionária não permitiu. Diante da proibição, esses alunos passaram a 
chutar a porta, sem qualquer respeito. Por não terem suas solicitações 
atendidas, colocaram um palito na fechadura e trancaram a todos na 
biblioteca, até que um funcionário da escola veio abrir a porta (Diário de 
campo, 30/7/07). 
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  O espaço em que funciona a biblioteca é organizado, relativamente grande e 

ventilado, com mesas e cadeiras adaptadas também para os pequenos. O acervo é 

diversificado e atualizado, com um total de 2.405 livros. Uma funcionária nos revelou que a 

escola dispõe de livros de literatura infanto-juvenil de qualidade e atualizados3, mas há uma 

precariedade de materiais didáticos, como mapas e dicionários, por exemplo.  

As funcionárias que atuam na biblioteca, tanto no turno matutino quanto no 

vespertino, não possuem formação específica em Biblioteconomia, sendo consideradas, por 

isso, como auxiliares de biblioteca. A profissional que atende à biblioteca no turno em que 

realizamos a pesquisa é pedagoga e optou ir para a biblioteca por estar cansada da sala de 

aula. Em entrevista, ela nos reafirmou o problema da paisagem sonora de baixa fidelidade e 

apontou outras dificuldades, em decorrência da insuficiência de funcionários, como a 

responsabilidade de atender, ao mesmo tempo, a turma que está escalada para o horário, fazer 

empréstimos, atender aos alunos da pesquisa e do computador. Outro aspecto revelador de seu 

depoimento é que os professores não freqüentam a biblioteca.  

Segundo as auxiliares de biblioteca, ainda funciona na escola o projeto Salas de 

leitura, promovido pelo MEC. Essa iniciativa de continuidade é da própria escola, tendo em 

vista que o projeto já está inativo na rede estadual. As atividades que constituem o projeto 

são, teoricamente, de incentivo à prática de leitura e abrangem recitais e saraus de poesias, 

peças de teatro e leituras compartilhadas. Mas, na realidade, a ênfase é dada ao ensino de 

português e às leituras direcionadas para as datas comemorativas. 

Um outro projeto existente na escola é o Mala de leitura, que consiste em uma mala 

enfeitada, recheada de livros e com rodinhas para que os professores possam deslocá-la até a 

sala de aula. Segundo informações da própria auxiliar, o projeto não está funcionando 

efetivamente devido ao desinteresse dos que seriam beneficiados com ele, isto é, os próprios 

alunos e professores. 

Além dos referidos projetos, existe ainda um evento relacionado com leitura, 

previsto no calendário acadêmico. Geralmente em setembro, acontece a ciranda da leitura, que 

é uma atividade anual, na qual as crianças lêem e representam poemas. Embora esteja 

previsto, o evento não acontece todos os anos, pois depende da mobilização dos funcionários 

competentes.  

                                                
3 O acervo de Literatura na escola é diversificado e atualizado, incluindo a Literatura Adulta e a Infantil. Nesta 
última, todos os clássicos e contemporâneos se fazem presentes, tais como os Contos dos Irmãos Grimm e de 
Perrault, livros de Monteiro Lobato, Cecília Meireles, Lygia Bojunga, Ruth Rocha, Sylvia Orthof , Maria Clara 
Machado, Ziraldo, Fernanda Lopes de Almeida, entre outros.  
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Considerando as atuais condições das instituições públicas, de uma maneira geral, e 

os espaços de leitura, de modo específico, podemos avaliar muito positivamente os esforços 

da Casa do Menor Trabalhador para assegurar aos seus alunos o direito básico à leitura. Como 

resultados dessas pequenas lutas, já podem afirmar que existe uma escola que, talvez, seja 

diferente das outras pelo fato de que nela a biblioteca funciona, não faltam livros de literatura 

infanto-juvenil para que as crianças tenham uma oportunidade de se tornarem leitoras. Apesar 

das dificuldades apontadas, lá as crianças brigam, literalmente, para entrar na biblioteca.     

2.2.2 Os moradores de risco ou o risco dos moradores? 

Os critérios que nos levaram a privilegiar a Casa do Menor Trabalhador como locus 

desta pesquisa foram a condição de instituição pública, regular e inclusiva (do ponto de vista 

legal), e a clientela de “menores” e “empobrecidos” atendida por essa escola. 

Diante dessa última característica, descrita no próprio regimento da escola, 

poderíamos simplificar que os alunos que constituem o nosso grupo-sujeito são “menores” 

que trabalham ou aprendem uma profissão no âmbito escolar. Mas esse conceito seria 

demasiado restrito, considerando a riqueza e complexidade que foram encontradas naquele 

grupo. 

Na tentativa de caracterizar os sujeitos a partir de observações e entrevistas, 

obtivemos informações da vida familiar e escolar dos alunos que nos permitem construir uma 

percepção sobre eles, ainda que não seja uma percepção precisa e correspondente às suas 

identidades. No entanto, ao conversarmos com os profissionais da escola, incluindo 

professores, coordenadoras e auxiliares de biblioteca, percebemos que há uma classificação 

consensual daqueles alunos: são crianças e adolescentes em situação de risco social, afirmam 

todos. Mas o que define um aluno em situação de risco social? 

Essa definição parece ser muito difícil, pois está relacionada a uma série de 

privações que, possivelmente, nos escapam no conhecimento daquele grupo de alunos, tais 

como as baixas condições socioeconômicas, a exclusão social fora e dentro da escola, a 

moradia precária e desnutrição, a falta de lazer, cultura e vestuário, a falta de assistência 

médica, segurança e higiene, o difícil convívio familiar, a exposição à violência, maus tratos 

ou negligência. Essas necessidades são frequentemente apontadas como presentes na vida de 

uma criança em situação de risco (LESCHER, 2004). 
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Para além dessas privações relacionadas as más condições de vida e a falta de 

direitos básicos e de um apoio familiar e social, outras situações de risco são referências para 

essa determinação, tais como “possuir alguma patologia, realizar trabalho infantil, como a 

venda de balas nos faróis ou ainda esmolar, o uso de drogas e a marginalidade” (LESCHER, 

2004, p.22). 

   Esse conceito atribuído aos alunos da Casa do Menor Trabalhador é compartilhado 

por profissionais da escola, conforme dissemos, pela sociedade e pelos próprios alunos que 

lançam, com freqüência, comentários do tipo: “Não gosto dessa escola porque só tem 

marginalzinho” (Josué, 10 anos, 4º dia de observação, 06/08/07). Porém, apesar das 

concepções dos sujeitos envolvidos e de as informações que obtivemos apontarem para 

crianças que enfrentam privações diversas dentro e fora da escola, julgamos que o início do 

preconceito e da exclusão desses alunos está na própria classificação. 

    Em concordância com isso, estão Guareschi e Hüning (2002, p.45) ao afirmarem 

que a criança em risco social é uma identidade criada pela sociedade (escola, mídia e 

instituições interventoras) que quer normalizar a infância e, com isso, produz uma infância 

marginal ou de risco. Nesse processo, a exclusão se instaura como uma confusão entre a 

infância normal e a que está em risco, entre o menor e o outro, entre o “estar em risco” e o 

“ser de risco”. 

Da pobreza ao risco, há um olhar que de antemão e arbitrariamente exclui 
“o menor” da sociedade, como se ele não fizesse parte dessa, mas poderá 
quem sabe um dia fazê-lo, caso adapte-se às prescrições que lhe forem 
impostas. Ao excluir não apenas retiramos, ainda que ilusoriamente, o 
problema da “nossa sociedade”, do “nosso mundo”, mas nos isentamos de 
toda e qualquer responsabilidade – o risco está e fica restrito ao mundo do 
outro, aos que vivem “em um outro mundo”. Iludimo-nos acreditando que 
se o “menor” estivesse inserido na “nossa” sociedade, talvez não fosse de 
risco, porque a vemos como boa e acolhedora e depositamos a “culpa” pelo 
“desvio” na pessoa e no meio familiar. 

 Entendemos, assim, que, apesar de a infância ser um período naturalmente arriscado 

e vulnerável, a classificação de criança em situação de risco social é um mecanismo de 

exclusão que, na tentativa de proteger, leva a ações diferenciadas no trato com aqueles alunos, 

seja nas expectativas, seja nas estratégias de ensino, seja na maneira de olhar. Mas 

compreendemos também que qualquer generalização é limitada, principalmente, quando o 

nosso objetivo é valorizar a diferença sem torná-la uma via de produção de rótulos e exclusão 

e sem antecipar conclusões sobre o comportamento e a vida daquelas crianças. Afinal, de 

todas as privações a que essas crianças podem ser submetidas, as que mais nos interessam são 
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a exclusão escolar, de modo geral, e a exclusão da leitura de literatura. Quanto a isso, 

podemos afirmar que os alunos que compõem o nosso grupo-sujeito não são de risco, mas 

convivem com rótulos que, de certa forma, já os excluem de uma comunidade escolar dita 

normal e vivem, constantemente, o risco do desencontro com a literatura. 

Ao chegarmos no cenário desse desencontro para os primeiros acordos 

institucionais, informamos à coordenadora pedagógica que estávamos buscando uma turma 

muito diversificada e desafiadora. Diversificada, no sentido de que deveria possuir alunos de 

diferentes idades, classes sociais e grupos étnicos, podendo, ou não, incluir alunos com 

necessidades educacionais especiais. Sabemos que todas as turmas são diversificadas, mas 

buscávamos aquela que apresentasse essa diversidade de forma mais expressiva; em outras 

palavras, quanto mais diversificado fosse o grupo, melhor. “Desafiadora”, pois tínhamos a 

necessidade, decorrente do próprio objeto, de que o grupo se constituísse em um ambiente 

adverso, que se tornasse perceptível a importância da literatura para o enfrentamento de 

problemas de exclusão. Na verdade, queríamos encontrar, dentro da sala de aula, situações de 

inclusão social na escola promovidas pela literatura.   

A coordenadora, mostrando-se muito acessível e entusiasmada, logo confirmou 

nossas expectativas ao dizer que “todas” as turmas da Casa do Menor atendiam àqueles 

critérios. Ao discutirmos os objetivos da pesquisa, elegemos, nesse espaço, uma turma de 4º 

ano do Ensino Fundamental, o 4º ano “A” do turno vespertino, como grupo-sujeito. Essa 

escolha considerou a suposta experiência que essas crianças já tinham com a leitura da 

palavra e da imagem e também os rótulos que a apontavam como a mais difícil (em termos de 

comportamento e de relações interpessoais), a mais problemática e a mais diversificada no 

que se refere aos alunos, visto que estes tinham diferentes interesses, necessidades, idades - 

incluindo os que estavam fora de faixa (considerados atrasados pelo sistema educacional) - e 

etnias.  

Embora o foco de nossa investigação não seja o trabalho com as crianças que 

possuem necessidades educacionais especiais (no sentido de deficiências perceptíveis e 

diagnosticadas), é relevante informar que encontramos, no nosso grupo-sujeito, alunos 

considerados especiais pela coordenadora e pela professora, embora não houvesse um 

diagnóstico preciso e validado por médicos especializados, e um aluno com deficiência 

mental diagnosticada por um profissional competente. Apesar disso, a nosso ver, Esaú4 nunca 

                                                
4 O aluno Esaú, diagnosticado como uma criança que possui deficiência mental leve, atestada por um médico, 
não participou das sessões de leitura, pois foi transferido para uma escola da zona rural, no término das 
observações.  
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correspondeu ao conceito dos profissionais que lidavam com ele, pois, durante a observação, 

sempre se mostrou um aluno muito bem resolvido em termos de socialização e afetividade.  

Assim, nesse cenário desafiador e marcado por rótulos e preconceitos, procuramos, 

inicialmente, indicativos de inclusão social na escola, mediante a leitura de literatura, no que 

abrange todas as crianças. 

Desde a escolha, passamos a olhar para esse grupo com acuidade, preocupando-nos 

com todas as características que o compunham, com vistas a lançar sobre ele uma visão 

qualitativa e ecológica, isto é, atenta às particularidades e às relações com o contexto maior. A 

nossa visão desse grupo se aproxima do que Barbier (1985) chama de grupo-sujeito para se 

referir a um grupo que assume um papel ativo no processo investigativo, em contraposição a 

um papel passivo. Assim, se caracteriza como uma coletividade que tem voz, espírito de 

liberdade e de revolta. Barbier descreve com precisão o grupo-sujeito que foi se construindo 

para nossa pesquisa, ao enfatizar que  

a sua liberdade não é um riso delirante. É a reconciliação conflituosa, em e 
através de uma práxis coletiva, da lucidez questionadora do sábio, da atitude 
imprevisível do poeta, e do desejo, do militante, de transformação da 
natureza e dos homens. O grupo-sujeito é o lugar onde se pratica 
constantemente a perlaboração do desejo coletivo de revolução e da 
revolução do desejo pessoal (BARBIER, 1985, p. 158).  

É exatamente assim que percebemos o grupo-sujeito composto pelos alunos e pela 

professora da escola: como um lugar em constantes transformações decorrentes da situação de 

pesquisa, como um espaço coletivo no qual a individualidade de cada um foi valorizada pelo 

proceder investigativo, não sendo, por isso, considerado como um simples “grupo-objeto”. 

Na tentativa de uma descrição, levantamos que o grupo-sujeito, em termos gerais, é 

uma turma de Ensino Fundamental, com 43 alunos matriculados, embora somente 31 alunos 

freqüentem as aulas com certa regularidade (muitos deles encontravam-se evadidos). Os 

alunos têm entre 8 e 13 anos de idade, o que demonstra uma grande variação de faixa etária.  

Ao nos depararmos com esse grupo heterogêneo, no qual crianças aprendem 

juntamente com adolescentes, nos perguntamos, imediatamente, com que infância estávamos 

lidando e chegamos até a questionar o desaparecimento dela, considerando a aparente 

independência e a relação com o trabalho dos alunos da Casa do Menor Trabalhador. Esse 

questionamento é plausível, na visão de Kramer (2006, p.15), “uma vez que a violência contra 

as crianças e entre elas se tornou constante. Imagens de pobreza de crianças e trabalho infantil 

retratam uma situação em que o reino da infância teria chegado ao fim”. 
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Partindo disso, fomos em busca de referenciais teóricos que nos auxiliassem na 

compreensão e no tratamento desse grupo, o que nos levou à constatação de que os 

documentos e parâmetros do Ensino Fundamental, assim como os teóricos que discutem sobre 

a infância e adolescência, não nos fornecem todos os subsídios para traçarmos o perfil da 

turma em questão, pois ela não está prevista, não atende a um padrão aceitável. 

Lidamos com uma turma de Ensino Fundamental no momento em que esse nível 

está se reestruturando para a inclusão de crianças de 6 anos de idade (MEC, 2006). Mas, 

apesar de essa iniciativa fortalecer o debate com professores e gestores sobre a infância na 

educação básica, as reformulações e discussões somente consideram a abrangência da 

infância de seis a dez anos de idade, na primeira etapa do Ensino Fundamental. 

Embora não esteja dentro dessa faixa etária, nosso grupo-sujeito está no ensino 

obrigatório e, portanto, precisa ser atendido em todos os objetivos legais e pedagógicos 

estabelecidos para essa etapa de ensino e em seus processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, “o que implica conhecimento e respeito às suas características etárias, sociais, 

psicológicas e cognitivas” (MEC, 2006, p.4). 

Nesse raciocínio, entendemos que essa turma heterogênea, tão recorrente na Casa do 

Menor Trabalhador, exige tratamento político, administrativo e pedagógico diferenciado, que 

pode ser ofertado pela própria instituição, independentemente de determinações e estratégias 

legais mais amplas e de órgãos superiores, como as Secretarias de Educação, pois “cada 

sistema de ensino é competente e livre para construir com a respectiva comunidade escolar, 

seu plano de ampliação do ensino fundamental” (MEC, 2006, p.7). Nesse sentido, a turma 

selecionada para a pesquisa é especial e, consequentemente, adequada às nossas pretensões 

investigativas.        

Dentro dessa condição especial, tínhamos, no Ensino Fundamental de 9 anos, 

conforme a Lei n.11.274/2006, um grupo constituído de alunos ainda na primeira infância, 

enquanto outros se encaminhavam para a adolescência e que, preferivelmente, deveriam estar 

na 2ª etapa desse nível de ensino da Educação Básica. Essa condição impõe um primeiro 

desafio apontado pelo Ministério da Educação que se refere a uma “proposta pedagógica 

coerente com as especificidades da segunda infância e que atenda, também, às necessidades 

de desenvolvimento da adolescência” (MEC, 2006, p. 8).  

Assim, ao caracterizarmos o nosso grupo-sujeito e planejarmos a nossa intervenção, 

não pensamos em uma turma padrão do Ensino Fundamental, mas em um grupo diferente, 

cuja diversidade e cujas necessidades dos alunos deveriam ser consideradas no trabalho 

inclusivo com a literatura. 
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Dentre as diferenças e especificidades do grupo-sujeito, a que nos chama atenção, 

em primeiro lugar, é a variada faixa-etária que reúne a infância e a adolescência em um 

encontro conflituoso.  

A maioria da turma está ainda na infância, entendida aqui como uma fase histórica e 

social que afeta diretamente a adolescência e como “um período da história de cada um, que 

se estende, na nossa sociedade, do nascimento até aproximadamente dez anos de idade” 

(KRAMER, 2006, p. 13). Mesmo dentro dessa categoria infância, precisamos entender que 

existem desigualdades de interesses, valores e necessidades que distanciam a infância desse 

grupo de uma infância padrão, buscada pela escola e pela sociedade, tendo em vista que “a 

idéia de infância foi universalizada com base em um padrão de crianças das classes médias, a 

partir de critérios de idade e de dependência do adulto, características de sua inserção no 

interior dessas classes” (KRAMER, 2006, p.15). 

A infância a que nos referimos está longe desse padrão e é resultado de uma 

sociedade desigual, que desempenha papéis diferentes, reflete a diversidade de aspectos, 

sociais, culturais e políticos e, nesse contexto, compartilha com a adolescência os momentos 

de ensino-aprendizagem. E, na pergunta maior que norteia esta discussão sobre que tipo de 

infância encontramos no locus, comporta outro questionamento: o que é específico das 

crianças menores desse grupo, daqueles que ainda atravessam essa infância particular?  

No nosso modo de entender, todos os alunos daquele grupo são diferentes, 

independentemente da faixa etária. O que há em comum entre eles é a condição de cidadãs, de 

seres sociais, detentores de direitos e produtores de cultura. Além disso, são pessoas que dão 

sentido ao mundo, produzem história, estabelecem relações críticas com a tradição, pertencem 

a uma classe social e a uma sociedade desigual (BENJAMIN apud KRAMER, 2006, p.17). 

No entanto, é evidente que as fases da infância e da adolescência trazem marcas 

específicas que fazem com que o grupo de crianças menores esteja mais aberto à brincadeira e 

à ludicidade, enquanto que o grupo maior está mais competente para abstrair e se distanciar da 

realidade referencial. Essas especificidades são determinantes na recepção ao texto literário e 

devem ser consideradas numa investigação que valoriza a diversidade.  

A observação dos poucos alunos que se encontravam em um processo de transição 

para a adolescência nos fez pensar mais em uma infância perdida do que em uma adolescência 

iniciada, devido a outros aspectos que vão além da idade e envolvem maturidade, 

responsabilidade, afetividade e conflitos. É interessante observar que essa percepção também 

se aplica às outras crianças consideradas pertencentes à categoria infância. A impressão que 

temos é que eles não se distinguem na condição de vítimas de um sistema que normaliza e 
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exclui, de um sistema que reinventou o conceito de infância, nos moldes de uma escola 

profissionalizante.  

Sendo assim, não falamos mais de uma infância em crise ou de uma adolescência 

ignorada, mas de uma categoria de alunos que, independentemente da faixa etária, tem aquilo 

que é característico da infância atropelada pela relação íntima com o trabalho e pela 

equivocada autonomia. Nesse padrão da CMT, adolescentes e crianças são “adultizadas” e 

permanecem “infantes” ou inf-ans, no verdadeiro sentido etimológico, isto é, sem voz, seja 

para reclamar uma infância perdida e já passada, seja para reclamar uma infância em curso. 

Essa condição é um retrocesso à situação problemática que motivou o surgimento da infância, 

pois: 

A idéia de infância surgiu no contexto histórico e social da modernidade, 
com a redução dos índices de mortalidade infantil, graças ao avanço da 
ciência e às mudanças econômicas e sociais. [...]. A miséria das populações 
infantis naquela época e o trabalho escravo e opressor desde o início da 
revolução industrial condenavam-nas a não ser crianças: meninos 
trabalhavam nas fábricas, nas minas de carvão, nas ruas. Mas até hoje o 
projeto da modernidade não é real para a maioria das populações infantis, 
em países como o Brasil, onde não é assegurado às crianças o direito de 
brincar, de não trabalhar (ÁRIES apud KRAMER, 2006, p.25).              

O fato de investigarmos um grupo que vive o trabalho como condição de 

sobrevivência, em uma instituição que favorece essa situação e perpetua o modelo de infância 

da sociedade capitalista urbano-industrial, nos permite a compreensão de que a Casa do 

Menor Trabalhador não avançou na maneira de entender e lidar com a criança, de forma que a 

infância continuou, naquela realidade, como uma categoria extinta, constituída de alunos em 

preparação para se tornarem, em um futuro que já é presente para grande parte deles, adultos 

trabalhadores.           

Em vez dessa função, o Ensino Fundamental na CMT, deveria resgatar e entender a 

infância perdida para melhor compreender a adolescência iniciada, de forma que as 

especificidades de cada fase do desenvolvimento não fossem negligenciadas e tratadas com 

indiferença. Somente assim o ensino se tornaria inclusivo e ofereceria a crianças e 

adolescentes, “uma educação baseada no reconhecimento do outro e suas diferenças de 

cultura, etnia, religião, gênero, classe social, idade” (KRAMER, p.21).   

Nessa lógica, defendemos também como papel do Ensino Fundamental o 

desenvolvimento de estratégias de democratização do ensino, no que abrange as diversas 

áreas do conhecimento: assegurar os direitos sociais de crianças e adolescentes, respeitando 
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suas singularidades e atendendo as suas necessidades; organizar o currículo de forma que 

favoreça a inserção crítica na cultura e na arte; ensinar a solidariedade, a ética e a justiça 

social contra a discriminação e a desigualdade; recuperar o diálogo, a interação e a 

sensibilidade com o outro num processo de humanização; priorizar a educação e combater a 

exploração infantil, pois “assumir a defesa da escola [...] significa assumir uma posição contra 

o trabalho infantil” (KRAMER, 2006, p.21).         

Nessa função do Ensino Fundamental, outras características devem ser consideradas 

na heterogeneidade daquele grupo de 8 a 13 anos, que vão além da faixa etária, dentre elas, as 

condições socioeconômicas e de moradia.  

Identificamos que 100% dos alunos reside em bairros da periferia de Natal - RN, 

com maior concentração nas Zonas Norte e Leste, nos bairros: Alecrim, Felipe Camarão, 

Cidade Nova, Nova Natal, Igapó e Nova Cidade. Os dados socioeconômicos referentes à 

moradia e transporte utilizado estão apresentados, em síntese, no quadro abaixo: 

TABELA 1 - DADOS SOCIOECONÔMICOS: LOCALIDADE, MORADIA E 
LOCOMOÇÃO 

LOCAL MORADIA MEIO DE LOCOMOÇÃO  

Zona Leste 31,25% Casa alugada 68,75% A pé 25%

Zona Oeste 18,75% Casa própria 18,75% Bicicleta 6,25%

Zona Norte 43,75% Casa própria de 

parentes 

12,50% Ônibus (não 

pagante) 

43,75%

Zona Sul 6,25% Ônibus (pagante) 25,00%

No que concerne à profissão e à renda dos pais ou responsáveis, constamos que, de 

uma forma geral, as famílias das crianças da CMT vivem de auxílios do governo, como o 

Bolsa Família, e de trabalhos informais, com os quais obtêm uma renda máxima de até dois 

salários mínimos. Outro dado recorrente é o fato de muitas crianças serem criadas pelas avós 

e viverem de aposentadorias. De maneira específica, nosso grupo-sujeito apresenta a seguinte 

tabela:  
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TABELA 2 - DADOS SOCIOECONÔMICOS: PROFISSÃO E RENDA DE PAIS OU 
RESPONSÁVEIS 

PROFISSÃO DOS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS 

RENDA MENSAL 

Autônomos 

(trabalhadores 

informais) 

46,67% Renda incerta 18,75%

Desempregados 16,67% Até 1 salário mínimo 50,00%

Comerciários 23,33% Até 2 salários mínimos 25,00%

Funcionários 

públicos 

3,33% Mais de 2 salários 

mínimos 

6,25%

Aposentados e 

pensionistas 

10%

Como vemos, a maioria das crianças tem renda aproximada, o que as coloca na 

mesma classe social. Submetidas a essas condições, muitas delas estudam em caráter integral 

a fim de garantir as refeições diárias. Poucos não estudam em caráter integral, o que significa 

que, no início das aulas, a maioria das crianças já se encontra no prédio da escola. Apesar 

disso, os atrasos no horário da aula e a freqüência irregular são características problemáticas 

do grupo, as quais persistiram durante todo o período de observação e de intervenção. 

No tocante às especificidades do grupo-sujeito, verificamos ainda que se trata de 

uma turma muito peculiar, com sérios problemas de comportamento e comunicação. É 

inquietante perceber as dificuldades de diálogo e os diferentes níveis de interação que 

acontecem entre os sujeitos, inclusive, fora da sala de aula, nos momentos de intervalo, nas 

atividades extra-classe, nos jogos e outras atividades de entretenimento.     

Outro aspecto muito crítico observado na turma em questão é a violência, 

manifestada em vários momentos de desordem e indisciplina. A impressão que tivemos é que 

a violência é a principal “linguagem” utilizada por todos no trato com o outro, seja ele colega 

de sala, professor, profissional da escola e outro aluno. É importante registrar que não foram 

encontrados, na turma em análise, indícios de estabelecimento de contratos didáticos, o que 

foi facilmente percebido pela maneira explícita como se mostra a violência e a indisciplina. 

Nas relações interativas, as crianças estavam divididas em grupos, conforme os 

interesses e as afinidades. A organização social da turma decorre das seqüências didáticas e 

interacionais e requer uma competência por parte do sujeito que compartilha da comunidade 

da sala de aula, como nos ensina Alain Coulon (1995, p.120): 
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A sala de aula pode ser considerada como uma microcomunidade [...]. Os 
utensílios e aptidões que os indivíduos devem utilizar para se tornarem 
membros efetivos dessa comunidade podem ser designados por sua 
“competência social” [...]. As normas que regem o funcionamento da turma 
– tal como, por exemplo, a tomada de palavra – não são imediatamente 
legíveis nem comunicáveis diretamente aos alunos, mas tácitas. Portanto, os 
alunos devem “deduzir do contexto que os informa a maneira adequada de 
se envolver na interação da turma”.    

Uma pesquisa-ação participante digna do contexto escolar deve se preocupar com as 

formas de organização social dessa microcomunidade, o que inclui as regras tácitas, as 

maneiras de comunicação, as interações, bem como a interferência disso no processo de 

aprendizagem e, especificamente, no ensino de literatura.   

Na turma investigada, a organização em grupos se dá, nas palavras dos próprios 

alunos e da professora, principalmente, por intermédio da habilidade de leitura, como nos diz 

o aluno Jonas, de 9 anos: “Tem o grupo dos que lêem e o grupo dos que não lêem” (4º dia de 

observação, 06/8/07). Os alunos inteligentes e responsáveis são conhecidos como aqueles que 

lêem, enquanto que os alunos indisciplinados e irresponsáveis são rotulados como aqueles 

alunos que não lêem. Em meio a esses dois grupos, encontramos o subgrupo da “bagunça”, 

que desestabiliza e incomoda a turma toda. 

Essa classificação chama a atenção para a leitura como uma prática social que 

adquiriu um significado tão grande nessa microcomunidade que se tornou uma regra tácita na 

formação de grupos, um demarcador que determina a identidade dos sujeitos e traz prestígio 

ou desprestígio para a dinâmica da sala. Essa característica está atestada no depoimento do 

aluno Adão, de 8 anos. Quando a professora-pesquisadora perguntou-lhe de que grupo ele 

fazia parte, ele ameaçou: “Quem disser que eu estou no grupo dos que não lêem, vai levar um 

cacete” (4º dia de observação, 06/8/07).  

Esse aspecto acertado pelo próprio grupo nos interessa de modo particular devido ao 

nosso objeto “leitura de literatura”. Pensamos, a partir dessa característica, não ser precipitado 

afirmar que a leitura é uma prática que vem sendo utilizada, nessa turma, como um 

instrumento de exclusão. Isso torna importante o nosso desejo de construir o caminho inverso, 

ou seja, encontrar na leitura possíveis caminhos para a inclusão social.   

Existem outras regras tácitas compartilhadas pelos sujeitos da microcomunidade em 

questão. Poderíamos destacar, em uma análise inicial, que a competitividade é uma ordem 

instituída naquele espaço. Percebemos que eles competem, o tempo inteiro, por atenção, por 
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afeto, por explicações, por livros e outros materiais. Quanto a isso, a professora titular da 

turma testemunha: 

Na minha turma falta muito respeito. É uma turma de alunos imaturos, 
sabe? Qualquer coisa, eles dizem logo que eu estou batendo neles. E 
também não se respeitam entre si. Eles são muito individualistas e 
competitivos. Não são cooperativos e, muitas vezes, são preconceituosos 
entre eles. Tem alguns grupinhos cooperativos, mas a maioria é desunida 
(Entrevista, 17/8/07).  

Além disso, destacamos a reação, na maioria das vezes, violenta a qualquer ato de 

desagrado, seja ele verbal ou não-verbal. Se um aluno dessa turma não reage com 

agressividade ou violência a uma ofensa ou um ato considerado abusivo, esse sujeito 

seguramente é “cobrado” pelos outros membros da microcomunidade por sua “incompetência 

social”. 

Tais características, conforme nossa observação e a experiência na escola 

investigada, são freqüentes no comportamento da maioria das crianças e não constituem uma 

especificidade aplicável somente às crianças do nosso grupo-sujeito. Esse fato nos leva a 

considerar que a própria escola, com seus protocolos e modos institucionais de ensinar aos 

alunos e lidar com eles é também responsável pelas maneiras como as microcomunidades são 

e estão dentro das salas de aula.    

No entanto, para além de todos os rótulos que são atribuídos aos alunos da Casa do 

Menor, igualmente atribuídos aos alunos do 4º ano “A”, tais como alunos-problema, 

indisciplinados, violentos, inseguros, abandonados, incompetentes, especiais (não no sentido 

de possuírem necessidades educacionais especiais), carentes, com dificuldades de 

aprendizagem, pobres e marginais, já é possível revelar que, nessa escola, as crianças são 

como todas as outras, isto é, diferentes. É evidente que as condições de classe social, poder 

aquisitivo, expectativas e ações dos profissionais que lidam com elas, assim como o caráter 

integral e profissionalizante da escola trazem marcas significativas para o grupo, mas nada 

impede que essas mesmas condições sejam encontradas em outros sujeitos de outros grupos.  

A classificação do grupo, segundo os rótulos e os preconceitos construídos pelos 

próprios profissionais que lidam com as crianças, é algo freqüente e discutível. Nas palavras 

de Coulon (1995), 

Professores, orientadores educacionais e administração escolar fazem a 
associação entre seus julgamentos sobre o comportamento dos alunos e as 
classes sociais ou grupos culturais. [...]. A classificação dos alunos em 
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grupos de nível não é neutra. Depende, em última instância, não do 
desempenho real dos alunos, nem mesmo das notas obtidas nos diferentes 
testes, mas das classes sociais de que fazem parte.         

Nessa discussão, é ponto pacífico que, embora ofereça indícios sobre as 

significações em torno do grupo investigado, o rótulo limita a visão do pesquisador. Por isso, 

ao buscarmos um perfil para aqueles sujeitos, olhamos para além dos rótulos e, contrariando 

muitos deles, identificamos, no 4º ano “A”, crianças competentes, disciplinadas, afetuosas, 

dedicadas aos seus estudos, com uma surpreendente energia para aprender e com um fascínio 

pela literatura. E, em meio a essa diversidade, havia uma professora.  

A professora titular da turma, na condição de importante membro do grupo-sujeito 

investigado, recebeu, para efeitos desta pesquisa, o nome de Sara. Sara tem 40 anos de 

magistério, dos quais 8 foram vividos nas salas de aulas da Casa do Menor Trabalhador. E, 

aos 61 anos, ela diz gostar muito do que faz e se define como uma professora por vocação.  

No que diz respeito à formação profissional, a professora em questão é pedagoga, 

formada pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, no ano de 1987. Outro 

aspecto relevante é a sua experiência restrita com a leitura, sobretudo, com a leitura de 

literatura, conforme ela mesma nos contou.  

Na infância, eu tinha uma relação restrita com a leitura, o que eu lia era 
cartilha, carta de ABC e, às vezes, declamava poesias. Sabia de muitas 
cantigas de roda, mas não tinha acesso a livros. [...]. Gosto mais de ler 
jornal. Leio pouco literatura, os paradidáticos. Gosto de ler revistas de 
saúde, a revista Nova Escola e outras que tenho mais acesso, oportunidade 
de pegar. Eu gosto de ler demais esse tipo de texto que eu disse. [...]. Tenho 
muitos livros em casa. Tenho livros teóricos, didáticos e poucos literários 
(Entrevista, 17/8/07). 

   

Ela nos assegurou que, embora não praticasse a leitura de literatura, buscava 

desenvolver essa prática em seus alunos, mediante o trabalho sistemático com o texto 

literário. É importante lembrar que essa característica da prática de Sara foi condição sine qua 

non para que escolhêssemos sua turma, tendo em vista a necessidade de investigar as 

situações inclusivas decorrentes dos momentos de leitura de literatura que aconteciam na sala 

de aula. Assim, as aulas da professora Sara poderiam nos oferecer indícios de como a aula de 

literatura é recebida por aquele grupo e, conseqüentemente, de como poderíamos trabalhar no 

plano de intervenção. Além disso, tínhamos a intenção de identificar estratégias que 

propiciassem a inclusão via literatura já na prática da professora titular. 
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Ainda sobre a prática da professora, podemos dizer que é aparentemente solitária, 

considerando que Sara é a única que leciona em um 4º ano, no turno vespertino, o que 

dificulta o planejamento compartilhado e a troca de experiências com outras professoras. 

Quanto a isso, é importante ressaltar que ela conta sempre com a ajuda da coordenadora 

pedagógica.         

A respeito do ensino de leitura e literatura, descobrimos que a professora divide essa 

responsabilidade com a professora da biblioteca, aqui chamada de Siméia, a qual oferece 

aulas de leitura para as crianças uma vez por semana. Esse fato nos levou a considerar a 

professora Siméia em nosso grupo-sujeito, tendo em vista que ela é também professora de 

leitura e de literatura das crianças eleitas para investigação.  

No que diz respeito a essa profissional, soubemos em entrevista que ela é graduada 

em Pedagogia, trabalha como professora há 34 anos e atua na biblioteca da Casa do Menor 

Trabalhador, desde 2006, por gostar muito de ler e ter o perfil para esse trabalho, como ela 

afirma: “O gosto pela leitura e minha preocupação com a carência dos alunos nessa área me 

motivou a trabalhar na biblioteca. Eu vibrei quando vi tanto livro. A biblioteca é minha casa” 

(Entrevista, 31/07/07). Desde o tempo em que atuava em sala de aula, essa professora sempre 

priorizou o ensino de leitura e está sempre em busca de informações e de cursos de 

atualização para se capacitar para esse ensino. Em seu trabalho na biblioteca, ministra aulas 

de leitura temáticas, na maioria das vezes, relacionadas com os conteúdos de sala de aula, mas 

sempre dá ênfase à leitura e conscientiza os alunos sobre o valor do livro.  

Apesar dos encontros semanais com a professora Siméia, as crianças têm, ainda na 

sala de aula, acesso a aulas de leitura de literatura, conforme a professora titular Sara nos 

informou. Assim ela descreve suas aulas: 

Trabalho com leitura de textos informativos e, de vez em quando, um 
literário. Às vezes, trago a mala da leitura para a sala de aula. Faço sempre 
leitura individual e leitura em grupo. Estou sempre trazendo para a sala 
atividades mimeografadas. Quando eu trago a Literatura, peço para eles 
desenharem a parte que mais gostaram da história. Quando eles estão 
calmos, fazemos dramatizações. Eu percebo que eles gostam de representar, 
mas não gostam de ler. Eles gostam mais de atividades que envolvem artes. 
A maioria não gosta de ler, apesar de eu forçar muito a leitura. Geralmente 
trabalho com a leitura de textos com o livro didático. Não posso parar um 
minuto (Entrevista, 17/8/07, grifo nosso). 

O trabalho que ela afirmou fazer nos entusiasmou para a situação de pesquisa, 

especificamente, para a intervenção, pois imaginamos encontrar uma turma já iniciada na 

leitura de textos literários por intermédio de um trabalho sistemático realizado pela docente. O 
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fato de Sara afirmar que seus alunos não gostavam de ler também nos mobilizou para o 

desafio que estava por vir.  

A maneira como essa professora se comunicava com seus alunos nos chamou a 

atenção, principalmente, o fato de ela dificilmente se dirigir à turma como uma autoridade, 

seja para estabelecer ou retomar acordos didáticos, seja para explicar atividades, seja para 

cumprir com a seqüência didática. A impressão que tínhamos, no momento de observação, era 

que, no 4º ano A, a professora não tinha voz. Os motivos para essa constatação podem ser 

diversos: o cansaço causado pelo longo tempo de serviço e pela idade; a intimidação 

provocada pela presença da pesquisadora; a desistência de lutar contra o barulho insistente 

dos alunos que, em sua maioria, mantinham-se hostis e fechados para qualquer comunicação 

que partisse da professora ou a ausência de comunicação explícita e direcionada para a turma, 

como uma regra tácita que acontece com freqüência naquela organização social.  

Talvez, essa seja a maneira de a professora Sara exercer sua autoridade, dirigindo-se 

a pequenos grupos, individualmente, sem monopolizar o discurso. O estranhamento se deve à 

comparação com o modelo de aula clássico, no qual o professor tem sob seu poder o uso da 

palavra; porém nada impede que essa microcomunidade tenha construído, ao longo de 

interação, uma relação diferente entre professor e aluno. Isso é totalmente provável, na visão 

de Alain Coulon (1995, p.119), ao se referir às “constituições” da sala de aula.  

Professores e alunos marcam as fronteiras das seqüências interacionais, das 
trocas temáticas, das fases e próprias aulas, através de modificações de seus 
comportamentos gestuais, paralingüísticos e verbais. Essas mudanças de 
comportamento têm como função indicar aos interlocutores o ponto em que se 
encontram no decorrer de suas trocas.    

    Isso nos revela que essa professora tem uma relação muito específica com seus 

alunos, com seqüências interacionais diferentes daqueles padrões instituídos no modelo 

escolar que Coulon chama de diretivo. Mas também não encontramos um modelo não diretivo 

de comunicação, no qual a professora não fala porque dá voz aos alunos, escuta-os e promove 

sua participação. O que fica evidenciado é uma ausência de comunicação estruturada na 

seqüência didática, seja ela uma estrutura linear, na qual as relações são fundamentalmente 

unidirecionais de professora para alunos, seja ela uma estrutura bidirecional e participativa 

(COULON, 1995).       

Ainda a respeito das relações interativas, registramos que a professora Sara também 

tinha uma forma muito particular de demonstrar afeto pelos seus alunos. Dificilmente, ela 

distribuía gestos de carinho ou palavras afetuosas, mas, em conversas informais, nos 
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demonstrava um profundo respeito pelas crianças e por suas necessidades. Ao falar de sua 

relação com a turma, ela esclarece essa questão:  

Boa (a relação). Eu não vou dizer que é ótima não. Tem aqueles que por 
mais que a gente não queira, têm aquela empatia dos dois lados. Isso 
acontece muito porque eu não aceito a maneira de se comportar de alguns 
alunos. Não entendo. Acaba tendo conflitos por causa disso. Você mesma 
vê, somos obrigados a fechar a porta. [...] Só tenho dificuldades com os 
alunos que ficam voando, mas sei que eles não têm culpa. [...] A maioria é 
criada pelos avós. São crianças sofridas e abandonadas. Isso faz com que 
sejam carentes e imaturas. Muitos nem conhecem os pais, são famílias 
desestruturadas. A maioria fica no período integral porque não tem quem 
cuide ou não tem comida em casa. Poucos não ficam no período integral 
(Entrevista, 17/8/07).  

Em outros momentos, essa professora demonstra um cansaço, uma desmotivação e 

um desagrado com a sua turma, decorrentes das más condições de trabalho que, segundo ela, 

são muitas: as diferenças de idade entre as crianças, a falta de limites e de concentração, o 

comportamento agressivo da maioria das crianças, a organização da turma em grupinhos 

isolados, a falta de recursos didáticos e a presença do aluno com necessidades educacionais 

especiais (Entrevista, 17/8/07).  

Na opinião da professora Sara, essa dificuldade de lidar com um aluno especial 

repete-se em toda a Casa do Menor Trabalhador, pois não existem condições para o 

atendimento a essas crianças. Mais uma vez, sua fala é significativa ao relatar as angústias de 

uma professora que não se sente preparada para trabalhar em uma realidade inclusiva.  

     

Esaú, por exemplo, não conhece nem o alfabeto, mas ele tem aquela 
deficiência. Eu encontro muita dificuldade em saber como lidar com ele. 
Ele tira do quadro bem direitinho, mas se você pedir para ele escrever 
qualquer letra, ele não consegue. Eu sinto, pois quero que ele aprenda. A 
única maneira de fazer ele participar é escrevendo a matéria no quadro. Eu 
tenho muita pena. Às vezes, não é necessário, mas escrevo a atividade no 
quadro somente para incluir ele na atividade. Eu tenho muitos alunos 
especiais. Suspeito que Joyce tem deficiência mental. Ela também não lê. E, 
Adão, com certeza, é hiperativo. Aliás, é mais uma suspeita do colégio. 
Você mesma vê que ele só pára quando está desenhando (Entrevista, 
17/8/07). 

É nesse contexto de dificuldades que trabalha a professora Sara e é a partir dessas 

dificuldades de trabalho destacadas por ela que temos uma maior compreensão dos 

determinantes ambientais da escola que influenciam fortemente seu fazer docente. Afinal, 
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trabalhar 8 anos nessas condições, em 40 anos de magistério, com 61 anos de idade, faz da 

nossa professora um sujeito especial.   

Mas, a despeito do longo tempo de profissão, da idade avançada e dos desafios de 

cada dia de aula, na turma considerada uma das mais problemáticas, ela encara com dignidade 

seu trabalho, dentro de suas possibilidades, se lamentando, sempre, por não poder fazer mais 

pelos seus alunos (Entrevista, 17/08/07). 

Diante de todas essas especificidades do grupo-sujeito, ficamos mais convencidos do 

risco do grupo de moradores (de ser excluído da escola e da leitura de literatura) do que do 

(pré)conceito amplamente difundido de grupo de risco. Essa convicção nos orientou na 

construção da abordagem metodológica e no decorrer de todas as etapas da pesquisa, 

pensadas como indicadoras de um trajeto em aberto, porém planejado, dialógico, complexo e 

estratégico, colaborativo em relações humanas participantes e de qualidade, que respeita as 

ações dinâmicas e os valores do grupo-sujeito. 
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3. A HISTÓRIA DE UMA CONSTRUÇÃO COMO OBJETO DE PESQUISA 

A pesquisa exige tempo e profundidade para adentrar o processo que ela 
própria desencadeia [...]. O importante mesmo não é chegar, mas 
permanecer navegando, fazendo do trajeto o destino e do destino um lugar 
imaginário que garante a essencialidade do processo investigativo, qual 
seja, a permanente busca (PIMENTA, 2006, p.8).     

3.1 A metodologia de construção da casa-pesquisa  

A pesquisa em Educação traz em sua natureza a responsabilidade social e o 

compromisso político (Freire, 1999). Sendo assim, ao tomarmos como objeto para nossa 

investigação o “ensino de literatura” aliado a uma experiência de educação inclusiva, 

assumimos um desafio complexo e estreitamente relacionado com questões educacionais, 

políticas, culturais e sociais.  

Nessa direção, consideramos este trabalho de pesquisa como um processo dinâmico, 

contínuo e multirreferencial, no qual dois campos, igualmente complexos, como é o caso da 

literatura e o da inclusão social na escola, convergem na produção do conhecimento. 

Com essa proposição, assumimos a responsabilidade de investigar a complexidade 

do objeto por meio de estratégias abertas à lógica complexa. Para isso, foi necessário “abrir a 

possibilidade de um método que se tornaria produtivo de um conhecimento complexo” 

(MORIN, 2007, p. 16).     

Assim, a assunção de um objeto desafiador exigiu a utilização de diferentes 

abordagens e instrumentos metodológicos que resultaram em uma metodologia específica e 

em construção crítico-reflexiva permanente, em decorrência da opção de investigar uma 

situação interativa: o processo de inclusão na escolarização da literatura.   

A complexidade investigativa das situações de ensino de literatura é percebida por 

pesquisadores da área que têm preocupações com os desdobramentos da leitura de literatura 

na escola, como ressalta Amarilha (2007, p.341) ao afirmar que: 

a produção do conhecimento sobre o “ensino de literatura” traz uma 
dificuldade inerente. Não se trata de uma criatura, não é um objeto, mas sim 
uma situação. Daí que é possível estabelecer focos, por necessidade 
operacional, entretanto, não se pode perder de vista que, sendo o objeto 
múltiplo e dinâmico, o pluralismo metodológico é uma necessidade 
[metodológica].    
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Tendo em vista essa preocupação, tentamos conduzir a nossa pesquisa evitando 

qualquer “determinismo metodológico” na obtenção dos dados e desenhando um trajeto 

flexível para fins de uma metodologia adequada a um trabalho que deseja construir uma casa-

literatura por intermédio de uma experiência que valoriza a diversidade, seja na linguagem, 

seja no sujeito e na natureza do próprio objeto, as contribuições da Literatura para o processo 

de inclusão na escola e em uma comunidade leitora.   

Nessa tentativa, foram encontradas muitas angústias que resultam do próprio 

movimento de produção dos saberes, isto é, de um campo epistemológico. Boaventura de 

Sousa Santos (2006), ao reconhecer as múltiplas formas do conhecimento científico, defende 

uma relação dialética e complexa entre os diversos saberes e, conseqüentemente, um contexto 

científico e epistemológico mais amplo que inviabilize o reducionismo e o determinismo.  

O pensamento de Santos (2006) nos sugere um outro posicionamento no trato do 

conhecimento científico, com vistas ao alargamento do campo epistemológico, aberto a outras 

maneiras de lidar com a ciência e de investigar o mundo tal como ele se apresenta. Essa lógica 

facilita, a nosso ver, um diálogo entre as metodologias, bem como a criação de novas 

maneiras de olhar para o campo epistêmico, de se envolver com a complexidade do nosso 

objeto. 

No próprio ato de pesquisar, descobrimos que, para entender aquilo que se colocou 

inicialmente como centro da nossa atenção, ou seja, as possíveis contribuições que o texto 

literário pode oferecer para um trabalho de inclusão, teríamos que vislumbrar o ensino da 

literatura não em sua forma fragmentada e distanciada da complexa realidade, mas na prática 

sistemática, em uma situação que tornasse perceptível a importância da literatura em um 

campo que requer estratégias inclusivas.  

A importância de recorrer ao campo empírico se revelou para nós desde a opção pelo 

objeto, pois os estudos na interface proposta resultam em um caminho óbvio para a 

experimentação no âmbito em que se dá o ensino da literatura. Além dessa necessidade 

prática, a investigação também suscitou outros níveis de intervenção, devido à constante 

necessidade de interagir e experimentar aquilo que nos foi dado como algo que tem sua 

própria dinâmica e seus mecanismos de interação. E essa preocupação, aliada a outras 

inerentes às pesquisas educacionais, nos levou a optar por uma abordagem qualitativa, na 

qual estão inseridos os métodos participantes, assim nomeados por Freire (1999).   

Os estudos assim realizados permitem uma compreensão menos genérica e mais 

particular dos fenômenos, conforme uma abordagem complexa do problema; obtem seus 

dados, no ambiente empírico, por meio de um equilíbrio entre a descrição e a análise crítica e 
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adotam o pesquisador como um importante instrumento. Preocupam-se, ainda, com o 

processo de significação do meio e do outro, na perspectiva dos participantes, em vez de se 

focarem no produto (resultados obtidos) (LUDKË; ANDRÉ, 1986). 

Bauer, Gaskell e Allum (2002) identificam na pesquisa qualitativa uma diferença 

epistemológica, uma vez que interpreta e teoriza o conhecimento e a realidade social, fazendo 

uso de procedimentos específicos na compreensão dos fenômenos.    

Nessa perspectiva qualitativa, pretendemos descrever e analisar um aspecto do 

ensino de literatura que está associado a outro aspecto do ensino escolar mais geral, 

totalmente implicado na investigação. Acreditamos que, nessa rede, será possível pensarmos 

num ensino de literatura qualitativamente melhor e fomentarmos ações e consciências críticas 

em torno da prática pedagógica.  

A pesquisa a que nos referimos buscou mais do que o estudo de um caso e uma 

descrição aprofundada, mais do que uma observação e um experimento. O que tínhamos claro 

desde o início era o desejo de tornar a investigação uma experiência, por concordarmos com o 

fato de que “a experiência pode ser a possibilidade de pensar e construir um sentido para ser 

professor, pesquisador, educador, trabalhador do ensino a serviço do conhecimento” 

(LARROSA apud PIMENTA, 2006, p.11). 

Essa lógica nos aproximou da pesquisa participante e da pesquisa-ação, uma vez 

que a proposta empreendida reúne participação e ação em uma análise crítica, uma interação e 

uma intervenção em um locus constituído. Partindo desses eixos de convergência, delineamos 

o trajeto de nossa experiência com empréstimos às referidas abordagens.  

No entanto, é importante esclarecer que não assumimos essas abordagens 

metodológicas como um padrão, mas como uma fonte de estratégias que responderam às 

nossas necessidades investigativas e das quais nos distanciamos, em alguns momentos, numa 

trajetória experencial, flexível, aberta e não-linear. 

Nessa trajetória, buscamos exercitar a independência metodológica, expressa pela 

forma pessoal e autônoma com que criamos as nossas próprias formas práticas de desenvolver 

nosso trabalho. Para essa “ousadia empírica”, encontramos respaldo em Mills (1965), 

principalmente, quando esse autor se refere ao papel independente do pesquisador, o artesão 

intelectual, nas ciências sociais. Para ele, a autonomia na criação metodológica é, na verdade, 

uma condição do bom artesão intelectual, conforme aconselha àqueles que se pretendem seus 

próprios metodologistas: 
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Sejamos um bom artesão: evitemos qualquer norma de procedimento rígida. 
Evitemos o fetichismo do método e da técnica. É imperiosa a reabilitação 
do artesão intelectual despretensioso, e devemos tentar ser, nós mesmos, 
esse artesão. Que cada homem seja seu próprio metodologista; que cada 
homem seja seu próprio técnico; que a teoria e o método se tornem 
novamente parte da prática de um artesanato. Defendemos o primado do 
intelectual individual; sejamos a mente que enfrenta, por si mesma, os 
problemas do homem e sociedade (MILLS, 1965, p. 240).   

Além desses princípios gerais que configuram nossa pesquisa, nos pautamos no 

conceito de método como estratégia para atender ao objeto numa dupla perspectiva de ação e 

participação e numa expectativa de realizar uma pesquisa educativa com os sujeitos do ensino 

de literatura e não sobre os sujeitos.     

Ao assumirmos o método da pesquisa como uma estratégia, encontramos respaldo 

em Morin (2007, p.29), principalmente, quando ele aponta ser esse o método para se chegar 

ao pensamento complexo, em vez de um programa predeterminado da ação, pois  

  

a estratégia encontra recursos, faz contornos, realiza investimentos e 
desvios. [...] A estratégia é aberta, evolutiva, enfrenta o imprevisto, o novo. 
[...] Para alcançar seus fins, a estratégia se desdobra em situações aleatórias, 
utiliza o risco, o obstáculo, a diversidade. [...] A estratégia tira proveito de 
seus erros. O programa necessita de um controle e de uma vigilância. A 
estratégia não só necessita deles, mas também, a todo o momento, de 
concorrência, iniciativa, decisão e reflexão.  
  

Julgamos que um método com essas características é adequado para conhecer o 

objeto complexo privilegiado que, a nosso ver, exige uma postura dialógica, reflexiva, 

flexível e experencial. Sendo assim, para conhecer as situações de inclusão na literatura e na 

escola, por meio de um ensino literário sistemático, propomos não um programa 

predeterminado, mas um caminho (método) no qual se ponham à prova certas estratégias que 

podem se revelar frutíferas ou não no próprio caminhar dialógico.   

Nesses termos, é apropriado alertarmos para o fato de que (re)aproximamos, 

(re)significamos e (re)configuramos algumas bases da pesquisa participante e da pesquisa-

ação com vistas à criação de nossa própria estratégia metodológica. 

Com o auxílio de Brandão (1999), selecionamos aspectos da abordagem de pesquisa 

participante importantes para o desenvolvimento deste estudo. Dentre elas, destacamos a 

preocupação em estudar um grupo marginalizado e, juntamente com ele, vivenciar uma 

experiência que era, ao mesmo tempo, situação concreta de pesquisa e situação educacional. 

Além disso, os objetivos desse trajeto duplamente significativo foram acordados com o grupo 
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investigado e, nessa situação de pesquisa e experiência educacional, a investigadora 

participou como membro do grupo, em efetiva participação. 

Outras semelhanças apontam para o fato de que, em uma comunidade escolar menor, 

constituída por uma sala de aula, todos – alunos, professora titular e professora-pesquisadora 

compartilharam como sujeitos participativos. Acrescentamos que os resultados desse processo 

de participação podem constituir um produto acadêmico de grande benefício para 

comunidades escolares, de modo geral, e para professoras que pretendem lançar mão da 

Literatura para formar leitores em ambientes desafiadores, de modo específico. Com isso, o 

caráter “participante” da pesquisa estaria justificado. 

Além desses empréstimos à metodologia da pesquisa participante, recorremos à 

pesquisa-ação devido à necessidade de intervir de forma mais direta no meio em que 

estávamos investigando. Nessa decisão, consideramos a diferença entre essas duas 

abordagens, já que a pesquisa participante supõe uma participação efetiva, muitas vezes 

preocupada apenas com a observação e com a interação entre pesquisadores e sujeitos, 

enquanto que a pesquisa-ação sugere uma forma de ação planejada de caráter social, 

educacional, técnico ou outro (THIOLLENT, 2000).  

O conceito de pesquisa-ação que nos permite uma identificação é construído por 

Thiollent (2000, p. 14): 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. 

Com essa base, definimos a nossa pesquisa como uma ação planejada que envolve 

pesquisadora e sujeitos em uma mesma estratégia, para experimentar modificações em um 

ensino de literatura sistematizado e, assim, adquirir conhecimento sobre situações de inclusão 

decorrentes dessa ação particular. 

O objetivo dessa abordagem é construir um saber específico pela ação, numa 

dimensão teórica e prática, pois encaminha possíveis soluções para o problema central na 

pesquisa e amplia o conhecimento sobre esse problema. Contribui, portanto, com o potencial 

inclusivo do ensino de literatura e com a teorização acerca desse ensino e do todo educacional 

mais complexo do qual esse ensino é parte.         

Partindo desse objetivo, a nossa estratégia metodológica carrega traços da pesquisa-

ação, no sentido de que a pesquisadora está altamente implicada em uma ação que visa 
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experimentar mudanças em uma práxis escolar e/ou social. Ao estar implicada, a 

pesquisadora não só participa do locus de investigação como também leva os sujeitos 

investigados a participarem de uma ação-pesquisa planejada que, possivelmente, será 

revertida em benefícios para o próprio locus (BARBIER, 1985). 

Outras características da pesquisa-ação levantadas por Barbier (1985) que vão ao 

encontro da nossa investigação são: a necessidade de conhecer e experimentar a práxis para 

poder agir melhor sobre a realidade educativa, a realização de uma prática concreta de ação 

em um nível realista com vistas à reflexão autocrítica, e, principalmente, o olhar qualitativo 

que lançamos sobre os dados, uma vez que “o material simbólico ou prático (geralmente 

rejeitado pela sociologia acadêmica positivista), tal como os fenômenos marginais [...], é 

considerado de modo privilegiado na pesquisa-ação institucional” (BARBIER, 1985, p.170).  

Um aspecto relevante que nos aproxima de uma pesquisa-ação é apontado por André 

(2005), sobretudo quando ela explica que esse tipo de pesquisa envolve um plano de ação que 

se baseia em objetivos, em um processo de acompanhamento e de controle de uma ação 

planejada, muitas vezes, denominado intervenção.

Na intervenção configurada para a nossa pesquisa, a pesquisadora vivencia outro 

tipo de participação, mais favorável à experiência pretendida, ao mesmo tempo em que os 

outros sujeitos assumem papéis ativos e de igual importância no processo de investigação. 

Esse aspecto torna a intervenção realizada colaborativa para a formação do pesquisador, da 

professora titular e dos alunos que constituem os sujeitos de pesquisa. O motivo de 

realizarmos uma intervenção estratégica foi porque 

É justamente a experiência que nos permite a reflexão crítica. Isto ocorre 
porque ela não é nem pensamento e nem ação, mas a possibilidade de 
pensar duplamente sobre nossas formas de agir e instituir as práticas que 
nos constituem. Quando falamos em “fazer” queremos dizer aqui: sofrer, 
padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, tomar o que 
submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos 
abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos 
a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências (PIMENTA, 
2006, p.11).     

A intervenção, na visão de Chizzotti (2006), torna-se indispensável, no âmbito de 

uma experiência de pesquisa-ação, para identificar as teorias e práticas em uso, contrapô-las e 

modificá-las para, finalmente, avaliar os efeitos das mudanças dos comportamentos dos 

participantes. Dessa forma, ao propormos o estudo de ensino sistemático de literatura, em um 

ambiente heterogêneo, implementamos situações diferentes de ensino para experimentá-las e, 
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a partir delas, pensar em necessidades e mudanças a serem consideradas ainda no tempo da 

intervenção. 

Com isso, realizamos uma intervenção que foi se (re)organizando conforme os 

nossos objetivos e se (re)construindo com o próprio desenrolar da ação, conforme a 

significação, a recepção e o envolvimento dos sujeitos. Assim sendo, a nossa intervenção não 

se caracterizou como uma ação de controle e de imposição de mudanças ao meio investigado, 

mas sim como uma ação que intervêm para pensar com autoridade e criticidade sobre o ensino 

de literatura em um grupo heterogêneo.  

Da pesquisa-ação adotamos a definição de grupo-sujeito para nos referirmos aos 

sujeitos da pesquisa (que para efeitos éticos da pesquisa, receberam nomes fictícios), pois esse 

termo designa a participação ativa dos investigados na construção dos resultados e se opõe à 

idéia de um grupo-objeto que se oferece à investigação como algo inerte, imóvel, submisso e 

passivo. Essa definição é defendida por Barbier (1985), o qual designa por pesquisa-ação 

participante o processo de pesquisa que envolve os membros da comunidade analisada.    

Tomamos como estratégia central dessa proposta um tipo de observação que 

permitisse um mergulho na práxis já existente, o ensino de literatura, de modo que tivéssemos 

uma pesquisadora em participação, ação e reflexão, ou seja, em condição progressiva de 

participante que observa para participante que intervém. Tais procedimentos se encaminham 

para uma observação participante.. 

Esse tipo de observação, segundo Minayo (2000), é um instrumento freqüentemente  

aplicado a uma situação de pesquisa participante ou pesquisa-ação e se caracteriza por dispor 

de um pesquisador autônomo e participante do grupo deixando, muitas vezes, de desempenhar 

o papel de observador para assumir um papel atuante de mediador e até de autoridade, 

dependendo da opção metodológica. 

Assim, a observação participante vem ao encontro do nosso objetivo por sugerir uma 

participação que pode ser configurada como intervenção e, do mesmo modo, por favorecer 

uma análise muito de perto dos efeitos, dos comportamentos e das recepções decorrentes 

dessa intervenção.       

Diante disso, a nossa investigação pode ser definida como uma pesquisa-ação 

participante, com variações específicas advindas da pesquisa participante e da pesquisa-ação. 

A estratégia metodológica central é a observação participante, cuja participação implica uma 

intervenção pedagógica.  

A intervenção pedagógica, embora esteja explicitamente prevista pela pesquisa-ação, 

assume, no contexto deste trabalho, o objetivo de promover uma experiência educativa, em 
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lugar de mudar o ambiente após a situação imediata de pesquisa, o que não impede que 

ocorram mudanças concretas em decorrência da experiência, sejam elas perceptíveis ou não.   

Tal aspecto torna, a nosso ver, a intervenção realizada menos experimental e mais 

experencial, menos controlada e mais participante, pois, em vez de impor mudanças, ela 

propõe a participação em uma experiência que não estava previamente pronta, mas que se 

manteve aberta à improvisação e à negociação com o grupo-sujeito, de modo que ia sendo 

planejada de acordo com o desenrolar da ação. 

Reunimos, assim, características de ambas as abordagens mencionadas, para 

construir uma base metodológica comum que pudesse sustentar uma proposta que é 

participante no que se refere a todos os envolvidos, o que inclui a pesquisadora e o grupo-

sujeito, e que possui uma intervenção que se caracteriza como pesquisa e ação educacional. 

Além disso, o estudo faz uso de técnicas que são tradicionalmente adotadas na pesquisa 

qualitativa, isto é, a gravação em áudio das sessões, a entrevista, a análise de documentos 

(institucionais), o diário de campo e registro fotográfico.       

 Com essa base, construímos um método que é uma estratégia de participar-agir em 

um contexto escolar. Os atores são os alunos e a professora de uma sala de aula, os quais 

constituem o grupo-sujeito, e o foco investigativo são as situações inclusivas vivenciadas por 

esses atores numa situação de ensino de literatura. Constatada a fragilidade desse ensino, a 

intervenção se revelou mais necessária, de modo que pudéssemos investigar a construção de 

uma comunidade leitora e inclusiva sem ignorar as situações de leitura e inclusão que 

ocorriam previamente. 

Assim, os procedimentos metodológicos conjugam participação e ação em uma 

observação participante, ambas características daquilo que definimos como uma pesquisa-

ação participante, para construir elementos que possam servir de base para o ensino de leitura 

e literatura, em âmbitos educacionais que apresentem condições e desafios similares aos do 

“grupo-sujeito” que privilegiamos. Para atender ao princípio participativo de conhecimento do 

grupo, tentamos descrever e compreender o ensino de literatura sob ponto de vista do 

professor-pesquisador.  

A abordagem de pesquisa-ação participante que construímos atende, na situação 

educacional e de pesquisa vivenciada, aos dois eixos que pretendemos investigar, a formação 

do leitor de literatura e a inclusão desse leitor, devido a preocupação política dessa abordagem 

e busca constante pela autonomia do grupo-sujeito. Seu caráter político é comum a qualquer 

projeto de democratização da leitura e a democratização da escola como espaço inclusivo. A 

esse respeito, Pimenta (2006, p. 59) evidencia a importância de investigações que possibilitam 
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a ação e a participação colaborativa para tornar as atividades de pesquisa e ensino 

democráticas, ao destacar o fato de 

seus resultados virem a fertilizar o encaminhamento de transformações nas 
políticas públicas e, em especial, nas formas de gestão dos sistemas de 
ensino, valorizando e apoiando iniciativas e projetos oriundos das escolas, 
criando as condições estruturais para que estas se constituam em espaços de 
análise e de proposições políticas e pedagógicas, a partir de uma finalidade 
comum de efetiva democratização quantitativa e qualitativa da educação, 
tendo em vista uma escola que seja, de fato, inclusiva. Inclusiva 
socialmente, politicamente, economicamente, culturalmente, 
cientificamente e tecnologicamente. 

Vale salientar que esta investigação se aproxima, ao mesmo tempo em que se 

distancia, das tendências atuais nas pesquisas que reúnem em seu objeto a leitura de literatura 

na escola, os leitores em formação e a mediação do professor, pois este não é um estudo 

específico sobre a natureza do texto literário, embora suas características assumam posição 

central na discussão.  

Destacamos que, com este estudo, objetivamos conhecer a importância da literatura 

para a construção de uma comunidade de leitores inclusiva, na qual todos são respeitados em 

sua individualidade leitora, ao mesmo tempo em que compartilham de um sentimento de 

pertencimento ao grupo, por meio de um texto que é arte, que é comunicação, que é educação. 

De modo específico, importa-nos saber que ensino o professor-mediador pode implementar ao 

usufruir de um texto literário para que os seus alunos se incluam como leitores numa 

comunidade leitora e por ela sejam incluídos.  

No que se refere à inclusão social na escola, é nossa obrigação alertar o leitor para o 

fato de que este estudo não versa sobre uma experiência com crianças que possuem 

necessidades educacionais especiais, mas sim sobre uma experiência de ensino de literatura 

com “todas” as crianças de uma realidade que poderíamos chamar de especial. Entendemos 

que para se tratar de Educação Inclusiva, não se pode cometer o pecado da restrição, de modo 

que o sentido de “inclusão” que nos impulsiona é o mais amplo possível, fundado nos direitos 

à cidadania, à ética, à humanidade, à cultura, à leitura e à arte. 

A estratégia metodológica descrita foi organizada em etapas, conforme descrevemos 

no tópico a seguir.  
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3.2 O desenho de construção da casa-pesquisa 

3.2.1 Negociando a construção da casa 

A primeira etapa da pesquisa, denominada acordos institucionais e metodológicos, foi 

imprescindível para a entrada no campo de investigação.   

Nessa ocasião, todos os critérios de seleção da turma apontavam para o 4º ano “A”, da 

professora Sara. Inicialmente, conversamos com Sara a respeito de sua experiência na Casa do 

Menor e com seus alunos. Ela nos contou sobre o perfil de sua turma, sobre as dificuldades 

que enfrentava e afirmou estarmos na turma certa porque “todos os alunos do 4º ano são 

especiais, no sentido de serem difíceis de lidar”.   

Com a presença da referida professora e da coordenadora, definimos um calendário 

ajustado às atividades da escola, da turma e do pesquisador e organizamos o processo de 

pesquisa com base nos horários das aulas de leitura, explicando para a docente todas as etapas 

e seus respectivos instrumentos. 

Depois de obtermos, junto à coordenação, documentos importantes da escola (exceto o 

Projeto Político Pedagógico, que ainda estava em elaboração), partimos para a etapa de 

observação.           

     

3.2.2 Observando o espaço de construção da casa 

A observação é uma etapa muito importante numa pesquisa que visa à participação e 

à intervenção, pois se torna uma aliada na descrição e no conhecimento dos aspectos sociais, 

culturais e educacionais de um determinado grupo. Por isso, nesse tipo de pesquisa, ela vai 

além da exploração e se torna participação para dar ênfase ao grau de interação que deve ser 

adotado pelo pesquisador (ANDRÉ, 2005).   

Optamos pela observação participante, inicialmente, para atender às especificidades 

do nosso objeto que se refere a uma situação complexa, o ensino de leitura e literatura. Em 

segundo lugar, entendemos que o próprio locus, por suas diferenças, exigia uma atitude 

observacional participativa para a compreensão do grupo-sujeito e, posteriormente, para o 

planejamento da intervenção.  

A fim de iniciar o processo observacional, adotamos uma atitude de integração e de 

exploração dos/nos espaços ocupados por nosso grupo-sujeito, no intuito de lançarmos um 

olhar sobre a escola e, de modo mais específico, sobre os espaços de leitura e as práticas de 
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formação leitora. Sendo assim, essa observação seguiu uma trajetória progressiva da escola 

para a sala de aula.  

Partindo dessa trajetória, a fase de observação foi organizada da seguinte maneira: 

inicialmente, nos voltamos para as questões relacionadas a estrutura do locus, onde estava 

localizado o grupo-sujeito; posteriormente, intensificamos, de forma gradual, a atitude de 

observação participativa, culminando com uma intervenção. 

No decorrer desse processo, desenvolvemos a ecologia da escola, cujo objetivo era 

uma análise preliminar e crítica do locus, com o foco em seus aspectos estruturais e 

organizacionais, em relação aos sujeitos que interagem com o ambiente. Para isso, levantamos 

dados na coordenação, na secretaria e na biblioteca e visitamos os espaços que compõem o 

prédio da escola. A partir da ecologia, tivemos conhecimento das condições oferecidas pela 

instituição para a realização de atividades de leitura e suas implicações na formação do leitor. 

É importante esclarecer que o principal instrumento utilizado para concretizar a 

observação participante foi o diário de campo. O diário desenvolvido foi escrito em primeira 

pessoa e tinha como primeira leitora a própria pesquisadora. Bastante diversificado, seu 

conteúdo incluía dados descritivos, com exemplos detalhados, além de dúvidas, sentimentos, 

hipóteses, conjecturas, reflexões sobre aspectos observados, análises e avaliações iniciais, de 

forma que foi se configurando como um registro da experiência de pesquisa.  

Outro procedimento adotado foi a entrevista individual com a professora titular e 

com os alunos, na intenção de aprofundar o conhecimento do grupo-sujeito. As entrevistas 

iniciais foram semi-estruturadas, com blocos temáticos pré-definidos, porém flexíveis 

conforme o desenvolvimento da entrevista. Para as crianças, elegemos como temas a vida 

familiar, a vida escolar, as experiências com a leitura e com a literatura e as relações 

interativas ocorridas em sala de aula e na escola como um todo. Diferentemente, a entrevista 

realizada com a professora titular foi constituída pelos seguintes blocos temáticos: dados 

identificadores e de formação, experiência profissional, experiência com a leitura e com a 

literatura, prática pedagógica, ensino de leitura e literatura e relações interativas com a turma 

de alunos.      

Ambas as entrevistas foram realizadas na perspectiva de Gaskell (2002), com vistas 

a compreender o mundo do entrevistado, que “pode fornecer informação contextual valiosa 

para ajudar a explicar achados específicos” (GASKELL, 2002, p.66). 

A utilização dessas estratégias, no período de observação na sala de aula, nos 

permitiu conhecer, de forma aprofundada, os sujeitos, a organização didática e social das 

aulas de leitura e de literatura e o processo de inclusão. Ou seja, para os momentos de 
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observação e análise, privilegiamos as situações educativas em que a leitura de literatura 

estava sendo utilizada. Procuramos, ainda, perceber com acuidade os aspectos essenciais, 

intencionais e acidentais do fenômeno da inclusão mediante a literatura, quando eles 

ocorreriam.  

Segundo as informações da professora titular, as aulas a serem observadas 

aconteciam com freqüência, pois estavam, de certa forma, inseridas nas aulas de Português, 

em que era utilizado o livro didático (Uma janela para o mundo – Português – 4ª série, de

Carmen Lúcia Bueno Valle [et al.])  que ocorriam todos os dias. Nessas aulas, ela afirmou 

trabalhar com a diversidade de textos, incluindo o texto literário, de modo que acompanhamos 

10 aulas de “leitura”, partes integrantes das aulas de Português, conforme a sistemática 

apresentada no quadro 1. 

QUADRO 1 - SISTEMÁTICA DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

DATA TEXTO/ MATERIAL SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

01/08/07 Exercício do livro de Português – 
Interpretação de texto 
Revistas do Sesinho (sala de leitura) 

Exercício do livro de português. 
Leitura de histórias em quadrinhos. 
Retomada do enredo, dos personagens, 
exploração das imagens, releitura de 
trechos. 
Exercício da revista em quadrinhos (sala 
de leitura). 

02/01/07 Piadas do livro de Português Leitura silenciosa e leitura em voz alta. 
Festival de piadas (alunos contaram 
piadas).  
Cópia de texto do livro. 
Exercício de texto do livro.  

03/08/07 Filme e atividade escrita  Desenho e escrita a partir de filme. 
06/08/07 Gritos de guerra da gincana Escrita e ensaio de gritos de guerra da 

gincana. 
09/08/07 Texto do hino nacional, desenhos e 

dicionários 
Atividades diferenciadas para os grupos: 
busca de palavras no dicionário, desenho e 
ensaio do hino nacional (atividades 
direcionadas para a gincana do folclore). 

10/08/07 Textos variados sobre o folclore Leitura individual.  
Produção individual de texto sobre o 
folclore.  
Escrita e desenho de ditos populares.

13/08/07 Trecho do poema Riacho, de Paulo 
Leminski, do livro de português 
Mala de leitura com livros diversos

Leitura coletiva de trecho de poema do 
livro. 
Exercício do livro.
Leitura de livros da mala de leitura e 
leitura silenciosa. 

14/08/07 Lendas folclóricas Produção de lista de lendas folclóricas 
conhecidas pelos alunos, no quadro. 
Pesquisa, em grupos, sobre as lendas 
folclóricas. 

17/08/07 Desenho do curupira Pintura do desenho do curupira. 
20/08/07 Recortes informativos sobre o folclore Leitura individual do recorte e montagem 

coletiva de um mural. 
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No decorrer das aulas observadas, na tentativa de auxiliar a nossa participação, a 

professora titular nos solicitava ajuda com freqüência. Essa abertura demonstrada por ela 

consistiu em um problema de pesquisa e tornou necessárias algumas conversas com ela para a 

retomada dos objetivos da investigação. Em nossa compreensão, mais do que permitir que 

exercêssemos a condição de observador participante, sua atitude nos pareceu uma insistência 

em nos atribuir a função de ajudante da professora.

Para ilustrar essa questão, destacamos um episódio ocorrido no segundo dia de 

observação em sala de aula, no qual a professora titular nos coloca na posição de ajudantes, ao 

ser solicitada pela coordenação para preparar, juntamente com os alunos, uma peça de teatro 

do conto Papagaio Real, de Luís da Câmara Cascudo, para a gincana do folclore. Ao receber 

a tarefa, ela foi categórica ao dizer: “Você vai me ajudar nisso. Como é que eu vou fazer isso? 

Vai ficar pra você. Eu te ajudo. Se ao menos tivesse xérox para todos ou se, ao menos, eles 

pudessem pintar” (2º dia de observação - 02/8/07). 

Respaldados por Bogdan e Biklen (1994), tínhamos a clareza de que aquela não era 

a forma adequada de participação porque, embora representássemos um segundo adulto que 

logo é associado a uma segunda autoridade, entendíamos a nossa condição de participante 

como a de um investigador de cooperação moderada, de forma que não comprometesse o 

projeto, deturpando a visão que as crianças construíam e as próprias relações interativas. Ora, 

o nosso objetivo, naquele momento, não era ajudar a professora titular, mas observá-la, junto 

aos alunos, em situações das quais poderíamos participar. 

Após o diálogo, a professora titular compreendeu o tipo de participação que 

pretendíamos e passou a ser a nossa “ajudante”, mostrando-se acessível e propiciando 

situações que nos permitiram um envolvimento adequado com o grupo-sujeito investigado, de 

forma gradual. 

Apesar disso, a professora Sara tentou, no período de observação, modificar algumas 

situações reais e freqüentes em sua sala de aula. Em conversas com os próprios alunos, 

obtivemos informações de que, durante a nossa ausência, a professora titular solicitava a eles 

que mudassem suas atitudes na ocasião da nossa observação, assim como era intolerante e 

gritava com as crianças. Diferentemente, na nossa presença, a professora titular praticamente 

não se manifestava para a turma fazendo uso da voz, o que nos leva a inferir que o processo 

de observação foi um período “desgastante” para ela.  

No entanto, algumas mudanças “arranjadas” para esse período observacional foram 

positivas e trouxeram ganhos para os alunos, como a utilização do recurso mala de leitura, 

trazido, segundo a própria professora da turma, para que nós o conhecêssemos e não para que 
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as crianças desfrutassem o prazer de ler aqueles livros. Naquela oportunidade, ficou evidente 

que aquele era o primeiro contato das crianças com a mala, principalmente, pelo entusiasmo e 

excitação ao perguntarem à professora titular: “Como é? A gente pode pegar um livro?” (7º 

dia de observação - 13/8/07). Um aspecto positivo que percebemos nesse arranjo é que Sara, 

ao recorrer a um recurso que dificilmente utilizava, mesmo com a possível intenção de 

mascarar a realidade, pôde verificar a validade da mala de leitura pela recepção das crianças 

que, em nenhuma outra aula observada, estavam tão motivadas para a leitura. 

Sem anteciparmos uma análise aprofundada, podemos afirmar que identificamos, 

por parte dos alunos, uma relação frágil com a leitura e, principalmente, com a literatura, que 

lhes é oferecida, na sala de aula, de forma esporádica e com outros propósitos pedagógicos 

que não estão relacionados à leitura como prática de prazer. Contrariando essa formação 

precária na literatura, os alunos se mostraram abertos e ansiosos para experiências com o texto 

literário e atribuíram à leitura um valor muito significativo, tendo em vista que a percebiam 

como uma demarcadora de status e um instrumento de exclusão na microcomunidade da sala 

de aula. 

Na condução das aulas de leitura, verificamos as várias concepções da professora 

que constroem a sua prática específica para a formação de leitores. Diferentemente do que 

havia sido acordado entre nós, na etapa dos acordos institucionais, as aulas a que ela se referia 

eram direcionadas para a alfabetização dos alunos, nas quais ela fazia uso do texto literário 

para um outro fim e, por esse motivo, não eram aulas específicas de leitura de literatura, de 

formação do leitor literário. Possivelmente, a precariedade dos alunos em leitura determinava 

essa abordagem da professora.  

Outra observação relevante para a nossa pesquisa é que qualquer texto para a 

professora Sara que não se caracteriza como um texto informativo e/ou científico é literatura, 

de modo que uma variedade de textos, inclusive os recortes do livro de Português, são 

tratados como texto literário e como apoio para a alfabetização. Sendo assim, percebemos 

que, para a professora titular, essa distinção não estava muito clara. Acrescentamos a isso, o 

fato de cerca de 50% da turma ter dificuldades com a leitura e a escrita, o que justifica, em 

parte, o empenho da professora titular em focar a aula de leitura para a alfabetização. 

Então, em se tratando de leitura, o quadro observado é este: de um lado, alunos que 

anseiam por experiências significativas com a leitura para que possam, finalmente, ser 

incluídos no privilegiado “grupo dos que lêem”; de outro, uma professora que acredita nos 

recursos de alfabetização para responder às necessidades dos seus alunos, sem dar à literatura 

uma posição de destaque nesse processo.     
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No que se refere à inclusão, observamos um cenário problemático, marcado pelos 

rótulos atribuídos aos alunos, pela violência e total ausência de espírito de comunidade. O que 

existe é uma turma dividida em grupos coagidos pelo medo de se relacionar, de assumir suas 

necessidades, de ouvir e de enxergar o outro. Para fundamentar essa afirmação, basta o fato de 

as crianças desconhecerem as especificidades do aluno que possui deficiência mental e, 

conseqüentemente, não saberem lidar com ele. A impressão que temos é de que existe um 

abandono e uma exclusão disfarçados de autonomia e independência, conforme registramos 

no diário de campo, dia 03/8/07: “O que já é perceptível, neste 3º dia de observação, é que, na 

Casa do Menor Trabalhador, as crianças gozam de uma liberdade que mais parece descaso. É 

como uma autonomia descontrolada e despropositada. Cada um cuida de si. Ninguém cuida 

de ninguém”, em uma casa que mais se aproxima daquilo que está expresso no termo casa da 

mãe Joana.  

Essa realidade é recorrente em toda a escola e não somente no 4º ano “A”. Quando 

perguntamos se a CMT é uma escola inclusiva, a resposta é imediata: “Não estamos 

preparados para isso” (Entrevistas, 31/7/07). É inclusiva no sentido de que recebe a 

diversidade de alunos que não são atendidos em suas diferenças e necessidades. Esse fato 

origina outras perguntas: quem está incluído na Casa do Menor Trabalhador? Seria, de fato, 

uma escola inclusiva, ou apenas integradora? Observamos realmente uma escola aberta às 

diferenças, mas despreparada para lidar com elas, o que aproxima seus alunos mais da 

condição de integrados (no sentido de terem acesso à escola), excluídos e marginalizados, do 

que da condição de incluídos.     

Em síntese, não foi necessário ir além da observação para descobrirmos que 

estávamos diante de um grupo-sujeito de conflito, em uma situação de crise, no que concerne 

ao ensino de literatura e à inclusão social. Em decorrência, constatamos a inexistência de 

práticas que correlacionem literatura e inclusão social. Esses aspectos nos anunciaram uma 

experiência particularmente produtiva e nos motivaram para a fase de planejamento da 

intervenção.   

É relevante enfatizarmos que todos os investigados foram devidamente informados 

sobre o tempo e o cronograma da pesquisa, de modo que eles sabiam que a fase de observação 

seria seguida de uma intervenção, o que provocou muitas expectativas, por parte do grupo-

sujeito. 
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Ao final dessa etapa, dominantemente observacional, construímos um corpus5

constituído de documentos, dados estruturais e organizacionais da escola, entrevistas iniciais 

com as crianças, entrevista com a professora titular, com a auxiliar de biblioteca, diário de 

campo com notas de observações. 

  De posse desse corpus, nos ausentamos do locus para, baseados nas entrevistas e 

nas observações, planejarmos as aulas de leitura de literatura. Esse afastamento foi 

imprescindível para refletir sobre os objetivos e (re)planejar uma intervenção ajustada às 

necessidades do grupo-sujeito, como também para retomar a visão de uma participante que 

observava e, posteriormente, assumiria a função de uma participante que ministrava aulas de 

literatura. De certo modo, sabíamos que esse seria um grande desafio, pois o encontro daquela 

turma com a literatura deveria ser planejado com cautela e dedicação.     

3.2.3 Planejando a construção da casa 

Nessa etapa da pesquisa, reunimos os nossos esforços para a seleção de materiais de 

leitura e o planejamento das sessões. Para isso, tínhamos o objetivo de planejar aulas que 

possibilitassem a observação de momentos de inclusão, sem atribuir à literatura uma função 

pragmática. Essa preocupação nos levou a perceber o texto literário, assim como todas as 

experiências que ele promove, como um fim em si mesmo, e não como um meio para se 

alcançar um ambiente inclusivo. A diferença é que, no transcurso da aula, investigaríamos a 

existência de momentos de inclusão, sem “estilizar” a aula para esse propósito específico. 

Desse modo, a tarefa era aparentemente simples: planejar aulas significativas de literatura. 

Essa atitude está baseada no próprio potencial da literatura para promover momentos 

significativos de prazer compartilhado e de educação que caminham para a construção de uma 

comunidade, sem que para isso seja necessário recorrer a recursos alternativos que apoiassem 

o momento de inclusão. Esse potencial do texto literário também se deve ao seu caráter 

transdisciplinar que lhe atribui a capacidade de responder, ao mesmo tempo, à dimensão 

conceitual, afetiva e cognitiva do processo de ensino e à diversidade de necessidades, 

interesses e sentimentos do leitor. Por esses motivos, escolhemos o texto literário. 

                                                
5 Utilizamos o termo corpus, no sentido empregado por Bauer e Aarts (2002), para se referir a todo o material 
coletado (textos, documentos, registros e fotografias) que possa caracterizar a escola e o grupo-sujeito 
investigados e esclarecer atributos específicos e desconhecidos no espaço social. 
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Optamos por implementar 20 sessões de leitura, por julgarmos ser um número 

significativo para a realização de observações consistentes e, igualmente, para participarmos 

em tempo suficiente e para a aproximação de uma comunidade leitora.   

  Os dados obtidos pelos instrumentos anteriores, como as entrevistas e as 

observações, foram considerados para a seleção de materiais e a definição de uma seqüência 

didática, tornando-se imprescindíveis ao cumprimento dessas atividades.  

Esses dados nos levaram a pensar em estratégias facilitadoras da implementação das 

aulas, tendo em vista a indisciplina e a violência manifestadas pela ausência de contratos 

didáticos. Essas características, muito marcantes no grupo-sujeito, provocaram-nos um 

sentimento de angústia diante das possíveis dificuldades em realizar a intervenção, sentimento 

esse que nos acompanhou durante todo o planejamento. Para lidar com essas possibilidades, 

previmos a elaboração de um planejamento flexível, aberto ao diálogo e à improvisação, no 

qual a negociação de contratos didáticos assumia extrema importância.  

No item 2.2.1, descrevemos que a sala de aula à qual eram submetidos os nossos 

alunos possui limitações estruturais e era inapropriada para a atividade de leitura. Do mesmo 

modo, a biblioteca se constituía em espaço barulhento e era constantemente visitada por 

pessoas de todas as salas, o que interromperia e tumultuaria uma aula de leitura. Diante isso, 

optamos por desenvolver as sessões na sala de aula dos alunos a fim de garantir, ao menos, a 

privacidade dessas sessões. Outro aspecto que dificultava a escolha da biblioteca e de outro 

espaço mais amplo, como a sala de vídeo, era a escala organizada previamente, na qual as 

turmas se revezam na utilização dos espaços da escola. 

Frente a essas dificuldades, tínhamos apenas a sala de aula para a realização de um 

trabalho que, em sua natureza, exige um clima agradável, espaçoso e, sobretudo, silencioso. 

No entanto, a realidade nos exigiria lidar com o barulho constante das salas vizinhas e do 

refeitório situado atrás da sala e com o excesso de carteiras em péssimo estado de 

conservação, o que dificultava a locomoção. A despeito disso, nosso planejamento 

vislumbrava uma modificação arquitetônica no espaço de investigação, devido à proposta de 

um trabalho ancorado numa perspectiva de inclusão. 

Na escolha da organização didática das aulas, percebemos que, diante da 

especificidade do grupo-sujeito, e, principalmente, de sua frágil experiência com a leitura, 

deveríamos diversificar as experiências com a leitura, partindo, na medida do possível, dos 

conhecimentos que os alunos já traziam, bem como de suas necessidades e expectativas. 

Nesse raciocínio, buscamos a diversidade de textos literários e de procedimentos para atender 

à diversidade de alunos, à diversidade de leitores.   
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 Apesar de a diversidade ser um princípio norteador para o planejamento das aulas, 

optamos por uma direção metodológica comum que nos deu o devido apoio para a elaboração 

de aulas significativas e criativas. A estratégia metodológica adotada para as aulas de leitura 

foi a experiência de leitura por andaimagem (scaffolding), defendida por Graves e Graves 

(1995). Essa preferência decorre da comprovação dessa estratégia como sendo eficaz para o 

acercamento do texto literário, no universo das pesquisas e das práticas de ensino de 

literatura.  

Outro fator que justifica a nossa escolha é a possibilidade de, por intermédio da 

metodologia da andaimagem, combinar estratégias para auxiliar na compreensão, na 

apreciação do texto literário e na construção de uma comunidade de leitores que compartilha 

o prazer de ler. Nessa proposta, há a mediação de um leitor mais experiente – no caso, a 

professora-pesquisadora –, em torno da relação texto-leitor e da relação texto-comunidade, 

com o objetivo de desenvolver uma mediação competente, pautada na concepção de leitura 

como experiência. 

O planejamento que estamos a descrever é a primeira etapa constituinte da 

metodologia de leitura por andaimagem, na qual são considerados as necessidades, os 

interesses e os conhecimentos prévios dos alunos. Essa estratégia é fundamental para um 

trabalho de pesquisa flexível e preocupado com a inclusão, uma vez que ela apóia suas ações 

no próprio desenvolvimento do aluno, considerando sempre sua subjetividade, isto é, sua 

recepção aos textos. Posterior ao momento de planejamento, temos a implementação das 

sessões de leitura, organizada, basicamente, em ações de pré-leitura/pré-contação, 

leitura/contação e pós-leitura/pós-contação. 

Acreditamos que as proposições metodológicas da experiência de leitura por 

andaimagem trazem referências importantes que podem direcionar o professor para a 

formação leitora em uma comunidade inclusiva. Afinal, a idéia de andaime que fundamenta a 

metodologia pressupõe a construção de uma base sólida que, excepcionalmente aqui, pode ser 

conotada pela comunidade inclusiva, para, posteriormente, avançar na construção de uma 

autonomia leitora ou vice-versa.    

Um aspecto importante dessa etapa de planejamento é o estabelecimento de objetivos 

que, numa proposta de observação aberta e participante, devem antecipadamente ser 

explicados aos alunos, de maneira que eles compreendam os propósitos para a leitura. Assim, 

os alunos se sentem participantes da situação investigativa e conseguem visualizar sua 

importância. 
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Definida a estratégia metodológica das aulas, partimos para a seleção dos materiais 

de leitura ainda motivados pela necessidade de diversificar ao máximo a experiência leitora 

daqueles alunos, recorrendo à diversidade de gêneros e temáticas. Mais do que diversificar, 

pretendíamos também tornar significativo aquele encontro com a literatura, o que nos levou a 

buscar textos de marcada literariedade6. Além disso, desejamos tornar acessíveis, no sentido 

de democratizar e promover a inserção cultural, obras que consideramos importantes no 

conjunto da tradição literária. Esses critérios nos levaram a selecionar contos clássicos e 

contemporâneos, poemas, fábulas e adivinhas.  

Os contos clássicos foram privilegiados devido à maneira rica e aprofundada com 

que problematizam a vivência humana, possibilitando um contato significativo com a palavra 

e contribuindo para uma relação afetiva, social e intelectual com a linguagem. Nesse sentido, 

levamos contos clássicos para as crianças porque acreditamos em seu potencial para trazer à 

tona os seus sentimentos e para levá-las a compartilhar experiências e sensações, o que se 

encaminha para uma experiência socializadora.  

Além de reconhecermos a importância de ler os clássicos, outros princípios 

motivaram a nossa escolha pelos contos literários, tais como o prazer proporcionado por essas 

leituras, o direito ao patrimônio literário que exerce tamanha influência sobre a nossa cultura, 

a possibilidade de desenvolver o pensamento crítico e a resistência a uma determinada 

realidade e as inúmeras portas que esses textos abrem para a identificação com o período da 

infância e com experiências sociais, por meio de seus personagens e suas temáticas. Sobre 

essas características, Machado (2002, p.18) testemunha que os clássicos permitem 

ler, refletir e pensar em possibilidades diferentes de vida, por meio da 
experiência de viver simbolicamente uma infinidade de vidas alternativas 
junto com os personagens de ficção e, dessa forma, ter elementos de 
comparação mais variados. [...] Quando lemos um clássico, ele também nos 
lê, vai nos revelando nosso próprio sentido, o significado do que vivemos.   

Para um público-alvo heterogêneo, composto de crianças e pré-adolescentes que 

possuíam uma frágil experiência com a leitura literária, os contos de fadas foram privilegiados 

pelo “alto nível de sua qualidade artística e sua força cultural” (MACHADO, 2002, p. 69), nas 

quais as crianças podem vivenciar o prazer de ler em um texto que dá espaço para as 

                                                
6 A literariedade, característica freqüentemente encontrada em textos literários, refere-se à qualidade textual, à 
organização da linguagem como um plano de expressão relevante que distingue a linguagem literária da utilizada 
para outros fins (CULLER, 1999).   
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subjetividades e identidades, na leitura experencial. Os contos selecionados estão 

especificados abaixo: 

  

QUADRO 2 - APRESENTAÇÃO DOS CONTOS CLÁSSICOS 

Os três porquinhos, de Ana Maria Machado

Três porquinhos saíram pelo mundo em busca de 
independência e aventuras, até que decidiram 
construir suas próprias casas. O primeiro ergueu 
uma construção de palha, o segundo usou varetas e 
o terceiro, mais esperto, fez a sua de tijolos para se 
proteger das tempestades e dos perigos da noite. 
Veio o lobo, soprou e derrubou as casas dos dois 
primeiros porquinhos e eles fugiram para a casa de 
tijolos do irmão, a que o lobo soprou e não 
conseguiu derrubar. Em seguida, ele tentou entrar 
pela chaminé, caiu num caldeirão com água 
fervendo e saiu voando feito uma bala de canhão. 

A princesa e o grão de ervilha, de Andersen 

Era uma vez um príncipe que estava à procura de 
uma princesa, mas ele queria que fosse uma 
verdadeira princesa. Então, resolveu dar a volta ao 
mundo, na esperança de encontrar a sua prometida. 
Retornou ao palácio muito triste, devido à sua 
busca mal sucedida, pois, mesmo naquele tempo, 
era difícil encontrar uma verdadeira princesa. Até 
que um dia, surge à sua porta uma pobre 
maltrapilha que, numa prova de sensibilidade a 
uma ervilha, revela-se uma princesa de verdade. 
Enfim, o príncipe encontrou a princesa mais 
delicada de todo o reino e casou-se com ela.

João Trapalhão, de Andersen 

Em um reino distante, a filha do rei anuncia que 
está à procura de um marido que saiba utilizar as 
palavras. Três irmãos desejam se casar com ela. 
Dois deles se imaginavam muito inteligentes e 
preparados para a conquista, enquanto o terceiro 
era atrapalhado e não tinha o preparo dos outros 
dois. Por isso, era criticado e humilhado pelo pai e 
pelos irmãos, sendo conhecido como João 
Trapalhão. Muitas aventuras se passam até que os 
três irmãos estão frente à frente com a exigente 
princesa que submete-os aos mais variados testes. 
Ao demonstrar muita astúcia, João Trapalhão 
passa nos testes e casa-se com a princesa.

A pequena vendedora de fósforos, de 

Andersen 

Em um terrível frio, uma pequena menina caminha 
triste por não conseguir vender seus fósforos. Para 
se aquecer, resolve acendê-los, e a claridade lhe 
revela ambientes de sonho, lugares onde ela 
gostaria de estar e coisas que ela gostaria de ter, 
até que, de repente, surge, em meio à pequena 
chama, uma pessoa que ela gostaria de 
reencontrar: sua avó, a única que sempre gostou e 
se preocupou com a menina. E, na manhã do dia 
seguinte, um triste acontecimento surpreende a 
todos que passam pela gélida calçada, onde a 
pobre vendedora, na noite anterior, havia sofrido e 
sonhado: a menina havia morrido. 
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João e Maria, dos Irmãos Grimm

A história conta a aventura de dois irmãos que 
foram abandonados na floresta, com a ajuda do 
próprio pai. Na tentativa de retornar para casa, os 
dois são surpreendidos com uma suculenta casa de 
doces que, apesar de ser muito atrativa, é, na 
verdade, o lar de uma bruxa devoradora de 
crianças. Ao caírem na armadilha da bruxa má, as 
crianças são aprisionadas, até que conseguem se 
livrar da maldosa, atirando-a na lareira. Ao final, 
os dois voltam a viver com a família.

Chapelinho Vermelho, de Câmara Cascudo 

Esse conto narra a tradicional história da menina 
de Chapelinho Vermelho que sai pela floresta para 
encontrar sua avó e, de repente, depara-se com um 
lobo malvado, com intenções de devorá-la. 
[Câmara Cascudo introduz elementos do cotidiano 
para contar a inocência da criança frente às 
investidas do vilão]. Em seguida, o lobo coloca seu 
plano em ação e, com muita esperteza, consegue 
devorar avó e neta. Nesse momento, passa um 
caçador que salva as duas da barriga do lobo e se 
torna o grande herói da narrativa.

O Patinho Feio, de Andersen  

Um pobre patinho nasceu diferente de seus irmãos 
e, por isso, ficou conhecido como Patinho Feio. 
Com o tempo, não resiste à rejeição de sua família 
e seus vizinhos e foge na busca por aceitação. 
Durante sua fuga, ele se depara com perigos e com 
vários animais de diferentes comunidades 
silvestres, até que foi admitido em um casebre por 
uma bondosa senhora que, por ser cega, achou que 
o Patinho seria uma boa pata poedeira. Logo, o 
pobre animal teve de fugir novamente, indo ao 
encontro de belas aves, brancas e felizes. Eram 
cisnes. Nesse momento, ele se descobre um belo 
cisne, encontrando, finalmente, seus iguais.

 Como vemos, dentre os contos de fadas selecionados, três pertencem a Hans Christian 

Andersen que, em nossa visão, destaca-se em meio ao trio Perrault, Grimm e Andersen, 

responsável pela coletânea e disseminação dos contos populares. A diferença do dinamarquês 

Andersen em relação aos demais, os quais tiveram sua importância em seus respectivos 

momentos históricos, é o fato de que ele não se limitou a recolher e recontar contos da 

tradição popular, embora fosse um exímio contador de histórias. Mais do que isso, ele criou 

várias histórias carregadas de humanidade “trazendo sua marca individual e inconfundível – 

uma visão poética misturada com profunda melancolia” (MACHADO, 2002, p. 72). Por isso, 

ele é considerado por muitos como o pai da Literatura Infantil e, pela forma sensível e realista 

com que apresenta os problemas e sofrimentos da vida, é considerado por nós como o escritor 

cujas obras têm muito a oferecer para a infância, inclusive, para a da Casa do Menor 

Trabalhador.  
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No que diz respeito às especificidades dos alunos da CMT, entendemos que os 

contos de fadas permitem que eles vivenciem de modo simbólico, compreendam e 

(res)signifiquem suas vidas, muitas vezes, repletas de problemas e conflitos. Quanto a isso, 

Machado (2002, p.79) afirma que esses contos 

refletem os eternos conflitos das crianças com imagens contraditórias. [...] 
Entendidas e aceitas em sua linguagem simbólica, essas histórias de fadas 
tradicionais se revelam um precioso acervo de experiências emocionais, de 
contatos com vidas diferentes e de reiteração da confiança em si mesmo. 
[...] Um depois do outro, esses contos vão garantindo que o 
amadurecimento existe, que é possível ter esperança em dias melhores e 
confiar no futuro.   

     Ainda no que se refere aos contos de fadas, é importante acrescentar que 

buscamos as versões traduzidas dos originais, com exceção de adaptações feitas por autores 

renomados, como Luís da Câmara Cascudo e Ana Maria Machado, por terem respeito pela 

obra tradicional e um trabalho competente e literário, contrário à higienização, ao didatismo e 

ao moralismo tão comuns em versões adaptadas dos contos clássicos. A própria Ana Maria 

Machado (2002, p.75) tem uma posição interessante sobre as adaptações, com a qual 

concordamos: 

Quando se trata de histórias já de saída consideradas infantis, como é o caso 
dos contos de fadas, é bastante freqüente que surjam resultados que são um 
total absurdo, saído de cabeças que desejam censurar e exercer seu poder 
sobre os pequenos e que não revelam grandes doses de sensibilidade ou 
inteligência para lidar com um material tão precioso.    

Diante disso, privilegiamos as versões originais dos contos nas quais não se mexe e 

não se faz interferências, de forma arbitrária, pelo profundo respeito ao seu caráter literário.  

Os contos contemporâneos eleitos para a pesquisa se diferenciam daquelas obras 

instrucionais e superficiais que têm se destinado para o trabalho com as diferenças e que se 

caracterizam mais como obras de terapia infantil e de auto-ajuda do que como um texto 

literário. Acreditamos que há muitos autores contemporâneos que aproximam o leitor da 

cultura brasileira, levando-o a ir além daquilo que já é conhecido e, com isso, inserindo-o em 

um processo criativo de experiências com a palavra. São textos que, apesar de um certo grau 

de legibilidade e acessibilidade, mantêm uma linguagem com qualidade literária porque não 

têm uma importância pragmática e instrucional óbvia, uma vez que também vão ao encontro 

da subjetividade do leitor (CULLER, 1999). São eles: 
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QUADRO 3 - APRESENTAÇÃO DOS CONTOS CONTEMPORÂNEOS 

Meu bicho-de-pé de estimação, de Sylvia 

Orthof 

Retirada da obra Os bichos que tive: memórias 
zoológicas, de Sylvia Orthof (1983), essa história 
tem a própria narradora como protagonista, uma 
menina de oito anos chamada Sylvia que, durante 
suas férias em Itatiaia, adquire um bicho-de-pé 
que, segundo seu amigo Mamede, é um bicho de 
estimação. A menina chega até a batizá-lo de 
Fernão Dias Paes Leme. Enquanto a garotinha se 
diverte com o crescimento de seu novo animal de 
estimação e as cócegas no pé, todos insistem para 
que ela se livre daquele que, aos olhos dela, era um 
novo e especial amigo. Depois de muitas 
insistências, conseguem retirar o bicho-de-pé da 
menina, que ficou muito saudosa.

O dia em que eu mordi Jesus Cristo, de 

Ruth Rocha 

Neste conto, a narradora conta, de forma bem 
humorada, o momento da primeira comunhão de 
uma garotinha que vivencia esse ritual com muita 
criticidade e malcriação. Afinal, esta é uma das 
historinhas malcriadas, histórias da infância que 
valem a pena ser contadas. No decorrer da história, 
uma solenidade que deveria acontecer com 
formalidade e respeito, é marcada pela comicidade 
de acontecimentos inusitados que revelam os 
anseios da criança.

Maria vai com as outras de Sylvia Orthof 

A ovelha Maria era mesmo uma maria-vai-com-as-
outras, não tinha personalidade nem vontade 
própria. Assim, para onde as outras ovelhas iam, 
Maria ia também. O que as outras ovelhas faziam, 
Maria fazia também. O que as outras ovelhas 
comiam, Maria comia também. Até o dia em que 
cansou de ser maria-vai-com-as-outras e descobriu 
que cada um pode escolher o seu próprio caminho.

O que os olhos não vêem, de Ruth Rocha 

A narrativa mostra a história de um rei que sofria 
de uma doença muito conveniente: não enxergava 
as pessoas pequenas. Naquele reino, somente as 
pessoas grandes tinham a atenção do rei e o povo 
começou a ser esquecido. Então, o povo decide 
traçar um plano para ser visto e para que sua voz 
seja ouvida pelos “grandes”. A partir do conhecido 
dito popular: “o que os olhos não vêem, o coração 
não sente”, a autora denuncia as injustiças e 
tiranias que acontecem quando os governantes 
esquecem do seu povo.

A casa da madrinha, de Lygia Bojunga

Nesta obra, a narradora conta a história de um 
menino chamado Alexandre, que não podia ir para 
a escola, pois tinha de trabalhar para ajudar a 
família. Certo dia, ele descobre que tem uma 
madrinha que vive numa remota e mágica casinha 
azul, em um lugar distante e impreciso. Na 
tentativa de melhorar a sua vida, ele foge em busca 
da casa da madrinha, seguindo sempre em frente, 
para onde sua sorte lhe levar. Nessa viagem, ele 
encontra amigos e aventuras que o ajudam a 
descobrir que a casa da madrinha é mesmo real, 
dentro da imaginação dele. 
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Para a seleção desses contos, colocamos o foco não nos conteúdos e fatos narrados, 

mas na sua disposição lingüística e qualidade estética, na maneira como os fatos são narrados

e, especialmente no que o leitor experimenta ao estar em contato com esse texto. Elegemos 

obras que possibilitassem a identificação e o prazer por parte daquele grupo-sujeito, mas que 

também pudessem ampliar seus horizontes, sem desconsiderar o repertório literário daqueles 

alunos e sem limitar a formação leitora deles. Adotamos esse critério por entendermos que 

para uma história incluir o leitor, seja na comunidade de leitores, seja na prática leitora, não 

precisa tratar, explicitamente de problemas específicos ou diferenças mais acentuadas que 

podem ou não estar relacionados com a vida cotidiana do leitor, ou com o foco temático da 

pesquisa. Para isso, basta que o texto seja literário, com suas inúmeras características, tais 

como o caráter ficcional, a colocação da linguagem em primeiro plano, o seu potencial 

estético, vazios a serem preenchidos, o jogo de palavras e sentidos, possibilidades de 

identificação, dentre outras encontradas, principalmente, na literatura fantástica (CULLER, 

1999).  

O fato de optarmos por esses contos contemporâneos, considerados por muitos como 

simples histórias infantis, sem prestígio em meio aos clássicos adultos e sem atrativos 

aparentes para crianças que já estão à porta da adolescência e que, inclusive, vivem um tempo 

digital, tecnológico e imagético, de livre e fácil acesso à informação, pode suscitar alguns 

questionamentos: será adequado ler Ruth Rocha e Sylvia Orthof com um grupo com faixa-

etária de 8 a 13 anos de idade? Não seriam os textos dessas autoras muito infantis, bobos e 

simples para as crianças dessa realidade? 

Em resposta a essas perguntas, podemos esclarecer, inicialmente, que a característica 

que primeiramente nos satisfaz numa obra é a sua qualidade literária, não necessariamente 

aquela que vai de encontro à faixa-etária apropriada, pois se uma obra destinada para o 

público infanto-juvenil tem um destacado trabalho artístico, ela pode ser apreciada tanto por 

crianças quanto por adultos. 

Em segundo lugar, entendemos que a simplicidade e a acessibilidade desses contos 

são qualidades que depõem a seu favor, e não contra eles, pois criam uma intimidade com as 

crianças e os jovens, possibilitando, de maneira simples e acessível, a elaboração simbólica de 

seus anseios, suas angústias e seus conflitos. Isso de dá, principalmente, pela maneira com 

que esses contos contemporâneos herdam uma imensa carga de significados do conto popular 

tradicional, demonstrando leveza e brincando com esse repertório, por meio de uma 

linguagem cotidiana que permite uma identificação sutil e uma visão aprofundada do mundo.  
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Esses contos são como os textos que, nas palavras de Ana Maria Machado (2002, 

p.102), tratam de emoções do dia-a-dia que não precisam acontecer em cenários distantes e 

fantásticos e que, por isso constituem 

uma outra linha de livros em que a realidade quotidiana estava presente e 
carregada de emoções. Como se de alguma forma fosse necessário lembrar 
às pessoas que as experiências que dão significado à vida não precisam 
necessariamente se passar longe de casa e que cada pessoa pode viver uma 
situação de enorme complexidade psicológica, cada família pode guardar 
um drama de muita intensidade, cada cidade está cheia de tragédias sociais, 
cada rua é atravessada todo dia por gente que vive dores e alegrias, tem 
medos e sonhos. Gente como a gente, afinal de contas.   

Assim são algumas obras de Sylvia Orthof e Ruth Rocha, como um convite para 

renovar o olhar sobre o já conhecido, o doméstico, as situações corriqueiras e engraçadas que 

podem acontecer com qualquer pessoa da vida real. São narrativas que partem do ponto de 

vista da criança, mas que têm muito a dizer para o adolescente e para o adulto, na descoberta 

do mundo cotidiano que os cerca. Esse fato pode ser constatado na ampla recepção desses 

contos por parte do público infanto-juvenil que, na sua abertura para esses contos, responde 

de modo eficiente e silencioso: não são bobos e infantis (no sentido de agradar apenas às 

crianças menores), mas sim literários. E, no final, é isso que importa.                  

Os poemas, as fábulas e as adivinhas foram incluídos nas sessões em decorrência de 

uma necessidade de diversificar gêneros literários para enriquecer uma formação leitora ainda 

precária, assim como para atender aos interesses dos alunos, manifestados nas entrevistas e 

observações. Além de conhecermos a importância literária desses gêneros, observamos que o 

grupo-sujeito investigado tinha um especial interesse por adivinhas, enquanto poucos leitores 

daquela microcomunidade eram apreciadores de poemas e fábulas. Esse aspecto foi ao 

encontro do nosso objetivo de levar para essa diversidade de gostos, a diversidade oferecida 

pela literatura, conforme descrevemos no quadro abaixo:  
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QUADRO 4 - APRESENTAÇÃO DOS POEMAS, FÁBULAS E ADIVINHAS

Os Poemas (antologia organizada pela 

pesquisadora)

Os poemas selecionados para os laboratórios 
possibilitam uma rica iniciação ao gênero poético, 
por meio do jogo lúdico, da vivência com as 
palavras e da exploração dos sentidos e 
sentimentos. Além disso, levam os alunos à 
entrega e ao conhecimento das características do 
gênero poema, na experiência com a rima, o ritmo, 
a sonoridade e ludicidade dos textos. 

Fábulas, de Monteiro Lobato

Nesta coletânea de fábulas, publicada em 1922, 
Monteiro Lobato apresenta uma rica antologia 
composta por fábulas de Esopo e La Fontaine. Na 
obra, além de recontar e discutir fábulas famosas e 
consagradas, Lobato também cria suas próprias e, 
com isso, possibilita uma prazerosa iniciação à 
leitura desse gênero. Este é, sem dúvida, um dos 
melhores livros que existem no Brasil para a 
abordagem do gênero fábula, principalmente, em 
sala de aula. Ao recriar fábulas imortais, o autor 
chama a atenção para elementos do gênero, o que 
faz com que o leitor identifique suas 
características. Após o texto em prosa, Monteiro 
Lobato insere animadas discussões que a fábula 
provoca no círculo de personagens do Sítio do 
Pica-pau Amarelo. Dessa forma, Lobato dá voz a 
todos, principalmente às crianças, para debater a 
explícita moral das fábulas.   

As Adivinhas, de Lenice Gomes

As adivinhas privilegiadas introduzem a criança 
leitora num divertido e fantástico mundo da 
adivinhação. Como em uma brincadeira, a autora 
desafia a criança, considerando sua inteligência e 
criatividade. Apresenta suas adivinhas com 
histórias encantadoras, que exploram os limites 
entre a prosa e a poesia. E assim ela vai 
perguntando: “O que é, o que é? Adivinhe quem 
puder!”    

Acima de todos os critérios utilizados para a seleção de materiais, estava a certeza de 

que a literatura permite um acolhimento das diferenças e das individualidades excluídas, pois 

é uma arte complexa que se abre para a complexidade do homem e da vida e que, por si 

mesma, sem arranjos ou grandes mobilizações metodológicas, vai ao encontro de realidades 

plurais e conflituosas, convocando, para um momento único de experiência, todos que estejam 

se sentindo discriminados e abandonados em seus sentimentos e necessidades.  

É importante informarmos que, na seleção dos textos e nas demais ações do 

planejamento, a professora titular da turma foi solicitada para planejamento e questionada a 

respeito das decisões e, embora não tenhamos conseguido um encontro com ela exclusivo 

para o planejamento das sessões, devido à incompatibilidade de tempo e a falta de 

disponibilidade da professora, ela opinou e deu sugestões que pudessem facilitar a adesão por 

parte de seus alunos.   



81 

Durante a ausência de aproximadamente dois meses para transcrição de entrevistas, 

organização de observações e planejamento das sessões, mantínhamos sempre o contato com 

a professora Sara para conversas sobre as decisões e trocas. Nesses momentos, ela nos 

informou que os alunos estavam extremamente saudosos e ansiosos pelas aulas que estavam 

por vir. Diante dessa excitação, decidimos remeter uma carta aos alunos, com o conteúdo 

especificado abaixo: 

Natal, 24 de setembro de 2007. 

Queridos alunos do 4º ano “A”: 
Quanto tempo! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, ajudando a 
professora Sara e aprendendo muitas coisas novas. Estou escrevendo para 
mandar notícias. Ando trabalhando muito na transcrição das entrevistas e no 
planejamento das aulas de leitura que teremos em breve e, por isso, não tenho 
ido à escola, conforme expliquei no nosso último encontro. Estou morrendo 
de vontade de reencontrá-los, mas preciso pensar com cuidado nas aulas que 
teremos, para que vocês gostem bastante. Aproveitando a oportunidade, 
gostaria que vocês me escrevessem contando as novidades da turma e as suas 
expectativas para as aulas de literatura. Espero ansiosa pela cartinha de todos!  
Um grande abraço,  
Profa. Danielle. 

As inúmeras cartas-resposta nos reafirmaram o depoimento da professora titular, 

revelando que os alunos estavam realmente ansiosos para o (re)encontro com a professora-

pesquisadora e, conseqüentemente, com a literatura. Além disso, demonstraram estar 

conscientes do desenho da pesquisa e entusiasmados com a nossa participação, conforme 

registram os recortes abaixo: 

Cartas-resposta enviadas à pesquisadora (17/10/07):
Diná: Por favor, manda a professora lê a carta pra mim de novo. Quando 
você voltar, eu vou fazer poesia.  
Esaú: Queria que você voltasse pra cá pra sala. Volta pra cá! Todos da 4ª 
série te amam muito.  
Rebeca: Você trouxe felicidade para mim e para os outros. Eu espero que 
você venha dar aula. 
Enoque: Danielle, termine logo de escrever as nossas entrevistas e até a 
próxima aula.  

A partir desse retorno, percebemos os primeiros indícios de inclusão da 

pesquisadora e da literatura na sala de aula daquelas crianças. Era o despertar da construção 

de uma comunidade leitora, erguida pelo afeto e pelas palavras. Era chegada a hora das 

sessões de leitura. 
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3.2.4 Construindo a casa  

A complexidade do nosso objeto, aliada às nossas opções metodológicas nos levaram 

a realizar uma intervenção no grupo-sujeito, na qual foram implementadas aulas de leitura de 

literatura. Nessa ocasião, a pesquisadora assumiu a autoridade de mediadora, modificando, 

com isso, o seu modo de participação na pesquisa. A partir dessa etapa, a pesquisadora 

ganhou o importante papel de professora-pesquisadora.  

A necessidade de intervir no ensino de literatura surgiu, primeiramente, do fato de o 

nosso objeto se referir a uma situação na qual a literatura é escolarizada. Assim sendo, era 

importante que ocupássemos, como pesquisadores, uma posição privilegiada na situação a ser 

estudada, ou seja, não bastou observar a maneira como a professora titular da turma ensinava 

literatura, tivemos de participar de forma mais direta, de nos experimentar professora de 

literatura daqueles alunos.     

Ao constatarmos que as aulas de leitura que já aconteciam na sala de aula não eram 

aulas específicas de literatura e, conseqüentemente, não apresentavam alguns pré-requisitos 

que julgamos fundamentais para que uma aula de literatura seja considerada eficiente e 

significativa, a necessidade de uma intervenção ficou ainda mais evidente, tendo em vista que 

precisávamos que a literatura fosse ensinada em todo o seu potencial, de modo que 

construísse a comunidade de leitores tão almejada, incluindo, assim, em uma prática 

educativa, social e cultural. Com isso, a estratégia da intervenção ganhou mais convicção, 

pois, se as situações a serem estudadas não aconteciam ou não correspondiam às pretensões 

da pesquisa, teríamos de criá-las. 

Na condição de mediadora, foi possível desenvolver ações que permitissem a análise 

mais adequada do problema estudado, bem como experimentar estratégias que 

encaminhassem uma formação leitora em um ambiente de exclusão e conflito.   

Em termos de participação, a situação continuou sendo compartilhada pelo mesmo 

grupo-sujeito, mas ocorreram mudanças significativas na maneira de participar. A 

pesquisadora passou a ministrar aulas de leitura para os alunos que, por sua vez, passaram a 

ser aprendizes de literatura. E a professora Sara ocupou o lugar de observadora participante e 

recebeu o planejamento das sessões, passando a observar e registrar suas impressões, dúvidas 

e demais aspectos relevantes acerca das aulas.  Nessa troca de papéis entre a professora e a 

pesquisadora, almejamos que Sara assumisse uma função importante e efetiva, na qual 

pudesse nos oferecer dados pertinentes à análise e, no decorrer desse processo, desenvolver 
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consciência sobre a pesquisa e consciência profissional sobre o potencial inclusivo do ensino 

de literatura. 

Essa estratégia aplicada à participação da professora titular foi uma tentativa de 

mantê-la informada e implicada na pesquisa e de conferir-lhe uma função participativa 

exigida pelos métodos participantes, pois, embora ela não fosse a professora das aulas de 

leitura, ela continuava participando do grupo-sujeito com o importante papel de registrar as 

aulas em diário para, posteriormente, fornecer dados à análise. Essa condição possibilitou-lhe 

uma participação como estudiosa e investigadora do próprio processo de ensino e, ao mesmo 

tempo, lhe ofereceu subsídios para compreender o ensino de leitura e literatura nos dois pólos 

do processo: ensino e aprendizagem. 

Ainda a respeito dessa estratégia, é importante detalhar que pedimos para que a 

professora titular registrasse as mudanças ocorridas e as situações que continuaram a persistir, 

além de manter o olhar voltado para a inclusão dos alunos na aula e na leitura. Enquanto isso, 

estaríamos abertos à sugestões e encaminhamentos para as sessões, no sentido de promover 

uma parceria em que “pesquisadores – e – pesquisados são sujeitos de um mesmo trabalho 

comum, ainda que com situações e tarefas diferentes” (BRANDÃO, 1999, p.11). 

Inicialmente, a professora Sara se entusiasmou com a idéia de produzir um 

instrumento que ofereceria subsídios à professora-pesquisadora, no momento de análise, mas, 

no decorrer da intervenção, não colocou em prática o seu papel e não redigiu um diário, 

fazendo apenas breves anotações de caráter avaliativo.  

A proposta de uma intervenção também traz para o cenário da investigação uma 

situação educativa na medida em que aulas eram ministradas. Isto é, o grupo-sujeito foi 

submetido a uma situação que era, ao mesmo tempo, pesquisa e ensino, em uma práxis

dinâmica que reunia em seu corpus dados de uma investigação e de uma ação educativa. 

Sendo assim, a experiência educacional com a leitura de literatura se tornou parte integrante 

do processo de pesquisa e, dialeticamente, o processo de pesquisa se tornou parte integrante 

da Educação como um projeto maior (DEMO, 2004).  

Cada aula de leitura ministrada teve a duração de aproximadamente 1h30min, mas 

essa duração variava sempre, dependendo dos procedimentos utilizados e do desenrolar das 

ações de pós-leitura. O momento escolhido para a realização das aulas de leitura foi o 

primeiro horário, início do dia letivo, por sugestão da própria professora titular que nos 

informou que, após o intervalo, o tempo era curto e os alunos se dispersavam mais facilmente. 

No momento que antecedia cada aula, tivemos a preocupação de verificar, na 

biblioteca da escola, a disponibilidade do livro que seria lido com as crianças. Caso o livro 
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estivesse disponível, informávamos aos alunos, motivando-os ao encontro autônomo com o 

texto, mas, se a biblioteca não possuía o livro doávamos um exemplar para a escola, que 

ficava sob a responsabilidade da professora titular da turma ou da auxiliar de biblioteca. 

Consideramos essa atitude fundamental para um trabalho que prioriza, dentre outras coisas, a 

democratização da literatura e a inclusão na condição de leitor autônomo.    

Tendo em vista a necessidade de dados objetivos sobre a situação investigada, 

gravamos todas as aulas em áudio e registramos, diariamente, todos os acontecimentos em 

diário de campo que, nesse momento, assumiu características de um registro profissional. 

Para a realização das aulas de leitura, modificamos a disposição do mobiliário da 

sala, lutando, com isso, contra todas as dificuldades e limitações do espaço. A organização 

negociada com os alunos foi o semi-círculo, que era mantido na maioria das vezes, sendo 

modificado nas ocasiões em que as crianças tinham de ficar de pé ou sentar no chão. Apesar 

dessas mudanças esporádicas, a idéia de grupo estava sempre orientando a arquitetura das 

aulas, de forma que os alunos pudessem se enxergar como uma comunidade, e o outro, como 

um colega que está ao lado na aprendizagem. Para a professora-pesquisadora o semi-círculo 

também auxiliou na distribuição das falas, socialização dos materiais e na gravação em áudio. 

A metodologia por andaimagem (scaffolding), conforme dissemos na descrição da 

etapa de planejamento, foi priorizada para fins de um trabalho com o texto literário, que 

pudesse ser flexível e, ao mesmo tempo, se encaminhar para uma maneira adequada de 

ensinar a literatura àquele grupo-sujeito especificamente.  

Na etapa de implementação, tivemos atividades de pré-leitura/pré-contação, atividades 

de leitura/contação e atividades de pós-leitura/pós-contação, sequencialmente. As atividades 

de pré-leitura/pré-contação utilizadas foram as mais diversas, mas geralmente abarcavam 

ações de motivação, relaxamento, ativação dos conhecimentos prévios, relação texto-vida, 

pré-ensino de vocábulos e conceitos, pré-questionamentos, predições, direções e colocações.  

Durante a leitura/contação, realizamos a leitura silenciosa, leitura oral dos alunos, 

leitura oral da professora, leitura oral compartilhada, leitura com variadas prosódias. As 

atividades de pós-leitura/pós-contação são muito importantes porque avaliam a compreensão 

do texto por parte de alunos e oferecem indícios ao professor para que ele também possa 

avaliar sua intervenção. Dentre as inúmeras ações de pós-leitura, escolhemos, na maioria das 

sessões, as discussões do texto por meio de perguntas. Essa opção decorre do entendimento de 

que o texto literário é o grande protagonista da aula de leitura por ter um fim em si mesmo, de 

forma que garante a formação leitora sem que sejam necessárias atividades complementares.  
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Com esses procedimentos de leitura por andaimagem, pretenderíamos, conforme 

proposições de Graves e Graves (1995), desenvolver as seguintes atitudes: 

  

•  ajudar na compreensão do texto; 

•  esclarecer vocábulos ou conceitos que ficaram obscuros no texto; 

•  promover interações e discussões, mediadas pela palavra; 

•  ampliar e relacionar informações trazidas pelos alunos; 

•  promover avanços cognitivos na leitura de imagens e palavras; 

•  auxiliar na construção de uma comunidade leitora; 

•  propiciar momentos de interações significativas, por meio do texto; 

•  incluir o aluno na leitura de literatura e no ambiente de leitores em 

formação. 

Considerando tudo o que já sabíamos sobre o grupo-sujeito, dedicamos o tempo 

inicial da intervenção à construção dos contratos didáticos, que, no contexto do 4º “A”, foram 

chamados de combinados. A estratégia utilizada foi a negociação, pois a partir do momento 

em que o aluno participa da construção da regra e a julga importante, fica mais fácil respeitá-

la. Em uma conversa, as regras foram sendo construídas sem imposição.  

Construção dos combinados - 1ª sessão de leitura (17/10/07) 
PP: Que atitudes podemos tomar pra nossas aulas serem boas, tranqüilas, 
pra que todos possam aprender? 
Noé: Fazer silêncio. 
Israel: Aprender a ouvir. Coloca aí! 
PP: E como a gente consegue ouvir o outro e ouvir a professora? 
Caim: Falando um de cada vez. 
Isaque: Respeitar.  
Enoque: Não brincar de social. 
Adão: Mas a gente não brinca mais disso, não. 
Zípora: Não bagunçar. 
PP: Não bagunçar é importante. Em algumas aulas, eu vou trazer materiais, 
livros. Que cuidados nós devemos ter com esses materiais? 
Adão: Não cuspir. 
Diná: Não rasgar, não jogar no chão. 
Zoar: Não sujar, não sujar. 
PP: Eu vou sugerir alguns combinados e vocês me dizem se concordam ou 
não. Se acham importante ou não. Certo? 
Todos: Certo.    
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Como vimos, todos tiveram a oportunidade de sugerir, inclusive a professora-

pesquisadora, e na medida em que as sugestões eram consideradas importantes, as regras iam 

sendo registradas. Como resultado, foi construído o mural de combinados para a aula de 

leitura. 

Combinados para a aula de leitura: 
• não brigar; 
• fazer silêncio para que todos possam ouvir as histórias; 
• respeitar a professora e os colegas; 
• falar um de cada vez; 
• ouvir professores e colegas; 
• levantar a mão quando quiser fazer perguntas; 
• cuidar bem dos livros e dos outros materiais de leitura; 
• manter a ordem na sala; 
• aproveitar bastante as aulas de leitura. 

A partir dos combinados a professora-pesquisadora começou a construir, aos 

poucos, uma relação de autoridade, retomando os contratos estabelecidos e encaminhando os 

alunos que demonstravam muitos problemas atitudinais para uma competência interacional

com a professora e com os pares (COULON, 1995). 

Diante do desafio de incluir os alunos no momento de leitura, algumas atitudes 

tiveram de ser adotadas para que nenhum aluno fosse excluído. Assim sendo, definimos os 

seguintes objetivos específicos para as sessões de leitura com aquele grupo-sujeito específico 

que tinha uma realidade diversificada: investigar, cuidadosamente, a situação dos alunos no 

momento da leitura, tais como conforto, dificuldades de ouvir a professora ou de enxergar os 

materiais de leitura; observar e registrar as condutas no momento da leitura, valorizando-as 

como indicativos para a mediação; respeitar as diferenças dos alunos, conciliando-as com seus 

objetivos; promover interações professor-aluno e entre pares, de modo a desenvolver a 

cooperação; considerar os sentimentos dos alunos, nos desdobramentos da leitura, percebendo 

a auto-estima e o auto-conceito; testar estratégias de leitura e discussão, de modo a atender à 

diversidade. Esses procedimentos não tinham como foco apenas o aluno com deficiência 

mental e os alunos apontados pela professora titular como possíveis alunos especiais; pelo 

contrário dirigiam-se a todos, daqueles que tinham pequenos problemas de visão e que não 

conseguiam enxergar o quadro até aqueles que eram considerados normais.   

Tomadas essas providências, implementamos 20 aulas de leitura de literatura, 

conforme especificado no quadro 5: 
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QUADRO 5 - SISTEMÁTICA DE INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA 

SESSÕES/DATAS 
MATERIAIS DE 

LEITURA/CONTAÇÃO SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

1ª sessão: 17/10/07 

Cartões de poemas 
Antologia: Convite, de José Paulo Paes; 
As palavras e os cinco sentidos, de Elias 

José; Valsinha, de José Paulo Paes; A 
língua do nhem, de Cecília Meireles; As 

borboletas, de Vinícius de Moraes 

• Construção e registro 
dos combinados 

• Explicação da etapa de 
intervenção  

• Laboratório de poemas 

2ª sessão: 18/10/07 

Livro: Os três porquinhos, de Ana Maria 
Machado 

Avental: Os três porquinhos

• Pré-contação 
• Contação com o avental 
• Pós-contação  

3ª sessão: 19/10/07 

Livro: Os bichos que tive: memórias 
zoológicas, de Sylvia Orthof 

História: Meu bicho-de-pé de estimação

• Pré-leitura 
• Leitura em voz alta pela 

professora, leitura em 
voz alta alternando as 
duplas de alunos (duplas 
acompanhavam com o 
livro) 

• Pós-leitura 

4ª sessão: 24/10/07 

Livro: Historinhas malcriadas, de Ruth 
Rocha 

Cópias da história: O dia em que eu 
mordi Jesus Cristo

• Pré-leitura 
• Leitura silenciosa pelos 

alunos 
• Leitura em voz alta pela 

professora (alunos 
acompanhavam com 
cópias) 

• Pós-leitura 

5ª sessão: 25/10/07 

Livro: Contos de Andersen, de Hans 
Christian Andersen 

Avental: A princesa e o grão de ervilha 

• Pré-contação 
• Contação com o avental 
• Pós-contação 

6ª sessão: 26/10/07 
Livro: João Trapalhão, de Hans Christian 

Andersen  

• Pré-leitura 
• Leitura em voz alta pela 

professora (alunos 
acompanhavam com o 
livro) 

• Pós-leitura 

7ª sessão: 31/10/07 
Livro: A pequena vendedora de fósforos, 

de Hans Christian Andersen 

• Pré-leitura. 
• Leitura silenciosa pelos 

alunos. 
• Leitura em voz alta pela 

professora (duplas 
acompanhavam com o 
livro) 

• Pós-leitura 
8ª sessão: 01/11/07  

Livro: Maria vai com as outras, de Sylvia 
Orthof - Objetos e desenhos

• Pré-contação 
• Contação com objetos e 

desenhos 
• Pós-contação 
• (Re)leitura em voz alta 

do livro 
• Avaliação das aulas de 

leitura, com os alunos 
(assembléia) 
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9ª sessão: 07/11/07  
Livro: Fábulas, de Monteiro Lobato 

Dicionários 

• Discussão sobre o 
conceito de fábula, com 
o auxílio do dicionário. 

• Debate de fábulas: 
leitura silenciosa das 
fábulas pelas duplas; 
discussão das fábulas 
pelas duplas; leitura em 
voz alta da fábula pelas 
duplas; contação da 
fábula pela professora; 
julgamento da moral da 
fábula pela dupla; 
Julgamento da dupla 
pela turma (júri) 

10ª sessão: 08/11/07 Livros: Na boca do mundo e Brincando 
de adivinhas, de Lenice Gomes – 

Adivinhas diversas

• Breve discussão sobre o 
gênero adivinha 

• Competição literária 
entre meninos e meninas 

11ª sessão: 09/11/07 Livro: João e Maria, dos Irmãos Grimm • Pré-leitura 
• Leitura em voz alta pela 

professora (alunos 
acompanhavam sem 
materiais – exercício de 
audição) 

• Pós-leitura  
12ª sessão: 12/11/07 Livro: Contos tradicionais do Brasil, de 

Luís da Câmara Cascudo 
Luva de dedoches: Chapelinho Vermelho. 

• Pré-contação 
• Contação 
• Pós-contação 

13ª sessão: 13/11/07 Cartões de poemas 
Antologia: Respostas, de José Paulo Paes; 

Briga, de Ciça; Xadrez, de Sidónio 
Muralha; Coisa fina, de Teresa Noronha; 
Relógio, de Vinícius de Moraes; O pato, 

de Vinícius de Moraes

• Laboratório de poemas 

14ª sessão: 14/11/07 Livro: O que os olhos não vêem, de Ruth 
Rocha – Álbum seriado (história 

ampliada) 

• Pré-leitura 
• Leitura da história em 

voz alta pela professora 
• Pós-leitura 

15ª sessão: 19/11/07 Livro: A casa da madrinha, de Lygia 
Bojunga - Objetos  

• Pré-contação 
• Contação da Parte I 

16ª sessão: 20/11/07 Livro: A casa da madrinha, de Lygia 
Bojunga – Objetos

• Pré-contação 
• Contação da Parte II 

17ª sessão: 22/11/07 Livro: A casa da madrinha, de Lygia 
Bojunga – Objetos

• Pré-contação 
• Contação da Parte III 

18ª sessão: 23/11/07 Livro: A casa da madrinha, de Lygia 
Bojunga – Objetos

• Pré-contação 
• Contação da Parte IV 

19ª sessão: 26/11/07 Livro: A casa da madrinha, de Lygia 
Bojunga – Objetos

• Pré-contação 
• Contação da Parte Final 
• Pós-contação 

20ª sessão: 27/11/07 Livro: O Patinho Feio, de Hans Christian 
Andersen 

• Pré-leitura 
• Leitura em voz alta pela 

professora (alunos 
acompanhavam com o 
livro) 

• Pós leitura 
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A recepção dos alunos às aulas de leitura foi, de um modo geral, muito satisfatória. 

A literatura, com seu poder mobilizador e transformador, foi recebida com uma atitude jamais 

observada no grupo-sujeito: uma atitude de encantamento, respeito, contemplação e 

participação. Esse fato contrariou nossas expectativas a respeito da recepção dos alunos, pois, 

diante do comportamento já observado e das dificuldades da própria organização da escola, 

nos questionávamos freqüentemente sobre as possibilidades de realizar o trabalho naquele 

grupo-sujeito. 

Porém, no desenrolar das sessões, a recepção assumiu um caráter variável que não 

perdia em termos de encantamento, contemplação e participação, mas rompia com os 

contratos didáticos e dificultava o andamento do trabalho. Além de uma autoridade de 

professora-pesquisadora ainda em construção, outro fator que contribuiu para as mudanças no 

comportamento do grupo-sujeito foi a instabilidade emocional e a dificuldade de respeitar os 

contratos didáticos de alunos que desequilibravam o restante da turma. 

Com o objetivo de compreender o comportamento desses alunos, de avaliar as aulas 

de leitura e reafirmar o caráter participativo da pesquisa, realizamos uma “assembléia” com 

eles por ocasião da 8ª sessão de leitura. Esse procedimento não estava previsto, mas foi 

inserido no desenho da pesquisa como uma resposta à própria recepção dos alunos. Para 

desenvolver a “assembléia”, aproveitamos um momento de harmonia e aproximação, a pós-

leitura de uma sessão de que todos haviam gostado muito: a leitura de Maria vai com as 

outras, de Sylvia Orthof. A avaliação assumiu características de uma assembléia, conforme 

podemos ver no recorte abaixo. 

Assembléia – 8ª sessão de leitura (01/11/07) 
PP: Eu queria aproveitar esse tempinho livre pra perguntar algumas coisas 
pra vocês. Pensem em todas as aulas que já tivemos até hoje. Vocês estão 
gostando das aulas de leitura? 
Todos: Sim. 
Adão: Não. 
Israel: Não. 
PP: Não está Adão? Então, diga do que você não está gostando! 
[...] 
Adão: Eu não tô’ gostando porque é só história. 
PP: É só história? E você não gosta de história? 
Adão: Gosto. 
PP: E Israel? 
Israel: Gosto.  
PP: O que vocês acham que a gente podia fazer pras aulas de leitura ficarem 
melhores? 
Enoque: Contar a história do Bob Esponja. 
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Israel: Trazer uma pintura pra gente pintar. Umas adivinhas do folclore. 
Adão: Brincar. Contar a história do Bob Esponja. Assistir televisão. 
PP: Assistir televisão? Mas não é aula de leitura? Algumas coisas não 
podem ser mudadas. Na aula de leitura a gente lê. 
[...] 
Adão: Brincar de brincadeira aqui na sala. Ler. 
PP: Ler? Mas nós não estamos lendo? 
Adão: Ler pouco. Ler pouco. 
[...] 
Adão: Eu gostei dessa aula de hoje. As outras é porque é em livro, em 
história, e essa daí é em desenho, em papel. 
PP: Então, você não gosta quando eu trago livros? Quando eu trago o livro e 
distribuo? 
Adão: Não. 
PP: Você gosta quando? 
Adão: Quando é assim. 
PP: Entendo. Com objetos e desenhos. E quando eu conto história com 
avental você gosta? 
Israel: É. É melhor essa. 
Todos: É. 
Adão: É mais bom. 
Noé: É melhor a do avental tia.  

Nessa dinâmica, avaliamos as aulas de leitura através de perguntas sobre os 

procedimentos de pré-leitura/pré-contação, leitura/contação e pós-leitura/contação, em 

comparação com a aula que tinha ocorrido naquele encontro. A estratégia foi válida, não 

apenas porque ofereceu indícios para o (re)planejamento, mas também porque nos deu acesso 

a dados sobre a recepção dos alunos, imprescindíveis para o momento de análise. 

Outra estratégia avaliativa foi a realização de entrevistas finais, cujo objetivo era 

diferente do pretendido com as entrevistas iniciais e consistiu em compreender a recepção e as 

experiências com a leitura literária, do ponto de vista individual, bem como complementar 

dados registrados por outros instrumentos. Outra diferença que marca a entrevista final é o 

fato de ela ter sido utilizada apenas com as crianças, considerando que a professora titular 

deveria construir um diário de observação para registrar suas impressões acerca das sessões de 

leitura.   

O corpus de dados dessa etapa de implementação das aulas compreende registros em 

diários de campo, gravações em áudio, transcrições das aulas, incluindo a assembléia de 

avaliação das sessões e registro da professora titular em diário de observação. 

A partir desse corpus construímos blocos temáticos a serem analisados:  

• atitudes e expressão de sentidos provocados na diversidade de alunos, em 

decorrência do processo de recepção textual; 
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• situações de reflexão e/ou possibilidades de inclusão promovidas mediante 

a aula de leitura de Literatura; 

• interações entre pares e entre professora e alunos, na construção de uma 

comunidade de leitores em formação;  

• estratégias didático-pedagógicas que corroboram para a inclusão na/pela 

literatura.  

Com a análise desses aspectos, esperamos refletir sobre estratégias que construam uma 

maneira competente de formação leitora, em ambientes adversos e conflituosos, nos quais a 

inclusão social é tanto uma emergência como uma conseqüência da própria construção de 

uma comunidade de leitores.  

Após as aulas, foram realizadas entrevistas finais com os alunos a fim de 

complementarmos informações obtidas por outros instrumentos.  

3.3 As bases teóricas de sustentação da casa 

No seu eixo teórico, a pesquisa reúne referenciais da leitura e literatura, da inclusão social 

na escola e da Educação, de maneira geral. Tendo em vista a escassez de pesquisas que abordam a 

interface em evidência, foi necessário buscarmos referenciais bibliográficos em fontes 

diversificadas.    

Inicialmente, retomamos a pesquisa anterior (SOUZA, 2006) a fim de relacionar os seus 

achados com o novo objeto de estudo proposto. Os resultados obtidos na pesquisa monográfica 

Do ato mágico da leitura à experiência terapêutica: a contribuição da interface biblioterapia 

e literatura na educação de crianças revelaram elementos dos contos da literatura que 

colaboram para uma aprendizagem mais democrática e adequada às subjetividades dos leitores em 

formação.  

Entre as reflexões teóricas que contribuem para a afirmação do potencial inclusivo da 

literatura, caracterizando-a e especificando-a, em meio a outras artes, destacamos Eco (2003), 

Caldin (2004; 2003), Culler (1999), Lajolo (1982), Paulino (2001), Sartre (2006), Bettelheim 

(2004) e Petit (2008). 

Ao explorarmos os aspectos históricos e conceituais da leitura e da literatura, utilizamos 

os pressupostos de Cademartori (1991), Manguel (1997), Smith (2003) e Yunes (2003). Já para as 

correlações literatura e prática pedagógica, privilegiamos Amarilha (1991; 1993; 1994; 1997; 

2006). 
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Os avanços teóricos na área da leitura contribuem para a compreensão das experiências 

e provocações vivenciadas pelo leitor durante o complexo ato de ler. A partir do que os teóricos 

postulam acerca da própria leitura e da estética da recepção, compreendemos os processos de 

interação ocorridos durante a leitura literária. Para fins deste trabalho, apoiamo-nos em Iser 

(1996), Jouve (2002) e Stierle (1979). 

A discussão da mediação pedagógica foi um tópico necessário e, nesse processo, 

consideramos, em termos mais gerais, Vigotski (1998), Vincentelli (2003), Zabala (1998) e 

Cazden (1991), e, em termos específicos ao ensino de leitura, Graves e Graves (1995). 

De modo específico, a educação de crianças tem enfrentado mudanças significativas 

decorrentes das exigências do século XXI, que anunciam muitos desafios para um ensino que 

deve ser, antes de tudo, permanente (para a vida toda), integral (considerando o ser) e aberto às 

diferentes necessidades e culturas (inclusivo). Frente a isso, estabelecemos diálogos com alguns 

documentos oficiais que regem o sistema de ensino, seja em escola local ou global: o Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (DELORS, 2003), 

a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o 

documento Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos 

de idade (2006) e o Regimento Interno da Casa do Menor Trabalhador. No que diz respeito à 

inclusão social na escola, recorremos à Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008).    

Para o aprofundamento das questões de inclusão social na escola, consideramos as 

idéias dos seguintes autores: Aiscow, Porter e Wang (1997), Boneti (2003), Martins (2002) e 

Stainback e Stainback (1999). 

A perspectiva na qual a inclusão é explorada ampliou o nosso referencial teórico e nos 

levou a buscar teóricos que discutem a educação como uma prática da diversidade que, em sua 

natureza, deve ser inclusiva. Sobre essa amplitude da inclusão, dialogamos com Aquino (1998), 

Delval (2006), Paulo Freire (2005), Perrenoud (2001), Saviani (2006) e Skliar (2003).  

No propósito de analisar as contribuições da literatura para o trabalho de inclusão social 

na escola, privilegiamos discussões que possibilitaram uma conciliação entre esses eixos, 

aproximando leitura, literatura e inclusão. Assim, privilegiamos Chartier (1994), Ferreiro (2002), 

Freitas (2008), Petit (2008), Soares (2004) e Zilberman (2005). 
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4. INCLUSÃO SOCIAL E LITERATURA: DA TEORIA À PRÁTICA 

4.1 Uma teoria sobre a inclusão social 

Pra mim livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me 
deram casa e comida. Foi assim: eu brincava de construtora, livro era 
tijolo; em pé, fazia parede; deitado, fazia degrau de escada; inclinado, 
encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta 
eu me espremia lá dentro pra brincar de morar em livro (BOJUNGA, 
1990, p.7). 

Um olhar em perspectiva nos permite observar que a casa a que se refere Lygia Bojunga 

(1990) continua inacessível a muitos. Nos dias atuais, ainda estamos em busca do sonho de 

Lobato (2006), o de unir homens e livros para a construção de um país.  No cenário pós-moderno 

em que vivemos, os homens estão cada vez mais solitários, excluídos e distantes dos outros-

homens e dos outros-livros. Estão como confinados e aprisionados em casas carcerárias, caóticas 

e excludentes, em casas que podem ser grandes e receber o nome de sociedade ou ser íntimas e 

particulares, tais como a escola e a família. São casas que, por não serem feitas de livros, não 

servem ao propósito de construir o país idealizado por Lobato, no qual possamos encontrar 

muitos leitores que testemunhem, com um grito que sai dentro de uma experiência caseira e 

pessoal com os livros: Pra mim livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me deram 

casa e comida. 

Na discussão sobre inclusão social, a afirmação de Lobato é emblemática, considerando 

que nossa proposta de inclusão está aliada a um projeto de formação do leitor de literatura. 

Assim, o nosso interesse particular se dá pela “casa-escola”, o que faz com que, inevitavelmente, 

busquemos em outros espaços subsídios para entender essa instituição, pois não é possível 

levantarmos a discussão de questões que ocorrem dentro do espaço escolar sem apontarmos, 

ainda que de forma breve, algumas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade em que a escola 

está inserida. Podemos citar o avanço desenfreado das tecnologias, o crescimento da sociedade de 

consumo, a mudança nas formas de vida, nas relações sociais e na constituição das famílias, nas 

quais as pessoas vivem mais e têm menos filhos (DELVAL, 2006). Mas, apesar das profundas 

mudanças, permanecem as desigualdades, a marginalidade e as diversas formas de exclusão 

social.  
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   Outro dado de permanência que nos chama a atenção é o fato de a escola continuar 

sendo vista como a grande salvadora para a saída das muitas casas que aprisionam os homens em 

uma sociedade desigual e antidemocrática. Mas terá a escola esse poder libertador?  

A escola e a sociedade possuem entre si uma relação dialética e “de simbiose” que faz 

com que aquilo que acontece em uma afete diretamente a outra, em uma interdependência 

autônoma, na qual o sistema educativo sofre determinações sociais, assim como a sociedade 

busca na educação seu equilíbrio e seu caminho de perpetuação. Essa simbiose sociedade-escola 

é um problema em aberto, nos diz Saviani (2006), porque coexistem as concepções de que a 

educação sistematizada no espaço escolar é um poderoso e, talvez, o único instrumento de 

resolução dos problemas sociais e para a formação e inclusão dos cidadãos; e a de que a educação 

é dependente da estrutura social e, por isso, segue suas regras, legitima e reproduz seus valores e 

reforça suas ações excludentes. Mas, de que escola estamos falando? Da autônoma e salvadora 

dos oprimidos ou da dependente e reprodutora das muitas formas de aprisionamento e exclusão?  

Em nossa tentativa de enxergar para além dos confinamentos opressores, aspiramos 

falar de uma escola real que, analisada de um ponto de vista crítico, mais nos parece a instituição 

que reproduz desigualdade e aprisiona excluindo e para excluir. Por outro lado, pensar na escola 

como mera extensão a serviço da problemática sociedade é considerá-la limitada e impotente, 

desencorajando qualquer iniciativa de luta pela inclusão social na escola.  

Tão maléfica quanto a sensação de impotência é a ilusão em torno do poder da escola 

que é, alerta-nos Saviani (2006), uma realidade histórica que modifica e é modificada pela 

sociedade. É, portanto, um problema em aberto, pelo qual pretendemos caminhar, sem restringir à 

escola o papel de impotente ou de solucionadora de todos os problemas sociais existentes. 

Tomamos a direção de uma visão crítica da escola, baseados no real e no possível, no poder 

provável que não restringe, mas que também não possui todas as respostas no poder de luta do 

dia-a-dia em busca de uma qualidade que faz a escola, ao mesmo tempo, sonhar com a superação 

e se sentir impotente e fracassada. A escola que chamamos para discutir a inclusão não é a da 

grande revolução, mas a das pequenas revoltas diárias (FOUCAULT, 1979). Contudo, nesse 

problema em aberto, há uma questão que emerge: é possível essa escola real contribuir para o 

problema da exclusão social? 

Do ponto de vista teórico, poderíamos dizer que basta lutar pela educação de qualidade 
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 e contra a discriminação, a desigualdade, o preconceito e toda e qualquer prática de exclusão. 

Este é, realmente, um belo e bem-intencionado discurso que encabeça leis, documentos e 

campanhas da fraternidade. Porém, analisando sob o ponto de vista prático e retomando o 

propósito de discutir a escola da realidade, reconhecemos a enorme distância entre a boa intenção 

e as medidas que concretizam essa educação. 

Uma das práticas existentes na escola e na sociedade utilizadas com freqüência a fim de 

encaminhar possíveis soluções para os problemas por meio da educação é a prática do discurso. 

Fala-se, usualmente, em educação para a democracia, educação para a cidadania, educação para a 

autonomia, educação para a inclusão de todos. Assim, enquanto a educação escolarizada serve de 

remédio, ao menos no plano do discurso, para todas as mazelas sociais, perde sua identidade em 

funções que estão sempre externas a ela, em um futuro distante, em um vir-a-ser mais tarde, 

depois que o sujeito passar pela escola. Acreditamos que, se aqueles que constituem a sociedade e 

a escola pudessem olhar bem para além de seus muros feitos de tijolos, enxergariam a 

surpreendente e óbvia função da escola: educar. Educar para mudar aquele que está aprisionado. 

Educar para desenvolver aquele que está aprisionado. Educar para educar. A função da escola 

está tão evidente que não a enxergamos e, simplesmente, ignoramos que a 

tarefa inerente e principal de toda estrutura educacional, especialmente a escola, 
é a de promover o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano nas 
diferentes dimensões: sociais cognitivas emocionais e motoras. Na sociedade 
urbana e industrializada, a escola tem uma função social, na medida em que 
compartilha com as famílias a educação das crianças; uma função política, no 
que diz respeito à contribuição para a formação de cidadãos; e uma função 
pedagógica pois é o local privilegiado para a transmissão-construção de um 
conjunto de conhecimentos relevantes e formas de operar intelectualmente, 
segundo padrões deste contexto social e cultural (REGO, 1998, p.50).     

       Entendemos que essas complexas funções da escola convergem para o propósito 

único e legítimo de educar. Esse propósito, ao invés de simplificar a questão, a torna mais 

complexa e abrangente, envolvendo questões que vão além da instrução, da qualidade do ensino, 

do conhecimento e do “saber”: referem-se ao “ser”. Assim, quando nos propomos a teorizar sobre 

a inclusão social na escola, não tratamos somente das questões pedagógicas, biológicas, políticas, 

psicológicas e administrativas da escola, mas também das questões sociais e relacionais. Desafio 

equivalente ao da educação apontado por Delval (2006, p. 22): 
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A grande tarefa que nos resta na atualidade é conseguir integrar nas escolas, 
durante esse longo período de formação, uma população cada vez mais 
heterogênea, às vezes rebelde, proporcionando uma educação de qualidade, ou 
seja, os conhecimentos, as atitudes e os valores que são necessários para se 
inserir na vida social, em uma sociedade que muda com rapidez e que 
apresenta características distintas das que existiam antes. Em relação a esse 
aspecto, toma-se cada vez mais consciência de que é preciso não só formar 
alunos instruídos, mas sobretudo futuros cidadãos responsáveis (grifos nossos).     

Os grifos são nossos para evidenciarmos a escola do futuro, do porvir, quando o que 

precisamos é de uma escola do imediato, do hoje, das pequenas revoltas diárias. Ora, de que 

adianta ser educado na casa-escola para o que está fora dela? E, para um tempo futuro a ela? O 

desafio que elegemos para a escola da realidade é a vivência, no hoje, da qualidade, da 

autonomia, da cidadania e da democracia. É a transformação em si, e não a preparação para ela. E 

que ela seja a própria democracia e a própria cidadania materializada na vida de seus alunos. 

Nesse raciocínio, preferimos falar de escola democrática, em vez de escola “e” 

democracia ou escola “para” democracia. Com isso, fugimos das amplas terminologias como 

“educação democrática” e “democratização do ensino” para nos determos à intimidade da escola 

democrática. A união entre as duas é por demais urgente para nos perdermos em termos e 

separarmos ambas com o uso de conjunções e preposições.  A respeito dessa união, Saviani 

(2006, p.36) levanta uma tese intrigante: “quando mais se falou em democracia no interior da 

escola, menos democrática foi a escola; e de como, quando menos se falou em democracia, mais 

a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática”. Mais uma vez, Saviani 

nos dá um exemplo de que o discurso é colocado na frente para criar ilusões sobre o que torna 

uma escola democrática. Seria apenas falar sobre ela? Enquanto se defende a bandeira da escola 

democrática, os procedimentos verdadeiramente democráticos no interior das escolas ficam 

restritos a pequenos grupos, ou seja, “os privilégios são para os já privilegiados” (SAVIANI, 

2006, p.48).   

Ainda na visão desse autor, a democracia, no sentido amplo, aponta para a construção 

de uma nova sociedade, mais autônoma e liberta e, no caso específico da escola, aponta para uma 

pedagogia revolucionária, contra a hegemonia burguesa e a favor das forças emergentes e 

populares, por meio de uma participação ativa e de uma “igualdade essencial entre os homens” 

(SAVIANI, 2006, p.65). 



97

O projeto de escola democrática que defendemos, em uma instituição real, crítica e, em 

relação dialética com a sociedade, é configurado nas pequenas revoluções, estreitamente 

relacionadas às grandes revoluções: é o acesso à escola e o acesso à biblioteca, ao livro, aos 

materiais didáticos, ao afeto, ao respeito, à educação no seu sentido pleno. O direito de ser 

ouvido, de ser diferente, de estar diferente, de ser incluído conforme os seus deveres e interesses. 

O direito de viver a democracia num tempo que é o da escola, para que ela seja aprendida pela 

experiência.       

Falamos de uma democracia que vai ao encontro da inclusão social na escola e, nesse 

particular, por meio da ética, da liberdade, da participação, do acesso e do diálogo, assume 

proporções inclusivas na sociedade, em decorrência de uma inclusão que acontece diariamente na 

escola.   

Essa democracia de que falamos associada à educação nos remete, imediatamente à 

cidadania, como outro eixo importante na discussão sobre inclusão social na escola. A relação 

entre educação e cidadania, na escola que conhecemos, pode ser considerada, no mínimo, 

contraditória. Essa afirmação tem sua origem no conceito de cidadania e cidadão, nas palavras de 

Boneti (2003, p.34): 

O conceito de cidadania é associado à idéia do ser cidadão. Cidadão é aquele 
que tem participação na sociedade, participação na produção, o acesso 
igualitário no atendimento aos serviços sociais básicos, como é o caso da 
educação, da saúde, da segurança etc. Cidadão é aquele que, mesmo diferente 
do ponto de vista cultural, físico, religioso ou de habilidades profissionais, tem 
participação na produção e em todos os serviços básicos já relacionados (grifos 
do autor).    

  A noção de cidadania como participação aponta para uma contradição inicial. Os 

alunos são formados para serem futuros cidadãos, mas não exercem a cidadania na escola, no 

sentido de participação plena. Nessa direção, a pergunta de Delval (2006, p.13) é pertinente: 

“Como podemos preparar para a democracia e para a responsabilidade cidadã em uma escola na 

qual os alunos não são ensinados a tomar decisões e apenas lhe são atribuídas responsabilidades? 

[...] Na escola tudo está decidido de antemão”. E quanto ao exercício da cidadania? Que 

condições oferecemos ao aluno para que ele possa entender e experimentar a cidadania por si 

próprio, para que ele possa compreender as relações sociais que estão imbricadas nas ações 

educativas das quais é sujeito?  
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Assim como Delval (2006), percebemos a participação como uma forma essencial de 

inclusão. A cidadania é uma forma de democracia e de inclusão que tem pressa e que não pode 

esperar para o exercício fora da escola, pois ela está presente em todas as relações sociais e 

educacionais. E, mais uma vez, procuramos por indícios de cidadania nas pequenas ações e nos 

pequenos gestos do meio escolar. Ela está no aluno que se solidariza com o outro, que o percebe. 

Ela está no aluno que se incomoda com a falta de participação, com a inexistência de aulas 

criativas e interessantes. Ela está no professor que se compromete com seu trabalho e exige seus 

direitos. Ela está no aluno que auxilia o outro na leitura. Afinal, participar é, definitivamente, 

uma forma de estar incluído. Participar é um dentre os muitos direitos que devem ser garantidos 

para o pleno exercício da cidadania, tais como o direito à cultura, à arte e à diferença. “Cumpre 

reafirmar: reconhecer, ainda, que o cidadão é sujeito de direitos e deveres, mas também sujeito 

criador de direitos. A escola, como instituição para o ensino – a educação formal – pode ser um 

locus excelente para a educação para a cidadania” (BENEVIDES, 1998, p.164). Mais ainda, para 

exercer a cidadania e experimentá-la em seu sentido verdadeiro.  

Enfim, educação, democracia e cidadania, uma tríade sempre em evidência na casa-

escola, seja pela sua presença, seja pela sua ausência. Seja na escola ilusória, seja na escola 

impotente. Seja na casa que liberta e democratiza, seja na casa que imobiliza e aprisiona. Mas 

aonde exatamente pretendemos chegar com essa discussão? Que relação tem essa tríade com a 

inclusão? Talvez as respostas a essas perguntas não sejam tão óbvias quanto aparentam. O breve 

percurso por essa tríade nos introduziu em uma espécie de teorização opcional da inclusão social. 

Um leitor habituado a ler sobre inclusão pode estar, até o momento, aguardando uma teoria que 

nunca virá. Explicamos.  

A intenção da reflexão teórica desenvolvida neste capítulo está atravessada por eixos 

complexos, obscuros e ainda discutíveis: a inclusão, a diversidade e o outro. A abordagem dessas 

questões vem sendo, freqüentemente, levantada de modo restrito ou banal. Quando restrito, 

utiliza-se do termo “inclusão” para se referir às pessoas que possuem necessidades educacionais 

especiais, como se elas fossem as únicas vítimas do processo excludente que aflige nossas escolas 

e nossa sociedade. Cabe acrescentar que essa restrição engessa a própria discussão sobre a 

inclusão dessas pessoas, pois esta não é pensada de um modo abrangente, isto é, em uma 

perspectiva que se baseia na inclusão de todos. Em outras palavras, as pessoas com necessidades 

especiais são excluídas, inclusive, na teorização sobre a inclusão delas, o que, a nosso ver, se 
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torna uma contradição: há uma teoria para a inclusão de todos e uma teoria para a inclusão de 

certas pessoas.  

A banalização em torno desse eixo se dá pela repetição exaustiva e moralizante do 

termo “inclusão”. É como se, naquela prática do discurso, a palavra “inclusão” estivesse na moda 

e pudesse ser associada como adorno a qualquer temática da educação. É, definitivamente, uma 

questão rentável e agregadora que, independentemente de a abordagem ser restrita ou banal, 

encontra interlocutores que demonstram, no mínimo, a relevância da questão. Skliar (2003, p.29), 

em sua abordagem não restrita e não banal da diversidade do outro, comenta o uso 

indiscriminado desse eixo: 

Esta questão, desde há algum tempo até hoje, foi sendo banalizada, moralizada, 
e muito mais quando lhe agregamos a questão educativa ou, mais bem dito, 
quando pensamos na questão do outro especificamente na educação. Diz 
Derrida (2001, p. 49): “Atualmente, as palavras outro, respeito ao outro, 
abertura do outro etc. começam a resultar um pouco enfadonhas. Há algo que 
se torna mecânico neste uso moralizante da palavra outro” (grifos do autor). 

   

Em primeiro lugar, esse fato nos traz a responsabilidade de não fazer da nossa teoria 

sobre inclusão algo repetitivo, banal e moralizante. Em segundo, nos revela que tratamos de um 

eixo relevante e complexo da educação do qual muito se tem falado, mas pouco se tem agido 

sobre ele, de modo que o tema está sempre em pauta, sempre em aberto, como se paralisado no 

modismo e na falta de avanços. É certo que, apesar dos pequenos progressos induzidos pela 

política do discurso, estamos “ainda sem resultados evidentes em termos da qualidade das 

oportunidades educacionais oferecidas” (FERREIRA, 2004, p. 32). 

Na tentativa de não traçarmos uma teoria já esgotada, discutiremos a inclusão sob um 

prisma mais amplo, convocando a democracia e a cidadania para um diálogo sobre a educação 

para todos. Acreditamos que a abrangência política, social e cultural é inerente a qualquer teoria 

sobre inclusão na escola ou até mesmo fora dela. Nessa perspectiva, não pretendemos resgatar o 

lema “escola para todos”, da Escola Nova, para defender o acesso de todos à instituição 

educacional, pois não vislumbramos somente a quantidade, nem somente a escola, nem somente 

a garantia de moradia escolar, mas a qualidade por intermédio de uma educação. Entendemos, 

com isso, que o simples acesso à escola não garante o acesso à educação.  

Caberia, neste momento, explicarmos quem são “todos” nessa reflexão teórica. 
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Pensamos que o termo “todos” é o mais adequado para nos referirmos à diversidade, porque é o 

que melhor engloba todas as suas vozes, não somente a do “outro” mas também a do “eu”, como 

sujeitos da educação. Sabemos que a casa-escola é o grande ponto de encontro da diversidade, de 

modo que não podemos nos limitar a nenhuma diferença. Todos são, portanto, os ditos normais, 

os ditos não normais, os ditos anormais e os não ditos.            

É importante esclarecer que essa perspectiva pela qual teorizamos sobre a inclusão está 

longe de ser inédita. Na verdade, a idéia de educação para todos surge no século XVII, nas 

formulações da Revolução Francesa e Americana, em comunhão com a idéia de direitos 

universais e direitos humanos. O precursor da educação universal foi o grande educador europeu 

Jan Amós Comênio, cuja defesa revolucionária para a época, de “ensinar tudo a todos” mantém-

se revolucionária para os dias atuais (DELVAL, 2006). Talvez, mais do que criar uma nova teoria 

sobre a inclusão, apoiada no ideal de educação para todos, faremos a retomada da ousadia de 

Comênio e, inspirados nela, ousaremos também na forma de discutir a inclusão, baseados no 

princípio comeniano: ensinar tudo a todos. Falamos, portanto, de ensino, de educação, de 

participação nos segmentos da sociedade, na escola e nas diversas manifestações culturais.    

Outra significativa abordagem dessa questão está registrada na Declaração de 

Salamanca (1994), que reafirma o princípio comeniano de educação para todos, defendendo esse 

princípio como um direito a ser assegurado aos indivíduos, independente de suas diferenças. O 

diferencial desse documento, em face do momento histórico em que é publicado, é a ênfase ao 

compromisso com os indivíduos que possuem necessidades educacionais especiais, sem 

desconsiderar a educação como um direito fundamental a todas as crianças, o que inclui também 

as que não possuem necessidades educacionais especiais. É importante enfatizarmos que esse 

documento, juntamente com a Convenção sobre os Direitos da Criança (1988) e a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (1990), é um dos mais importantes documentos mundiais 

que visam à inclusão social e a garantia dos direitos humanos. 

Um grande avanço dessa concepção declarada que vai ao encontro do nosso modo de 

entender a inclusão é que, ao ser disseminada e adotada em vários países, a Declaração de 

Salamanca “sugeriu que as agendas da educação para todos e da educação em necessidades 

especiais não mais fossem tratadas em separado” (FERREIRA, 2004, p.14). Significa dizer que a 

Declaração se opôs à idéia de que a educação para todos não se refere às pessoas que possuem 

necessidades educacionais especiais, uma vez que estas possuem uma educação própria, uma 
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educação distinta. Essa oposição nos fundamenta a defesa de uma educação única e de qualidade.        

Nesse sentido, é inevitável problematizarmos sobre a educação para todos, no cenário 

atual, marcado pela informação, pela globalização e pelo avanço tecnológico. A educação 

universal idealizada por Comênio agora assume a responsabilidade de educar indivíduos em uma 

nova configuração histórica, na qual o acesso à informação e às produções sociais e culturais 

pelos meios tecnológicos é ilimitado, de maneira que a escola deve se voltar, mais do que nunca, 

para a formação e a inclusão do cidadão crítico em ações pedagógicas de qualidade e voltadas 

para a construção do conhecimento. A maneira como a escola da era globalizada vai incluir e, ao 

mesmo tempo, lidar com o binômio educação-informação é também uma preocupação de Itani 

(1998, p.145), quando admite que  

a opção por uma escola de qualidade e para todos é uma marca nítida do 
projeto de todos aqueles que pretendem que seus concidadãos sejam algo mais 
do que meros consumidores de informação. E essa opção, de uma forma ou de 
outra, pode e deve se presentificar em toda e qualquer sala de aula brasileira. 
Sob essa perspectiva, a vivência escolar congrega um sentido intrinsecamente 
iniciático em termos sociais, em detrimento de qualquer propósito acidental que 
se atribua pontualmente à educação escolar (grifo do autor). 

A despeito desse projeto, o que presenciamos na configuração histórica atual é uma 

iniciação explícita às formas de exclusão social, isso quando a iniciação já não se deu na família e 

na sociedade. Mas é na escola que o indivíduo experimenta as primeiras situações sistematizadas 

de “ser social”, de ser junto com o outro, e é lá também que ele vive momentos de discriminação 

e sente as primeiras reações a sua diferença, pois a escola pode ser, como denuncia Rosemberg 

(1998, p.83), “um ambiente hostil”, uma rica iniciação à exclusão social.  

Assim como não dá para desassociar democracia de cidadania, não dá para desassociar 

inclusão de exclusão, até porque uma só existe por conseqüência da outra. Ou seja, em qualquer 

teoria sobre inclusão social, está pressuposta uma exclusão anterior que a tornou necessária.         

Tal como pretendemos com o conceito de inclusão, buscamos uma compreensão ampla 

de exclusão, e isso não quer dizer dispersão e superficialidade, mas sim irrestrição para além das 

formas usuais de uso desse conceito. Tentaremos abordar algumas formas de excluir que apontam 

ou não (por negligência e por desconhecimento dessas próprias ações excludentes) para 

iniciativas de inclusão.  

Genericamente, encontramos a exclusão social associada às formas de discriminação, ao 
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preconceito e às demais atitudes que negam o exercício da cidadania. Boneti (2003, p.28) nos traz 

para reflexão uma genérica arqueologia da exclusão:

A exclusão social como rupturas de situações de vínculos sociais lábeis [...] 
situações e condições nas quais há um processo social ativo de discriminação, 
estigmatização e expulsão de um conjunto de âmbitos sociais não determinados 
por decisões individuais. [...] é mais do que separar, segregar, discriminar 
grupos sociais por determinadas características inatas ou desenvolvidas. Excluir 
significa expulsar do mundo dominante, significa literalmente colocar para fora 
dos parâmetros e das normas que regem as relações sociais; não apenas 
marginalizar e sim desconsiderar a existência humana. Excluir significa criar e 
perpetuar condições sociais que tornam permanente o ato de morrer.   

Ainda na visão desse autor, a exclusão social tem como eixo básico a questão 

sociocultural e a cidadania, que, por sua vez, está totalmente relacionada às relações sociais de 

produção econômica. Não dá para insistir na ingenuidade de que a exclusão que ocorre dentro de 

um âmbito social como é a escola, não possui relações dialéticas e contraditórias com a sociedade 

capitalista, seletiva e excludente que está lá fora da casa-escola, pois ela também é responsável 

pela opressão excludente que atinge os seus moradores. Porém, isso não significa que o locus em 

que a exclusão se manifesta deva ser desconsiderado em suas especificidades. Pelo contrário, 

cada vez é mais importante a “proposição de se entender a exclusão social a partir das 

especificidades sociais e econômicas de cada realidade social” (BONETI, 2003, p.32). 

Numa concepção ampla e, ao mesmo tempo, sintética, podemos concordar com Boneti 

(2003, p.35) quando ele diz que “a exclusão social resume-se na exclusão do direito à cidadania, 

onde quer que ela se manifeste”. Entretanto, na nossa tentativa de vislumbrar a exclusão sob uma 

ótica ampla, porém não simplista, elencamos alguns conceitos operacionais que, na nossa 

maneira de entender, são constitutivos do processo de exclusão social ou, até mesmo, formas de 

exclusão disfarçadas pela terminologia conveniente.       

O primeiro conceito que convocamos para esse momento de teorizar sobre inclusão e, 

consequentemente, sobre exclusão, é o de marginalidade, na crítica abordagem de Saviani 

(2006). Segundo esse autor, a marginalidade vem sendo compreendida por meio de duas 

concepções: ela pode ser um dos principais problemas a serem superados pela escola ou um 

resultado inevitável da ação educativa, que a reproduz e a reforça. Na primeira concepção, ela é 

um desvio acidental, um problema a ser eliminado urgentemente, enquanto que, na segunda, ela é 

um fenômeno inerente à estrutura social e escolar. Assim, dependendo da teoria, a marginalidade 
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pode significar a ausência de educação, a ignorância, como também pode significar a falta de 

aceitação, a rejeição, ou a falta de competência, de eficiência e de produtividade.    

Um olhar para dentro da escola nos deixa mais convencidos de que ela não está 

preparada para resolver tamanho problema social, uma vez que produz marginalidade no seu 

próprio meio, seja para uma exclusão imediata, seja para uma exclusão posterior, para fora de 

suas paredes. Esse fato observado torna plausível a concepção problematizada por Saviani (2006, 

p.20) que diz: “A função da educação é a de reprodução das desigualdades sociais. [...] a 

educação, longe de ser um fator de superação da marginalidade, constitui um elemento reforçador 

da mesma”.  

São muitas as formas de marginalidade que encontramos dentro da escola, dentre elas 

podemos citar as condições precárias de recursos estruturais que caracterizam a maioria das 

escolas públicas e reservadas para as camadas populares, o atendimento diferenciado e as formas 

de tratamento (rejeição, privação e punição) que os alunos pobres recebem, a diferenciação do 

trabalho pedagógico, o que Saviani (2006) chama de seletividade e rebaixamento do ensino das 

camadas populares. Como vítima desse processo está o marginalizado que é, nas palavras de 

Freire (2005, p.69), “patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-los a ela [...]. 

Como marginalizados, ‘seres de fora’ ou ‘à margem de’ ”.   

Essa marginalidade produzida pela escola e pela sociedade está estreitamente 

relacionada com outras formas de exclusão, conhecidas como o fracasso escolar (referente ao 

fracasso da escola e não da educação) e a evasão. Se considerarmos a função de produzir 

desigualdades, a escola não tem fracassado; o aluno, no entanto, tem experimentado o fracasso 

pessoal de continuar marginalizado. Está na hora de perguntarmos quem é o sujeito desse 

fracasso que mais parece ser um instrumento de interesse político pela hegemonia e dominação. 

Ora, alguém deve se beneficiar com o fracasso das tentativas de libertação das casas que 

excluem. É tempo, ainda, de buscarmos as respostas pelo fracasso na própria escola.  

A evasão é uma provável resposta, que pode ser conotada como uma desistência da 

moradia opressora e marginalizante e, diferentemente do que é compartilhado e difundido, a 

responsabilidade pela evasão não é somente do aluno, em decorrência de inadequação, 

desmotivação, problemas sociais e familiares. Na verdade, a evasão é uma exclusão bem 

sucedida, cuja responsabilidade também é da escola. É a declaração do conflito entre os 

interesses do indivíduo que vai para a escola e dessa instituição, que é “transformar a mentalidade 
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dos oprimidos e não a situação que os oprime” (FREIRE, 2005, p. 69). 

Assim como a evasão, a reprovação e a repetência também podem ser consideradas 

como práticas excludentes que rompem com os processos de socialização, contribuem para a 

baixa auto-estima dos alunos (BALBÉ, 2003), comprometendo o ideal escolar de permanência 

com qualidade.              

Esses tipos de exclusão originam tipos de violência que funcionam também como 

mecanismos de exclusão e diferenciação de educação. O primeiro tipo que destacamos é a 

violência simbólica que se refere à imposição de significados sociais e culturais que manipulam e 

dissimulam a verdade sobre a opressão e sobre a marginalidade. É o que Saviani (2006) define 

como imposição arbitrária da formação de opinião, por meio de uma ação pedagógica que 

legitima, impõe e institucionaliza a cultura dominante. Para esse mesmo processo, Freire (2005) 

dá o nome de invasão cultural, acrescentando o fato de que os violentados simbolicamente, como 

seres da cultura invadida, são inibidos em seu crescimento e criatividade, chegando até a 

perderem a cultura própria. 

No entanto, além de uma violência simbólica, há ainda, uma violência concreta à favor 

da exclusão social na escola. Esse tipo de violência ocorre em situações concretas no espaço de 

aprendizagens que é, antes de tudo, um lugar social. O crescimento da violência no interior das 

escolas tem relação com a exclusão social na escola, no sentido de que ambos se alimentam 

mutuamente tornando suas resoluções problemáticas. A violência entre aqueles considerados 

iguais pelo sistema escolar é indicativo de um problema mais profundo na escola como um todo, 

bem como de sua relação com os valores sociais, e revela, de certo modo, o fracasso da escola na 

função de disciplinar, manter a ordem, conter a rebeldia da classe patológica e popular. Essa 

violência entre oprimidos é explicada por Freire (2005, p. 55) da seguinte forma: 

Na "imersão" em que se encontram, não podem os oprimidos divisar, 
claramente, a "ordem" que serve aos opressores que, de certa forma, "vivem" 
neles. "Ordem" que, frustrando-os no seu atuar, muitas vezes os leva a exercer 
um tipo de violência horizontal com que agridem os próprios companheiros. É 
possível que, ao agridirem assim, mais uma vez explicitem sua dualidade. Ao 
agredirem seus companheiros oprimidos estarão agredindo neles, indiretamente, 
o opressor também "hospedado" neles e nos outros. Agridem, como opressores, 
o opressor nos oprimidos.  

   Além da tentativa de imitar o opressor e, com isso, ocupar uma posição privilegiada 
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em relação ao seu igual-oprimido, há, na atitude de violência dos oprimidos ou aprisionados na 

casa excludente, um sentimento de revolta e de indignação diante da condição  a que são 

submetidos. Entendemos que a violência concreta na situação de exclusão é uma decorrência da 

própria exclusão e está manifestada na agressão física, na agressão verbal, na decisão cruel e 

prazerosa de culpar o outro "igual" pela situação que ambos compartilham, pelo suplício das 

algemas, pelo constrangimento e pela insatisfação de ser, juntamente com o outro, sujeito dessa 

violência.  

Uma forma de violência recorrente na escola, ora concreta, ora simbólica, é o 

preconceito. A violência está na tentativa de negar a existência do próprio preconceito, 

encarando-o como um tabu, como algo que é externo à escola e que nada tem a ver com o seu 

caráter seletivo e elitista. O subterfúgio para negar aquilo que está na cara, nos gestos, no olhar e 

na expressão é uma forma de preconceito simbólico e de violência simbólica. Já o preconceito 

como violência concreta é aquele escrachado na fala, no manifesto, na agressão, na atitude 

perversa e cruel. É concreto, mas, assim como o outro, possui uma existência imaginária na 

representação daquele que o construiu como um conhecimento antecipado e superficial, 

moralizante e ideológico. Conforme nos diz Itani (1998, p.125),  

O preconceito não existe em si, mas como parte de nossa atitude em relação a 
alguém ou alguma coisa, revelando um imaginário social. [...] Nossa atitude de 
preconceito em relação a alguém ou a alguma coisa está apoiada num conjunto 
referencial de representações. O preconceito, como significado, quer dizer, pré-
conceito. 

     

Muitas vezes, os conflitos de violência e preconceito entre os aprisionados têm sua 

origem na diferença, entendida pela maioria como o cerne de todas as práticas excludentes. 

Perrenoud (2001), em sua pedagogia das diferenças, nos diz que o problema das desigualdades 

escolares não está propriamente nas diferenças, mas no tratamento inadequado delas. Assim, 

antes de nos determos às diferenças étnicas, físicas, de idade e de classe social, é relevante 

entoarmos, em alto e bom som, para dentro de todas as formas de casas excludentes, a questão de 

Perrenoud (2001, p. 22): "Será que realmente todos os alunos são tratados como ‘iguais em 

direitos e deveres?’". Está nessa questão o principal efeito excludente da diferença. O óbvio é que 

essa diferença de igualdade de direitos e deveres é diretamente proporcional às diferenças de 

classe, de etnia e de necessidades, pois, assim como a escola produz desigualdades, também se 



106

baseia nestas para criar mecanismos de exclusão que produzem uma indiferença consciente às 

diferenças do ser diferente.   

Nessa discussão, pedimos licença a Perrenoud para invocar outra pedagogia da 

diferença, a de Carlos Skliar, com o propósito de discutirmos o conceito de diferente. A tentativa 

de Skliar (2003, p.152) de definir o outro que não é considerado normal, isto é, o outro que é 

diferente, assim se formula: 

Existe um outro que antes, durante e depois de tantas guerras, prisões, exércitos, 
escolas comuns e especiais, hospitais, religiões, fábricas, manicômios etc. foi e 
ainda é pensado, percebido e sentido como uma espécie de corpo amorfo e 
incontrolável, uma espécie de mente obscura e selvagem, um movimento 
desigual e perigoso, uma atenção para outro lugar, um comportamento que 
espreita, um tipo de linguagem de ausências, arritmias e sem-sentidos. Um outro 
cujo corpo, mente, comportamento, aprendizagem, atenção, mobilidade, 
sensação, percepção, sexualidade, pensamento, ouvidos, memória, olhos, pernas, 
sonhos, moral etc. parecem encarnar, sobretudo e diante de tudo, nosso mais 
absoluto temor à incompletude, à incongruência, à ambivalência, à desordem, à 
imperfeição, ao inominável, ao dantesco. 

Apoiados em Skliar, entendemos, para fins de uma teoria sobre a inclusão, o diferente 

como sendo aquele que está, seja por razões biológicas, psicológicas, educacionais ou sociais, 

desviado da norma. Então, o problema decorre da tentativa de colocar o diferente em uma lente 

de aumento, com referência num parâmetro de normalidade que só existe no plano das idéias. Em 

outras palavras, para corrigir a suposta anormalidade do outro, existe, ainda na visão desse autor, 

a norma, de normalidade, que inventa a si própria – como as sombras de imagens ilusórias e 

fantasiosas, vistas de dentro da casa-escola – para poder normalizar, massacrar e confinar o outro. 

Não almejamos, com essa discussão, levantar bandeira para o slogan otimista e 

superficial que diz uma verdade aceita somente por sua conveniência: "todo mundo é diferente" 

ou, para sermos mais democráticos, "todo mundo é igual em suas diferenças". Na nossa reflexão 

teórica, há espaço para um diferente que não é igual ao outro e, se é igual na condição de 

diferente, não é tratado como tal, como também há lugar para um diferente que é mais diferente 

do que o outro e, por isso, se torna o alvo das ações excludentes. É o outro "anormal" e diferente 

de Carlos Skliar, aquele que destoa em uma comunidade aparentemente normalizada e 

normatizada. É o diferente que tem mau comportamento, que tem uma necessidade de bater nos 

colegas, que não consegue se concentrar nas atividades, que não consegue expressar seus 
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sentimentos; é aquele que tem dificuldades com a leitura e com a escrita, que abandona a sala no 

horário das aulas, que desafia a autoridade, que discrimina e que é discriminado, que tem 

dificuldade com a matemática, que tem uma deficiência, que não consegue estabelecer vínculos 

afetivos; é aquele cuja diferença está explícita e também aquele cuja diferença está mascarada em 

atitudes de rebeldia ou no silêncio diário. 

 Nessa concepção, é preciso dizer que há uma diferença fundamental entre a diferença e 

a diversidade. Enquanto a diferença pode ser entendida como a qualidade de ser diferente, de se 

distinguir em algum aspecto, a diversidade se refere à variedade, à multiplicidade de diferenças 

(SILVÉRIO, 2005, p.87). No nosso caso, consideramos a diversidade de pessoas, a diversidade 

sociocultural, a diversidade de identidades que constituem o ambiente escolar. Saímos em defesa 

dessa diversidade como algo que favorece a inclusão, como algo que ensina, mais do que 

qualquer manual, norma ou campanha, o respeito e o direito às diferenças como um dos únicos 

caminhos que pode nos levar à pedagogia da diferença, seja a de Perrenoud, seja a de Skliar.     

A diversidade é o caminho para a inclusão e não algo que deve ser combatido em 

função de uma norma ilusória. A diversidade são os outros, que não devem ser apagados e 

erradicados sob a justificativa de uma comunidade escolar “igualitária”. A diversidade é a arma 

contra a pedagogia do outro que deve ser apagado, a qual “nega que o outro tenha existido, pois 

não existe mulher, não existe negro, não existem vagabundos, não existe sem-algo nem sem-tudo, 

não existem anormais, não existem imigrantes, não existem delinqüentes etc.” (SKLIAR, 2003, 

p.200), para que a luta pela pedagogia da diferença, aquela que vibra e aprende com a 

diversidade, seja encorajada.  

Após essa incursão por aquilo que chamamos de arqueologia da exclusão social, é 

preciso que acrescentemos aquilo que consideramos como exclusão oculta, aquilo que não possui 

rótulo nas campanhas, aquilo que só sabe da sua existência quem sente ou é vitimizado por ela. 

Referimo-nos aos olhares que julgam, aos cochichos que torturam, às comparações do professor, 

à negação do corpo e da aparência, à falta de sensibilidade para lidar com o outro, à privação de 

relações humanas, à expulsão do mundo social e cultural. Enfim, à sutil desumanização, à 

exclusão oculta.  

Lembramos, contudo, que é praticamente impossível que, no trajeto dessa arqueologia, 

não nos tenham escapado conceitos, sentidos e significados importantes para uma discussão 

ampla da exclusão social, mas é com base nessa arqueologia que queremos pontuar, de forma 



108

mais explícita, a nossa teoria específica sobre inclusão social na escola, mesmo que ela já tenha 

sido introduzida na primeira linha deste capítulo e, a partir daí, debatida. É interessante perceber 

que, na tentativa de teorizar sobre a inclusão, temos mais a dizer sobre a exclusão, por nossa 

história, por nossa experiência e pela própria teoria. Esse é um indicador explícito da realidade da 

exclusão e da urgência da inclusão social.   

Apesar de reconhecermos que a inclusão social seja condicionada por uma inclusão que 

acontece além dos muros da escola, melhor dizendo, além das paredes de tijolo da casa-escola, 

optamos por lançar o olhar para dentro dessa casa-escola; assim a nossa teoria não versa sobre 

uma inclusão social mais geral, mas sobre uma inclusão social que ocorre no âmbito educacional.  

A restrição do território da nossa teoria não significa, exatamente, a pretensão de acompanharmos 

as exaustivas mudanças de terminologias e modalidades que se referem às políticas de inclusão e 

de educação especial, porém existem algumas diferenças que devem ser pontuadas.  

O fato de privilegiarmos o estudo da inclusão social na escola é decorrente da 

amplitude do público-alvo que decidimos investigar, bem como da complexidade das situações 

sociais e educacionais analisadas. Por isso, adotamos uma concepção ampla de inclusão por 

considerarmos preocupante a forma reducionista com que ela vem sendo tratada. Essa 

preocupação é compartilhada por Oliveira (2004, p.108) quando diz que  

preocupa-nos o fato de a Educação Inclusiva ser encarada como um movimento 
reducionista, limitado à inserção de alunos com deficiência no contexto comum 
da educação e ao atendimento às necessidades educacionais de qualquer aluno. 
É preciso ter cautela e insistir, repetidamente, no caráter mobilizador e 
transformador dos fundamentos e princípios inclusionistas.  

Nessa direção, a inclusão sobre a qual teorizamos se aproxima mais dos processos de 

democracia, de cidadania e de educação em si do que dos processos de integração, de 

acessibilidade e de inclusão escolar de pessoas que possuem necessidades educacionais especiais. 

Isso não significa dizer que elas estejam excluídas dessa análise; pelo contrário, elas são parte de 

uma escola constituída pela diversidade, e não a única justificativa e a única motivação para se 

lutar pela inclusão. Entendemos que a inclusão social é um projeto que se justifica na escola 

independentemente da presença de pessoas com necessidades educacionais especiais, e é uma 

necessidade que existe desde a gênese da instituição escolar.  

Assim sendo, conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
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Educação Inclusiva (2008), a inclusão de que falamos se diferencia da inclusão escolar, tendo em 

vista que esta se refere, principalmente, aos processos de inclusão na escola da clientela que 

possui necessidades educacionais especiais, como está especificado no documento: “na 

perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica 

da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” (MEC, 2008, p.15).  

O documento citado trata da inclusão escolar como um processo direcionado para o 

atendimento educacional dos alunos considerados pela modalidade de educação especial7

                                                
7 “A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis de ensino, etapas e modalidades, 
realiza o atendimento educacional e especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e 
orienta os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Esse atendimento 
complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela” 
(MEC, 2008, p. 16).

, mas, ao conceituar a inclusão escolar, aproxima-a daquilo que compreendemos como inclusão 

social, sobretudo quando ressalta que a inclusão escolar é “um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 

valores indissociáveis e [...] assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea 

e do papel da escola na superação da lógica da exclusão” (MEC, 2008, p.5).  

Salientamos que, em meio a esses aparentes distanciamentos e aproximações, 

chamamos para o centro da nossa teoria uma inclusão sob a perspectiva de educação para todos, o 

que nos leva a evitar a política do “isto ou aquilo”, ou melhor, do “este ou aquele”. Quando nos 

referimos a todos, estamos incluindo os alunos que freqüentam a escola regular e estão excluídos 

da sociedade escolar por algum motivo, mais especificamente, os anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Talvez os avanços nessa discussão fossem mais possíveis se tirássemos o foco da 

terminologia e dos adjetivos que mais fragmentam do que organizam e nos concentrássemos nas 

pequenas revoltas diárias, na implementação da pedagogia da diferença, aquela que vibra com a 

diversidade. Dessa forma, poderíamos ir direto ao eixo central, abrindo mão dos adjetivos 

“escolar” e “social” para considerar somente a inclusão em sua essência. Ou “inclusiva” poderia 

ser o adjetivo da escola e da educação, que é o lugar comum de todos, a casa em que todos se 

reúnem para aprender.  

Nesse sentido, concordamos com Stainback e Stainback (1999, p.21), quando eles 



110

afirmam que a educação inclusiva é “a prática da inclusão de todos – independentemente de seu 

talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras, 

onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas”. Portanto, uma escola que carrega o 

adjetivo de inclusiva é  

aquela que educa todos os alunos em salas de aula regulares. Educar todos os 
alunos em salas de aula regulares significa que todo aluno recebe educação e 
freqüenta aulas regulares. Também significa que todos os alunos recebem 
oportunidades educacionais adequadas, que são desafiadoras, porém ajustadas 
às suas habilidades e necessidades; recebem todo o apoio e ajuda de que eles ou 
seus professores possam, da mesma forma, necessitar para alcançar sucesso nas 
principais atividades. Mas uma escola inclusiva vai além disso. Ela é um lugar 
do qual todos fazem parte, em que todos são aceitos, onde todos ajudam e são 
ajudados por seus colegas e por outros membros da comunidade escolar, para 
que suas necessidades educacionais sejam satisfeitas (STAINBACK; 
STAINBACK, 1999, p. XII).     

Na verdade, essa escola, ao se libertar de seu caráter segregativo, discriminatório e 

opressor, pode abrir mão do adjetivo “inclusiva”, pois ela seria inclusiva em sua essência, de tal 

modo que o caráter inclusivo estaria intrínseco a ela. É essa escola que imaginamos encontrar no 

fim do suplício da exclusão, uma escola construída por homens e livros.       

Em nossa teoria de inclusão social, a escola é lugar de inclusão pela educação, e esta 

deve ser considerada numa dimensão democrática, pedagógica, cultural, social e humana. Diante 

dessa afirmação, é imprescindível retomarmos a concepção de educação que fundamenta a nossa 

teoria.  

A educação de que falamos necessita do convívio com a diferença para o aprendizado 

da compreensão e da valorização da própria diferença; enxerga o aluno como uma pessoa em 

desenvolvimento, o desenvolvimento como um processo dinâmico e complexo, cujas dimensões 

biológicas, psicológicas, sociais e afetivas devem ser igualmente atendidas; não prescinde do 

ensino dos conteúdos de aprendizagem porque acredita na aprendizagem para o desenvolvimento 

e para a própria inclusão; possibilita a inclusão e a formação integral do cidadão. Tarefa utópica? 

Tarefa ilusória?  

Nos tempos atuais, a utopia é necessária e, quando associada ao ideal de inclusão, 

reacende a crença de que todos os alunos têm o direito e a possibilidade de aprender, assim como 

impulsiona a renovação da escola, as pequenas revoltas diárias, a ilusão fecunda de sair do 
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confinamento opressor das casas excludentes. 

Falar em utopia necessária e fecunda é, de certa forma, evocar a teoria da inclusão 

defendida por Paulo Freire (2005), em sua Pedagogia do Oprimido: ele nos ensina que, embora as 

revoltas diárias não sejam fáceis, a luta deve permanecer, nem que seja na forma de uma utopia, 

pois a consciência da situação de exclusão já é, em si, uma condição necessária  para a busca de 

soluções. “Talvez, sobretudo, a partir desta dolorosa constatação que os homens se perguntam 

sobre a outra viabilidade – a de sua humanização” (FREIRE, 2005, p.32) 

Dentro dessa possibilidade utópica, acreditamos que não há um “caminho específico” 

para se vislumbrar a saída da exclusão, para se chegar à inclusão que tanto almejamos, pois essa é 

uma problemática atrelada a um projeto maior de busca pela qualidade de ensino para todos.  

Os fracassos que têm ocorrido na tentativa de atender à diversidade de alunos, de modo 

que sejam garantidos o acesso e a permanência com qualidade, decorrem de um problema mais 

complexo que atinge a escola. A questão não é a ineficiência no trabalho com os “alunos 

diferentes”, mas, sim, no trabalho desenvolvido com todos. Nesse caso, fica evidenciada a 

necessidade de uma mudança de caráter geral, a qual englobe a organização dos espaços e dos 

serviços educativos, a formação continuada dos professores e de outros profissionais de apoio e a 

busca de estratégias teórico-metodológicas que viabilizem a inclusão de todos, como o acesso aos 

conteúdos de aprendizagem e a possibilidade de um desenvolvimento integral (AISCOW, 

PORTER, WANG, 1997).  

Ao afirmarmos que todos os alunos possuem uma história, uma identidade e uma maneira 

própria de aprender, estamos reconhecendo que todos eles se beneficiarão dessas mudanças, ou 

seja, suas necessidades e suas especificidades serão igualmente atendidas. Até porque, se 

trabalhamos numa perspectiva de aprendizagem integral, consideraremos cada aluno como único, 

com possibilidades e dificuldades específicas – como um ser diferente (SCARPATO, 2004).  

Mas executar essa proposta não é tarefa fácil. O que geralmente acontece no cotidiano 

escolar é uma dicotomia: separa-se o ensino dos “iguais” do ensino dos “diferentes”, dispersando 

um trabalho pedagógico que poderia ser global e antiexcludente. Essa atitude tão freqüente 

desconsidera que “os problemas das necessidades especiais devem ser vistos como parte 

integrante de um processo mais vasto de aperfeiçoamento da escola” (AISCOW, PORTER, 

WANG, 1997, p. 27) e, com isso, não enxerga o fato de que a eficácia na educação, de um modo 

geral, resultará na inclusão de um modo específico.  
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 Assim estão muitos profissionais da educação: iludidos pelas motivadoras estatísticas de 

acesso à escola, engessados pelo mito da hegemonia e pela busca da normalidade, perdidos em 

meio a rótulos, terminologias, preconceitos e práticas que negam a diversidade. Estão como 

aprisionados em casas feitas de tijolo, e não de livros. Não conseguem enxergar caminhos 

inteligíveis e alternativos para provocar mudanças efetivas, pois ora desconsideram a diferença, 

ora centram seu olhar apenas na diferença, e esses olhares não ajudam a fazer uma escola com 

homens e livros, isto é, não servem a uma proposta que se diz educadora. 

Contudo, podem argumentar os defensores e entusiastas das leis e diagnósticos oficiais, 

há um avanço significativo na educação, no que diz respeito à inclusão. Afinal, são animadoras as 

estimativas de alunos que passaram a freqüentar a escola nos últimos anos, inclusive daqueles 

cuja diferença os inclui na condição de incluídos e assistidos pelas políticas de educação especial. 

Neste caso, registrou-se um crescimento de 640%, passando de 43.923 alunos incluídos em 1998, 

para 325.316 alunos incluídos em 2006 (MEC, 2008). 

Entretanto, o conceito de inclusão que norteia nossa teoria está longe de significar o 

acesso à escola. Garantia de matrícula não é sinônimo de garantia de educação. A garantia de 

matrícula apenas é aquilo que Kruppa (2001, p.27) chama de “inclusão subalternizada”, aquela 

que se limita à integração, ao discurso, à ilusão “não fecunda”, que só serve para neutralizar 

reivindicações e lutas; é aquela que não acontece pela educação, mas por uma determinação legal 

e judicial. “Assim, em termos de cidadania, enquanto na área da legislação estamos num 

“patamar elevado”, na prática nos encontramos no rés-do-chão, e, em alguns casos, nos 

subterrâneos dos direitos e da dignidade” (KRUPPA, 2001, p.28).  

É evidente que o acesso à escola é importante. Em termos de Brasil, os avanços 

educacionais são lentos, de modo que ainda estamos na batalha pela acessibilidade, enquanto em 

outras realidades essa é uma questão já superada, para não dizer ultrapassada. Todavia, há de se 

pensar naqueles que estão nas escolas como confinados em uma casa-escola que não os tem como 

matéria-prima de uma educação democrática e democratizante, no modo como os alunos estão, 

na baixa qualidade do ensino oferecido a muitos deles que são vitimizados por uma inclusão 

subalterna. 

A inclusão social que defendemos está para além do acesso, no recanto mais profundo e 

ignorado da escola; para além da estatística que anima e da reforma que enfeita. Ela está naquilo 

que incomoda e deve ser apagado, seja a figura do outro, seja a figura do eu, seja a figura da 
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própria escola. A inclusão social de que falamos é um processo de resgate da função genuína da 

escola: educar o cidadão crítico e autônomo em uma comunidade que vibra, aprende e se 

beneficia com a diferença. Em outras palavras, em uma casa-escola que se beneficia da 

diversidade de matéria-prima, seja a de homens, seja a de livros, para se fazer casa libertadora, 

segura, lugar de encontro da diferença manifestada na linguagem e no ser.               

Isso nos obriga a pensar em uma outra escola, em uma outra educação, que, seguramente, 

não são as que estamos construindo. Diante da necessidade de mudança, as urgentes revoltas 

diárias são beneficiadas pela proposta de inclusão social, uma vez que nos leva à reflexão sobre 

as práticas escolares, das formas de acesso às estratégias propriamente pedagógicas. Nisso, 

estamos de acordo com Oliveira (2004, p.79): 

E, assim, parece-nos que a proposta de uma educação inclusiva pode 
caracterizar-se como uma nova possibilidade de re-organização dos elementos 
constituintes do cotidiano escolar, uma vez que, para tornar-se inclusiva e 
atender as diferenças de seus alunos, há de se pensar num novo projeto 
pedagógico: flexível, aberto, dinâmico. Projeto capaz de envolver toda a 
comunidade escolar e ousar na busca de novas relações educativas. [...] Falar 
em uma educação inclusiva é, exatamente, tocar nesses aspectos nevrálgicos da 
organização, estrutura e funcionamento de todo o sistema educacional; 
portanto, é a busca de superação de uma educação reprodutora para uma 
educação emancipadora, capaz de viver em toda sua intensidade o respeito à 
participação e à autonomia humana.   

Como bem nos diz Oliveira, é uma questão de renovação e reestruturação geral da escola 

que, a nosso ver, é uma proposta que está bem servida, no plano do discurso, de 

encaminhamentos e sugestões de salvação. Assim, não é nossa pretensão, por ora, apontar 

caminhos para a concretização da inclusão social que teorizamos, até porque não achamos 

possível indicar isso com a clareza imediata e efetiva aplicação. Não é tão simples aprender a 

quebrar muros de tijolos para construir muros de gente e de livros, tampouco ensinar a sair deles.  

Mas reconhecemos que o desafio é legítimo, e a necessidade de novas estratégias que 

possam consolidar a inclusão social é urgente, principalmente, nas escolas do nosso país, palcos 

de enormes injustiças sociais. Não é o caso de conciliar o processo de inclusão com a função da 

escola, mas, sim, fazer da inclusão (não subalterna) uma função da escola. É esse princípio que 

fundamenta a nossa idéia de inclusão pela educação, que não se trata de uma função extra, 

externa e estranha à escola.         
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Apoiados nessa visão, contrapomo-nos àqueles projetos inclusivos que tentam apenas se 

ajustar às desigualdades, sendo “muitas vezes baseados num currículo e num método educativo 

simplificado que minimiza os problemas” (AISCOW, PORTER, WANG, 1997, p.53), quando, na 

verdade, deveriam se ajustar aos alunos, com vistas a superar a desigualdade, a exclusão.   

Martins (2002) assinala que a sociedade atual está vivendo um processo de transição, no 

qual se abandona, gradualmente, a postura excludente e integradora para se aderir à atitude de 

inclusão. No entanto, os avanços nesse campo de conhecimento exigem mudanças metodológicas 

e conceituais que facilitem a aplicação das melhorias nos sistemas educacionais. 

É certo que precisamos romper com a forma de educação que, cada vez mais, privilegia os 

já privilegiados, enquanto os marginalizados são desprivilegiados em nome de uma exclusão 

social. Se é que existe alguma proposta que possa direcionar efetivas mudanças, possivelmente, 

ela se refere à capacitação de todos aqueles que lidam com a diferença (pais, professores, 

coordenadores e, inclusive, alunos); à informação aliada ao conhecimento; à interação com o 

outro, com os meios de aprender e exercer a cidadania, com as áreas de conhecimento, com as 

novas tecnologias, com as possibilidades para o desenvolvimento da participação, da criticidade e 

da autonomia.         

Um olhar para dentro da casa-escola pode nos revelar algum potencial de construção da 

inclusão social, em meio a tanto concreto que homogeniza e não deixa espaço para gente 

diferente e para livros. Assim, pensaremos a inclusão a partir de uma exclusão real e específica, a 

que acontece dentro da casa-escola que investigamos, a Casa do Menor Trabalhador. Entremos, 

portanto, pela porta da realidade.       

4.2 A exclusão social na Casa do Menor Trabalhador 

Ainda motivados pelo propósito de discutir a inclusão social, adentraremos, agora, em 

uma casa-escola, a Casa do Menor Trabalhador, para enxergar o que se passa no interior dela, 

mais especificamente, as formas de inclusão ou exclusão social quando estas existirem. 

Acreditamos que os dados levantados nessa instituição permitem uma compreensão geral e, ao 

mesmo tempo, específica do fenômeno estudado. 

Antes de cruzarmos a porta, é importante considerarmos que os indícios de inclusão 

e/ou exclusão problematizados se referem a uma realidade específica, que possui sua própria 
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história de construção, com condições administrativas, estruturais, políticas e pedagógicas 

particulares. Inicialmente, é relevante reafirmarmos que a Casa do Menor Trabalhador é uma 

instituição de Ensino Fundamental pública e inclusiva, de acordo com a lei que a regimenta. 

Porém, nos interessa saber o que representa esse último qualificador no território dessa escola. 

Ao analisarmos o Regimento Escolar, principal documento que norteia a existência 

legal da escola, considerando que (o Projeto Político Pedagógico ainda se encontrava em 

elaboração), encontramos um bom exemplo da prática do discurso que mencionamos outrora. 

Fala-se em cidadania, autonomia, democracia, legalidade e até de escola inclusiva, conforme 

trechos que reproduzimos abaixo: 

Poderá haver uma variação para mais ou para menos no número de alunos por 
turma, excetuando-se aquelas que tiverem alunos portadores de deficiência 
incluídos, desde que sejam preservados os aspectos didáticos-pedagógicos e os 
de conforto e bem estar. [...] Na modalidade de educação especial, a idade 
cronológica é elemento preponderante na escolha da sala de aula na qual o aluno 
será escolarizado, observando-se para cada turma, uma mesma área de 
deficiência. No ensino fundamental para efetivação da proposta da escola 
inclusiva serão observados os seguintes critérios: I – nos 1º e 2º ciclos as turmas 
deverão ser formadas com 25 alunos, podendo, dentre eles, atender 02 (dois) 
deficientes mentais ou 05 (cinco) auditivos ou (cinco) auditivos ou 05 (cinco) 
visuais (REGIMENTO ESCOLAR, 2007, p.28, grifos nossos).  

É importante mencionarmos que essas medidas direcionadas para a proposta de 

efetivação da escola inclusiva se encontram reunidas em um capítulo referente à organização das 

turmas e, em nenhum outro espaço do documento, são problematizadas, ampliadas ou estendidas 

para outra direção. Isso quer dizer que esse é o principal e, aparentemente, único documento e 

registro da escola que versa sobre o seu caráter inclusivo, excetuando-se aquelas determinações
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legais externas8. Nele, destacamos aspectos que nos permitem um confronto com o que 

discutimos acima sobre inclusão social na escola. 

Como vemos, as preocupações relacionadas com a inclusão, documentadas na escola em 

análise, estão fundamentadas nas idéias de homogeneidade e de acessibilidade, expressas em 

artigos que tratam basicamente da quantidade de alunos, em função da presença de alunos com 

necessidades educacionais especiais, e da homogeneidade, ao observarem a concentração de uma 

mesma área de deficiência por turma. 

Há uma questão anterior a essa que nos incomoda profundamente e que vai de encontro 

a nossa concepção sobre inclusão social: o fato de os tópicos, artigos de lei, manuais escolares e 

demais documentos, ao falarem em inclusão, educação inclusiva, inclusão escolar, inclusão 

social, se referirem, única e exclusivamente, aos alunos que possuem necessidades educacionais 

especiais, como se a inclusão dos outros, aparentemente sem necessidades educacionais 

especiais, já estivesse assegurada. Não conseguimos imaginar, dentro da casa, maior 

engessamento do que esse. É como um "eco" que se repete dentro e fora da casa-escola, 

perpetuando uma visão reducionista de inclusão.           

Além desse registro documentado, há também um registro verbal do caráter inclusivo 

daquela casa, porém esse é mais revelador e nos fala de uma inclusão que não acontece nem 

conforme a proposta reducionista determinada por seu regimento, o que a faz mais distante 

daquilo que idealizamos como inclusão social.  Na verdade, a lei regimentada assegura a 

presença dos diferentes que parecem mais diferentes do que os outros, mas nos resta saber se ela 

assegura as condições de qualidade e de permanência de ensino para esses e para os outros. A 

resposta vem daqueles que vivem a verdade de dentro da moradia. 

Na voz da coordenação, encontramos os primeiros indícios consistentes para análise. 

Segundo a coordenadora, "a escola era para ser inclusiva, mas não possui recursos de nenhuma 

qualidade que possibilitem o trabalho. Não tem nem acessibilidade para deficientes físicos. 

Talvez, por não ter sido projetada" (Diário de campo, 30/07/07). 

Mais uma vez, persiste o problema da acessibilidade para o público-alvo absoluto, 

                                                
8 Embora a escola só possua esse documento, há uma determinação legal que trata da inclusão de crianças que 
possuem necessidades educacionais especiais, outorgada pela Lei Federal n° 7853, de 24 de outubro de 1989, que 
assegura os direitos básicos dos portadores de deficiência. Em seu artigo 8º, constitui como crime punível com 
reclusão (prisão) de 1 a 4 anos e multa, quem: 1. Recusar, suspender, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a 
inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, porque é portador de 
deficiência.
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aqueles que possuem necessidades educacionais especiais. Em uma escola que possui 

dificuldades, com crianças consideradas de risco social, a profissional não chega sequer a cogitar 

a inclusão num sentido social e abrangente, que possa encaminhar soluções para os problemas 

que ela enfrenta, cotidianamente, com todos os alunos da escola em que trabalha. 

Na voz da professora, o "eco" reaparece em ocasião da entrevista inicial com a 

professora titular da turma investigada. Ao lhe perguntarmos se a Casa do Menor Trabalhador era 

uma escola inclusiva, ela respondeu pensativa: "Acho que não. Não temos preparo para isso, nem 

experiência. A gente não sabe como lidar" (Entrevista com a professora titular, 17/08/07). 

Inferimos que ela se refere à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, 

fazendo, com isso, "eco" à visão reducionista de inclusão da coordenadora e à ausência de uma 

prática inclusiva na escola (a reducionista e a não reducionista); porém ela avança ao citar 

indicativos qualitativos e não quantitativos do trabalho com esses alunos, abordando o preparo, a 

experiência e o "saber lidar". Outro aspecto significativo da fala da professora titular é o fato de 

ela tratar a inclusão como algo estranho a sua prática, algo com que ela não tem experiência, nem 

tampouco sabe como lidar. É algo dispensável à sua prática pedagógica, à sua função de educar. 

Eis um grande risco da visão reducionista da inclusão. 

Na voz dos alunos, a revelação mais inquietante: “nessa escola só tem marginalzinho” 

(Diário de campo, 06/08/07). Tão inquietante que a retomamos, neste momento, como uma “eco” 

da exclusão que já citamos anteriormente, como um “eco” que nos inicia em uma teoria da 

exclusão na Casa do Menor Trabalhador. O termo “marginalzinho”, utilizado não só pelo aluno 

autor dessa fala mas por muitos outros que falam e ouvem o termo com freqüência na escola, 

denota um tipo de marginalidade que estamos habituados a ouvir em um contexto de pobreza e 

marginalidade, e não em uma escola. Outras vozes indicadoras, agora, da marginalidade fazem 

coro à análise do aluno, tais como a pergunta feita por uma profissional da escola aos alunos – 

“Quem estava roubando ontem no Midway?” –, ou o conselho de uma professora – “Não se 

aproxime muitos desses alunos!” –, ou a dúvida de outro profissional sobre se vai ou não 

denunciar um aluno por agressão, ao ser agredido com uma pá na cabeça (Diário de campo, 

2007). Assim como as vozes, as ações também dão força ao argumento do aluno. Afinal, o que 

dizer de uma escola em que há uma prática comum de interromper as salas de aula para fazer a 

revista por suspeita de roubo, o popular “bacorejo”? O que dizer de uma escola sobre a qual um 
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aluno de 10 anos emite um veredicto tão sério e, ao mesmo tempo, tão repetido e banalizado 

naquele meio: "nessa escola só tem marginalzinho"? 

A primeira resposta que nos ocorre é que os alunos da Casa do Menor Trabalhador são 

o principal alvo de uma proposta de inclusão social e que essa é uma legítima casa excludente, 

uma vez que não cumpre, satisfatoriamente, sequer a inclusão reducionista que está expressa em 

seu regimento: constatamos não haver uma preocupação com a quantidade de alunos com 

necessidades educacionais especiais por sala de aula, nem com a distribuição desses alunos por 

sala, já que as informações sobre esses alunos são vagas e desencontradas. Porém, no que diz 

respeito aos alunos especiais e aos não especiais, há uma inclusão em pleno funcionamento, 

aquela que Kruppa (2001) define como subalterna, por ser apenas uma exigência legal e um 

direito outorgado, que garante a acessibilidade e não é vista como um contínuo projeto de uma 

educação de qualidade para todos. A inclusão subalterna produz, na verdade, subcidadãos, que 

são os que participam da vida social, em condição inferiorizada. Não há dúvidas de que a casa-

escola de que falamos é um campo fértil para a construção de uma casa inclusiva, pois não lhe 

falta matéria-prima de gente e não lhe falta potencial de diversidade, já que está aberta para os 

alunos das camadas mais populares, aqueles empobrecidos que a sociedade, assim como a escola, 

chama de "marginaizinhos". É inevitável a pergunta: o que falta para a construção da casa 

inclusiva? Livros?     

 Nessa discussão, também emerge uma necessidade de nos perguntarmos quem são os 

incluídos/excluídos da Casa do Menor Trabalhador? Quem são todos nessa casa-escola? 

Para explorarmos o termo "marginalzinho", retomamos o conceito de Paulo Freire 

(2005), que define os marginalizados como “seres de fora” ou “à margem de”. Como vimos, a 

clientela da Casa do Menor Trabalhador é formada, em sua maioria e preferencialmente, por 

crianças consideradas de risco social. Isso significa que, inicialmente, as crianças que têm acesso 

à escola já se encontram em uma situação de "ser de fora", de estar "à margem de", numa esfera 

mais geral da sociedade. Essa classificação de alunos em risco social é justificada pelo fato de as 

crianças serem provenientes de camadas populares, de bairros periféricos e de famílias vitimadas 

pela pobreza, o que as torna suscetíveis ao abandono e à exploração infantil. Dentro dessa casa, 

interessa-nos saber que se algum aluno não atende a esse pré-requisito, ainda assim ele é 

considerado criança em situação de risco social pelo simples fato de estar dentro dos limites 

daquela casa-escola de menores e trabalhadores.  
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Considerando os termos "menor" e "trabalhador" conferidos a todos da CMT, é evidente 

que eles demarcam bem o "outro" dessa escola. Trata-se de um "outro" que, independentemente 

da idade menor, é sujeito de inferioridade, violência, inadaptação, abandono, delinqüência, 

fragilidade moral, irregularidade e desvio social. É sujeito de uma diferença que se opõe a uma 

normalidade padrão. É um ser que, mesmo estando dentro dos limites da casa, caracteriza-se 

como um "ser de fora" ou "à margem de", já que está excluído de uma casa inclusiva. 

Acrescentamos a essa condição de risco social o fato de que as crianças da CMT, em 

sua maioria, trabalham. O que não sabemos especificar é o que veio primeiro, o risco ou o 

trabalho. Independentemente disso, é fato que a condição de trabalhador é incentivada pela escola 

como um remédio para corrigir o desvio, a marginalidade e a pobreza, tornando-se, com isso, 

aquela Escola Nova apontada por Saviani (2006), como sendo a que vê na educação uma solução 

para corrigir distorções sociais, misérias, rejeições e vítimas privadas de uma moral política e 

social.  

Estas são a noção de marginalizado e a função de educação que motiva a escola dos 

nossos menores trabalhadores: "marginalizados são os "anormais", isto é, os desajustados e 

inadaptados de todos os matizes. [...] A educação, como fator de equalização social, será um 

instrumento de correção da marginalidade na medida em que cumprir a função de ajustar, de 

adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentimento de aceitação dos demais e pelos 

demais" (SAVIANI, 2006, p.8).            

Essas concepções apontam para um "outro" que deve ser urgentemente corrigido, isto é, 

apagado naquilo que ele representa e reconstruído num molde do que ele deve representar para 

ser considerado "normal". Assim, em vez de ser sujeito de uma inclusão social pela educação, 

esse "outro" é sujeito do que Skliar chama de pedagogia do outro que deve ser apagado, a qual 

"está cimentada sobre dois princípios pedagógicos tão austeros quanto inexpugáveis: (a) está mal 

por ser aquilo que se é e/ou está sendo; (b) está bem ser aquilo que não se é, que não se está 

sendo e que nunca se poderá – ou terá vontade de – ser" (SKLIAR, 2003, p.201). É a pedagogia 

que nega as identidades e as intimidades do outro. É também a que nega a vivência crítica e 

libertadora para além da casa.   

Na Casa do Menor Trabalhador, é possível identificarmos a prática de uma outra 

pedagogia, com base nas concepções austeras e excludentes sobre os seus alunos e sobre a 

educação que pretende oferecer: a pedagogia do outro como hóspede. Esta é definida por Skliar 
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(2003, p.202) como  

uma pedagogia cujo corpo é reformado e/ou se auto-reforma, fazendo metástase 
sobre o mesmo e sobre o outro; é a ambição do texto da mesmidade que tenta 
alcançar o outro, capturar o outro, domesticar o outro, dar-lhe voz para que diga 
sempre o mesmo [...] oferecer-lhe um amplo lugar vácuo, escolarizá-lo cada vez 
mais para que, cada vez mais, possa parecer-se ao mesmo e seja o mesmo. [...] 
uma pedagogia que hospeda, que alberga, mas uma pedagogia à qual não 
importa quem é seu hóspede, mas que se interessa pela própria estética do 
hospedar, do albergar. Uma pedagogia que reúne, no mesmo tempo, a 
hospitalidade e a hostilidade para com o outro. Que anuncia sua generosidade e 
esconde sua violência de ordem (grifos do autor).  

Talvez seja por uma prática da prática da pedagogia do outro como hóspede que a 

instituição em análise se nomeia "casa", em vez de "escola". A hospedagem integral, a 

alimentação e as doações que oferece a seus alunos a aproxima mais da casa feita de tijolos do 

que da casa feita de homens e livros e da escola da pedagogia da diferença, de Skliar. É 

importante observar que, até para a nomeação de "casa", a casa-escola de que falamos deixa a 

desejar, uma vez que não oferece aos seus alunos um abrigo protetor e seguro contra o 

preconceito, a discriminação e outras formas de exclusão. Além disso, não aproveita o seu 

potencial de diversidade para promover encontros de acolhimento da diferença, para inserir o 

sujeito em uma comunidade democrática de educação, afeto, autonomia e liberdade.   

A prática de uma "pedagogia hospitaleira" desloca o eixo da questão pedagógica do 

intelecto para o sentimento de solidariedade, que é direcionador de práticas excludentes na CMT. 

O princípio de solidariedade que motiva essa escola também se explica pelo fato de ter sido 

fundada como uma instituição para acolhimento dos menores e de ser, ainda hoje, uma instituição 

vinculada a uma congregação religiosa, dirigida por uma freira.  

Embora beneficie os alunos em alguns momentos, a prática de solidariedade na escola é 

indicativo de uma exclusão existente ou é a própria exclusão manifestada, pois, como nos diz 

Itani (1998, p.123), "na atitude paternalista de praticar aquilo que é considerado como caridade, 

na moralidade cristã, nem sempre há o reconhecimento do outro como igual. Ao contrário, a 

caridade é a própria prática da desigualdade". Assim, os alunos da CMT estão excluídos de uma 

educação pela educação e incluídos em uma educação pela caridade, pois são crianças 

marginalizadas, cujas expectativas de futuro são previsíveis: trabalhar como mão-de-obra barata 

para a classe dominante e depender da "caridade" do governo, assim como muitos de seus pais 
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que se sustentam com os benefícios das bolsas assistencialistas do governo.  

Em concordância com Itani (1998), está Freire (2005, p.33) ao alertar para o fato de que 

"o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não 

apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores, 

falsamente generosos, têm necessidade, para que a sua "generosidade" continue tendo 

oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça". Acrescentamos que essa educação pela 

generosidade e pela caridade é diferente de educação humana, pois esta forma o ser integral, e 

não um sujeito da caridade de outro superior. Na educação humana, a escola é plena em sua 

função educativa, social e política, enquanto que, na educação pela caridade, a escola é generosa 

e assume a função de atendimento social, fazendo um favor aos marginalizados.   

Esse princípio da educação pela caridade traz mudanças significativas para a 

compreensão das práticas educativas existentes na CMT. Além da educação solidária, existe a 

educação para o trabalho, no sentido de um trabalho urgente, e não de construção de uma carreira 

profissional promissora, porque "os indivíduos das diferentes classes sociais recebem educações 

distintas de acordo com a posição que deverão ocupar no sistema de produção" (BONETI, 2003, 

p.99). Por isso, os alunos são incentivados para o trabalho que acontece dentro e fora da escola. 

Dentro, eles aprendem trabalhos de marcenaria, costura, bordados e panificadora; Fora, eles 

colocam em prática nos semáforos, nos ônibus, nas ruas e praças, o adjetivo “trabalhadores” que 

recebem da escola em que estudam. 

Alguns podem argumentar que uma boa escola é aquela que permite uma rápida 

inserção no mundo do trabalho, no mercado competitivo. Esse, no entanto, é um reducionismo da 

função da educação e do papel da escola, o qual coloca em risco a nossa teoria de inclusão social 

e reforça o princípio de escolas pobres para os pobres. É também um reducionismo que faz com 

que os alunos da CMT fiquem à margem de uma educação que não está voltada somente para o 

trabalho manual e imediato, que fiquem à margem de uma educação que tem um fim em si 

mesma e visa à formação do cidadão. 

Saviani (2006) alerta-nos para o fato de que esse processo de rebaixamento do ensino 

das camadas mais populares compromete o nível de qualidade da formação desses sujeitos e, 

conseqüentemente, perpetua formas de dominação e exploração. Além disso, acrescenta ele, esse 

rebaixamento priva os pobres dos conteúdos mais ricos, aqueles de cunho crítico e cultural que 

possibilitam a luta social e política, a rebeldia contra a subordinação. Frente a isso, é inevitável 
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nos perguntarmos sobre o que pretende uma escola que, em seu tempo de hospedagem, reserva 

para as crianças horários para a aprendizagem de conteúdos manuais como marcenaria, padaria e 

costura?  Que participação na sociedade esses conteúdos possibilitarão? Uma participação 

subalterna e submissa? A perpetuação da condição de "ser de fora", de "estar à margem"? 

Enquanto lançamos essas perguntas para dentro da casa-escola e pensamos em suas respostas, 

imaginemos alunos de classe média alta, em suas confortáveis escolas feitas de livros e homens 

promissores, aprendendo conteúdos para a obtenção do diploma, mas também música, arte e 

literatura, ao mesmo tempo em que as nossas crianças menores trabalhadoras ensaiam para o 

futuro em uma casa limitada pelas paredes de concreto da qual, provavelmente, jamais sairão.  

Sobre a desigualdade presente no ensino fundamental, afirma Bourdieu (apud 

PERRENOUD, 2001, p.66): 

Para favorecer os mais favorecidos e desfavorecer os mais desfavorecidos, é 
necessário e suficiente que a escola ignore no conteúdo do ensino transmitido, 
nos métodos e nas técnicas de transmissão e nos critérios de julgamento, as 
desigualdades culturais entre as crianças provenientes das diferentes classes 
sociais; em outros termos, ao tratar todos os ensinados, por mais desiguais que 
eles sejam, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a 
sancionar as desigualdades iniciais frente à cultura. A igualdade formal que 
regula a prática pedagógica, na verdade, serve de máscara e de justificação às 
desigualdades reais frente ao ensino e frente à cultura ensinada ou, mais 
exatamente, exigida.  

   

Com essa base, compreendemos que, na CMT, há uma pedagogia que, sob o slogan 

motivador e solidário de "preparar para o trabalho", mantém uma desigualdade justificada e 

acomodada, a qual é enxergada como fatalidade e destino inevitável. É evidente que essa 

pedagogia é originária de outras formas concretas de exclusão, algumas delas já elencadas na 

arqueologia de nossa reflexão teórica.    

O primeiro conceito indicador de exclusão que destacamos é aquele que mais está em 

evidência naquela casa-escola: a violência. Lá, a violência se manifesta sob variadas formas e de 

modo tão freqüente que já se tornou algo banal e cotidiano. Não são raras as situações em que as 

crianças brigam, em que ocorrem conflitos entre alunos e professores, em que os profissionais se 

encontram acuados, em que se dispersam pela escola sentimentos de revolta, de rebeldia e de 

quebra da autoridade. 

É inquietante a forma violenta com que as crianças se tratam, ou melhor, se maltratam. 
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A impressão que temos é de que não há qualquer vínculo afetivo entre aqueles alunos, qualquer 

sentimento de humanidade em relação aos companheiros oprimidos da casa. Para Delval (2006), 

as razões da violência no âmbito escolar podem ser múltiplas, tais como o desinteresse pelas 

propostas de ensino, o tédio, a desmotivação, os problemas pessoais e familiares, o bullying9, a 

insatisfação com a escola, as atitudes daqueles colegas que os cercam, as expectativas e 

comparações do professor.  

De modo específico, identificamos como condutas anti-sociais típicas a agressão física, a 

agressão verbal, a rejeição aos colegas, o desrespeito pelas regras e pelas autoridades. Todas se 

combinam em uma exclusão social geradora de mais violência, pois a linguagem que os alunos 

utilizam para sancionar o outro que cometeu o delito da agressão é a da própria violência, 

independentemente se há intervenção de alguma autoridade ou não, o que fomenta nos indivíduos 

a idéia de que os conflitos são resolvidos por meio de violência.  

Um dos motivos para essa violência escancarada pode ser a própria situação de 

exclusão, que faz com que os alunos enxerguem os outros como inimigos, sejam os próprios 

colegas, sejam as autoridades na figura do professor e de funcionários.   

Entendemos que a violência que ocorre dentro da escola está estreitamente relacionada 

com a violência que permeia a nossa sociedade, mas a escola a trata (ou deveria tratar) com uma 

autoridade disciplinadora, tendo em vista sua função educacional. As medidas utilizadas na CMT 

não estão voltadas para a compreensão, para a reflexão participativa e para o diálogo aberto sobre 

a violência. É como se esta fosse uma qualidade incorrigível dos alunos, que deve ser punida com 

sanções imediatas, porém não solucionadoras, de modo que não comprometa a ordem e a 

organização da escola. Como aplicadora das sanções, temos uma funcionária que controla os 

alunos com mão-de-ferro e, em tom de ameaça, chama-os com um microfone em meio ao pátio. 

Para aqueles que cometem algum delito, há duas opções de punição: ficar sentado e isolado na 

quadra ou ficar de pé na sala da coordenação. O objetivo é manter a ordem na máquina de 

ensinar, vigiar, hierarquizar e recompensar e disciplinar o corpo rebelde dos menores 

trabalhadores, por meio de sujeição constante, de fórmulas disciplinadoras de controle e de 

dominação (FOUCAULT, 1987).      

                                                
9 Segundo Delval (2006), o bullying é um termo amplo que pode se referir à situações de maus tratos entre 
diferentes, casos de agressão repetitiva e de perseguição física ou psicológica contra alunos que, por serem 
considerados inferiores ou em situação de desvantagem, são escolhidos como vítimas de reiterados ataques. 
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Como resultado dessa violência cotidiana entre os alunos e contra os alunos, temos o 

fortalecimento do processo de exclusão social que ocorre no âmbito do sistema escolar, o que 

contribui para agravar a desigualdade social e para o descrédito da escola e do exercício da 

cidadania.  

Além da forte presença da violência, a exclusão social tem sua incidência sob forma de 

preconceito e discriminação entre e contra aquelas crianças que são consideradas de risco social e 

de risco para a sociedade. É comum encontrarmos os profissionais da escola preocupados com a 

bolsa e outros pertences de valor, como também é comum percebermos em seus olhares as 

expectativas negativas em relação aos seus alunos e o sentimento de distância social e cultural. 

“A essas rejeições, adicionam-se outras, em matéria de higiene, de gostos alimentares ou de 

vestimenta, com relação à violência, ao sexo, à autoridade, à linguagem” (PERRENOUD, 2001, 

p.56). Os alunos, por sua vez, correspondem às expectativas dos profissionais e não são 

exatamente aquilo que Perrenoud (2001) define como alunos gratificantes, os cooperativos, 

simpáticos, limpos e bem-educados. Pelo contrário, são uma maioria pouco gratificante, que, por 

isso, é marginalizada pelo preconceito e pela discriminação. Da margem, escutamos 

repetidamente: “Tia! Me dá um dinheiro”!   

Essas baixas expectativas, aliadas ao preconceito e a outros fatores de diferenças 

culturais e sociais, favorecem o fracasso escolar dos alunos que se sentem incapazes de alcançar 

o sucesso escolar, e que, diante dessa incapacidade, se entregam à rebeldia e à indisciplina. A 

respeito da influência da distância cultural e social, Perrenoud (2001, p.57) nos alerta: 

  

Não podemos subestimar o choque cotidiano das culturas. Ele influencia o 
fracasso escolar: as rejeições, as rupturas na comunicação, os conflitos de 
valores e as diferenças de costumes contam tanto quanto o eventual elitismo dos 
conteúdos. Uma criança que rejeita a violência, que respeita os livros, que 
cumprimenta educadamente e sempre tem as mãos limpas será mais apreciada 
do que aquela que, com iguais dificuldades, agride os outros, diz palavrões, 
masca chiclete, cheira mal.   

Essa última criança de quem o autor fala é a mais encontrada na Casa do Menor 

Trabalhador: a criança que, na maioria das vezes, fracassa tanto nas relações sociais e afetivas 

quanto nas situações educativas.   

Com isso, compreendemos que a exclusão social na CMT é muito democrática, 

considerando que não dá para identificarmos grupos mais excluídos do que os outros, minorias 
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mais oprimidas. Porém nos chamou atenção o fato de que além das formas de exclusão 

individuais, há também um grupo apontado na escola como a “turma-problema”, aquela que é 

vitima de uma exclusão coletiva por ser mal comportada e constituída por uma maioria de alunos 

“não gratificantes”. É aquela turma que parece demonstrar maior distância cultural e social em 

relação aos outros normais. É, portanto, aquela que está mais à margem e que, por isso, nos 

interessa de modo particular para o estudo da inclusão social. 

Neste momento, lançaremos luz em um recanto particular da casa, o 4º ano “A”, grupo-

sujeito de nossa investigação, para ilustrarmos as formas de exclusão manifestadas nessa turma. 

Antes, é importante ressaltarmos que esse grupo também é sujeito das formas de exclusão 

concretas já citadas. Na verdade, elegemos essa turma para exemplificar formas de exclusão 

porque a observamos bem de perto.   

Os depoimentos de profissionais que apontam essa turma como a mais desafiadora, 

referem-se ao comportamento (indisciplina) dos alunos, à diversidade destes, entendida por 

aqueles como um aspecto negativo em razão da presença de alunos que possuem necessidades 

educacionais especiais e de incidência de fracassos, no sentido de dificuldades de aprendizagem. 

Tudo isso contribui para o rótulo de turma de “alunos-problema”. Aquino (1998, p.141) nos dá 

uma visão interessante sobre o conceito de alunos-problema: 

De qualquer forma, a indisciplina e o fracasso passam a constituir duas faces de 
uma mesma moeda: a exclusão. [...] o principal obstáculo para o trabalho 
docente seria os famosos “alunos-problema”, que parecem tomar conta das 
salas de aula hoje em dia. Eles seriam o problema mais visível, ou o sintoma 
último daquele mal-estar [...]. Mas nessa imagem-conceito dos supostos 
“alunos-problema” passamos a ter um problema ao mesmo tempo conceitual e 
ético, que é o seguinte: é no mínimo estranho, e até mesmo contraditório, que 
nós, na qualidade de profissionais da educação, aleguemos que a própria 
clientela escolar constitua o impeditivo maior da escolarização nos dias de hoje.       

  

O estranhamento de Aquino dá-se pela inversão de preceitos mínimos da ética 

profissional, pois aquilo que constitui o empecilho para o trabalho pedagógico deveria ser o 

motivo e a razão de seu trabalho, e não um obstáculo, pois sua função é converter o aluno-

problema em aluno, e não culpá-lo pelo fracasso da escola e perpetuar a pedagogia do outro que 

deve ser apagado. Em concordância com isso, Foucault (1987, p.152) acredita que a classificação 

que pune, como a de turma-problema, pressupõe um desejo de extinção, uma vez que “a “classe 
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vergonhosa” só existe para desaparecer. Diferentemente, a turma de alunos-problema deveria ser 

vista como campo fecundo e promissor para a construção de uma casa-inclusiva.    

Para nós, por ser a turma dos alunos-problema, a turma que está mais à margem, o 4º 

ano “A” é o motivo e a razão de um trabalho de inclusão social, aquele que não deve ser apagado, 

mas convertida em inclusivo. E, além disso, aquela que oferece tijolos preciosos para a 

construção de uma casa heterogênea e rica em diversidade. Para isso, é necessário entendermos 

seus mecanismos de exclusão na sua condição de turma-problema. 

4.2.1 Opressores x oprimidos  

Na imersão excludente em que se encontram, os alunos do 4º ano “A”, do turno 

vespertino, criam seus próprios meios de sobrevivência. Esses meios são baseados na 

convivência e na educação que compartilham, de modo que é possível encontrar nessa 

microcomunidade, nesse recanto da casa, uma situação de exclusão manifestada pela relação 

opressores-oprimidos. O aspecto demarcador dos dois territórios é o fracasso escolar, conforme 

registramos no diário de campo: 

Quanto à organização social do grupo-sujeito, percebemos que a turma está 
explicitamente dividida em dois grupos: os que se dedicam às atividades, 
comportam-se e possuem habilidades de leitura são criticados, agredidos e 
oprimidos pelos que não obedecem às regras e cumprem com suas atividades. 
Estes últimos bagunçam e perturbam a ordem da sala e desequilibram aqueles 
que querem estudar (Diário de campo, 06/8/07).   

No grupo dos opressores, há um líder que comanda pela coerção e pela violência, o que 

faz com que, mesmo entre os opressores, existam oprimidos. Essa liderança coercitiva é baseada 

no próprio sistema de opressão que, como diz Freire (2005), cria nos oprimidos um desejo 

irresistível de serem opressores, fazendo com que aqueles, ao invés de desenvolverem um 

sentimento de cooperação e humanidade em relação aos seus iguais, tenham um comportamento 

hostil reforçador da violência e da exclusão social na microcomunidade. 

Nessa desordem organizada, há uma linha sensível e frágil dividindo os oprimidos 

estudiosos dos opressores irresponsáveis e bagunceiros, que é constantemente invadida por 

situações de agressão física e verbal. De certa forma, os opressores se revoltam com os oprimidos 
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por uma situação coletiva de opressão e por sua suposta incapacidade pessoal de atingir o sucesso 

escolar.  

Outro motivo para a revolta opressora é o que Freire (2005) chama de “autodesvalia”, 

isto é, a introjeção da visão que os outros têm deles. “De tanto ouvirem de si mesmos que são 

incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não 

produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua ‘incapacidade’” (FREIRE, 

2005, p.56). Assim, as expectativas e as concepções da professora titular e dos colegas 

competentes e oprimidos (exceto pela professora) fazem com que eles acreditem que não podem 

chegar à condição de competentes, não lhes restando nada mais a fazer. A solução que encontram 

é se revoltar contra aqueles que já sentenciaram sua incapacidade e sua impossibilidade para os 

estudos.  

  Outra forma de opressão muito praticada por oprimidos e opressores do 4º ano “A” é o 

bullying. Esse contudo, não é um fenômeno novo nem particular ao nosso grupo-sujeito, pois ele 

se repete em muitas escolas como forma de agressão verbal, geralmente relacionada com o abuso 

de poder.  

No estudo realizado, identificamos muitas crianças vítimas do bullying, mas um dos 

casos que melhor se caracterizou como o de agressão verbal repetitiva, desencadeadora de uma 

explícita exclusão escolar, foi o de uma aluna, alcunhada por nós de Chapeuzinho Preto, que 

passamos a descrever: 

O caso de Chapeuzinho Preto 
Chapeuzinho Preto teve uma rara doença que provocou a queda de seus 
cabelos. Por isso, ela andava desestimulada, faltava às aulas e, quando aparecia, 
usava sempre um chapeuzinho preto de crochê para esconder a ausência dos 
cabelos que, mesmo depois da doença, teimavam em não nascer. Diante disso, 
passamos a chamá-la de Chapeuzinho Preto. Os colegas de Chapeuzinho Preto 
a maltratavam de todas as formas: a chamavam de careca em coro, no pátio e na 
sala de aula; arrancavam seu chapéu da cabeça e jogavam de um para o outro 
por sobre a sua cabeça; a excluíam das atividades e a consideravam como 
alguém inferior e indesejável. Em conseqüência dessas humilhações e agressões 
sistemáticas, Chapeuzinho Preto se tornou uma garota triste, solitária, revoltada 
com o meio escolar, agressiva e desmotivada para os estudos (Diário de campo, 
2007).        

Essa modalidade de maustratos se verifica predominantemente entre indivíduos da 
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mesma série e no espaço escolar e se baseia em algum aspecto que depõe contra a “normalidade” 

da vítima como, no caso de Chapeuzinho Preto, o fato de ela não possuir cabelos. Esse aspecto 

diferenciador faz com que a aluna se torne um “corpo estranho na sala de aula” que destoa da 

maioria. Nas palavras de Miskolci (2005, p.13) 

provoca mal estar no grupo, antes aparentemente homogêneo, e, diante da 
estupefação geral, eis que surge um corpo estranho na sala de aula. Um corpo 
porque o que lhe confere distinção é algo físico e visível. A estranheza deriva 
da exposição do que todos esperavam que se mantivesse oculto e restrito à vida 
privada do estudante.      

A estranheza e o mal-estar a que se refere a autora originam a prática do bullying e estão 

relacionados, no primeiro momento, com a aparência física da aluna, que, conforme os 

parâmetros sociais, é passível de rejeição. Essa situação de discriminação provoca reações na 

aluna que agravam sua condição de “estar à margem”, uma vez que ela assume atitudes 

agressivas e anti-sociais que comprometem as relações educativas, sociais e afetivas. Instaura-se, 

com isso, uma forma particular de exclusão social no recanto da casa. 

Frente a essa situação excludente, a professora titular da sala não toma providências 

referentes ao bullying, limitando-se a tratar da ordem e do controle dos alunos, talvez por 

desconhecer o fenômeno, bem como suas contribuições para o processo de exclusão social. Na 

visão de Delval (2006), aqueles que acompanham e observam casos de bullying, de forma 

passiva, nada mais são do que cúmplices e partícipes do processo de exclusão dessas pessoas.      

Geralmente, os professores tentam explicar condutas de maustratos e agressões físicas e 

verbais como algo determinado por fatores alheios à escola, com explicações em desvios pessoais 

ou procedência social e familiar. De fato, esses fatores externos à escola têm relativa influência 

nessas condutas, mas é necessário considerarmos que a atmosfera social da escola tem relação 

direta com a elevada incidência das práticas de bullying, pois é lá que as diferenças são 

confrontadas, as habilidades são comparadas, a normalidade é exigida e a agressão é ignorada. 

Essa consciência é fundamental para compreendermos e minimizarmos as formas cruéis de 

exclusão social na escola, para que Chapeuzinho Preto possa ter direito a ser como é, à 

diversidade, à sociedade escolar e à tranqüilidade na casa em que estuda.         
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4.2.2 O “eu” x o “outro”, na comunidade competitiva

No dia 09/8/07, registramos, em nosso diário de campo, um dado muito relevante sobre 

a exclusão social que ocorre no grupo-sujeito. Deixou-nos perplexos o alto grau de 

competitividade ali existente: 

A turma do 4º Ano “A” não parece estar estruturada como uma comunidade, 
pelo contrário, o clima instaurado é de constante competição. É impressionante 
como eles disputam por tudo: carteira, lápis, borracha, livro, elogio, atenção, 
competência, inclusive, pela palavra. Não observamos nenhuma atitude 
cooperativa. 
  

A ocasião em que a competitividade instaurada naquele grupo se confirmou de forma 

mais real e negativa para nós foi quando duas alunas competiam pela habilidade de procurar 

palavras no dicionário protagonizaram uma triste cena de agressão física. O que para nós era algo 

inaceitável e incomum, para eles consistia em mais uma briga entre tantas ocorridas na violência 

rotineira. Esse episódio, aliado à prática reforçadora da competitividade da professora titular, 

começou a nos provocar uma reflexão em torno dos benefícios e dos malefícios (excludentes) da 

competição. Os questionamentos que emergiram foram: Até que ponto a competitividade é 

positiva para a construção de uma comunidade inclusiva? Qual é a importância da competição 

para a formação do cidadão social?  Longe de pretendermos responder a essas questões, 

consideramo-las como um foco pertinente para pensarmos na competição que exclui socialmente 

e se manifesta em uma microcomunidade específica. 

As observarmos as situações concretas de competição no 4º ano “A”, passamos a 

questionar a competição como algo irrevogavelmente positivo e necessário, tal como defende o 

slogan empresarial utilizado para motivar o sucesso individual. Na educação, há um 

compromisso com a ética e com a cidadania que torna certas manifestações competitivas 

desfavoráveis para o crescimento coletivo e para a construção de uma comunidade inclusiva. 

Talvez seja mais adequado falarmos de uma competição excludente, a que acontece no grupo que 

elegemos para investigação, no lugar de uma competição importante e necessária.  

Em vez de recuperarmos os diversos conceitos que apontam os benefícios da 

competição, pensaremos em sua outra face, aquela que dificilmente é revelada, com base nos 

princípios sobre a inclusão social. Para isso, partiremos do conceito de comunidades inclusivas, 
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de Mara Sapon-Shevin (1999, p.288), que as considera como “aquelas em que todos os membros 

consideram-se pertencentes e às quais acham que podem dar uma contribuição”.  

Frente a esse conceito, podemos afirmar que a comunidade sobre a qual falamos 

(geralmente chamada de microcomunidade por se tratar de uma turma em meio à escola) não 

preenche nenhum dos simples requisitos apontados pela autora. Diferentemente, a comunidade 

estudada pode ser definida como uma comunidade competitiva, na qual a competição é um 

fenômeno gerador de conflitos, de violência e, conseqüentemente, de exclusão.   

Apesar disso, a competição é incentivada como um comportamento que instaura, na 

sala, a situação de oprimidos x opressores descrita acima. Em outras palavras, o ensino e, mais 

especificamente, as formas de punir e comparar produzem uma individualidade do “eu” que 

oprime a individualidade do “outro”. Foucault (1987, p.141), ao conceituar sobre os corpos 

dóceis, nos ensina sobre a disciplina e a produção de individualidades: 

Em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que 
controla, quatro tipos de individualidade, ou antes uma individualidade dotada 
de quatro características: é celular (pelo jogo da repartição espacial), é orgânica 
(pela codificação das atividades), é genética (pela acumulação do tempo), é 
combinatória (pela composição das forças). 

   

As individualidades produzidas naquele grupo, seja pela ação dos alunos, seja pela ação 

da professora titular ou da escola, convivem numa dinâmica competitiva que engloba todas as 

características descritas por Foucault (1987), exceto a combinatória, uma vez que, naquele 

universo, um não quer ser o “eu” para, juntamente com o outro, construir uma comunidade, mas 

quer ser o “outro” para deixar de ser oprimido por meio de constantes comparações e punições, 

como também para superar o “outro” que é diferente do “eu” e, por isso, deve ser oprimido, pois 

na competição excludente, um sempre deve estar em posição inferior ao outro. Tal dinâmica 

competitiva reafirma, como diz Foucault (1987), a escola como um aparelho de exame que 

compara e pune ininterruptamente, no qual os alunos defrontam forças e são submetidos a 

comparações perpétuas de cada um com todos, que permitem medir e sancionar. 

Acreditamos que a maior sanção decorrente desse processo é a exclusão de uma 

educação inclusiva para todos, pois, em um cenário onde a competição impera, “todos” é como o 

outro que deve ser apagado. A premissa está clara: os alunos gratificantes, habilidosos e 

competentes são os referenciais do “eu” ideal e competitivo, enquanto que o outro é diversidade 
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oprimida com base nos parâmetros do “eu”, porque, na verdade, “a diversidade não somos nós: 

são os outros” (SKLIAR, 2003, p.28). No caso do nosso grupo-sujeito, os outros são os reféns do 

“eu”, em nome de uma comunidade competitiva.       

Esses aspectos levantados nos permitem visualizar uma situação concreta de exclusão 

social mediante a competitividade. Não falamos, no entanto, de uma competitividade que 

impulsiona o crescimento pessoal e o desenvolvimento da auto-estima, mas, sim, de uma 

competição na qual o “eu” quer ser mais para que o outro seja menos, em atitudes de violência, 

de rejeição e de desrespeito pelas diferenças e necessidades do outro.  

Freire (2005), ao analisar comunidades opressoras, fala-nos do ser mais como uma 

condição ontológica e histórica conquistada em comunhão, comunhão essa que é fundamental 

para a libertação dos muros limitados de concreto. Para isso, é necessário converter essa 

competição excludente em desejo de ser mais para e pelo grupo, de forma que as habilidades e 

diferenças individuais sejam importantes para a constituição de uma comunidade inclusiva.     

Com isso, caracterizamos o nosso grupo-sujeito como aquele cuja competição tem o 

objetivo de apagar, atropelar e excluir o outro e como aquele cujo projeto de construção de uma 

casa como comunidade inclusiva é urgente, para que todos, professores e alunos, pudessem 

entender que  

sem o outro não seríamos nada [...]; porque a mesmidade não seria mais do que 
egoísmo apenas travestido. Porque se o outro não estivesse aí, só ficaria a 
vacuidade e a opacidade de nós mesmos, a nossa pura miséria, a própria 
selvageria que nem ao menos é exótica. Porque o outro já não está aí, senão 
aqui e em todas as partes; inclusive onde nossa pétrea mesmidade não alcança 
ver (SKLIAR, 2003, p.29).    

Porque sem o outro não faria sentido falarmos de inclusão social e sem inclusão social 

não faria sentido falarmos na construção de uma comunidade inclusiva, por uma comunidade 

competitiva constituída por “eus”.   
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4.2.3 Olha o vale-transporte!

A exclusão social na Casa do Menor Trabalhador, de modo geral, e no 4º ano “A”, de 

modo específico, também se dá pelo trabalho infantil. É evidente que a relação precoce com o 

trabalho faz com que as crianças estabeleçam relações muito particulares com as situações de 

ensino-aprendizagem, com as relações interativas e com as formas de tratamento da diversidade. 

O trabalho de que falamos não é o trabalho intelectual exigido por uma prática 

pedagógica, mas o manual, mal-remunerado e de pouco prestígio, aquele praticado por 

desprestigiados socialmente. Desse trabalho as crianças da Casa do Menor são conhecedoras, 

uma vez que, conforme já dissemos, trabalham fora da escola como ambulantes (em sua maioria), 

estudam/praticam o trabalho nas oficinas da escola, trabalham nas dependências da escola e, 

algumas vezes, levam o trabalho para a sala de aula, conforme o episódio relatado abaixo: 

Hoje, fui surpreendida com Levi e Isaque vendendo vales-transporte na sala. No 
decorrer da aula, eles me ofereceram, sem nenhum constrangimento ou 
intervenção da professora, suas mercadorias. Fiquei sem ação diante da 
naturalidade com que me abordaram: “Tia! Vai querer vale?” Porém, logo em 
seguida, recuperei a consciência investigativa e perguntei: “Vocês vendem 
sempre, aqui na sala de aula?” A resposta foi esclarecedora: “Às vezes, mas se 
você quiser, Ana vende todo dia” (Diário de campo, 14/8/07).   

Essa é uma realidade que faz da maioria das crianças do grupo-sujeito investigado uma 

maioria de trabalhadores. Mas não se trata de crianças? O que diferencia o trabalho que acontece 

fora da escola daquele que acontece no seu interior, como prática legitimada e facilitada? Não 

seria essa uma forma de “exploração infantil escolarizada”? Não seria essa uma forma de excluir 

essas crianças de uma educação que não visa somente à formação para o trabalho? Essas 

inquietações levaram-nos a pensar sobre um novo conceito de trabalho, aquele que é 

protagonizado por crianças em sua casa-escola.  

Os motivos que levam as crianças do nosso grupo-sujeito ao trabalho são os mesmos 

que levam todas as crianças da CMT e de outras escolas: a desigualdade social, o desemprego, a 

carência econômica e outros determinantes que influenciam a exploração infantil. Esses fatores, 

muitas vezes relacionados com as crianças consideradas em risco social, estão intimamente 

relacionados com os motivos que levam a escola a articular educação e trabalho. Um deles é a 
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necessidade de dar uma resposta à sociedade sobre o “resgate da cidadania” dos marginalizados, 

o que se efetivará, obviamente, por meio de uma profissionalização “educativa”.  

No nosso grupo-sujeito, confunde-se profissionalização de estudantes com 

escolarização da classe trabalhadora, daí não sabermos que identidade tem primazia, a de 

estudante-morador ou a de trabalhador-morador. Enquanto toma seus alunos como trabalhadores 

e trabalhadores como alunos, a escola se engana com o mito de promover a ascensão social por 

meio de um trabalho imediato e se vangloria por resgatar marginalizados em uma ação que é, 

aparentemente, socioeducativa.  

Nesse processo, o trabalho é concebido como um agente de transformação para tornar a 

criança marginalizada útil para a sociedade e para a microcomunidade na qual está inserida. 

Assim Foucault (1987, p.203) explica essas relações:  

Não é como atividade de produção que ele é intrinsecamente útil, mas pelos 
efeitos que toma na mecânica humana. É um princípio de ordem e de 
regularidade; pelas exigências que lhe são próprias, veicula, de maneira 
insensível, as formas de um poder rigoroso; sujeita os corpos a movimentos 
regulares, exclui a agitação e a distração, impõe uma hierarquia e uma 
vigilância que serão ainda bem mais aceitas, e penetrarão ainda mais 
profundamente no comportamento dos condenados.  

A partir disso, podemos compreender que estão implícitas no trabalho daqueles alunos 

relações de poder, submissão individual, ajustamento à sociedade produtiva, vigilância, controle, 

correção, ocupação e obediência, que atribuem à escola das classes mais populares a função de 

escola-oficina, cuja finalidade é formar o homem-máquina da sociedade capitalista e não o 

homem-humano da sociedade inclusiva. 

  Na sala de aula, todos se reconhecem crianças trabalhadoras e exercem seu trabalho 

sem nenhum constrangimento: “Tia! Vai querer vale?”, “Ana vende todo dia”, e parecem se 

convencer de que aquele é o caminho para a construção de uma casa inclusiva, mas se enganam 

porque na casa-escola em que se pratica o trabalho infantil, a inclusão social não passa de um 

desejo que está muito distante de suas janelas.       

Não pretendemos com essa reflexão crítica desconsiderar os possíveis benefícios de 

uma aproximação entre a educação escolar e o trabalho, mas acreditamos que, para que isso seja 

feito, devem ser asseguradas condições mínimas que garantam o respeito à infância e à 

adolescência, à função política e educativa da escola e que possam orientar um trabalho pela e 
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para a vida, pela e para a inclusão nos diversos segmentos da sociedade, pois, somente assim, 

esse serviço oferecido pela CMT poderá se converter em oportunidade profissional e de inclusão 

social para suas crianças e jovens. 

4.2.4 Só tem ladrão nessa sala! 

Como vimos, nosso grupo-sujeito vivencia uma situação excludente marcada pela 

opressão, pela competição e pelo trabalho, o qual contribuem diretamente para outra via de 

exclusão: as práticas marginais (no sentido de que são cometidas por aqueles que estão à margem 

e de que são consideradas inadequadas por aqueles que não estão à margem). É comum 

encontrarmos situações em que as próprias crianças cometem infrações consideradas inadequadas 

para um âmbito educativo: são objetos pessoais que somem com freqüência; são boatos de 

pequenos furtos; são ameaças de agressão; são julgamentos precipitados e relações de 

desconfiança. Na sala do nosso grupo-sujeito, dentre as muitas situações que presenciamos, 

destacamos a seguinte: 

Após o intervalo, retornamos para a sala e Isaque se deu conta de que havia 
perdido sua régua. Mostrando-se muito contrariado, começou a repetir aos 
gritos: “Só tem ladrão nessa sala!” Josué, que estava cabisbaixo e de pés 
descalços, no canto da sala, dá força ao argumento do colega, ao dizer: “Já é a 
segunda vez que roubam a minha sandália” (Diário de campo, 17/8/07). 

  O que mais nos chamou a atenção foi, diante do acontecido, a professora titular não ter 

tomado providências e parecer ter encarado o fato como algo natural, o que, a nosso ver, permite 

a inferência de que esse comportamento fazia parte do cotidiano e não rompia com as 

expectativas da docente. É interessante observar, ainda, que os alunos não recorriam à professora 

titular como uma autoridade que poderia solucionar o problema, mas se autorizavam a fazer 

justiça com as próprias mãos, seja atribuindo a todos da sala o adjetivo de ladrão, seja partindo 

para uma agressão física.  

Surpreende a naturalidade com que esses comportamentos “marginais” vão ao encontro 

da concepção que os profissionais da escola têm sobre os alunos. Afinal, que comportamento 

esperar de menores marginalizados? Exatamente aquele dos alunos da Casa do Menor 

Trabalhador. Os alunos, por sua vez, por serem considerados como um “caso perdido”, mantêm o 
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comportamento “marginal.  

Ao citarmos formas de exclusão ocorridas no recanto da casa em que convivemos 

durante o processo de pesquisa, pretendemos ilustrar uma exclusão que ocorre em toda a extensão 

da casa-escola, por meio de situações vividas e analisadas, conforme os procedimentos de 

investigação.  

No entanto, não pretendemos apontar a Casa do Menor Trabalhador como a única 

escola na qual as formas de exclusão predominam, pois sabemos que outras escolas brasileiras 

enfrentam muitos dos problemas citados. Porém essa é a realidade da casa que elegemos para o 

estudo: uma casa que vive um presente de exclusão e que necessita de uma urgente inclusão 

social, na qual todos, de todos os seus recantos, possam contemplar, por meio de uma educação, a 

liberdade.  

Para isso, nos interessa, agora, refletir sobre como a casa poderia ser em um projeto de 

(re)construção inclusiva. Afinal, de que forma esse território fértil e diversificado poderia ser 

utilizado para a construção de uma casa cheia de afeto, de proteção, de educação e de liberdade? 

Homens já temos, dos diferentes tipos; resta-nos, agora, ir em busca dos livros. 

4.3 Uma teoria sobre a literatura  

De casa em casa eu fui descobrindo o mundo (de tanto olhar pras paredes). 
Primeiro, olhando desenhos; depois, decifrando palavras. Fui crescendo; e 
derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando intimidade com as palavras. 
E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar 
o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão: o livro 
agora alimentava a minha imaginação. Todo o dia a minha imaginação comia, 
comia e comia; e de barriga assim toda cheia, me levava pra morar no mundo 
inteiro: iglu, cabana, palácio, arranha-céu, era só escolher e pronto, o livro me 
dava (BOJUNGA, 1990, p.7).   

É com o otimismo de Bojunga (1990) que iniciamos nossa teoria sobre a literatura. 

Acreditamos que acontece exatamente como ela descreve em suas memórias de leitora. É só 

escolher e pronto! O livro nos dá. Assim, respaldados por uma autoridade literária, apostamos no 

livro de literatura para construir uma casa inclusiva, mas, antes, precisamos compreender o que 

tem esse livro de tão mágico e poderoso para realizar um desejo tão desafiador quanto esse. Esse 
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é o objetivo de nossa teoria sobre a literatura, que antecede uma teoria sobre a inclusão social 

na/pela literatura.  

Chamamos de uma teoria da literatura porque é uma reflexão teórica que se insere no 

corpus de uma teoria literária e pretende lançar luz sobre um aspecto “pouco visitado” por 

aqueles que submetem a literatura a um tratamento teórico e analítico, porque é uma entre outras 

teorias relevantes que constituem a teoria literária; porque é nossa para servir a um caso de 

inclusão na escola. Sabemos dos riscos que corremos porque a literatura não é algo que seja 

facilmente teorizado, como Culler (1999, p. 12) adverte em sua própria teoria literária: “Teoria, 

nos estudos literários, não é uma explicação sobre a natureza da literatura ou sobre os métodos 

para seu estudo [...]. É um conjunto de reflexão [...] cujos limites são excessivamente difíceis de 

definir”. Sendo assim, buscamos enfocar uma teoria que, no conjunto maior de reflexão em torno 

do texto literário, conhece, problematiza e contempla as especificidades da linguagem literária 

para orientar o projeto de construir uma casa inclusiva.   

Assumimos o risco necessário a uma teoria que está articulada à discussão de inclusão 

social, sem que isso seja um limite, mas uma perspectiva a ser enxergada de forma crítica e 

reflexiva, ainda que não possamos definir os alcances desse novo horizonte a ser trilhado, que 

não é novo porque nunca foi trilhado, mas, sim, porque nunca foi vislumbrado pela nossa teoria, 

que, por ser nossa e por ser tecida na trama deste trabalho, tem uma irrefutável unicidade. Essa 

característica aproxima nossa teoria de outras definições de Culler (1999) nas quais ele diz que a 

teoria pode ser uma crítica e uma investigação de concepções alternativas, ou melhor, aquela que 

“oferece lances notáveis que as pessoas podem usar ao pensar sobre outros tópicos” (CULLER, 

1999, p.16).  

Com isso, pretendemos uma teoria que troca a afirmação pelo questionamento, que 

busca caminhos compreensivos para interpretar as manifestações do fenômeno literário e que 

perturba o leitor e o estudioso de literatura e inclusão, em relação ao que eles pensavam, seja 

pelas teorias, seja pela experiência leitora, seja pelo senso comum compartilhado.  

Para esse desafio, abordaremos, de forma breve, dados históricos e conceituais da 

leitura e da literatura, a fim de que possamos entender suas especificidades que corroboram um 

processo de inclusão social e de que possamos enxergar a sua qualidade de contribuir para a 

realização de desejos tão ousados quanto o nosso. Considerando o objetivo de contemplar, 

questionar e perturbar, problematizaremos nossa teoria com o olhar voltado para o horizonte da 
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nossa escola campo de pesquisa, com o enfoque no ensino de literatura. Esse foi o caminho que 

escolhemos para trilhar uma teoria sobre a literatura, cuja especificidade se revela na dinâmica 

interativa com a inclusão social, pois já estamos bem servidos de teorias literárias que a 

caracterizam em descrição e análise.  

No ímpeto de traçarmos aquilo que julgamos ser necessário saber sobre a literatura, sob 

um ponto de vista aparentemente pouco trilhado, é importante considerarmos que a forma como a 

literatura é tratada e concebida hoje, na escola e fora dela, assim como seus processos de leitura 

individuais e compartilhados são um resultado de um processo histórico-cultural, determinante 

para a constituição do que a literatura é e desperta hoje, época em que se situa o nosso estudo e a 

nossa escola. Concordamos com Lajolo (1982) quando afirma que a obra literária e o próprio 

conceito de literatura são objetos sociais que variam conforme o tempo histórico, a cultura 

daquele que produz literatura e daqueles que a lêem, a conceituam, a discutem e a teorizam.           

O que nos interessa, particularmente, em uma história da literatura são os indicadores 

evolutivos sobre os processos socializadores em torno de sua leitura que nos levam a pensar sobre 

os processos socializadores atuais, determinantes para uma situação de inclusão social. Partindo 

dessa intenção, seria relevante perguntarmo-nos: a função inclusiva que pretendemos atribuir à 

literatura hoje possui uma gênese histórica? Ou ainda: que funções foram atribuídas à literatura, 

no decorrer da história, que permitem uma reflexão em torno da inclusão social que pretendemos 

enxergar na atualidade?  

Na busca pelas respostas, é inevitável irmos ao encontro da história da leitura, processo 

que dá vida ao texto literário, colabora com ele e é protagonizado por um leitor. Desse modo, 

estaremos sempre nos remetendo a uma perspectiva da leitura que, nesta reflexão teórica, deve 

ser entendida como leitura de literatura.  

Há algum tempo, era inconcebível pensar na literatura como um palco de 

democratização e de inclusão social, principalmente, por suas raízes cultas e nobres. Na maioria 

das vezes, era reservada aos poucos ricos e abastados da sociedade, para os quais era exclusivo o 

direito ao aprendizado da leitura. Na verdade, os registros revelam que a leitura de livros era um 

instrumento utilizado para excluir e marginalizar as mulheres, os escravos e as classes menos 

privilegiadas do direito à instrução, à inteligência e ao acesso às palavras (MANGUEL, 1997).  

Nos séculos XV e XVI, os livros passavam da Igreja para a burguesia, como sinal de 

posição social, tendo em vista que a produção literária era destinada a um público-alvo 
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específico, enquanto que outros eram segregados da arte e do prazer de ler literatura. Sobre isso, 

Manguel (1997, p.256) comenta:  

A noção de que certos livros se destinam aos olhos de certos grupos é quase tão 
antiga quanto a própria literatura. [...] A separação de um grupo de livros ou de 
um gênero para um grupo específico de leitores [...] não apenas cria um espaço 
literário fechado que esses leitores são estimulados a explorar; com freqüência 
torna esse espaço proibido para os outros.      

A proibição da leitura e a separação de grupos leitores e não-leitores a que se refere 

Manguel (1997) era também uma questão política, marcada por leis e decretos que garantiam que 

negros, por exemplo, não se aproximassem de livros sob o risco de serem torturados e 

enforcados.   

Esses aspectos da história nos revelam que a função excludente atribuída à literatura, 

durante séculos, é, na realidade, reveladora de seu potencial inclusivo e libertador, que era 

enxergado e temido pelos detentores do poder, cujo interesse esteve sempre distante da inclusão 

social e da libertação daqueles desprivilegiados. Sendo assim, tinham a constante preocupação de 

negar aos negros e pobres um possível passaporte para a liberdade, por meio de um poderoso 

instrumento de opressão: o livro. Ora, não era de forma arbitrária que ditadores queimavam livros 

e clérigos insistiam em manter seus fiéis dependentes das imagens: “como nenhuma outra criação 

humana, os livros têm sido a maldição das ditaduras”, como afirmava Manguel (p.315, 1997). 

Como esse mesmo autor observa, a leitura pode ser, dependendo da época e dos interesses, 

conotada como um perigo, uma vez que é uma arte que dificulta a dominação e traz ao leitor o 

desejo da democracia e do conhecimento.  

  Esse potencial libertador também foi preocupante para aqueles que educavam as 

crianças, o que os levou a retirá-las de um convívio literário adulto, geralmente marcado por 

práticas culturais oralizadas, e a criar uma literatura própria para os pequenos, de maneira que, 

assim, ela pudesse ser melhor controlada, segundo a mesma lógica segregativa aplicada aos 

negros e às mulheres. Assim, as crianças eram submetidas a uma forma de exclusão literária e 

negadas como leitores livres, como leitores da literatura genuína e sem censura, reservada 

somente para alguns.   

O surgimento da literatura infantil em fins do século XVII foi resposta a uma 

necessidade de controlar e educar a criança para um processo civilizatório acelerado, exigido pela 
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Revolução Francesa e pela industrialização. Em decorrência, os primeiros textos literários 

apresentam caráter didático, moralizante e de cunho pedagógico, possuem essência popular e, ao 

mesmo tempo, atendem a um propósito pedagógico da burguesia (CADEMARTORI, 1991, 

p.36). Amarilha (1997) sintetiza esse mesmo processo, na seguinte afirmação: “nasce, assim, uma 

literatura de cunho didático, em que o lúdico é apenas um recurso para a instrução” 

(AMARILHA, 1997, p.46).    

Essa “arte moral”, embora criada em um contexto de amplos contrastes sociais, segue 

princípios moralizantes e instrucionais que caracterizam a literatura dos seus precursores, como 

Charles Perrault (séc. XVII) e os Irmãos Grimm (séc. XIX). Nessa conjuntura, podemos afirmar 

que a principal função da literatura era aculturar e acelerar o processo de maturação da criança, 

de modo que ela se tornasse um ser completo, um adulto. Com isso, essa literatura infantil vai ao 

encontro dos interesses da época que, longe de compreenderem a infância como uma importante 

fase para ser vivida em sua plenitude, estavam mais preocupados em corrigir, castigar e inserir a 

criança em moldes burgueses e industriais.     

Uma boa ilustração desse processo nos é dado por Foucault (1987, p.54), ao destacar 

uma máquina de correção para meninos e meninas, que se utiliza da ficção para ameaçar as 

crianças da época. Assim se apresenta o anúncio da máquina que, numa pretensão literária, 

combina personagens ficcionais com demonstração de autoridade e poder para castigar:  

Todas as pessoas que tenham crianças preguiçosas, gulosas, indóceis, 
desobedientes, briguentas, mexeriqueiras, faladoras, sem religião ou que 
tenham qualquer outro defeito, que o senhor Bicho-Papão e a senhora Tralha-
Velha acabaram de colocar em cada distrito da cidade de Paris uma máquina 
semelhante à representada nesta gravura. [...]. Os senhores Lobisomem, 
Carvoeiro Rotomago e Come-sem-Fome e as senhoras Pantera Furiosa, 
Caratonha-sem-Dó e Bebe-sem-Sede, amigos e parentes do Senhor Bicho-
Papão e da senhora Tralha-Velha, instalarão brevemente máquina semelhante, 
que será enviada às cidades das províncias e, eles mesmos, irão dirigir a 
execução.   

Nesse anúncio, fica evidente que a mesma ficção matéria-prima da literatura atende ao 

propósito de punir, incutir valores morais e incentivar a religiosidade. Não é exagero afirmar que 

as primeiras obras literárias não estavam distantes desse anúncio, principalmente em termos de 

objetivos. Tal aspecto demonstra que a literatura, sobretudo a destinada a crianças, ao inspirar 

costumes da corte e perpetuar princípios burgueses sem investir no lúdico e na qualidade 
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problematizadora e experencial, estava distante de uma função inclusiva e democratizante, 

principalmente para os leitores infantis.  

Acrescenta-se a isso o fato de que algumas crianças também eram excluídas da 

literatura destinada a elas, de modo que não era amplamente democratizada, aspecto esse 

questionado por Manguel (1997), principalmente quando ele afirma que se as crianças são aptas 

para o treinamento moral e instrucional, devem ser consideradas aptas também para a educação 

literária e ter amplo acesso, pelo menos, às obras que lhes são reservadas. Porém, por muito 

tempo, a literatura infantil, mesmo em seu objetivo de “treinar seus pupilos a falar com 

eloqüência e viver na virtude” (MANGUEL, 1997, p.97), era reservada para os poucos filhos de 

ricos que podiam comprar livros e que podiam ter uma iniciação ao que, na época, era 

considerada educação literária.     

As manifestações literárias que mais se aproximaram dos contrastes sociais e 

escolheram contar a história dos pobres – aqueles que não podiam ter acesso a livros, nem 

domínio lingüístico, nem hábitos burgueses – podem ser encontradas nas obras do dinamarquês 

Andersen (séc. XIX), cuja principal característica é a combinação sutil e profunda com que 

discute as problemáticas mais constantes da sociedade.  

 No Brasil, Monteiro Lobato (1882-1948) também soube aliar literatura a problemas 

sociais, sem deixar de fazer arte. Sua denúncia literária é marcada pelo nacionalismo, “sem 

ufanismos, sem patriotada, o olho crítico e impiedoso na realidade do país, a inconformidade com 

os problemas da sociedade brasileira” (CADEMARTORI, 1991, p. 47). Dessa forma, produziu, 

assim como Andersen, uma literatura que suscita reflexão e discussão em torno de temáticas 

relacionadas com as diferenças e as injustiças sociais, sem que ela perdesse em literariedade.  

Em meio a essa gênese literária, é importante destacarmos que, independentemente dos 

objetivos de seus produtores, do preço dos livros, das leis, das proibições e ameaças, a arte 

literária sempre foi um instrumento agregador e convergente de interesses, sentimentos, 

experiências e prazeres, apesar da censura e do caráter moralizante, da idade e da classe dos 

leitores. Como nos diz Manguel (1997), se a proibiam, censuravam e moldavam, era porque 

sabiam que ela tinha algo de mágico e irresistível.  

É verdade que nem sempre a literatura foi de livre acesso para todos (em atos públicos e 

individuais), e nem o é ainda hoje, assim como também é verdade que lhe foram atribuídas 

funções utilitárias e exteriores a ela. Mas esses aspectos tornaram essa literatura atrativa e eficaz 
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exatamente pela razão contrária à de que a originou, isto é, a possibilidade de desfrutá-la, de 

problematizar e de pensar a realidade e as imposições da sociedade. A esse respeito, fala-nos 

Lajolo (1982, p.64): 

Os textos a que a tradição reserva o nome de literatura, embora nascendo de 
uma elite e a ela dirigidos, não costumam confirmar-se às rodas que detêm o 
poder. Transbordam daí e, como pedra lançada às águas, seus últimos círculos 
vão atingir as margens, ou quase. Seus efeitos, a inquietação que provocam, 
podem repercutir em camadas mais marginalizadas, mais distantes dos círculos 
oficiais da cultura.

Esse caráter inquietante, agregador, democratizante e convergente está registrado na 

história, em manifestações de leitura compartilhada, nas quais as pessoas se reuniam para, na 

companhia do outro, viver a revelação do texto oral ou escrito. Manguel (1997), em sua história 

da leitura, conta-nos que a leitura em voz alta, muito freqüente no séc. XVIII, não era um ato 

privado, mas um ato público que cumpria uma função social. “Nas cortes, e às vezes também em 

casas mais humildes, os livros eram lidos em voz alta para familiares e amigos, tanto com 

finalidade de instrução quanto de entretenimento” (MANGUEL, 1997 p.139).  

As mulheres, os escravos e as crianças também tinham seus momentos de experimentar 

a democracia da leitura. As primeiras se reuniam para ler escondidas em bibliotecas de seus pais 

e senhores, enquanto que os segundos se reuniam em volta daquele que tivera o privilégio e a 

sorte de conseguir se alfabetizar, para ouvir histórias de aventuras heróicas e tempos de liberdade. 

Por sua vez, as crianças que, inicialmente, compartilhavam das rodas públicas de contação de 

histórias e de leitura oral, com o surgimento de uma literatura adequada a elas, tornaram-se 

dependentes de alguém que escolhia, censurava, comprava e lia para ela os livros que lhes eram 

permitidos, mas, ainda assim, encontravam nessa leitura uma forma de socialização com o adulto, 

que podia ser representado pelo professor, pelos pais ou pela babá ou por outra criança que 

vivenciava o momento (MANGUEL, 1997). 

A perpetuação da leitura coletiva e pública até os dias atuais aponta para a importância 

da sua função social, na qual leitor e ouvinte são igualmente importantes, numa experiência 

compartilhada, catártica e inclusiva, no sentido de que um se rende à voz do outro, enxerga-o 

como portador de uma história preciosa e, ao mesmo tempo, impõe sua personalidade leitora. 

Além disso, a socialização em torno da leitura de literatura favorece seu processo de 
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democratização, em que muitos têm acesso ao livro que poderia ser desfrutado por um leitor 

solitário. 

Mais do que as relações da literatura com os interesses de determinado momento 

histórico, essas práticas leitoras nos interessam de modo particular, considerando a intenção de 

refletir sobre os processos inclusivos desencadeados pela leitura de literatura. O que percebemos, 

no decorrer da história, é que a maioria dessas práticas deturpava as funções artística, política e 

transformadora da literatura, reduzindo-as a funções pragmáticas, segregativas e excludentes. No 

entanto, essa tentativa de conter o potencial libertador e transformador da literatura serviu mais 

para reafirmar e legitimar essas características que a tornam democratizante e inclusiva.   

Infelizmente, apesar dessa constatação histórica, não podemos afirmar que na atualidade 

as práticas leitoras estão diferentes daquelas excludentes que citamos. É fato que a literatura 

ainda é um patrimônio cultural negado a muitos, independentemente de etnia, classe social e 

sexo. A diferença é que as proibições, os decretos e as formas de preconceito estão disfarçados na 

forma de preços de livros exorbitantes, na ausência de estratégias educativas que compartilham e 

ensinam o prazer de ler e de políticas de incentivo à leitura. Talvez essas sejam formas mais 

eficazes de excluir do mundo literário, do que a proibição declarada de antigamente, que poderia 

se reverter em “feitiço contrário” e despertar o desejo e a curiosidade para a leitura.   

Como vimos, a leitura de literatura, apesar de todas as limitações que sofreu, sempre foi 

marcada por sua função social. Talvez, por esse motivo, os estudos da literatura tenham sofrido 

mudanças significativas nos anos 70 e passaram a enfocá-la como um fenômeno social, em seu 

caráter situacional e comunicativo. Nesse momento, a teoria literária dedica maior interesse às 

práticas leitoras (por que e como se lê) e ao efeito (o que se sente e se encontra na leitura) 

desencadeado pela leitura, em vez de se prender às formas e características da obra (JOUVE, 

2002).  

A partir de então, “a literatura aparecia sendo mais ou outra coisa que não apenas o 

texto fechado em si mesmo, transformando-se num momento essencial da comunicação social” 

(LEENHARDT, 2006, p.19). Assim, o olhar se volta para a leitura e para o seu protagonista, o 

leitor, em todos os seus determinantes contextuais, históricos, educacionais e políticos.   

Na tentativa de enfocar a literatura sob o ponto de vista da leitura, surgem muitos 

estudiosos que teorizam sobre a relação do leitor com a obra e sobre suas experiências. Dentre 

eles, destacam-se: Hans Robert Jauss, que evidencia a importância do leitor e de sua história na 
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recepção da literatura, bem como do impacto da comunicação literária no contexto sócio-

histórico em que é recepcionada; Wolfgang Iser, que se interessa pelo efeito do texto sobre o 

leitor; Umberto Eco, que, em uma abordagem semiótica, propõe uma leitura “cooperativa”, na 

qual a obra oferece pistas para que o leitor coopere com a sua recepção; Michel Picard, que se 

opõe à idéia de leitores abstratos para defender um leitor real que recepciona o texto com suas 

potencialidades e condições contextuais (JOUVE, 2002, p.15).    

Essas perspectivas são importantes para introduzirmos o conceito de leitura que 

perpassa nossa teoria da literatura, pois, ao investigarmos os processos de inclusão social 

decorrentes da leitura literária, consideramos a leitura como um processo de dimensões 

complexas – dentre elas, uma sócio-histórica, uma afetiva e outra comunicativa – que provocam 

efeitos em seu leitor, sujeito real e cooperante com a obra que lê. Assim, de certa forma, os 

teóricos mencionados acima convergem para o conceito de leitura que defendemos.  

Sabemos que são infinitas as situações em que uma leitura pode acontecer; inúmeras, as 

modalidades e os objetivos que levam alguém ao encontro com um texto. Porém abordamos, de 

modo particular, a leitura do texto literário que, assim como a de outros textos, possui suas 

especificidades.  

Concordamos com Smith (2003) quando afirma que a leitura é um processo no qual a 

compreensão é preponderante, de modo que esses termos podem ser considerados sinônimos. O 

fato de que ler é compreender é, portanto, um ponto pacífico. Além desse, existem muitos outros 

acerca da leitura, como seu caráter criativo, afetivo e educativo. Porém, para fins de nossa teoria 

da literatura, quando há um projeto de construir uma casa inclusiva, colocamos em evidência 

outros pontos pacíficos sobre a leitura, tais como seus caracteres interacional, dialógico, 

reflexivo, experencial e transformador.   

Iser nos oferece a idéia de leitura como um acontecimento bilateral no qual “se realiza a 

interação central entre a estrutura da obra e seu receptor” (ISER, 1996, p.50). Nesse 

acontecimento que é a leitura, há, no mínimo, uma interação com palavras, com um escritor, com 

um narrador, com personagens, com uma produção histórica e cultural. Há, para além dessa 

interação com a obra, outros tipos pouco explorados pela teoria da estética da recepção, como a 

interação com outros leitores (pares ou mediadores) e com outros processos socializadores, 

conhecimentos e sentimentos desencadeados pela leitura.  
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Assim sendo, podemos afirmar que a leitura é um evento no qual o leitor experimenta 

interações. Acontece como Eduardo Galeano versa (1997, p.18) sobre a paixão de dizer do 

narrador literário: “esse homem, ou mulher, está grávido de muita gente. Gente que sai por seus 

poros. [...] O narrador, o que conta a memória, coletiva, está todo brotado de pessoinhas”. O ato 

de ler literatura está grávido de muita gente. Gente que brota de suas páginas e vai para além 

dela. Gente que está na ficção, na memória, na cultura e na história coletiva da leitura e da 

literatura. É, portanto, interação brotada de “pessoinhas”.   

Ao apontarmos o processo de leitura como dialógico, remetemos-nos exatamente à idéia 

de diálogo, seja aquele travado entre um leitor individual e seu livro, tal como Marcel Proust 

(2001) em seus interessantes diálogos com sábios do passado, seja aquele travado por uma 

comunidade de leitores, em que a troca de olhares e de palavras possibilita uma situação de 

leitura compartilhada. Bakhtin (1981), ao entender a palavra como ponte e território comum entre 

pessoas, fundante do diálogo, aponta que “o livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui 

igualmente um elemento da comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a forma de 

diálogo” (BAKHTIN, 1981, p.123). À luz desse filósofo da linguagem, reafirmamos que o texto 

de literatura é um espaço de diálogo, o que torna sua leitura um processo dialógico. Neste 

processo, o leitor de O menino que carregava água na peneira, de Manoel de Barros (1999, p.8), 

por exemplo, dialoga com as vozes do texto, cujo recorte transcrevemos abaixo:  

Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que 
carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o 
mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A 
mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. O mesmo que criar 
peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os 
alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava 
mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. 
[...]. No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo 
ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer 
peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens.  

O texto de Manoel de Barros possibilita um encontro com infinitas vozes, seja no 

“vazio” ou no “cheio” do texto e, com isso, provoca o diálogo com o autor, o narrador, a cultura, 

os personagens da ficção e as vozes da realidade que significam e legitimam sua leitura, enfim, 

com todas as “pessoinhas” (ficcionais e não-ficcionais) engajadas na leitura desse texto. Nesse 
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encontro, a voz do leitor é fundamental para as peraltagens no diálogo com as palavras-vozes que 

brotam da literatura.   

Situar a leitura como um processo reflexivo é, de certa forma, retomar a idéia de leitura 

como compreensão, pois, ao exigir a compreensão por parte do leitor para se consolidar, recorre a 

sua capacidade reflexiva em um processo que é, segundo Jouve (2002), neurofisiológico e 

cognitivo. No que concerne ao texto literário, a reflexão é desencadeada por seu caráter 

problematizador, inusitado, inovador e surpreendente, como em A moça tecelã, de Marina 

Colasanti, conto em que uma mulher, com um tear mágico, concretiza todos os seus desejos e 

sonhos, no simples ato de tecer.  

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e 
pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o 
dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, 
começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam com companhia. 
E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, quando bateram à 
porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de 
pluma e foi entrando na sua vida (COLASANTI, 1999, p. 12). 

  

O texto, em seu inusitado, conduz-nos a uma reflexão aprofundada e problematizada em 

torno da vida e dos anseios de uma mulher sonhadora e solitária, sobre o seu desejo de ter um 

marido e, depois, sobre os desequilíbrios das exigências de uma vida compartilhada. É, portanto, 

uma rica fonte de reflexão a respeito da vida feminina, da vida humana.   

De leituras como essa, decorrem a experiência e a transformação, processos pelos quais 

o leitor tem sua percepção renovada, pensa sobre seu ponto de vista, conhece e constrói novas 

idéias e, inevitavelmente, modifica-se ao vivenciar o contato com uma manifestação diferente e 

reflexiva.   

Com essa base, podemos convocar para a nossa teoria um conceito de leitura que lhe 

cabe com precisão. Desta vez, quem a enriquece é Leenhardt (2006, p.19):  

A atividade de leitura é eminentemente social. Ela o é pela aprendizagem que 
todo leitor atravessou nos diversos ciclos de sua formação e de sua 
escolaridade. A língua, depois as formas literárias, são transcendentes a toda 
experiência que é realizada, e essa transcendência, memória de atos da fala, de 
escrita e de conformação narrativa, carrega um saber social muito rico e 
complexo que se impõe ao leitor com a força de uma tradição incontornável. 
Sem dúvida ela será de qualquer maneira ultrapassada pelo leitor. [...] Em 
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relação a essa transcendência e ao jogo da liberdade ao qual ela dá lugar numa 
sociedade fundada sobre os valores individualistas e democráticos, a leitura 
como atividade e como experiência posiciona o leitor ao mesmo tempo como 
sujeito individual e como sujeito coletivo. Ele é EU e cidadão, erudito e 
político, ele é sempre e ao mesmo tempo o mesmo e o outro desta teatralidade 
social do texto e da literatura.    

Esse conceito reúne pontos consideráveis da leitura, seu caráter social e experencial, 

mas também aponta para outros aspectos extremamente relevantes que caracterizam a leitura 

como libertadora e como um processo que dá lugar ao leitor e o posiciona na sociedade, tornando 

a leitura “conseqüentemente o fundamento mesmo da cidadania” (LEENHARDT, 2006, p.23). A 

habilidade leitora é, portanto, a competência que dá autonomia para o leitor exercer, questionar e 

criar práticas sociais, dentre elas a leitura literária. Em outras palavras, é uma forma de se tornar 

sujeito da cidadania. Acrescentamos a isso o fato de que a literatura permite uma igualdade pela 

liberdade, pois, nas diversas leituras que ela possibilita, nenhum leitor é igual ao outro.      

De uma conceituação mais geral da leitura, partiremos mais diretamente para as 

especificidades da leitura de literatura, pertinentes ao nosso diálogo entre literatura e inclusão 

social. Como já afirmamos em outro momento, entendemos que a diversidade de textos 

corresponde a uma diversidade de modos de leitura, e estes, por sua vez, correspondem – ou pelo 

menos deveriam corresponder – aos objetivos de leitura (PAULINO, 2001). Como vimos no 

breve percurso histórico, muitas vezes, as práticas leitoras de textos literários não correspondiam 

à natureza do seu objeto e serviam a propósitos não-literários, como dominar, subjugar, reprimir e 

marginalizar segmentos da sociedade.    

Antes de avançarmos, é fundamental esclarecer que especificar a leitura literária não 

significa priorizá-la em detrimento de outras leituras, tampouco significa colocá-la no topo de 

uma hierarquia, ainda que afirmemos que o texto literário não só cria competências complexas e 

fundamentais ao desenvolvimento, como também exige habilidades que são socializadoras, 

estéticas, “cognitivas, além de serem habilidades de comunicação, no sentido de habilidades 

interacionais e também afetivas” (PAULINO, 2001, p.61).     

Ao apontar as habilidades formadas pela leitura literária, Paulino (2001) afirma, ainda, 

que, no processamento da leitura de literatura, a flexibilidade e o pensamento divergente são 

competências importantes, que, a nosso ver, possibilitam uma dinâmica sociológica na leitura, em 
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que a autonomia, o questionamento das normas e dos valores éticos e sociais, a motivação social 

(para obter experiências de vida) e o reconhecimento do outro estão presentes.   

Assim como Paulino, Sartre (2006) também nos fala de processos de leitura que 

acontecem, principalmente, quando o texto é literário, tais como a revelação da subjetividade e da 

essenciabilidade do sujeito que lê e do objeto que é lido. A leitura do objeto literário é, para ele, 

uma atividade dialética na qual esse objeto só existe no tempo da leitura e na vontade do leitor; 

uma atividade de previsão e espera, pois “a leitura se compõe de uma quantidade de hipóteses, de 

sonhos seguidos de despertar, de esperanças e decepções; os leitores estão sempre adiante da 

frase que lêem, num futuro apenas provável” (SARTRE, 2006, p.35): Enfim, uma atividade 

consciente de desvendar, contestar e criar, uma vez que  

o leitor tem consciência de desvendar e ao mesmo tempo de criar; de desvendar 
criando, de criar pelo desvendamento [...]; e o objeto literário, ainda que se 
realize através da linguagem nunca é dado na linguagem; ao contrário, ele é, 
por natureza, silêncio e contestação da fala (SARTRE, 2006, p.37, grifo do 
autor). 

O fato de a leitura literária ser uma arena dialética de criação e contestação, na qual a 

subjetividade do leitor é substância constitutiva da própria leitura, já antecipa algo sobre sua 

natureza inclusiva, pois acolhe e coloca o leitor no centro de um ato que depende dele para existir 

e no qual ele tem voz, mesmo que seja a do silêncio, para criar ou contestar o objeto lido em meio 

a essa relação dialética. Essas características remetem-nos ao diálogo ativo de Bakhtin e à 

interação produtiva de Eco, em que o leitor coopera com um texto inacabado. Em suma, contam-

nos que, na literatura, a inclusão do leitor é condição primeira para que a leitura literária se 

consolide. O poema Ensinamento, de Adélia Prado (1991, p.9), nos auxilia a entender esse fato 

Minha mãe achava estudo 
a coisa mais fina do mundo. 
Não é. 
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,  
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Nem me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
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Os vazios de um poema construído de modo simples e sutil ficam a cargo do leitor. É 

ele quem enfrenta o desafio de preencher espaços fundamentais à compreensão de um poema que 

seleciona um cenário rude para intensificar a idéia do amor como um sentimento de luxo. Ou será 

para nos fazer pensar no amor como um sentimento simples? Essa é uma resposta que varia 

conforme o leitor, que, por meio de sua compreensão, alcança o não dito, a imagem implícita e dá 

completude ao poema. Para isso, é preciso que ele se inclua na obra, em condição de importante 

co-autor, finalizador da obra de arte. Essa é a primeira inclusão que acontece na/pela literatura.  

Diante dessas especificidades da leitura literária, é relevante esclarecermos de que 

literatura falamos em uma teoria que defende os livros como matéria-prima para a construção de 

uma casa na qual todos possam morar, uma teoria que enxerga uma inclusão social à espera. 

Haverá, afinal, algum conceito específico da literatura que a particulariza em face a uma 

discussão de inclusão social? Se há, o que legitimamos como um texto literário e que 

características possui esse texto que favorecem os processos de leitura “inclusivos” citados 

anteriormente?  

Antes de mais nada, pensamos que esse não é o caminho de uma teoria sobre literatura, 

pois se assim fosse, teríamos de buscar um novo conceito literário para cada discussão 

empreendida, o que poderia imprimir certa fragilidade e caráter pragmático em uma teoria 

literária, aproximando-a mais de uma hipótese ou de uma especulação e dispersando-a em meio a 

inúmeras definições. 

Pelo contrário, propomos-nos a defender que o conceito genuíno de literatura, aquele 

em que acreditamos, independente do objetivo e de uma teoria que culmina em um processo de 

inclusão social, serve a qualquer teoria. É exatamente esse conceito que, em sua variabilidade e 

condição social, histórica e cultural, vai ao encontro de nossa teoria, por expressar toda a 

complexidade e transdisciplinaridade da literatura. O conceito a que nos referimos é o de 

literatura como arte. Assim, a compreensão dessa literatura, que é, “acima de tudo, arte; pertence 

à esfera da estética” (PACHECO, 2004, p.211), o que nos permitirá a compreensão de seu 

potencial inclusivo. 

Assim como não há um conceito de literatura próprio para a nossa teoria, também não 

há um conceito de arte. Entretanto, dentro de uma conceituação geral, alguns aspectos nos 

interessam de modo particular, como aqueles apontados por Eco (1972), em sua definição de arte. 

A obra que materializa a arte, afirma ele, é marcada, ao mesmo tempo, por uma definitude e uma 
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abertura que lhe conferem a condição de comunicação e diálogo interpessoal, qualidades da 

leitura literária que já abordamos.  

  Além disso, Eco (1972) nos relata que, num contexto mais contemporâneo, a arte, tal 

como a leitura literária, foi entendida e analisada em função de um processo situacional, 

protagonizado por um leitor que vivencia a livre interpretação orientada pelos traços essenciais da 

obra de arte. Com isso, ele aponta para um aspecto implícito à definição de arte: 

O objecto é fruído por uma pluralidade de fruidores, cada um dos quais sofrerá 
a acção, no acto de fruição, das próprias características psicológicas e 
fisiológicas, da própria formação ambiental e cultural, das especificações da 
sensibilidade que as contingências imediatas e a situação histórica implicam; 
portanto, [...] cada fruição será inevitavelmente pessoal e verá a obra num dos 
seus aspectos possíveis (ECO, 1972, p.154).   

Tal afirmação apresenta-nos a arte, ou melhor, a “leitura” da arte, como um processo 

sensível, histórico, social, no sentido de ser determinado pelo ambiente e pela cultura, e pessoal, 

no sentido de ser acolhedor, e por que não dizer, inclusivo ao indivíduo que lê em uma liberdade 

orientada.        

  A despeito de todas as aproximações, a literatura é uma forma de arte diferente, em sua 

matéria, em que forma de expressão e de relação com seu leitor. Nisso, concordamos com Eco 

(1972), que, ao definir a arte, aponta para a literária como uma produção artística diferenciada, 

distinta das demais em aspectos materiais, estéticos, psicológicos, sociológicos e formativos.  

No que se refere aos aspectos materiais e estéticos, podemos dizer que a literatura é uma 

arte tecida por palavras, ou seja, é uma arte que coloca a linguagem em primeiro plano 

(CULLER, 1999). Em outras palavras, ela chama atenção para si e adota recursos sonoros, 

metafóricos, rítmicos e outros mais que possam impactar e levar ao reconhecimento de que “isso 

só pode ser literatura!”. Seria aquilo que Culler (1999) chama de literariedade (qualidade 

literária) na descrição geral da natureza do objeto literário; aquilo que Adélia Prado apresenta em 

seu poema pela seleção de palavras, pelo contraste de idéias, pelas imagens que ele permite e 

pelos vazios, elementos esses que nos levam a suspeitar de que “isso só pode ser literatura”.  

Sartre (2006) remete-nos às formas de interação psicológicas e sociais ao diferenciar a 

arte literária das outras. Ele explica que ela se expressa e interage com o leitor por palavras e 

significados. Com isso, utiliza-se de signos para interagir com algo exterior e criativo que 
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provoque a indignação, a cólera, a emoção e os sentimentos daquele que a lê, tendo, assim, uma 

grande e profunda repercussão em seu interior.    

Os aspectos levantados por esses autores auxiliam a nossa compreensão de que a 

literatura como arte suscita modos diferentes de interação e, assim, promove experiências 

diferentes com a linguagem e com o mundo exterior a que ela se remete. Partindo disso, a 

compreendemos como arte povoada e significada por indivíduos e por uma multidão simbólica de 

personagens; como arte que promove encontros com idéias perturbadoras e organizações 

lingüísticas estranhas; como arte que é experencial, pois aciona sensações e sentimentos do ser; 

como arte que se utiliza de um instrumento poderoso, a palavra, para envolver o ser em uma 

reflexão social; como arte produto e destino de uma subjetividade com vistas à humanização; 

como arte que humaniza e torna acessível a bagagem humana e cultural. Esses são alguns 

princípios importantes considerados em nossa teoria sobre a literatura.   

Em nossa defesa e celebração da literatura como arte, pode emergir uma questão 

relevante à teoria que apresentamos: não seria contraditório defender o conceito de literatura 

como arte quando se propõe uma inclusão social? De algum modo, arte e inclusão social parecem 

ser dicotômicas, num ponto de vista histórico, cultural e educacional. Afinal, seria a arte, mais 

especificamente a literária, um conteúdo democrático e necessário aos marginalizados?  

Essas são perguntas extremamente desafiadoras, cujas respostas são difíceis e esbarram 

na questão levantada por Saviani (2006) de “escolas pobres para os pobres”, isto é, na idéia de 

que a arte é produto de luxo direcionado para a elite. Em decorrência disso, a literatura como arte 

é igualmente vista como um produto elitizado, o que torna comum encontrarmos nas escolas a 

defesa da literatura como instrumento de alfabetização e letramento, pois a literatura-arte ainda é 

vista como conteúdo elitizado, como conteúdo distante, supérfluo e desnecessário à clientela da 

escola pública e à formação cidadã.  

Essa exclusão da arte literária fundamenta-se em uma lógica amplamente difundida de 

que aquilo que tem uma utilidade em si mesmo é inútil por não atender a uma demanda escolar 

imediata, como, no caso da literatura, a uma atividade gramatical e ao ensino de bons hábitos. Em 

decorrência, a literatura como arte é transformada em um instrumento compensatório que 

preenche uma lacuna palpável e um pretexto educacional urgente – o ensino e a aprendizagem da 

língua – o que a destitui de sua função-arte, em que ela, igualmente, formaria habilidades 
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lingüísticas por vias naturais e estéticas. Tal deturpação só exclui a arte literária da escola e do 

gosto das crianças. 

Não pretendemos com essa crítica defender a arte pela arte como se ela fosse um vazio 

que nos oferece um prazer momentâneo e fluído e um status social e cultural. Sartre (2006, p.22) 

já nos advertia sobre o perigo da velha teoria de arte pela arte, pois “se o leitor passa a considerá-

las [as artes] por elas mesmas, perde o sentido; restam apenas cadências tediosas. [...] O prazer 

estético só é puro quando vem por acréscimo”. Com essa discussão, queremos dizer que a 

literatura, em seu estatuto de arte, tem uma utilidade em si mesma porque forma habilidades 

específicas e, com isso, tem sua própria importância no rol dos conteúdos escolares.  

Regina Zilberman (2005) descreve esse processo de exclusão da literatura na escola 

como um “jogo de empurra” que só serve para elitizar a leitura literária e torná-la mais distante 

da clientela atendida por escolas públicas. Ela observa que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) insistem em educar para a leitura, e não para a literatura, em decorrência o letramento e a 

leitura ganharam espaço e autonomia nas discussões enquanto que literatura como arte  

não está em parte alguma. A dissociação faz com que a literatura permaneça 
inatingível às camadas populares que tiveram acesso à educação, reproduzindo-
se a diferença por outro caminho [...]. Assim, nem sempre a literatura se 
apresenta no horizonte do estudante, porque, de um lado continua ainda 
sacralizada pelas instituições que a difundem, de outro, dilui-se no conceito 
vago de texto ou discurso (ZILBERMAN, 2005, p. 265). 

Isso nos alerta para a responsabilidade de que qualquer teoria sobre a literatura 

articulada à inclusão social na escola é, simultaneamente, uma teoria sobre a inclusão da própria 

literatura no cenário escolar do qual ela vem sendo a grande excluída. De algum modo, o que nos 

parece óbvio parece pouco compreendido pelos profissionais que lidam com o desafio de educar 

incluindo: a inclusão do aluno na literatura favorece a inclusão do aluno na escola e para além de 

seus muros.   

Um projeto de inclusão da literatura na escola deve considerar, sobretudo, sua função e 

importância social, aquilo que a torna um conteúdo democratizante quando este é acessível e, por 

isso, fundamental para aqueles a quem a escola sujeita a um processo de exclusão literária, para 

aqueles que são apenas submetidos a casas feitas de concreto, cinzas e sem cor. Não sabemos 

precisar o que é mais prejudicial para os ditos marginalizados, a exclusão da escola ou a exclusão 
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da literatura, pois a escola sem arte perde, em parte, seu caráter transgressor, significativo (de si e 

do mundo), crítico e experencial, para ganhar em conteúdos práticos e de aplicação imediata. A 

literatura como arte justifica-se na escola porque, em seu caráter estético e social, tem a 

capacidade de  

transcender uma realidade mesquinha, que isola as individualidades numa 
relação alienante. Ao evocar a transcendência dessa realidade, está, ao mesmo 
tempo, evocando a sua transformação, a possibilidade de plasmá-la segundo 
novos ideais [...]. Ao transcender a realidade, plasmando-a numa outra direção, 
se está, corporificando uma cadeia de ações e pensamentos composta por elos 
desde há muitos presentes e se está também buscando uma forma de vida 
possível, total, íntegra e significativa. Nisso consiste também o papel e a 
necessidade da arte (PACHECO, 2004, p.217).  

É fundamental acrescentar a essa justificativa que o acesso à literatura não é uma 

estratégia “superficial” que ultrapassa as atribuições da escola; pelo contrário, o ensino de leitura 

e literatura se trata de uma importante função da instituição escolar, assim como a busca de novas 

alternativas para ensinar e aprender com a diversidade.  

Sobre a educação de marginalizados, Saviani (2006, p. 80) complementa que o 

professor de literatura tem “uma contribuição específica a dar, em vista da democratização da 

sociedade brasileira, do atendimento aos interesses das camadas populares, da transformação 

estrutural da sociedade”. Nessa função, a literatura-arte que entendemos é um conteúdo 

fundamental à mudança escolar. 

Em resposta às perguntas que encabeçam esta discussão, acreditamos que não há 

contradição em aliar arte e educação em um projeto de inclusão social, pois a arte literária assume 

grande importância para aqueles a quem a escola não oferece nem aquilo considerado como 

básico para uma educação de qualidade, se é que a literatura não pode ser considerada como uma 

arte básica para a formação e inclusão do sujeito no âmbito educacional. É básica porque educa 

em todos os aspectos e porque forma o ser para a vida em sociedade, por meio das experiências 

que ele vivencia no plano da ficção.   

É preciso não confundir a importância da literatura para a educação de todos (inclusive 

a de marginalizados) com a defesa de uma literatura específica para a inclusão de todos. Nessa 

divisão, é preciso esclarecer as diferenças entre obras literárias que se pretendem literatura-

inclusão e as obras que, no nosso entender, são literatura para todos, literatura-arte.    
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Vimos que a necessidade de atribuir à literatura uma função pragmática frente a um 

público específico é uma condição histórica que a acompanha até os dias de hoje e é marcada por 

uma literatura para crianças e outra, para adultos. Nos diversos gêneros existentes, temos os 

objetivos manifestados: literatura para dar exemplo, literatura para moralizar, literatura para 

promover educação especial e literatura para ensinar sobre inclusão e sobre a convivência com as 

diferenças.   

  Acreditamos que, a uma literatura destinada a todos, não cabem adjetivos 

qualificadores, tampouco preposições que especificam sua utilidade e seu público-alvo. Pelo 

contrário, em uma literatura-arte, seu potencial inclusivo não nos permite segregar seu público 

em categorias diferentes. Se partíssemos daí, chegaríamos a uma contraditória literatura 

separatista e antidemocratizante e, conseqüentemente, chegaríamos “a pensar em literatura para 

negro, literatura para homossexual e, assim por diante, selecionando-se e circunscrevendo-se o 

que os dependentes e/ou segregados da grande sociedade adulta, masculina e branca devem ler” 

(CADEMARTORI, 1991, p.9).    

Em meio a tantos adjetivos qualificadores da literatura, aquele que primeiro nos 

incomoda é o “infantil”, que parece querer minimizar a importância dessa literatura e restringi-la 

a um público aparentemente inocente, dependente e acrítico, que necessita ser educado e 

controlado por meio de uma literatura que, em vez de problematizar o mundo infantil em sua 

complexidade e riqueza, infantiliza e subestima o público-alvo, aproveitando para ensinar-lhe 

algumas lições disfarçadas de ludicidade.     

Com isso, o texto literário “infantil” torna-se alvo fácil de propostas pedagógicas 

dominadoras, nas quais a dependência da criança é reproduzida limitando demasiadamente seu 

lugar no mundo social. Esse, para nós, é um caso típico de exclusão literária, no qual as crianças 

correm o risco de ser privadas do caráter formador e artístico da literatura, ao privilegiar uma 

literatura que procura persuadir, ensinar valores imediatos e moralizantes que perpetuam a 

dependência da criança. 

Isso não significa dizer que não reconhecemos as especificidades, a qualidade e o valor 

de muitos textos literários que são acompanhados do adjetivo “infantil”. É por reconhecermos a 

riqueza desses textos que clamamos por sua liberdade para além da restrição desse adjetivo, de 

modo que eles possam formar habilidades específicas em todos aqueles que tiverem interesse, 

independentemente de sua idade, classe, etnia. E, se eles forem ganhar contornos próprios, que 



154

sejam para defini-los e reafirmá-los como espaços de qualidade e de inclusão para a diversidade 

de vozes, de idades, de culturas.   

Na mesma lógica da literatura que exclui, estão as obras destinadas para a inclusão e 

para a discussão explícita de temas como a auto-estima, a indisciplina e até mesmo problemáticas 

mais específicas, como a convivência escolar de pessoas que possuem necessidades educacionais 

especiais. São muitas as abordagens que envolvem, das produções voltadas para as pessoas que 

possuem necessidades educacionais especiais até a presença de personagens diferentes, 

desfavorecidos e discriminados. E, por mais que a representação dessas pessoas nas obras 

literárias represente um avanço e uma conquista política, tal como aconteceu com o negro, há 

nessa aparição um paradoxo: essas obras que versam sobre inclusão e grupos segregados são as 

que mais excluem os leitores de uma literatura-arte verdadeiramente inclusiva. Talvez 

devêssemos seguir a via contrária e oferecer literatura-inclusão para aqueles que não possuem 

diferenças visíveis e aparentes, e a literatura-arte para aqueles considerados especiais, 

permitindo-lhes se educarem e se desenvolverem, dentro de suas possibilidades. É importante 

esclarecer que a chamamos de inclusiva não porque ela toca em pontos específicos referentes à 

inclusão social, mas sim pelo seu estatuto legítimo de obra de arte que provoca a subjetividade do 

leitor, transformando-o e humanizando-o.  

Voltaremos a discutir as características inclusivas da literatura em outro momento; 

agora, nos interessa diferenciá-la das características excludentes daquilo que, freqüentemente, se 

passa por literatura. É o caso das pretensiosas obras de auto-ajuda, classificadas como de natureza 

paradidática e/ou de Literatura Infantil, que se refugiam na literatura para manifestar insatisfações 

políticas no tratamento das diferenças, bem como para oferecer às crianças uma instrução de 

como incluir os diferentes num convívio social.    

Tais obras utilizam o disfarce da linguagem literária, muitas vezes de forma superficial 

e pobre, para chamar a atenção das crianças, alvo interessante do ponto de vista mercadológico, 

sobre temas que se referem à interioridade infantil. Assim, essas obras de auto-ajuda configuram-

se como um gênero para uma determinada comunidade de leitores (ASBAHR; FERREIRA, 

2002). Vejamos um recorte de uma obra contemporânea, de repercussão nos debates 

educacionais sobre inclusão social, intitulada Na minha escola todo mundo é igual:  
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Lá na minha escola 
Ninguém é diferente 
Cada um tem o seu jeito 
O que importa é ir pra frente 
[...] 
Tem branco, negro e japonês 
Isso não faz diferença 
O importante pra gente 
Não é o que vem de nascença 
[...] 
Na minha escola se aprende 
Que não existe perfeição 
E o que todos nós precisamos 
É de carinho e atenção 
Que bom se todo mundo 
Pudesse entender direito 
Que tudo fica mais fácil 
Sem o tal do preconceito
(RAMOS, 2005, p.17) 

 Trazemos para a discussão essa obra na intenção de ilustrar aquilo que poderia parecer 

literatura para inclusão e que é, na verdade, uma abordagem superficial, informativa, persuasiva, 

restrita a um público e contrária à democratização das diversas vozes que uma literatura sem 

pretensões meramente didáticas pode comportar. É provável que esse seja o resultado da tentativa 

de se criar uma literatura própria para a inclusão, como a autora afirma em contra-capa: “É o 

anúncio de uma nova concepção: a educação inclusiva”. A literatura genuína de que falamos não 

se presta a esse tipo de deturpação e, inevitavelmente, não se reconhece nela. Um bom exemplo é 

A casa da madrinha, de Lygia Bojunga, obra de arte em que a autora nos traz a história de um 

menino de periferia, vítima do trabalho infantil, sem que isso seja direcionado para lições diretas 

e didáticas sobre a inclusão social. Indo em outra direção, ela nos conduz por uma reflexão sobre 

a obstinação e a perseverança e sobre a necessidade de imaginar e sonhar.  

Essa literatura que defendemos como arte segue a via da provocação reflexiva, profunda e 

problematizadora do humano e da reversibilidade do sentido, por meio de uma linguagem que é 

humana, como expressa Lajolo (1982, p.43):  

É assim a literatura a porta de um mundo autônomo que, nascendo com ela, não 
se desfaz na última página do livro, no último verso do poema, na última fala da 
representação. Permanece ricocheteando no leitor, incorporado como vivência, 
erigindo-se em marco do percurso de leitura de cada um. Daí o engano de quem 
acha que o caráter formador da literatura vem da natureza ou quantidade de 
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informações que ela propicia ao leitor. Literatura não transmite nada. Cria. Dá 
existência plena ao que, sem ela, ficaria no caos do inomeado e, 
conseqüentemente, do não existente para cada um. E, o que é fundamental, ao 
mesmo tempo que cria, aponta para o provisório da criação. 

Nessa comparação entre a literatura-arte e “literatura-inclusão”, chamamos a atenção para 

o fato de que a primeira é aquela que, em sua essência, mexe com o leitor e nele permanece 

ricocheteando, uma vez que carrega em sua gênese a história vivida e sofrida pela multidão de 

leitores, pela diversidade de vozes (LAJOLO, 1982), tal como a história do menino sofrido, 

esperançoso e confiante criado por Bojunga. Em outras palavras, o que garante o potencial 

inclusivo do texto literário não é a abordagem explícita e pragmática de questões referentes à 

inclusão social, como a diferença, o preconceito e a diversidade étnica, tão evidentes em Na 

minha escola todo mundo é igual (2005), mas sim a profundidade de seu conteúdo, a experiência, 

os sentimentos e as reflexões que promove em torno de todo e qualquer absurdo do mundo. 

Talvez, quem melhor explique a diferença essencial que queremos apontar entre esses 

tipos de obras (a literatura como arte e como pretensa literatura-inclusiva) seja Kafka, citado por 

Manguel (1997, p.113): 

No fim das contas, penso que devemos ler somente livros que nos mordam e 
piquem. Se o livro que estamos lendo não nos sacode e acorda como um golpe 
no crânio, por que nos darmos ao trabalho de lê-lo? Para que nos faça feliz, 
como diz você? Meu Deus, seríamos felizes da mesma forma se não tivéssemos 
livros. Livros que nos façam felizes, em caso de necessidade, poderíamos 
escrevê-los nós mesmos. Precisamos é de livros que nos atinjam como o pior 
dos infortúnios, como a morte de alguém que amamos mais do que a nós 
mesmos, que nos façam sentir como se tivéssemos sido banidos para a floresta, 
longe de qualquer presença humana, como um suicídio. Um livro tem de ser um 
machado para o mar gelado de dentro de nós. É nisso que acredito.   

Concordamos com o fato de que as obras que devem ser lidas, independentemente do 

propósito de inclusão social, devem ser aquelas que são uma forma de arte perturbadora, que 

sacodem o leitor para uma realidade intrigante e questionadora, e não para um ideal perfeito que 

diga ao leitor o que ele quer ouvir para que ele seja feliz. Parece-nos ser mais intrigante, profunda 

e questionadora a história de um menino que, apesar de todo sofrimento, encara a vida com 

otimismo e utiliza sua imaginação para deixá-la leve e suportável, do que a história de uma escola 

em que todos convivem bem, apesar de suas diferenças. Essa é uma distinção fundamental, que 
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faz de A casa da madrinha uma casa-literatura: aquela que nos faz olhar para o outro, para a 

natureza humana e para dentro de nós, ou seja, a casa na qual vale a pena morar, bem mais do que 

em uma casa perfeita, na qual todos são aparentemente iguais.  

Em assim sendo, podemos afirmar que é impossível apontarmos obras para a inclusão, 

pois essa é uma escolha do território da subjetividade, da história, do contexto e do inconsciente 

de cada um. Afirmamos, ainda, que se existe uma literatura com potencial inclusivo, essa 

literatura é obra de arte. Então, entenda-se que, quando falarmos de literatura, mesmo que 

tenhamos nos dedicado ao estudo dos textos destinados à infância, não buscaremos restrições, 

adjetivos ou preposições explicativas de suas funções, pois ela é genuína, artística e inclusiva em 

si, enfim, ela é só literatura, a que nos dá aquilo que escolhemos.  

Além do que dissemos até então, é chegado o momento de colocarmos em evidência 

aquilo que pode ser entendido como o substrato de nossa reflexão teórica sobre a literatura face à 

inclusão social: as características inclusivas do texto literário.  

Nessa tentativa, está implícito o reconhecimento de que a literatura serve para algo 

entendido como inclusão social, ou seja, que ela tem uma função. Pensamos que, ao ser 

escolarizada, a literatura assume finalidades que, muitas vezes, tomam outro foco e perdem de 

vista o motivo e a origem do trabalho: a própria literatura. Por outro lado, o fato de ela estar 

presente na escola já é indicador de que ela atende a um propósito, mesmo que seja oferecer aos 

alunos um momento de prazer pela leitura. Essa não deixa de ser uma função.  

Nisso concordamos com Eco (2003), que, ao atribuir funções à literatura, nos adverte: 

aceitar a idéia de que a literatura não serve para nada é o mesmo que reduzi-la a uma gratuidade e 

assumir uma visão “desencarnada do prazer literário”. Sartre (2006), igualmente, critica a idéia 

de “finalidade sem fim” e afirma que, se a literatura não tem uma finalidade, é porque ela é uma 

finalidade em si mesma.  

Nessa perspectiva, não pretendemos destacar funções da literatura que lhe são exteriores 

e que, por isso, descaracterizam-na como genuína produção artística. Em sentido inverso, 

pretendemos encontrar, na sua finalidade em si mesma, a de arte, uma função inclusiva, como 

uma tentativa de enxergar todo o potencial dessa matéria-prima na construção de seres e de casas.           

Somos testemunhas desse potencial da literatura, o qual vem se reafirmando, ao longo 

dos anos, como cenário democrático de personagens e linguagens diferentes, como espaço de 

abordagens inusitadas dos aspectos do cotidiano, como lugar de experiências catárticas. Assim, se 
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tivéssemos de eleger uma linguagem da inclusão, essa seria, sem dúvida, a literária. Afinal, a 

literatura vem se mostrando lar seguro, espaço hospitaleiro, lugar de intimidade com sonhos e 

desejos, ponto de encontro entre seres reais e imaginários, ponte para um mundo melhor, terreno 

fértil para o diálogo e para a socialização, principal matéria-prima para a construção de uma casa 

que inclui e que acolhe.  

Alguns teóricos descobriram a literatura como um lar hospitaleiro. Petit (2008, p.79), 

em sua descoberta, nos diz que “os livros e, em particular os de ficção, nos abrem as portas para 

um outro espaço, para uma outra maneira de pertencer ao mundo. Os escritores nos presenteiam 

com uma geografia, uma história, uma paisagem onde retomamos o fôlego”. É assim, na 

paisagem, no conforto e no tempo da casa-literatura em que os leitores são alimentados por 

palavras, são protegidos pelo caráter ficcional e imaginário do texto, são cuidados e 

singularizados em suas necessidades e sentimentos e libertos em suas sensações e experiências.  

Outros escolheram a linguagem da própria literatura para manifestar sua descoberta, 

como é o caso da obra citada A casa da madrinha, de Lygia Bojunga, casa que vai ao encontro da 

nossa metáfora e mostra a casa como um lugar de realização de sonhos e desejos, como um lugar 

virtual que nutre esperanças sobre a vida real, como um lugar agregador e prazeroso. A autora, ao 

convidar o leitor para dentro da casa-livro, oferece-lhe uma casa-sonho, uma casa-aconchego, 

acolhendo-lhe na seguinte paisagem: 

A estrada estava toda esverdeada e amarelada: a lua era da cor da casca de 
abóbora e não da abóbora por dentro. E dos lados da estrada era tudo cheio de 
árvore. Também da cor da lua. [...] Quanto mais eles iam andando, mais bonita 
a estrada ia ficando, e a lua cada vez brilhava mais. [...] Lá na frente tinha um 
morro pequeno. Redondo e cheio de flor. [...] Bem em cima do morro, meio 
tapada de flor, tinha uma casa bem branca, com uma janela de cada lado, e mais 
uma porta azul (BOJUNGA, 1992, p.81).      

A metáfora da casa atende duplamente ao nosso eixo central de discussão, pois pode 

representar a literatura e a inclusão, um lugar na linguagem literária e um lugar no mundo, um 

lugar de leitor e um lugar de humano, um lugar e um tempo de pertencimento, os quais abrem 

portas para vários outros lugares, inclusive, os reais. Desse modo, ao entrarmos em A casa da 

madrinha, passamos a fazer parte de um círculo ficcional e a adquirir vínculos com seus 

personagens, seu enredo e suas palavras. Portanto, ao descobrirmos que o texto nos fala da 
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história da própria humanidade, abrimo-nos para outras formas de vivenciar, compartilhar e 

socializar a experiência leitora. 

Por esse motivo, consideramos que os livros são a melhor matéria-prima para a 

construção de uma casa inclusiva, porque, assim como nos diz Petit (2008), eles não constroem 

paredes segregativas, mas, sim, pontes de horizontes múltiplos para outras casas e outros lugares 

que nos levam a conviver com a diferença e com o outro, e também porque os próprios livros são 

casas.   

Nesse conceito, cabe uma ressalva: a casa-literatura não é terreno tranquilo e 

superprotetor. Pelo contrário, é espaço de liberdade que nos faz crescer e desenvolver o 

pensamento divergente, a consciência crítico-reflexiva, para assim poder derrubar telhados com a 

cabeça. É, portanto, moradia libertadora, inquietante e provocativa. Ilustramos tal afirmação, 

mais uma vez, com um trecho de A casa da madrinha. É assim que a autora descreve a situação 

do menino que sofre as privações do trabalho para ajudar no sustento da casa: 

A situação em casa continuava apertada; domingo Alexandre ia pra praia: era 
dia de vender amendoim. Depois começou a vender sábado e domingo. Batia 
papo com todo o mundo, gostavam dele, vendia bem. As férias começaram, 
Alexandre deu pra vender na sexta-feira também. Na quinta. Na quarta. Depois 
só não ia se chovia. [...] Alexandre saiu da escola. Foi vender sorvete em vez de 
amendoim. Era mais pesado de carregar, mas pagava mais. De noite ficava 
pensando nos colegas, na professora [...] acabava perdendo o sono (NUNES, 
1992, p.40).    

O texto cujo fragmento está em destaque é linguagem literária que, em sua característica 

de arte, além de trazer uma temática provocativa e propícia à discussão de problemáticas da vida, 

traz um apelo à liberdade do leitor, no momento em que nos apresenta Alexandre, o protagonista 

da dura vida descrita acima. Quando o leitor espera uma criança revoltada, pessimista, 

desesperançosa, apática e triste, essa expectativa é quebrada com o aparecimento de um 

personagem otimista, inteligente, seguro, confiante e esperançoso que diz: “quando o medo bater 

em mim eu ganho dele e pronto” (NUNES, 1992, p.94). Com essa subversão, a obra exige 

engajamento intelectual e diz ao seu leitor: Seja co-autor dessa obra! Liberte-se ao me dar 

existência!  Renove tudo que você conhece sobre crianças trabalhadoras e sofridas! Sofridas, as 

crianças trabalhadoras? É exatamente o que a autora diz em sua obra: pense nessas questões 
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com liberdade e vá além delas, recriando-as. É Sartre (2006, p.41) quem melhor nos fala dessa 

finalidade libertadora da literatura: 

A liberdade não se prova na fruição do livre funcionamento subjetivo, mas sim 
num ato criador solicitado por um imperativo. Esse fim absoluto, esse 
imperativo transcendente, porém consentido, assumido pela própria liberdade, é 
aquilo a que se chama valor. A obra de arte é valor porque é apelo. Se recorro a 
meu leitor para que ele leve a bom termo a tarefa que iniciei, é evidente que o 
considero como liberdade pura, puro poder criador, atividade incondicionada.       

Assim, Lygia Bojunga não se dirige à passividade do leitor para que ele leia o óbvio, seja 

afetado e sinta emoções negativas em relação à condição injusta imposta à criança; desse leitor 

solicita um trabalho ativo e intelectual de co-autoria e nele suscita uma liberdade criativa e 

motivadora para que crie sua própria opinião no decorrer da experiência leitora, para que pense 

na natureza humana e na sua própria vida.   

Ao admitirmos que a literatura é libertadora, estamos reconhecendo que ela não é 

opressora, isto é, ela não aprisiona o leitor em uma casa de tijolos, em uma passividade receptora, 

apesar de oferecer pistas para que o leitor encontre os desdobramentos particulares de sua 

liberdade. Essa característica é constitutiva da própria função libertadora e é definida por Sartre 

(2006) como generosidade do objeto literário. Tal generosidade constitui uma ação cooperativa 

entre obra e leitor, na qual um não é dominado pelo outro; pelo contrário, um tem o outro em alta 

conta, pois ambos são importantes em suas funções de libertar, de criar e de tornar existente e 

habitada a casa-literatura. 

No texto de Bojunga (1992), a liberdade e a generosidade do leitor estão garantidas pela 

qualidade literária do texto. O texto é propositivo, em vez de impositivo, e toma os caminhos da 

arte para sacudir o leitor, seja pelo inusitado, seja pela profundidade, seja pela disposição da 

linguagem.    

Em conseqüência, a liberdade e a generosidade entre leitor e obra se transfiguram para 

além das paredes desse espaço íntimo e penetram no coletivo, no qual há de se considerar a 

liberdade e a generosidade do outro. Em outras palavras, quanto mais experimentamos a 

liberdade do texto literário, mais nos parece aceitável a liberdade criadora do outro que, assim 

como nós, também é leitor. É como se o fato de o leitor ter sua subjetividade libertada e 
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respeitada fizesse com que ele aprendesse o respeito pela subjetividade do outro. Esse processo é 

descrito por Sartre (2006, p.120) da seguinte forma:  

A literatura manifesta tanto melhor a subjetividade do indivíduo quanto mais 
profundamente traduz as exigências coletivas, e reciprocamente; que a sua 
função é exprimir o universal concreto para o universal concreto, e a sua 
finalidade é apelar à liberdade dos homens para que realizem e mantenham o 
reino da liberdade humana.  

Em suma, podemos afirmar que a literatura evoca uma liberdade e uma generosidade que, 

mesmo quando iniciadas em um processo solitário entre leitor e obra, repercutem de forma 

decisiva nas relações coletivas, sendo, com isso, determinantes para a inclusão. Ou seja, ensina a 

liberdade e a generosidade por meio da vivência em seu espaço, que é, ao mesmo tempo, mundo 

infinito e casa acolhedora.  

Na tentativa de aproximar os eixos literatura e inclusão, respondendo às perguntas feitas 

acima sobre a importância e o caráter democrático do texto literário para todos os leitores, é 

curioso percebermos que as qualidades que, a nosso ver, tornam esse texto inclusivo são 

justamente as mais questionadas por uma autora que o distancia das discussões sobre as 

diferenças. Esse posicionamento decorre da falta de conhecimento da natureza plurissignificativa 

e democrática do texto literário, o que a leva a enxergá-lo como casa enfeitada que só abre suas 

portas para o que é belo; como espaço que se opõe às questões de aceitação, credibilidade e 

respeito às pessoas diferentes e marginalizadas; como espaço que prioriza a estética, em 

detrimento da ética, a ludicidade em detrimento da lucidez, o prazer em detrimento da crítica.  

Lygia Amaral (2001), em uma crítica particular, aponta para alguns elementos que a 

distanciam a literatura da inclusão e argumenta que o caráter artístico das produções literárias se 

opõe aos princípios que devem nortear qualquer tentativa de inclusão, tratando a diferença, 

muitas vezes, com ambigüidade, discriminação e construções preconceituosas. Assim ela 

manifesta sua posição: 

Além dos estereótipos “reservados” a cada condição, percebi, e confirmei em 
minha pesquisa sobre literatura infanto-juvenil [...] a emergência de 
estereótipos genéricos referidos à diferença significativa. [...] Pelas mesmas (e 
algumas vezes tortuosas) razões, também não é pouco freqüente que a própria 
visão estigmatizadora dê margem e retroalimente-se da associação desses 
estereótipos com traços específicos de caráter – e aqui entramos no território 
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dos valores, da ética, da moral. Entramos no território do bem e do mal 
(AMARAL, 2001, p.137, grifos do autor).   

    

Tal perspectiva entende que a literatura ignora uma sociologia do ser e perpetua valores 

errôneos sobre a diversidade e as pessoas marginalizadas. Ela julga na literatura exatamente 

aquilo que a constitui como arte e que, em contrapartida, clama por uma literatura censurada e 

higienizada, em que os ensinamentos, o caráter moralizante e o discurso politicamente correto e 

polido – como “Na minha escola todo mundo é igual!” – servem para uma “literatura-inclusão”, 

em sua função didática, e não para uma literatura-arte, em sua função formativa. Ora, em casa de 

paredes da mesma cor e de mesmas palavras não se encontram múltiplos horizontes.   

Ética, lúcida e crítica a literatura? Sim, pois em uma concepção de literatura como arte, 

os caminhos estéticos, metafóricos e lúdicos escolhidos pela autora nos surpreendem com uma 

reinvenção do cotidiano: uma criança que é submetida ao trabalho árduo e é privada da escola, e, 

ainda assim, encontra motivação para imaginar, sonhar e lutar. É obra que sacode o leitor, que o 

leva a uma reflexão! É casa em que vale a pena morar. As críticas da autora apontadas acima 

confirmam que suas reclamações a uma literatura “anti-inclusiva” são resultado de uma 

inquietude, ou melhor, de uma sacudida.    

A literatura é ética porque demonstra um profundo respeito pela subjetividade e pela 

liberdade dos leitores-moradores, independentemente de suas diversidades e adversidades. 

Apresenta-se com franqueza ao leitor, revelando a realidade de forma criativa e impactante, e não 

a escondendo por meio de belos discursos polidos e higienizados. Desse modo, ela suscita a 

utopia necessária à vida, o conhecimento de si e o reconhecimento do outro no jogo social, de 

modo a oferecer dignidade e um espaço de apreciação da arte literária.  

O caminho ético escolhido é o da subversão, melhor do que o caminho do conformismo 

exigido por produções que induzem a interpretações únicas e ingênuas. Em seu trabalho, “ao 

mesmo tempo ético e estético de deixar lugar no texto para vozes diferentes, dissonantes, 

múltiplas” (PAULINO, 2005, p.14), a literatura faz o convite: venha conhecer a vida no seu 

modo particular de ser-leitor! Assim, constitui-se como moradia temporária e companheira que, 

mesmo em encontro solitário, remete seu leitor a uma multidão coletiva e simbólica, seja a da 

ficção, seja a da realidade.   

A literatura é lúcida porque é ética e não recorre a subterfúgios para mascarar a vida e 

para enfraquecer uma experiência que deve sacudir o leitor e suscitar emoções. Para isso, baseia-
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se na realidade dura, cruel e imprevisível, tal como ela é. Quando Sylvia Orthof narra a 

experiência de um personagem que, ao adquirir um bicho-de-pé, passa a tratá-lo como um 

bichinho de estimação, ela está utilizando a via da lucidez, embora revestida de ludicidade, para 

problematizar acontecimentos da vida humana e, ao fazer isso, ela elucida uma situação que pode 

acontecer com qualquer criança e causar constrangimento. É por essa razão que os alunos, antes 

da leitura de Um bicho-de-pé de estimação, freqüentemente se surpreendem com a proposta do 

texto, uma vez que a aquisição de um bicho-de-pé está associada à falta de higiene e ao descuido 

com moradia e saúde. Porém, depois da leitura, a questão é elucidada, e os conceitos difundidos 

no meio social sobre bichos-de-pé e bichos de estimação são questionados, o que permite uma 

nova percepção sobre as pessoas que possuem bicho-de-pé e inclui todos em uma comunidade de 

pessoas comuns que podem compartilhar a mesma experiência.  

A lucidez presente na literatura nos leva a pensar sobre questões inusitadas, possibilitando 

uma melhor compreensão de acontecimentos reais e cotidianos, sem higienização e sem censura, 

uma vez que a autora nos oferece um conteúdo vivo, emocional e experencial para que 

analisemos a situação sob o nosso próprio ponto de vista.  

A ludicidade que garante essa obra citada como arte literária é justamente a parte que leva 

o leitor para além de uma recepção passiva, óbvia, instrutiva e impositiva, é justamente a parte 

que garante sua liberdade criativa. Então, na literatura, a lucidez é aliada da ludicidade em um 

processo problematizador e reflexivo sobre a realidade excludente. 

 A literatura é crítica porque é ética e lúcida, mas também porque possui essência crítica 

no trato da condição humana, exercita o pensamento divergente e a argumentação, recusa-se a 

oferecer exemplos fechados, convida o leitor a se envolver em situações vividas, com certo 

distanciamento. Se aborda os traços de um tempo histórico e de determinada sociedade e, com 

isso, apresenta uma aparente essência ideológica, é para expor essa ideologia ao ridículo e 

apontá-la como algo que deve ser questionado. É um chamado para que o leitor a subverta e a 

conteste. Para Culler (1999, p. 44), a literatura é, ao mesmo tempo, um instrumento que veicula e 

nega ideologias. Assim ele destaca esse aspecto qualitativo da arte literária:  

O objeto estético, desligado de propósitos práticos e induzindo tipos 
particulares de reflexão e identificações, ajuda a nos tornarmos sujeitos liberais 
através do exercício livre e desinteressado de uma faculdade imaginativa que 
combina saber e julgamento na relação correta. A literatura faz isso [...], 
encorajando a consideração de complexidades sem uma corrida ao julgamento, 
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envolvendo a mente em questões éticas, induzindo os leitores a examinar a 
conduta (inclusive a sua própria) como o faria um forasteiro ou um leitor de 
romances. [...] A literatura é um instrumento ideológico [...]. Ou a literatura é o 
lugar onde a ideologia é exposta, revelada como algo que pode ser questionado? 
[...] Ambas as asserções são completamente plausíveis: que a literatura é o 
veículo de ideologia e que a literatura é um instrumento para sua anulação. [...] 
Na melhor das hipóteses, ela encoraja o distanciamento ou a apreciação da 
complexidade e, na pior, a passividade e a aceitação do que existe.      

Concordamos que o fato de a literatura veicular uma ideologia por possuir uma relação 

com a tradição histórica, cultural e humana, pode influenciar o leitor e levá-lo à civilização e 

aceitação de pontos de vista de outrem (narrador, escritor ou personagem). Mas acreditamos ser 

essa uma questão de qualidade da obra, pois a literatura-arte, aquela que sacode o leitor, instiga o 

senso crítico, a resistência e a revolta contra qualquer ideologia, sobretudo, por ser uma prática 

social complexa e diversificada, acolhedora das diferenças. Ela pode perfeitamente apresentar ao 

leitor uma ideologia, mas logo lhe oferece a possibilidade de excedê-la, de transpor os limites de 

sua interpretação, as paredes limitadoras.     

Um exemplo disso é a interessante estratégia utilizada por Monteiro Lobato, em seu livro 

Fábulas (1922), no qual ele modifica a estrutura de fábulas consagradas e famosas para 

acrescentar a participação de personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo, como “ouvintes” que 

comentam e questionam os textos da tradição, como se vê no recorte abaixo: 

Quem nasce para dez réis não chega a vintém.  
- Não concordo! – berrou Emília. Eu nasci boneca de pano, muda e feia, e hoje 
sou até ex-Marquesa. Subi muito. Cheguei a muito mais que vintém. Cheguei a 
tostão... 
- Isso não impede que a fábula esteja certa, Emília, porque os fabulistas 
escrevem as fábulas para as criaturas humanas e não para criaturas inumanas 
como você. Você é “gentinha”, não é bem gente.  
Emília fez muxoxo de pouco caso.   
(MONTEIRO LOBATO, 1922, p.414, grifo do autor). 

Os contra-argumentos à moral explícita da fábula atribuem à literatura lobatiana, mais 

especificamente às suas fábulas, um aspecto crítico e contestador. É um convite para que o leitor 

pense diferente da fábula e, assim, exceda o que há de ideológico e moralizante e derrube 

telhados com a cabeça.    
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Essas características apontadas até então revelam duas qualidades incontestáveis da 

literatura: seus potenciais democrático e democratizante. É democrática porque acolhe a 

individualidade e a subjetividade do leitor como um espaço de vozes diversas, no qual a diferença 

é festejada como significado de qualidade e de enriquecimento, não apenas na linguagem mas 

também nas idéias e nos personagens. É lá, na casa-literatura, que encontramos um cenário de 

pobreza para ilustrar um sentimento de luxo, uma ovelha que descobre a rebeldia e sacode o 

conformismo, um menino que carrega água na peneira e descobre o prazer de explorar as 

palavras e um pobre menino de periferia que enfrenta com otimismo e imaginação a dureza da 

vida.  

Esse aspecto está estreitamente relacionado com o caráter democratizador do texto 

literário. É como se a competência literária fosse uma condição necessária para a democratização 

do indivíduo, ou seja, a inclusão na leitura antecede e condiciona a inclusão em uma democracia 

cultural e social, tal como nos adverte Soares (2004, p.31): 

A leitura literária democratiza o ser humano porque mostra o homem à 
sociedade em sua diversidade e complexidade, e assim nos torna mais 
compreensivos, mais tolerantes – compreensão e tolerância são condições 
essenciais para a democracia cultural. [...] Democratiza o ser humano porque 
traz para seu universo o estrangeiro, o desigual o excluído, e assim nos torna 
menos preconceituosos, menos alheios às diferenças – o senso de igualdade e 
de justiça social é condição essencial para a democracia cultural. [...] 
Democratiza o ser humano porque elimina barreiras de tempo e de espaço, que 
há lugares, povos e culturas para além da nossa cultura, e assim nos torna 
menos pretensiosos, menos presunçosos – o sentido da relatividade e da 
pequenez de nosso tempo.   

Em outras palavras, a leitura literária nos torna humanos e sensíveis ao outro, à sua 

cultura e à sua casa. Acolhe o leitor em suas diferenças para socializá-lo na vida.       

A esse respeito, devemos apontar as funções inclusivas da literatura assinaladas por Eco 

(2003, p.11), o qual a defende como contribuidora ímpar para a formação e o exercício sensível 

do sujeito naquilo que há de mais humano e coletivo: a linguagem. A literatura, diz ele, 

“contribuindo para formar a língua, cria identidade e comunidade”, ou seja, revela-nos para nós 

mesmos a fim de construirmos uma alteridade menos conflituosa. Em seu modelo imaginário de 

verdade, o texto literário faz com que o leitor aprenda quem é, para que ele seja com o outro, para 

que ele compartilhe com esse outro a sua casa-livro e seja, com ele, uma comunidade leitora.  
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Nessa perspectiva, os processos de socialização originados pela obra literária tomam um 

rumo particular na criação de uma comunidade leitora. Primeiramente, se volta para o ser 

solitário que está diante do texto, convidando-o à participação, garantindo seu engajamento, sua 

adesão e a descoberta de sua interioridade em análise autobiográfica. Ao ser acolhedor das 

diferenças, singulariza o seu leitor e lhe dá importância no trabalho de co-autoria do texto, isto é, 

o acolhe em seu potencial criativo e imaginativo para “fazer arte junto com”. Em seguida, 

desloca-o de um processo individual no qual ele já foi incluído no texto, para um social à medida 

que vai, como nos diz Michèle Petit (2008), trabalhando e cuidando desse sujeito para que ele 

passe a pertencer, de fato, a uma comunidade. É, portanto, pela co-autoria, marca maior na 

natureza inclusiva do texto literário, que o leitor pode ser incluído em práticas de leitura 

constitutivas de uma comunidade de leitores.  

É a literatura, portanto, democrática e democratizante, uma vez que une pessoas e lança 

luz sobre processos socializadores obscuros e desgastados por práticas sociais intolerantes e 

excludentes. Assim, a leitura literária  

como atividade e como experiência posiciona o leitor ao mesmo tempo como 
sujeito individual e como sujeito coletivo. Ele é EU e cidadão, erudito e 
político, ele é sempre e ao mesmo tempo o mesmo e o outro desta teatralidade 
social, da língua, do texto e da literatura. [...] Ela repousa ao mesmo tempo 
sobre um indivíduo construído como autônomo e livre, mas igualmente como 
solidário e inscrito numa história social e coletiva (LEENHARDT, 2006, p.22). 

Isso faz dela uma linguagem comunicativa e socializadora em sua essência, pois se funda 

nas necessidades de comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas à participação social. 

Desse modo, trata-se de uma linguagem que é ponte e território comum entre sujeito e arte, 

sujeito e outro, sujeito e diferença, sujeito e diversidade, pois faz um apelo individual e coletivo 

ao envolvimento afetivo, cognitivo e social do seu leitor com o texto e com outros leitores que 

fazem parte da comunidade criada pela literatura.  

A respeito desse caráter social, é importante retomarmos que ler literatura é realizar um 

pleno exercício de alteridade, no qual o leitor vivencia no texto a experiência de identificação 

estética, em que passa a conhecer e afirmar a si, ou seja, constrói identidade no modo como se 

reconhece e se diferencia do outro (AMARILHA, 2006). 
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Quanto à construção da identidade, o texto literário é um dos caminhos para o auto-

conhecimento, pois, embora se remeta a personagens ficcionais de outras épocas e culturas, 

sempre nos enviam “por refração” uma imagem de nós mesmos, a cada momento de identificação 

na leitura, ajudando-nos, com muita propriedade, a aprender o que se passa dentro de nós 

(JOUVE, 2002). Com isso, a literatura, ao proporcionar que o leitor seja outro no tempo e no 

espaço da moradia literária, possibilita que ele seja mais, que ele seja o que desejar para que crie 

uma identidade aberta e em evolução e não fique reduzido a se pensar e a se definir sempre do 

mesmo modo, em sua condição acabada, inerte e estagnada.    

Além de social, o texto literário também promove sensações, faz um apelo aos sentidos e, 

com isso, promove uma experiência estética que convoca o corpo e a mente para um exercício 

sensível e significativo de inclusão. Nesse processo, contribui para o desenvolvimento individual 

do leitor, faz com que ele evolua em habilidades essenciais para a vida social e para o próprio 

desenvolvimento intrapessoal e interpessoal e, conseqüentemente, contribui para a inclusão.  

Dentro de uma perspectiva psicanalítica, Brunno Bettelheim (2004) coloca-se a favor do 

texto literário, principalmente dos contos de fadas para o desenvolvimento psíquico e 

compreensão dos conflitos na infância. Segundo o autor, os elementos presentes nos contos de 

fadas sugerem “imagens à criança com as quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles dar 

melhor direção à sua vida” (BETTELHEIM, 2004, p.16). Assim, a literatura cuida do leitor que 

escolheu morar nela, como um hóspede importante e necessário à existência da casa.  

Na leitura de um conto, o leitor é convidado a mergulhar em um profundo exercício de 

sentir e pensar sobre os sentimentos e os acontecimentos da vivência humana. Quando se depara 

com um conto de fadas, como João e Maria (GRIMM, 2001), no qual duas crianças vivem 

conflitos familiares, anseios, angústias, ameaças e perigos, o leitor toma posição frente a essa 

circunstância ficcional e, inevitavelmente, traduz essa experiência para a vida real, aprendendo 

sobre a vida e para a vida, numa espécie de “treino” pessoal, seguro e prazeroso. Assim, o leitor 

faz o mesmo trajeto de amadurecimento que os personagens do conto.       

Nessa direção, entendemos que a função educativa da literatura é mais um traço que a 

define como inclusiva, no sentido de que ela promove experiências. Assim, sua leitura deveria ser 

prioridade na escola, nessa dupla dimensão, assim como nos afirma Yunes (2003, p.7): 

quando se trata de um ambiente eminentemente preocupado com questões da 
educação latosensu e que, portanto, não se restringe à escola, talvez seja 
possível dizer sem oposição que a leitura, como recurso civilizatório, é o que de 
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mais transdisciplinar temos para dar conta de questões que extrapolam método, 
instrumento, conteúdo, forma e campo de aplicação específico. Ela se apresenta 
como constituinte mesma do conhecimento, porque ação de um sujeito ou de 
uma subjetividade em formação, forjando expressão própria, o que afinal, é a 
meta principal de qualquer projeto educativo digno deste nome (grifo do autor). 

O diferencial é que essa educação se efetiva pela via estética da arte e faz com que o leitor 

participe de um ensaio geral, complexo e, algumas vezes, prazeroso, ao adiantar o futuro que, 

possivelmente, será o futuro do leitor. Em outros casos, ela repete o passado e versa sobre uma 

experiência ou um sentimento já vivenciado, o que torna o processo de identificação um 

momento pleno de reviver. Dessa maneira, afirmamos que a literatura, ao transformar a 

experiência leitora em experiência de vida, promove uma vivência única de inclusão pela arte e 

prepara para um mundo que pode parecer excludente no modo como o sujeito se experimenta em 

inusitadas situações fictícias que podem, perfeitamente, vir a ser reais, no modo como ele 

conhece seu modo de agir, de pensar e sentir, frente ao texto, frente ao mundo e frente ao outro.  

É fundamental chamarmos atenção para uma característica inclusiva da literatura 

apontada acima por Yunes (2003), o seu caráter transdisciplinar. Ao admitirmos a leitura literária 

como experiência que proporciona transformações no leitor, reconhecemos que ela atende não só 

à tarefa primordial da escola, já que ela possibilita uma educação integral, como também pode ser 

um ponto de encontro para a construção dos conhecimentos referentes à arte, à educação e à 

própria inclusão. Ela é, portanto, fundamental para um trabalho mais global de formação do 

sujeito-leitor e do leitor-sujeito, pois responde, ao mesmo tempo, à dinâmica inacabada, 

interligada e complexa do próprio conhecimento, à dimensão conceitual, afetiva e cognitiva do 

processo de ensino e à diversidade de alunos. 

Evidenciamos, em sua natureza transdisciplinar, que a literatura se constitui como um 

olhar muito particular sobre os fenômenos humanos, históricos, econômicos, políticos e culturais, 

abrindo portas para outros mundos, outras culturas e outras épocas e abrindo caminhos 

alternativos para o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e imaginário, para a 

discussão em torno da condição humana e ética do ser e, conseqüentemente, para uma “vivência 

simbólica de caráter problematizador, político e criativo” (AMARILHA, 2006, p.67). 

Na possibilidade de transformar o sujeito que lê, a literatura assume, ainda, a relevante 

função de favorecer o avanço escolar e social. Esse é o grande mérito da função social e 

emancipadora da arte. Recentemente, os estudos de Caldin (2003; 2004) têm direcionado a 
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literatura para práticas inclusivas, chamando a atenção para a função social que sua leitura 

exerce. Segundo a autora, a literatura assume, na contemporaneidade, a relevante função de 

despertar questionamentos, críticas e reflexões sobre a realidade, constituindo-se instrumento 

poderoso de crescimento escolar e social. Essas proposições fortalecem a tese de que a literatura 

é fundamental para um trabalho consciente e crítico de inclusão na escola, conforme sugere 

Caldin (2003, p.5) ao assinalar que 

a função social da literatura é facilitar ao homem compreender – e, assim, 
emancipar-se – dos dogmas que a sociedade lhe impõe. Isso é possível pela 
reflexão crítica e pelo questionamento proporcionados pela leitura. Se a 
sociedade buscar a formação de um novo homem, terá de se concentrar na 
infância para atingir esse objetivo. Nesse sentido, pode-se dizer que o 
movimento da literatura infantil contemporânea, ao oferecer uma nova 
concepção de texto escrito aberto a múltiplas leituras, transforma a literatura 
para crianças em suporte para experimentação do mundo. Dessa maneira, as 
histórias contemporâneas, ao apresentarem as dúvidas da criança em relação ao 
mundo em que vive, abrem espaço para o questionamento e a reflexão, 
provenientes da leitura. 

  

A esse respeito, Aguiar (2006, p.36) e Caldin (2003) concordam, principalmente, quando 

afirmam que a função social e emancipadora da arte consiste na expansão dos horizontes do leitor 

que, em sua atividade criativa, desenvolve-se do ponto de vista individual e social.  

Apoiados nessas visões, acreditamos que a função social e emancipadora da literatura se 

concretiza tanto pelos processos socializadores que ela desencadeia, quanto pela motivação 

pessoal e íntima que faz com que o leitor tenha esperança de uma participação social ampla, 

autônoma e democrática.   

Michèle Petit (2008, p.19), em suas pesquisas sobre a relação de jovens marginalizados 

com a leitura, também nos oferece uma rica análise sobre a função inclusiva da literatura e 

destaca, nessa análise, a autonomia e o crescimento social do leitor.  

Ao escutarmos esses jovens falarem, compreendemos que a leitura de livros 
tem para eles algumas vantagens específicas que a distingue de outras formas 
de lazer. Compreendemos que por meio da leitura, mesmo esporádica, podem 
estar mais preparados para resistir aos processos de marginalização. 
Compreendemos que ela os ajuda a se construir, a imaginar outras 
possibilidades, a sonhar. [...] Pode ajudar os jovens a serem mais autônomos e 
não apenas objetos de discursos repressivos e paternalistas. E que ela pode 
representar uma espécie de atalho que leva de uma intimidade um tanto rebelde 
à cidadania.   
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Essa rebeldia pode ter sua origem no recanto mais leve da ficção, existente em obras que 

tratam do cotidiano, como O dia em que eu mordi Jesus Cristo, de Ruth Rocha, e Maria vai com 

as outras, de Sylvia Orthof, textos que cuidam, decifram e revelam a experiência do leitor, 

dando-lhe um lugar seja na intimidade, seja na coletividade. Ao ouvir as travessuras de uma 

menina que narra suas aventuras malcriadas, o leitor ganha um lugar íntimo na vida dessa 

narradora. Do mesmo modo, ao compartilhar uma história em que uma ovelha, antes 

influenciável pelas outras, passa por seu momento íntimo de rebeldia, o leitor se distancia de si, 

distingue e conhece o que sente e analisa se é necessário compartilhar essa descoberta e vivenciar 

um momento de rebeldia em sua vida. Assim, os livros de literatura oferecem dignidade, 

possibilitam trocas e despertam sentimentos e habilidades fundamentais à vida social. 

Ainda na visão de Petit (2008), podemos elencar algumas qualidades inclusivas da 

literatura, tais como: o acesso ao conhecimento e a apropriação da língua para além de sua função 

instrumental, que permitem uma resistência, uma cidadania ativa; a construção de uma identidade 

humana, aberta, em evolução, não excludente, nem autoexcludente; o acesso livre a outro lugar e 

a outro tempo; a abertura do sujeito para o sonho e para a esperança; a valorização da história 

individual; o convite para pertencimento a círculos mais amplos, para outras formas de vínculo 

social, independentemente de etnia e classe; o favorecimento de relações de inclusão. 

Sobre essas qualidades, entendemos que a literatura se caracteriza como uma promessa de 

encontro com o outro, com a cultura e a história do outro, seja o personagem, seja o outro leitor 

que compartilha a mesma leitura. É, portanto, humanidade compartilhada, matéria-prima para a 

consciência reflexiva e para a rebeldia necessária à vida em um sistema opressor e excludente, 

matéria-prima da inclusão, tijolo que constrói casa-inclusiva. É assim que Petit (2008, p.56) 

define o poder da literatura para a inclusão de sujeitos marginalizados:  

A leitura pode até mesmo tornar-se vital quando sentem que alguma coisa os 
singulariza; uma dificuldade afetiva, a solidão, uma hipersensibilidade – todas 
essas situações que são partilhadas por muita gente, mas são tantas vezes 
negadas. Os livros se oferecem a eles, e mais ainda a elas, quando tudo parece 
estar fechado: suas feridas e suas esperanças secretas, outros souberam dize-las 
com palavras que os libertam, que revelam algo que eles, ou elas, ainda não 
sabiam que eram.         
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Nesse mesmo sentido, Freitas (2008) afirma, categoricamente, que não só a leitura é, por 

si, uma atividade inclusiva como também não há melhor forma de incluir por meio da leitura que 

não seja pela literatura. É verdade que este se utiliza de uma linguagem única para tornar o ser 

solidário e sensível à situação do outro e da humanidade, para torná-lo participante de uma 

prática formativa e socializadora.   

Essa discussão nos remete ao papel da escola no resgate dos valores humanos por 

intermédio dos bens culturais, da arte literária, possibilitadora de uma inclusão que se dá por 

meio das diferenças, e não pela homogeneização e, conseqüentemente, por intermédio de uma 

pedagogia da diferença que defendemos em diálogos anteriores.   

Em meio a esse debate, retomamos Skliar (2003) para evidenciar o papel da literatura em 

uma Pedagogia fundada na diferença e na valorização do outro. O seu alerta para aqueles que 

pretendem desenvolver práticas pedagógicas inclusivas é claro:  

É preciso voltar e olhar bem aquilo que nunca vimos ou que já vimos, mas 
desapaixonadamente. Voltar e olhar bem, isto é, voltar o olhar mais para a 
literatura do que para os dicionários, mais para os rostos do que para as 
pronúncias, mais para o inominável do que para o nominado. E continuar 
desalinhados, desencaixados, surpresos, para não continuar acreditando que 
nosso tempo, nosso espaço, nossa cultura, nossa língua, nossa mesmidade 
significam todo o tempo, todo o espaço, toda a cultura, toda a língua, toda a 
humanidade” (SKLIAR, 2003, p. 20, grifos do autor). 

Em outras palavras, em qualquer proposta de educação e de inclusão social na escola, 

convém voltar e olhar bem para o aprendiz e para a literatura, de forma que seja garantido a ele o 

direito a esse bem, a essa casa-inclusiva que possibilita a morada temporária na casa-ficção e, 

com isso, o leva para outro tempo, outro espaço, outra língua e outra cultura, incluindo-o no 

tempo, no espaço, na língua e na cultura de agora. Porém é importante saber que esses livros de 

páginas provocantes, subversivas, inspiradoras e socializadoras não podem salvar o mundo, nem 

ser os redentores de todos os males da Educação. Não! Também é preciso voltar e olhar bem para 

isso! Afirmar que a literatura pode contribuir para um trabalho efetivo de inclusão social na 

escola não significa dizer que ela é o único caminho para a inclusão, tampouco que ela é 

solucionadora de todos os problemas que afligem as escolas. Essa concepção atribui à literatura-

arte uma função que ultrapassa seu potencial de arte e traz exigências que, provavelmente, não 

podem ser atendidas.  
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O que sabemos é que a literatura nos permite, ao menos, o sonho e a esperança da 

inclusão social de todos na casa-escola e na casa-sociedade, ambas em revolução permanente. E, 

com o mesmo otimismo de outrora, aquele provocado por Bojunga em sua casa objeto de 

encontro e de realização de desejos, acreditamos que a literatura pode contribuir para a superação 

da distância entre o sujeito e a palavra revolucionária, entre o sujeito e o outro sujeito, entre o 

sujeito e a liberdade essencial que se busca em qualquer casa em que se habite.   

4.4 A exclusão da literatura na Casa do Menor Trabalhador  

Em nossa teoria sobre literatura, cabe uma “ilustração ao contrário”, isto é, uma 

ilustração do que acontece quando uma casa-escola exclui a literatura de sua estrutura. 

Partiremos, assim, para a casa-escola investigada a fim de discutirmos um exemplo de como a 

exclusão da literatura contribui para deixar a casa sem base forte, sem cor, menos acolhedora e 

menos inclusiva; de como a exclusão da literatura põe em discussão o estatuto de “casa” dessa 

escola.  

Então, antes de pensarmos em como a casa pode ser com a literatura, pensaremos em 

como ela é com a ausência desta. Para isso, olharemos, de modo específico, para as práticas 

definidas como aulas de literatura que, naquela instituição, são partes constituintes das aulas de 

Língua Portuguesa. É importante esclarecermos que a nossa perspectiva de observação 

corresponde a uma única janela, a do 4º ano “A”, o que não impediu que visitássemos outros 

cômodos da casa onde eram desenvolvidas práticas leitoras.      

Temos, portanto, como objeto de análise, aulas de literatura do 4º ano “A”, realizadas na 

sala de aula e na biblioteca, ministradas pela professora titular e pela professora da biblioteca, 

respectivamente. Sobre essa opção metodológica, é importante ressaltarmos que, embora 

tenhamos optado pela observação de aulas de literatura, acabamos constatando uma exclusão 

literária, uma vez que o texto literário não estava em lugar nenhum, tampouco em uma aula de 

literatura de fato.   

Apesar disso, podemos dizer que a casa de que falamos tem um grande potencial para a 

formação de leitores de literatura, pois as crianças têm à sua disposição um acervo literário de 

qualidade, um espaço razoável para as aulas de leitura e uma profissional dedicada 

exclusivamente a essa tarefa, a de ministrar aulas de leitura e literatura. Isso quer dizer que há 
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material de construção para tornar a casa um ambiente de formação leitora e de inclusão, tendo 

em vista que há uma diversidade de leitores em potencial e uma riqueza de livros-tijolos. Então, o 

que está faltando para a construção de uma casa-escola leitora e inclusiva?    

Os homens de que essa casa-escola dispõe para a construção de uma casa-inclusiva são, 

para além dos rótulos, uma matéria-prima desafiadora de leitores em formação, cuja principal 

qualidade é a vontade de aprender a ler e a desfrutar do texto literário, considerando que suas 

experiências são frágeis, esporádicas e, quase sempre, respondem ao propósito da alfabetização. 

As crianças, assim como são carentes de outros nutrientes mais “úteis”, palpáveis e analisáveis, 

estão carentes de literatura, de experiências com a palavra, de material simbólico e imaginário. 

São alunos que, como nos diz Petit (2008, p.71), não têm somente a necessidade de casa segura e 

útil feita de tijolos, têm também exigência poética: 

A linguagem não pode ser reduzida a um instrumento, tem a ver com a 
construção de nós mesmos enquanto sujeito. [...] não são apenas as construções 
que estão em más condições, não é somente o tecido social que pode estar em 
dificuldade. Para muitos que vivem ali, também está danificada a capacidade de 
simbolizar, de imaginar e, a partir daí, de pensar um pouco em si próprio, e ter 
um papel na sociedade. [...] A leitura pode ser, em todas as idades, justamente 
um caminho privilegiado para se construir.  

 Essa exigência poética e essa carência literária, aliadas ao desejo desses alunos, já os 

colocam na condição de leitores em potencial e apontam para responsabilidades de outras 

matérias-primas, como os livros, os profissionais e as práticas de formação leitora. 

O acervo de qualidade é outro aspecto que impulsiona a inclusão na literatura. No 

contexto da CMT, não podemos reclamar contra a falta de materiais sustentadores das paredes 

que vão abrigar os homens e as práticas leitoras; afinal, os livros estão lá, à espera dos homens, à 

espera das práticas.  

As práticas de formação são precárias e não aproveitam os “alunos carentes e sedentos” 

nem os diversos livros, devido à sobreposição que se faz do objetivo de ensinar a ler, no sentido 

de capacitar para o uso da língua escrita ao de ensinar a ser leitor, no sentido de apreciador da 

arte literária. Sabemos que não podemos prescindir das práticas que têm o objetivo pragmático de 

habilitar para a leitura; mas, em nosso foco de construção de uma casa que inclui na e pela 

literatura, não podemos deixar de exigir o ser mais dessas práticas, o ensino do prazer de ler e, 

mais ainda, o compartilhar esse prazer no sentido de construção de uma comunidade leitora. 
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Sobre isso, é interessante perceber que as práticas leitoras de que falamos se dirigem a 

uma turma, no caso da nossa análise ao 4º “A”, que não está constituída nem como uma pequena 

comunidade escolar, considerando a ausência de um propósito comum e afim e de uma 

organização equilibrada, formada por compartilhamento de aprendizados e relacionamentos 

respeitosos, com oportunidades de iniciativas individuais e de apoio mútuo. Além disso, os 

vínculos entre pares e entre alunos e professores estão frágeis e muito distantes daquilo que se 

pode esperar de moradores de uma casa. 

Acreditamos, diante desse quadro, que a construção de uma comunidade leitora pode 

contribuir para a construção de uma comunidade escolar, o que nos leva a questionar se, de forma 

indireta, a ausência da literatura não contribui para a ausência de uma comunidade leitora e 

escolar. É fato que as aulas denominadas como de literatura se referem a pequenos textos, muitas 

vezes, fragmentos utilizados nas aulas de Língua Portuguesa como recurso de alfabetização.    

Entretanto, é importante acrescentar que a turma que está atrás da janela pela qual 

observamos é também uma comunidade em potencial, pois anseia por um equilíbrio que está 

diretamente relacionado com o aprendizado da leitura e atribui à leitura um valor significativo e 

demarcador de prestígio e exclusão nesse recanto da casa. Essa ansiedade pela formação leitora 

está expressa em manifestações explícitas de incômodo pela ausência dela, em atitudes de 

desconforto, de discriminação e de preconceito que permeiam a convivência dos sujeitos 

habilitados e não habilitados para a leitura. É como se eles clamassem pela democratização da 

escola por meio da democratização da leitura.   

Sua exigência poética é calada por uma exigência pragmática feita às crianças que 

estudam em uma escola que visa, imediatamente, ao trabalho. Assim, nos perguntamos: estará 

implícita, nessas práticas que sonegam a literatura, a concepção de que esta não é útil para o 

trabalho? De que ela não serve aos alunos dessa casa-trabalho? Essa é uma possibilidade a ser 

considerada uma vez que, “nos meios socialmente desfavorecidos freqüentemente se deseja que 

os jovens fiquem restritos às leituras mais úteis” (PETIT, 2008, p.20), bem como na escola dos 

desfavorecidos e menores trabalhadores.  

Outra prática que pode estar pautada nessa concepção de que a literatura não tem lugar em 

uma casa-trabalho se refere às aulas de leitura realizadas na biblioteca, que ocorrem uma vez por 

semana. Lá, mais uma vez, nos deparamos com uma prática que restringe a formação leitora à 

alfabetização, uma prática em que todo texto recebe o adjetivo qualificador “literário”, seja ele 
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informativo, técnico, quadrinizado, científico, manual de convivência, até mesmo aqueles que se 

intitulam “literatura-inclusão”. 

Assim sendo, podemos afirmar que, após um olhar sobre os alunos, os livros e as práticas 

da casa que visitamos, aquilo que mais se coloca como barreira para a construção de uma casa-

inclusiva – além da ausência de um espírito de comunidade, da heterogeneidade e indisciplina 

dos alunos – são as práticas pedagógicas, o que direciona a nossa visita para uma problemática 

pedagógica, agravada não pela exclusão de homens e livros, mas pela exclusão de práticas de 

formação literária.  

Nas aulas de leitura realizadas com a turma investigada, observamos uma situação 

problemática que parte da literatura para o outro pólo de nosso foco investigativo, a inclusão. Há, 

na organização social da turma, dois grupos explicitamente separados e identificados: o grupo 

dos que lêem e o dos que não lêem. O primeiro tem consciência de seu status, de suas vantagens 

e de seus privilégios em relação ao outro grupo, que, por sua vez, experimenta críticas e 

frustrações em relação a sua habilidade leitora e é excluído de todas as atividades que exigem 

essa habilidade.  

As estatísticas também tornam evidente essa organização dicotômica da turma, 

considerando que 50% dos alunos possuem dificuldades na leitura, enquanto que os outros 50% 

já estão com o processo de aprendizado da leitura avançado. Configura-se assim, a disputa entre 

dois grupos fechados: um que vive o mérito e a motivação da leitura e outro que vive o 

desprestígio e a desmotivação; um que lê cada vez mais e o outro que lê cada vez menos ao ponto 

de sua voz ser praticamente extinguida da sala de aula. 

Em meio a esses dois grupos, existe uma professora titular que reforça a 

competitividade, a comparação, a exclusão e a desvalorização de um grupo em detrimento do 

outro, que é constantemente motivado e elogiado por essa docente. Essa professora também faz 

seu julgamento ao afirmar que os alunos inteligentes e responsáveis são geralmente aqueles que 

lêem, enquanto que os alunos indisciplinados e irresponsáveis são os que têm mais dificuldades 

com a leitura. 

Assim, diferentemente do que buscávamos, um ensino de leitura que inclui, nos deparamos 

com uma exclusão literária e uma contramediação que transforma aquilo que poderia ser um 

momento de inclusão por excelência em uma prática de ensino de leitura antidemocrática e 

excludente. Em outras palavras, identificamos, na turma investigada, uma prática que exclui da 
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comunidade e da leitura pelo próprio ensino da leitura. Essa contramediação está marcada por 

concepções sobre o valor da leitura e sobre a inclusão dos alunos.  

Primeiramente, está implícita uma visão de leitura como uma recompensa para os 

dedicados e bem comportados e como uma punição e habilidade inalcançável para outros, 

intensificando-se, com isso, a competição. Esta pode ser muito saudável quando é justa e respeita 

a integridade dos competidores; mas o que se percebe é que a contramediação da professora em 

questão, ao invés de oferecer as mesmas condições para todos os alunos, oferece oportunidades 

desiguais para que eles avancem no aprendizado da leitura. 

Nesse embate, o desafio da leitura para o grupo dos que não lêem pode ser potencializado 

de tal forma a criar uma aversão nos alunos, um sentimento de rejeição e incapacidade, um medo 

de errar e uma recusa em se arriscar naquilo que os coloca em uma posição tão difícil e frustrante. 

Assim, no ensino que não corresponde as suas necessidades, a imagem de não-leitor se confunde 

com a imagem de incapaz. A esse respeito nos fala Solé (1996, p.70): 

Sabemos também que, seja qual for o conteúdo do qual se trate sua 
aprendizagem efetiva responde sempre a uma necessidade do aluno, o qual se 
mobiliza ativamente para dar-lhe um significado, para se apropriar daquilo que 
faz parte de seu meio cultural e cujo domínio o tornará mais competente, mais 
capaz proporcionando-lhe uma imagem positiva de si mesmo. 

O sentido de inclusão praticado pela professora titular, mesmo que ela não tenha 

consciência dele, está atrelado à idéia de padronização, de normalização dos leitores que não 

conseguem acompanhar o ritmo de leitores mais eficientes. Nessa tentativa, ela os torna mais 

distantes, uma vez que não aproveita a diversidade de sua turma para promover interações, para 

levar os aprendizes a aprenderem com a diferença do outro e a avançarem na leitura. Com isso, 

não aproveita a matéria-prima potencial da casa e contribui para uma evasão da literatura.   

Esse aspecto fica evidente já na primeira aula de leitura observada, em que os alunos são 

levados à biblioteca. A atividade proposta é a leitura silenciosa da revista em quadrinhos do 

Sesinho. Imediatamente, o grupo dos que lêem inicia a leitura, enquanto que alguns do grupo dos 

que não lêem fingem ler, sem receber nenhuma ajuda, seja da professora titular, seja da auxiliar 

de biblioteca, seja do colega. Outros se dispersam e nem se arriscam na atividade. Em 

decorrência, são criticados e punidos por mal comportamento. Assim, a inabilidade leitora e o 

rótulo de alunos-problema se perpetuam. Ao final, os alunos são premiados com a revistinha e 
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com jogos da biblioteca e, obviamente, o grupo dos alunos que não lêem é excluído desse 

privilégio, em conseqüência de uma exclusão anterior.       

Com isso, o processo em que os alunos se encontram é desconsiderado em suas 

potencialidades leitoras, assim como em suas dificuldades e necessidades. O parâmetro é um 

leitor modelo, um leitor ideal, um leitor do grupo dos que lêem. 

Nessa direção, a leitura literária é entendida como um processo dinâmico de interação, 

determinado também por uma estrutura afetiva, contextual e social. Ou seja, se essa estrutura tão 

determinante para a leitura está abalada por olhares, comentários e comparações excludentes, 

seguramente isso influenciará a experiência de leitura, tornando-a desagradável e frustrante. 

Além disso, é inevitável que os alunos não associem a leitura à punição de ficar sem o prêmio de 

jogos e revistas, o que os distancia ainda mais do desejo de ler.    

Outra situação de exclusão identificada na aula de leitura ocorreu no 8º dia de observação 

participante, quando a professora titular decidiu trabalhar com lendas populares e dividiu a turma 

em pequenos grupos. Obviamente, o grupo dos que lêem se organizou em subgrupos sem que a 

professora titular tomasse nenhuma atitude para equilibrar os demais subgrupos. Em seguida, a 

docente distribuiu livros apenas para os alunos que sabiam ler, excluindo totalmente da atividade 

aqueles que não sabiam ler, de modo que alguns grupos ficaram sem livros para realizar a 

pesquisa sobre as lendas populares. Enquanto distribuía os livros, indicava para a pesquisadora, 

em voz alta, aqueles alunos que não sabiam ler, como se isso justificasse o fato de ela não lhes 

entregar livros.        

Uma inferência que essa atitude da professora titular nos permite é que ela possui um desejo 

íntimo de extinguir o grupo dos que não lêem da sala de aula, pois, de certa forma, ele pode ser 

um indício de seu fracasso como formadora de leitores. Já que ela não pode extingui-lo, ela finge 

que o grupo não existe ou coloca a responsabilidade do fracasso nos alunos, excluindo-os de 

situações que colocarão à prova a inabilidade que ela deveria ter formado em seus alunos. Isso 

nos remete à crítica feita por Emilia Ferreiro (2002, p.20) à luta contra o analfabetismo. Enfatiza 

a autora:  

   

Durante décadas escutamos expressões como “luta contra o analfabetismo”, 
linguagem militar que, ademais caracteriza aqueles que são rejeitados pelo 
sistema escolar como “desertores”. Essa linguagem militar sugere um inimigo a 
vencer, e é quase inevitável o deslizamento do conceito abstrato de 
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“analfabetismo” para o conceito concreto de “indivíduo analfabeto”, tomado 
como inimigo invisível.  

Em concordância, percebemos que a campanha de erradicação do grupo dos que não lêem 

acontece naquela escola, de forma explícita e declarada e, com ela, cria-se, no imaginário das 

crianças, uma visão negativa da ausência da habilidade leitora que está associada ao sujeito não-

leitor, o inimigo que impede o sucesso da turma e do trabalho da professora titular. 

Esse sentimento de inimizade também ocorre entre os alunos separados pela habilidade 

leitora: o grupo dos que lêem evita o grupo dos que não lêem e o exclui das diversas atividades 

escolares e extra-escolares. Por sua vez, o grupo dos que não lêem se revolta contra os alunos do 

outro grupo e cria formas de resistência a eles, principalmente, por meio do bullying. Esse é um 

acontecimento recorrente na história que se repete, nos dias atuais, pois pertencem ao grupo dos 

que lêem, os idiotas, os certinhos e os “bestas” e, “freqüentemente, nos meios populares, o 

‘intelectual’ é considerado suspeito; é colocado de lado como um pária, considerado um ‘puxa-

saco’, maricas, traidor de sua classe, de suas origens etc” (PETIT, 2008, p.126).      

Assim, a contramediação se faz bem sucedida e torna a prática daquela professora, mais 

especificamente o ensino de leitura, uma contra-inclusão, uma vez que não tolera e não valoriza a 

diversidade, não promove interações professor-aluno e aluno-aluno, não prepara os alunos 

considerados “deficientes na leitura” para a vida na comunidade escolar e social e acaba por se 

tornar mais uma prática fracassada e decepcionante (STAINBACK; STAINBACK, 1999).  

Nesse sentido, Amarilha (2006, p. 68) ressalta a importância do mediador na leitura de 

textos ficcionais, ao afirmar que  

é preciso lembrar que são aprendizes. E a natureza, evidentemente conflitada da 
interlocução desses aprendizes com o texto e a realidade sugere que, sem a 
mediação adequada, esses leitores permanecerão com seus conceitos 
condicionados ao seu lugar e aos estereótipos sobre a sua condição. 

   

Quanto à mediação, é crítico perceber que esses aprendizes estão excluídos da comunidade 

de aprendizes e da leitura; mais crítico ainda é perceber que a leitura vem sendo utilizada como 

recurso excludente na medida em que seu ensino é conduzido de maneira tão restritiva e 

reducionista. Agindo assim, a escola, em vez de garantir a aprendizagem e o sucesso do leitor no 
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mundo social, assume um papel contraditório de promover e antecipar situações excludentes que, 

possivelmente, serão vividas no contexto social mais amplo. 

Em síntese, deparamo-nos com o seguinte quadro: aulas que se intitulavam “de 

literatura”, mas que, na verdade, recorriam, esporadicamente, a fragmentos de textos literários 

encontrados nos livros de Língua Portuguesa, ocasionando assim uma exclusão da literatura na 

sala de aula. Na sala, a professora titular colaborava com a competitividade e a segregação de um 

grupo que tinha dificuldades com a leitura, enquanto que, na biblioteca, as crianças recebiam 

recompensas para participar das aulas de leitura, como se a própria leitura literária não fosse, por 

si só, (re)compensadora.  

O único momento positivo que identificamos foi a aula de leitura livre, quando a 

professora titular levou, pela primeira vez, a mala de leitura para a sala de aula, sob a justificativa 

de apresentá-la à pesquisadora. Nessa ocasião, os alunos ficaram à vontade para ler um livro de 

sua preferência, sem que lhes fossem cobradas atividades de exercício da língua escrita. Porém, 

mais uma vez, os alunos que não têm a competência leitora ficaram intimidados diante de tantos 

livros e não contaram com qualquer incentivo e com qualquer mediação.   

Diferentemente do que acontece no locus investigado, a situação de ensino de literatura 

pode, seguramente, encaminhar a construção de uma comunidade leitora e inclusiva, pois o seu 

objeto – o texto literário – é uma arte que leva em consideração o outro, singularizando-o e 

tornando-o participante de uma atividade de legítimo valor educativo e social, como é o caso da 

leitura.  

Frente a essa convicção e à realidade da turma, na qual se distanciam homens de livros e 

homens de homens por meio de livros, comecemos a pensar em como a casa poderia ser se 

leitores, livros e práticas fossem conciliados para a construção de uma casa leitora e inclusiva.   

Primeiramente, essa casa-escola poderia ser um espaço de encontro com a literatura, 

contrariando os princípios discriminatórios que restringem a literatura à elite e aos mais 

favorecidos. É a escola o espaço de adquirir a habilidade leitora, de democratizar esse 

conhecimento tão valorizado no meio social, considerando não só a diversidade de textos como 

também a diversidade de leitores em formação. É essa instituição que, em sua função educativa, 

deve reconhecer, primeiro, a relevância social da leitura de literatura, bem como a sua 

responsabilidade sobre esse processo.  
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A literatura, como elemento cultural e artístico, é fundamental na escola, no sentido de 

que narrativas literárias e particulares se ampliam para reflexões políticas e sociais, promovem 

interações entre os alunos, colocam em exercício o pensamento crítico e garantem uma vivência 

cultural e artística no espaço educativo. É também função da escola democratizar esse elemento 

cultural para todos os alunos, sobretudo, para os mais marginalizados, impedindo que eles sejam 

uma classe excluída da arte literária e sejam aquilo que Sartre (2006, p.67) discute como público 

virtual e nulo da literatura, que não tem nem a possibilidade de ler, nem o gosto pela leitura.  

No caso dos leitores em formação da CMT, suas narrativas particulares e suas histórias 

de vida, de adversidades e de relação com o trabalho constituem, por si sós, matéria-prima para 

uma leitura crítica na sala de aula. Assim, essa casa-escola tem em suas mãos um vasto repertório 

de humanidades, restando-lhe reconhecer a literatura como porta de acesso a essa bagagem 

humana que os alunos trazem e como meio de comunicação entre essas humanidades. Dessa 

maneira, a casa poderia incluir seus alunos em um humanismo real e socializador, por meio de 

palavras brincantes e mediadoras. Afinal, “talvez, não exista exclusão pior que a de ser privado 

de palavras para dar sentido ao que vivemos” (PETIT, 2008, p.42).  

Na casa do ser mais, as práticas investiriam, efetivamente, na formação do ser leitor e 

dariam uma posição de destaque à literatura, aproveitando toda a complexidade de sua linguagem 

para atender à diversidade de alunos. Assim, a literatura seria utilizada para oportunizar os 

nutrientes simbólicos e imaginários, conforme a exigência poética das crianças consideradas de 

risco social. Estas recuperariam, com isso, sensações, tempos, experiências e processos 

cognitivos, sociais e afetivos que, provavelmente, foram perdidos nas trajetórias de alunos e 

leitores.     

 Os livros não seriam apenas adornos de prateleiras, mas, sim, tijolos de uma estrutura 

que se forma no aluno, na casa que cresce dentro e fora dele, ou seja, na base fundamental para a 

formação do sujeito. Além disso, seria tijolo agregador que une, que aproxima, e não instrumento 

que prova inabilidade, que compara e constrange.   

As aulas de literatura não seriam uma falsa promessa de encontro com o texto literário, 

na qual os alunos são apresentados a fragmentos de textos e a outros tipos de literatura-inclusão 

que nem fazem casa, nem oferecem nutrientes importantes para seus moradores.   

Assim seria a casa-escola ideal, construída pela diversidade de alunos e de livros, 

mediante práticas de formação literária, pois, conforme vimos, a literatura possui características 
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que a tornam inclusiva, democrática e democratizante. Resta-nos, agora, descobrir como ela pode 

nos dar aquilo que escolhemos: uma casa-escola leitora e inclusiva.    
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5. CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA-INCLUSIVA, 
NA/PELA LITERATURA 

Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa 
que – no meu jeito de ver as coisas – é a troca da própria vida; 
quanto mais eu buscava no livro mais ele me dava (BOJUNGA, 1990, 
p.7). 

A construção de uma casa leitora e inclusiva dá-se na troca entre homens e livros. 

Entre esses homens, destacamos os mediadores e aprendizes de leitura e, entre os livros, 

privilegiamos os de literatura. Essa foi a troca que escolhemos como um possível caminho 

para a construção dessa casa que vibra com as diferenças e com a formação de leitores. Assim 

sendo, discorreremos sobre esse caminho específico que tomamos para chegar à casa, mas que 

poderia perfeitamente ser outro. Poderia ser uma ponte, mas foi um atalho de palavras porque 

acreditamos, após o trajeto e a árdua construção, que quanto mais buscamos no texto literário, 

mais ele nos dá. 

Pretendemos, aqui, voltar o nosso olhar, especificamente, para a experiência de 

intervenção, momento em que assumimos o papel de mediadores de leitura na troca que é o 

ensino de literatura. Esse olhar não busca somente a descrição de aulas e de estratégias para 

trilhar um caminho e construir uma casa; busca também a análise reflexiva e crítica, sobre os 

modos de fazer o ensino de literatura e sobre as recepções de um grupo-sujeito heterogêneo e 

desafiador. Para isso, problematizaremos o processo de troca ocorrido durante a construção da 

casa: a colocação de andaimes, a decoração verbal e afetiva e as estratégias educativas.      

O projeto de uma casa geralmente compreende previsões e planos sobre a utilização 

dos espaços, sobre os interesses de seus moradores e sobre os materiais a serem utilizados. 

Com a nossa não foi diferente. Sentimos, de imediato, a necessidade de conhecer previamente 

os moradores, o ambiente em que a casa seria construída, a casa em que eles moravam, assim 

como a sua matéria-prima, para que pudéssemos manter aquilo que é importante para quem 

nela habita. Os moradores que conhecemos eram ideais para a construção de uma casa 

inclusiva e leitora, pois dariam a ela um colorido que somente a diferença poderia dar e 

trariam o desejo e a necessidade de aprender e de desfrutar da leitura literária. Porém algumas 

matérias-primas da casa eram precárias e problemáticas. A violência, a desordem, a 

desmotivação e a competitividade não davam espaço para o afeto, o espírito de comunidade e 

o pleno desenvolvimento das práticas pedagógicas. A literatura como arte que tem potencial 

inclusivo, estava excluída daquela moradia, tornando o nosso desafio ainda maior. 
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Diante desse levantamento sobre as condições de construção, partimos para a 

construção da nossa casa, com a certeza de que a literatura nos daria tudo de que 

necessitávamos.          

5.1 Primeiro, coloca-se o andaime! A metodologia da andaimagem como base para a 
construção da casa leitora e inclusiva 

A principal estratégia utilizada para tornar sólido o projeto da casa-leitora-inclusiva 

foi a organização e a implementação de aulas de literatura que, ao nosso entender, são 

inclusivas, de modo que as práticas direcionadas para as aulas de literatura-inclusão passaram 

a ser as mesmas consideradas eficientes para qualquer trabalho que vise à formação leitora da 

diversidade de alunos. Nesse sentido, as aulas que realizamos não assumiram características 

específicas para o objetivo de tornar a aula de literatura um meio de inclusão. Diferentemente, 

lemos literatura com as crianças por acreditarmos que a função inclusiva é inerente a ela, de 

tal maneira que não há um ensino de literatura diferenciado para a inclusão, mas apenas um 

ensino de literatura, inclusivo por si só.  

Partindo da necessidade de realizar aulas de literatura, encontramos no procedimento 

metodológico da andaimagem contribuições significativas para a formação literária de todos 

os alunos, uma vez que ele permitiu estratégias práticas que se aproveitavam das próprias 

diferenças para desenvolver as competências leitoras e promover a interação social, 

comunicativa e afetiva entre os diferentes aprendizes. 

Conforme dissemos, a referida metodologia, descrita por Graves e Graves (1995), 

consiste em uma combinação de estratégias que o professor pode desenvolver para ajudar na 

compreensão e apreciação de um texto. Durante esse processo ele funciona como o outro mais 

experiente que organiza e medeia situações de formação leitora. Essa metáfora do andaime

coaduna com o pensamento de Vygotsky (1998, p.112), que, ao enfatizar as dimensões do 

aprendizado escolar, enxerga o professor como orientador de atividades mediadas e atuante 

na zona de desenvolvimento proximal, definida como 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas  
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes.   
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Com essa relação, defendemos que a metodologia da andaimagem, eleita para a 

construção de uma comunidade leitora e inclusiva, é uma forma adequada de atuação na zona 

de desenvolvimento proximal dos alunos, uma vez que possibilita uma construção sólida que 

se dá na relação com o outro-professor experiente e engajado (no ensino literário), cujo 

objetivo é à autonomia de seus aprendizes. Nesse processo de mediação pedagógica, o 

professor vai se retirando aos poucos, conforme o avanço dos seus alunos e a independência 

em relação aos andaimes. Mas, antes, os andaimes precisam ser colocados para que a troca 

aconteça e que a construção se realize.    

5.1.1 O andaime “planejamento” 

  

A fase de planejamento foi de fundamental importância, tendo em vista as 

especificidades do locus e dos leitores em potencial, pretensos moradores da casa. O fato de 

termos considerado, conforme orientações de Graves e Graves (2005), as diferenças, as 

necessidades e os interesses dos alunos foi determinante para a adesão dos envolvidos e para 

os avanços na formação leitora dos alunos.  

Reafirmamos que, nesse momento de planejamento, traçamos alguns objetivos que 

nos permitiram tornar as aulas de literatura mais inclusivas, considerando a diversidade de 

alunos. Na prática, esses objetivos se revelaram imprescindíveis, independentemente do 

objetivo de tornar o ambiente mais inclusivo. A atenção aos alunos, antes e durante as sessões 

de leitura, permitiu-nos incluir aqueles que tinham dificuldades de visão, fornecendo-lhes 

lugares mais acessíveis e materiais ampliados. Os registros diários das sessões foram 

orientadores das estratégias de mediação, principalmente os registros sobre o envolvimento, 

os gestos e as recepções dos aprendizes. As diferenças foram sempre conciliadas com os 

objetivos e valorizadas como potencial para o enriquecimento das aulas de leitura. Tais 

atitudes revelaram que a participação de alguns alunos mudou significativamente em relação 

ao período de observação.  

A escolha dos tijolos-livros revelou-nos que o mundo do leitor é íntimo e 

imprevisível, pois, uma vez que o texto em apreciação é literário, a liberdade e a subjetividade 

dos leitores recebem um apelo para a criatividade e a imaginação, fazendo com que a 

recepção transcenda as expectativas do pesquisador. Por isso, mesmo que tenhamos tentado 

selecionar livros, conforme a diversidade de tipos, textualidade, o projeto gráfico e a 

qualidade literária, sempre nos deparamos e nos surpreendemos com a liberdade e a 

subjetividade do leitor, pois “a leitura é criação dirigida. De fato, por um lado o objeto 
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literário não tem outra substância a não ser a subjetividade do leitor” (SARTRE, 2006, p.38). 

Por outro lado, há a textualidade da obra, a situação de leitura e o trabalho do mediador.  

Dessa maneira, por mais que pretendêssemos dirigir as sessões para a aquisição, a 

compreensão e a reflexão em torno do sentimento de pertencimento a uma comunidade leitora 

e inclusiva e por mais que quiséssemos experimentar momentos que tornassem evidentes as 

contribuições da literatura para a inclusão, por meio dos tijolos-textos escolhidos, as respostas 

dos alunos às aulas sempre revelavam que, embora houvesse pistas e intenções no texto e nos 

procedimentos de pesquisa, havia ainda uma experiência do leitor, que é livre até certo ponto, 

mas que pode ser surpreendente e incompatível com as intenções investigativas. Isso pôde ser 

observado na ocasião da leitura da leitura de A pequena vendedora de fósforos (7ª sessão de 

leitura - 31/10/07), em que o ponto forte da discussão não foi a solidariedade em torno da 

temática do trabalho infantil, conforme previsto pela pesquisadora, mas, sim, o sentimento de 

perda manifestado pela menina em relação à avó.  

A referida metodologia permitiu, ainda, um ensino de literatura democrático, no 

sentido de que autorizou vozes caladas e desvalorizadas a, pelo menos, balbuciarem um 

princípio de expressão de opinião, de exercício de liberdade de pensamento e de 

argumentação. A distribuição de falas era, acima de tudo, uma descoberta de que aqueles 

alunos nunca haviam experimentado o convite ao debate e ao exercício a identidade de 

membro participante de uma comunidade, pois eles sempre respondiam ao vocativo com um 

olhar de medo ou com um sorriso de surpresa, como se perguntassem incrédulos: é a mim que 

estão convidando para morar nessa casa-literatura? Alguns recortes revelam indícios de uma 

exclusão que também acontecia pela fala, pela identidade comunicativa: 

Episódio 01: Pós-leitura da 1ª sessão - Laboratório de poemas (17/10/07) 
PP: O que vocês mais gostaram na aula de poemas? [...] Maria! 
Levi: Das borboletas porque são muito lindas. 
PP: Eu perguntei a Maria. Quero ouvir a voz de Maria. Diga! 
Levi: Mas ela não sabe falar não, tia. 
PP: Claro que ela sabe falar. Fale, Maria! Sua voz é tão bonita! Fale! 
Maria: <silêncio> 
PP: Diga, Maria! É importante saber sua opinião. Olhe pra mim! Você 
gostou da aula?  
Maria: <assentiu com a cabeça> 
PP: Então, me diga do que você mais gostou, pode ser de um poema, de um 
exercício, de um momento. 
Maria: Das borboletas.   
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A aluna estigmatizada e excluída do debate é uma, dentre os muitos alunos que estão 

acomodados em uma cultura escolar que não dá voz à diversidade de alunos, alunos esses que 

vão sendo apagados em suas identidades de sujeitos pensantes e narradores de opiniões e de 

experiências leitoras. A resposta do aluno em destaque aponta para uma conseqüência da 

pedagogia do outro que, aos poucos, é apagado (SKLIAR, 2003), a ponto de ser desacreditado 

e questionado em sua habilidade humana básica, a fala.     

Daí a importância de uma educação literária que considere e convoque as diferentes 

identidades comunicativas que compõem a sala de aula, de maneira que o outro seja 

enxergado como parte de um projeto de aprendizado, como morador de uma casa-literatura. 

Essa foi uma preocupação que resultou, progressivamente, na participação de todos. Um 

exemplo disso é o avanço comunicativo da aluna que, na primeira sessão de leitura destacada 

acima, é apontada pelo colega como uma menina que não sabia falar. Logo, nas sessões 

subseqüentes, a voz dela começou a ecoar para dentro da casa.   

5.1.2 Os andaimes de “pré-leitura e pré-contação” 

  

Aqui, destacamos os resultados de uma metodologia que oportunizou ações de pré-

leitura/ pré-contação, que funcionaram como um verdadeiro andaime, oferecendo aos alunos 

acesso e motivação para o aprendizado. Assim como no poema Vamos brincar de poesia? de 

José Paulo Paes (2001), essas ações constituíram como um convite à moradia na casa, o que 

se revelou de importância para uma clientela que precisava ser seduzida ao ato de ler 

literatura. Em meio a atividades de motivação, de levantamento de previsões sobre o texto, de 

valorização dos conhecimentos prévios dos alunos e de relação texto-vida, conquistávamos 

moradores para a casa-literatura, por meio do andaime, que é base sólida e inclusiva para a 

diversidade de expectativas para a moradia que estava por vir.   

  

Episódio 02: Pré-contação da 8ª sessão (01/11/07) - Maria vai com as 
outras (Sylvia Orthof)  
PP: Para a nossa aula de hoje eu trouxe uma caixa surpresa <mostra uma 
caixa embalada com papel de presente>.  
Zípora: Livro. É livro.  
Caim: Eu sei o que é. Deixa eu pegar tia! 
PP: Espere! Cada um vai poder dizer o que acha que tem dentro da caixa. 
Não precisa tocar, basta ver. 
Adão: Um caminhão. 
PP: Adão acha que tem um caminhão na caixa. E Lameque? 
Adão: Tô’ brincando, tô’ brincando. É brinquedo. 
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PP: Lameque! 
Lameque: Um boneco. [...]. Os personagens da história. 
PP: Os personagens da história? Será que eles estão dentro da caixa? 
Moisés! 
Moisés: Livros. 
[...] 
PP: Por que teria livros? 
Zípora: Por que toda aula a senhora traz livros. 
[...] 
Lia: Os personagens também. 
PP: Os personagens. E como serão esses personagens? Será que eles estão 
vivos aqui dentro da caixa? 
Todos: Não. 
Adão: Vixe! 
Israel: Não. São os bonecos. 
PP: Os bonecos? 
Adão: Acho que é aquilo que fica fazendo assim <faz a mímica de bonecos 
de marionetes>. 
PP: Ah! Marionetes? Será? Ada, que está bem caladinha analisando a caixa. 
Ada: Uns bonequinhos, uns personagens. 
[...] 
PP: Adão mudou de opinião? 
Adão: Tô em dúvida se tem livros, bonecos ou uma câmera de foto. 
PP: Ah! Uma câmera fotográfica? 
Adão: É. Pra tirar foto de nós tudinho’. 
PP: Agora que todo mundo já deu sua opinião, vocês vão fechar os olhos e 
eu vou abrir a caixa. Quando vocês abrirem os olhos, a caixa vai estar 
aberta e vocês vão, finalmente, descobrir o que tem dentro. Então, todo 
mundo fechando os olhos.  
Adão: Fecha os olhos vai! 
PP: Todo mundo! Zípora! 
<A caixa foi aberta> 
PP: Dentro da caixa tem umas coisas. Eu vou mostrar. Nos seus lugares.  
Josué: Tem algodão.  
PP: Tem uns algodões. O que será que é esse algodão? 
Noé: É carneiro. 
PP: Carneirinho? 
Noé: É. 
PP: Olha! Tem uns desenhos também. Sabe o que é isso tudo? O que tem 
dentro da caixa? Uma história!

Além dessa estratégia, outras se destacaram como ações motivadoras e convidativas 

para a leitura, tais como a dinâmica de exploração de sentidos, utilizada nos laboratórios de 

poemas para acordar o corpo e intensificar a experiência sensorial frente à leitura de poemas; 

a exploração dos recursos de leitura/contação (ou parte deles, como imagens, cenários ou 

objetos); a exposição dialogada sobre conceitos e as consultas ao dicionário, utilizadas na aula 

de fábulas; a retomada de partes já lidas/contadas da história para a continuidade da 

leitura/contação. 



188

É importante destacarmos, ainda, outros recursos de pré-leitura/contação de grande 

importância nas sessões realizadas com o grupo, tais como as músicas que cantamos para 

iniciar cada sessão e os versinhos recitados para finalizar as histórias. A música, com seu 

poder convocatório, chamava as crianças para adentrarem no mundo da ficção, como se fosse 

uma senha poderosa que antecipava a senha-chave “Era uma vez...”. Ela funcionava como 

uma forma mais prazerosa de anunciar o novo terreno que estavam prestes a explorar e, assim, 

ao cantarem juntos uma música, era como se eles se unissem e se dessem as mãos para cruzar 

os limites entre a dispersão individual e o prazer coletivo. Já os versinhos lhes mostravam o 

caminho de volta dessa viagem literária, garantindo o retorno de forma lúdica e igualmente 

literária. A viabilidade desses recursos está expressa em inúmeras sessões de leitura, nas quais 

eles pedem a música como uma necessidade ritualística e recitam o versinho como uma 

atividade que complementa o sentido da obra lida/ouvida e traz significado para a atividade de 

lê-la/ouvi-la.    

 Após essa incursão pelos momentos de pré-leitura/pré-contação, vimos que essas 

ações incluem o aluno na leitura literária ao mesmo tempo em que o motivam para o 

envolvimento nas ações subseqüentes, também constituintes da metodologia da andaimagem. 

É, portanto, ação inclusiva na aula de leitura que potencializa a compreensão e proporciona 

um prazer inicial, o do convite ao pertencimento e, logo em seguida, o prazer do 

desvendamento. 

5.1.3 Os andaimes de “leitura e contação”  

O desvendamento geralmente ocorre nos momentos de leitura e contação, espaço do 

texto, das modalidades de leitura e dos recursos utilizados para apresentação da arte literária 

aos alunos. Considerando os princípios da metodologia da andaimagem, desenvolvemos 

estratégias de leitura e contação tendo como foco o papel ativo, compreensivo e colaborativo 

do leitor, bem como sua essenciabilidade para a consolidação da atividade de leitura e 

contação, pois se essas são ações de desvendamento, nas quais quem desvenda é o leitor,  

a leitura, de fato, parece ser a síntese da percepção e da criação; ela coloca 
ao mesmo tempo a essenciabilidade do sujeito e a do objeto. O objeto é 
essencial porque é rigorosamente transcendente, porque impõe as suas 
estruturas próprias e porque se deve esperá-lo e observá-lo; mas o sujeito 
também é essencial porque é necessário, não só para desvendar o objeto 
(isto é, para fazer com que haja um objeto), mas também para que esse 
objeto seja em termos absolutos (isto é, para produzi-lo). Em suma, o leitor 
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tem consciência de desvendar e ao mesmo tempo de criar; de desvendar 
criando, de criar pelo desvendamento (SARTRE, 2006, p. 37).    

É exatamente essa essenciabilidade dos partícipes (homens e livros) no momento de 

leitura e contação, que a metodologia da andaimagem nos permite reconhecer e valorizar no 

desenvolvimento das estratégias didático-pedagógicas. Sem os partícipes não haveria, em 

relação à obra, colaboração, compreensão, discussão e apreciação.  

Nessa direção, a metodologia encaminhou as aulas para uma proposta dialógica e 

comunicativa, com vistas à autonomia leitora dos aprendizes em ambiente inclusivo e 

motivador. Com esse propósito, diversificamos as modalidades de leitura e contação para 

atender à diversidade de gostos e de identidades, bem como para encaminhar práticas de 

formação leitora eficientes e agregadoras para aquele público específico, tendo sempre o 

propósito de ensiná-lo a ser leitor. 

Recorremos, na maioria das vezes, à leitura em voz alta, por acreditarmos que a voz 

da professora-pesquisadora poderia ser um ponto de encontro da diversidade de vozes, um 

instrumento convergente e sedutor, um meio de revelar e compartilhar o texto em uma prática 

coletiva. Constatamos, por meio da prática da leitura oral e contação de histórias, que  

a voz do contador define limites acústicos e comunitários. A voz envolve e 
delimita uma comunidade de ouvintes pela sua extensão. A experiência de 
pertencimento, de membro daquele grupo, define-se, então, por aqueles que 
podem ouvir o que se narra. Esse momento, transitório e único, tece laços 
de solidariedade, cumplicidade; atrai os indivíduos a se tornarem membros 
daquela comunidade (ao contrário do que se tem na multidão envolvida por 
sons indefinidos) e esse limite acústico os une, historicamente, pela voz 
narrante. Nesse processo, a oralidade que se manifesta é de alta 
significação, pois está mediada pelo texto, pela linguagem simbólica, pela 
voz que o vivifica, pelo silêncio que a evidencia e escuta (AMARILHA, 
2006, p.28).    

De fato, a leitura em voz alta realizada pela professora-pesquisadora se 

caracterizou como um dos momentos de maior disposição, concentração e prazer pela leitura, 

o que foi assegurado não só pela voz do leitor mais experiente mas também pela motivação 

desencadeada na pré-leitura e pela posse do livro. 

Manguel (1997), assim como Amarilha (2006), atribui à leitura ouvida uma função 

social e solidária por parte de quem lê e de quem ouve e a entende como um contrato público 

e socialmente aceitável em que a escuta íntima aproxima sujeitos em uma experiência 

catártica.  
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Em muitas sessões, o prazer da leitura ouvida se manifestou, como no laboratório de 

poemas, momento de exercícios de prosódia, no qual os alunos solicitam releituras constantes 

e, por mais que o poema já tivesse sido lido, eles queriam experimentá-lo e ouvi-lo 

novamente: Tia! Lê a da borboleta mais uma vez (Final do laboratório de poemas – 1ª sessão - 

17/10/07). Outros depoimentos a favor da leitura oral nos foram dados no momento das 

entrevistas finais, em resposta às perguntas:  

Episódio 03: Entrevistas finais, ocorridas após as sessões de leitura 
PP: Você gostava mais quando lia sozinho ou quando a professora lia para 
você? 
Enoque: Quando a professora tá’ lendo pra mim.  
PP: Por que você prefere? 
Enoque: Porque eu prefiro. Porque tem som que eu erro, quando eu tô 
lendo.  
PP: Ah! Porque você erra quando está lendo e a professora não erra. É isso? 
Enoque: É. 
[...] 
PP: Você com o livro ou a professora lendo pra você? 
Isaque: A professora lendo. 
PP: Por que é melhor ouvir história assim? 
Isaque: Porque entende mais. 

Identificamos, com isso, que, além de a leitura oral ser mobilizadora de interesse e 

prazer, o professor tem a seu favor sua experiência leitora e o bom uso da voz para seduzir 

seus alunos até o texto literário.   

Para a construção de uma comunidade que compartilha do prazer de ler, tão 

importante quanto a leitura em voz alta pela professora-pesquisadora é a leitura em voz alta 

pelos aprendizes. Essa prática uniu as diferentes identidades leitoras: aqueles alunos 

motivados que recebem os textos da professora-pesquisadora e vão logo lendo em voz alta, 

para que todos ouçam e saibam que já possuem habilidades leitoras, como também aqueles 

desencorajados e rotulados como “alunos que não lêem”. Suas vozes foram como um 

uníssono e, por mais que alguns repetissem o que os colegas liam, fingissem que estavam 

lendo ou tentassem acompanhar as palavras com o dedo, havia algum modo de participação, 

havia, ao menos, um desejo comum.  

Esse sentimento comunitário e cooperativo propiciado pela leitura em voz alta pelos 

aprendizes ficou em evidência já na primeira sessão de leitura (Laboratório de poemas 1 – 

17/10/07), mais especificamente, no momento em que eles se uniram em grupos para ler, de 

forma alternada e harmoniosa, As borboletas, de Vinícius de Moraes. Os grupos separados 

pelas cores das borboletas liam suas estrofes com a preocupação de acompanhar o outro 
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leitor-borboleta, no ritmo, no tempo e na composição da imagem. Assim, uniram-se pessoas 

em grupos e grupos em leitura, com entusiasmo e solicitações de releituras, o que nos levou a 

perceber que o jardim de borboletas da casa já estava garantido.     

Podemos afirmar que o sentimento de comunidade leitora esteve presente nos 

momentos de leitura oral pelos aprendizes, principalmente, em situações em que eles tinham 

de se preocupar com a união harmoniosa das vozes, como na ocasião descrita anteriormente, 

na qual realizaram leituras alternadas, por estrofes e por versos, conferindo ao texto a 

importância de algo que vale a pena ser lido por todos e um sentido de unidade no tempo e no 

espaço da casa em construção. Como nos dizem Graves e Graves (1995, p. 05), “a leitura oral 

tem o seu lugar. A poesia é freqüentemente melhor e muito mais efetiva quando lida 

oralmente”. 

Em outros momentos, a leitura em voz alta foi feita de forma individual, o que fez 

com que os alunos protagonizassem a situação de leitura em que suas vozes eram valorizadas 

e orientavam a experiência do grupo. Essa prática foi ainda compartilhada com a professora-

pesquisadora, em situação de leitura alternada de histórias e poemas, e com outros alunos, em 

momentos de leitura em duplas e alternada. Com essas atividades, percebemos a possibilidade 

de aprender a leitura como uma prática cooperativa e inclusiva em sua natureza, na qual há 

espaço para que um acompanhe o outro, para que um reconheça o outro como leitor e, assim, 

se reconheça como leitor e desenvolva a alteridade em uma experiência catártica e estética em 

que o prazer não está somente em ler mas também em ler com o outro. Leenhardt (2006) nos 

fala de modo muito particular da importância do outro para a construção da “alteridade 

leitora”: 

O EU é, em qualquer medida, análogo aos outros. O inferno pode ser talvez 
os outros, mas eu sou todo habitado por este inferno, ele fala de mim, ele 
fala ao coração mesmo da solidão. E a linguagem não é a última a carregar 
esta alteridade ao coração ambivalente do mesmo. Lá é que se encontra todo 
o poder da verossimilhança. A experiência estética é totalmente construída 
por esta confrontação com uma alteridade – forma de narrativa, modos de 
exposição, tipos de comportamento, referente desconhecido ou estrangeiro 
etc. – que o sujeito leitor não pode aplicar a não ser a si mesmo. 

Entendemos, com isso, que assim como a alteridade se constrói pela percepção do 

outro, a identidade leitora encontra sua afirmação na autonomia leitora do outro, tal como no 

episódio ocorrido na 9ª sessão de leitura (07/11/07), momento em que duplas foram para a 

frente da sala ler fábulas de Lobato e os alunos Noé e Israel, ao invés de lerem juntos a fábula 

Assembléia de ratos, leram alternada e individualmente e explicaram detalhes aos colegas na 
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intenção de se fazerem entender, de serem reconhecidos como leitores que liam, de 

compartilharem com a comunidade a descoberta de prazer que tinham feito de forma 

individual ou no íntimo da dupla. Um (re)conheceu e respeitou a identidade leitora do outro e, 

no exercício da leitura oral, (re)conheceram e respeitaram os demais como leitores-ouvintes.   

Com base em situações como essas ocorridas em nossa investigação, acrescentamos que as 

atividades de leitura compartilhadas favorecem o processo de formação leitora e incluem os leitores 

em uma casa habitada pelas suas próprias vozes e por outras vozes presentes na literatura.   

A leitura como um ato privado também foi exercitada, respeitando a liberdade e o 

ritmo de cada leitor. Para isso, realizamos a leitura silenciosa como exercício individual do 

leitor em formação e como descoberta de uma nova forma de ler.  Segundo Smith (2003), essa 

é a leitura do leitor competente, aquela em que não se perde tempo com o outro ou com a 

pronúncia das palavras, aquela ágil em que é colocada à prova toda a habilidade do leitor. 

Talvez, por isso, esse tenha sido um momento de maior desafio, de diferenciação dos alunos e 

de constrangimento para alguns: momento que colocou em evidência o grupo dos que não 

lêem, identificado pelo olhar vago e disperso, pela impaciência no decorrer da leitura 

silenciosa. 

Essa resposta ao procedimento de leitura silenciosa foi constatada já na 4ª sessão de 

leitura (24/10/07), ocasião em que lemos O dia em que eu mordi Jesus Cristo, de Ruth Rocha. 

Alguns não estavam preparados para essa descoberta íntima e privada e continuavam lendo 

em voz alta para que todos soubessem que eles eram capazes, enquanto que outros se 

escondiam por detrás dos livros para que sua “identidade não-leitora” não fosse revelada aos 

demais. Assim se desenrolou a primeira leitura silenciosa proposta para a turma: 

Episódio 04: Pré-leitura da 4ª sessão (24/10/07) - Historinhas malcriadas 
(Ruth Rocha) 
PP: Essa história que [...] está nesse livro aqui: Histórias malcriadas. 
Agora, vamos fazer diferente. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem 
silenciosamente. Sabe como é que se lê silenciosamente? Com os olhos. 
Não precisa ficar falando. Depois, vamos ler juntos. Combinado? 
Todos: Combinado. 
<Leitura silenciosa iniciada> 
PP: Estou ouvindo alguém lendo alto. 
Todos: É Zípora. 
PP: Zípora! Lê com os olhos, em silêncio. Senão, você vai atrapalhar o 
colega do lado, tá certo? 
<Leitura silenciosa pelos alunos> 
<No momento da leitura silenciosa, Adão fez questão de ler em voz alta e 
gritou em alto e bom som: Tá aqui! Descobri quem mordeu Jesus Cristo> 
<Muitos ficaram desconfortáveis com a proposta de leitura silenciosa. 
Alguns escondiam o rosto atrás do livro, enquanto outros fingiam estar 
lendo> 
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Apesar de os argumentos registrados na transcrição da sessão depuserem contra a 

leitura silenciosa, registramos ainda, nas entrevistas finais com as crianças, depoimentos 

favoráveis a ela, tais como os destacados abaixo:     

Episódio 05: Entrevistas finais, ocorridas após as sessões de leitura
PP: Qual foi a melhor maneira de ouvir/ler histórias? 
Rebeca: É eu lendo.  
PP: Você lendo com o livro em mãos? 
Rebeca: É.  
PP: Por quê? 
Rebeca: Porque fica mais tranqüilo, assim, eu fico lendo sem preocupação. 
[...] 
Israel: No chão e com o livro na mão.  
PP: Por que você gosta de ler com o livro na mão? 
Israel: Porque a pessoa também lê. 
[...] 
Ana: Quando eu tinha o livro.  
PP: Por quê?  
Ana: Porque a pessoa fica lendo, tentando ler, aí, num instante lê. 
PP: Não precisa esperar a professora? É? 
Ana: É.  
[...] 
José: Com o livro. [...] Quando eu lia. 

No contexto dessas falas, de 22 crianças entrevistadas sobre as modalidades de 

leitura, apenas as 4 citadas saem em defesa da leitura silenciosa, o que corresponde a um 

percentual de 18% dos sujeitos. A maioria absoluta aponta como mais estimulantes, inclusivas 

e prazerosas as situações de leitura coletiva e compartilhada, em que as vozes do intitulado 

grupo dos que lêem se unem às vozes do grupo dos que não lêem, o qual, por sua vez, 

participa de forma mais efetiva e se arrisca na atividade leitora. Diante desse resultado, 

mesmo reconhecendo a importância do procedimento de leitura silenciosa, investimos mais 

em ações de leitura compartilhada e em voz alta, fundamentais para o progresso do aprendiz 

em leitura silenciosa, por identificarmos um maior envolvimento e participação de todos e 

também por julgarmos serem essas modalidades as de maior interação entre os leitores em 

formação.  

Porém é importante ressaltarmos que o testemunho dos alunos nos leva a pensar a 

modalidade de leitura silenciosa como fundamental para a formação da autonomia leitora do 

aprendiz e para o respeito ao ritmo e às diferenças de cada um, pois “com a leitura silenciosa, 

o leitor podia ao menos estabelecer uma relação sem restrições com o livro e as palavras” 

(MANGUEL, 1997, p.67). Outro importante aspecto que emerge na fala dessas crianças é a 
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relevância da posse do livro para que ele possa tomar posse da leitura e da condição de sujeito 

da comunidade. 

A posse do livro para o indivíduo ou para a dupla foi uma estratégia de fundamental 

importância para a construção da comunidade leitora e inclusiva que pretendemos. Os livros 

literários se tornaram, assim como os homens, protagonistas das sessões de leitura, à medida 

em que eram convites pessoais endereçados aos aprendizes que, por receberem o livro na 

mão, sentiam-se importantes e capazes. Assim, no momento em que acreditamos em suas 

condições de leitores em potencial, os encorajamos, os elogiamos intelectualmente e os 

incluímos na casa-literatura, porque, como bem nos disse Israel, “a pessoa também lê”. 

Desse modo, a leitura silenciosa, de posse do livro, no contexto da pesquisa e em 

situação escolarizada, contribui para o objetivo de, progressivamente, levar o leitor ao 

encontro íntimo, solitário e pessoal com o livro, dentro e fora da escola. É o momento em que 

o professor mediador de leitura sai de cena para que o aluno assuma o controle de sua história 

de leitor, na qual ele tem “tempo para considerar e reconsiderar as preciosas palavras cujos 

sons – ele sabia agora – podiam ecoar tanto dentro como fora. E o próprio texto, [...] tornava-

se posse do leitor. [...] não está mais sujeito às orientações ou esclarecimentos, à censura ou 

condenação” (MANGUEL, 1997, p.68). Afinal, em algum momento os andaimes precisam 

ser retirados para que, em sua constituição de homens e livros,  a casa se firme.      

A leitura de imagens foi um procedimento que agregou todos os aprendizes e 

aconteceu independentemente dos diferentes níveis de leitura existentes na sala de aula. 

Talvez, por isso, tenha sido sempre uma prática mobilizadora de interesse e prazer, na qual 

todos desejavam apresentar sua opinião, inclusive aqueles leitores que se escondiam diante da 

exigência da leitura silenciosa, como observamos na 6ª sessão de leitura, durante a leitura de 

imagens do livro João Trapalhão, de Andersen.   

  

Episódio 06: Pré-leitura da 6ª sessão (26/11/07) – João Trapalhão 
(Andersen) 
PP: A partir dessa imagem aqui que eu estou mostrando viu Tamar? A partir 
dessa imagem, o que vocês acham que vai acontecer nessa história? O que 
você imagina que vai acontecer? 
Enoque: Vão ficar felizes para sempre. 
PP: Vão ficar felizes para sempre. Será? O que é que vai acontecer Caim? 
Caim: Vai ter cinco ladrões. 
<Todos falam ao mesmo tempo> 
PP: Um de cada vez, senão eu não escuto. Eu quero ouvir. 
Enoque: Vai ter um morcego. 
Zípora: Uma mulher. 
Diná: Um bebezinho. 
Caim: Vai ter cinco ladrões. 
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PP: Por que você acha que vai ter cinco ladrões? O que tem nessa imagem 
que faz você pensar que esses homens são ladrões? 
Caim: Por que eu tô’ vendo. Olha! Um morcego voando e os cinco ladrões 
de maçã. 
Enoque: Não é maçã. É laranja.  
Israel: Eu também acho que vai ter um ladrão. 
PP: Por que vocês acham que esse homem é um ladrão?
Noé: Por que ele roubou um bode. 
Caim: E um morcego. 
Miriã: Não. Eu acho que ele é um mágico. 
PP: Por quê? 
Zípora: Por que ele tem um chapéu grande. 
PP: Por causa da roupa. Parece roupa de mágico? 
Zípora: É. 
Adão: Eu acho que ele tá’saindo pra fazer uma fábrica de maçã.  
PP: Não sei. 
Israel: Eu acho que isso não é um morcego não, tia.
PP: Israel acha que isso não é um morcego. 
Caim: É um pato, tia, esse bicho aí que ele tá’ segurando. 
Enoque: É um cisne. 
PP: Parece com um cisne? 
Zípora: Homi’, é um morcego. 
Levi: É um urubu. 

ILUSTRAÇÃO 1: Imagem do livro João Trapalhão, discutida pela turma, na 6ª sessão de 

leitura, dia 26/11/07.   

Nesse processo, a linguagem não-verbal permite a inclusão na atividade leitora, visto 

que é familiar e mais acessível à criança, despertando seu interesse e provocando seu 

engajamento. Assim, a leitura de imagens forma habilidades específicas para a leitura da 

linguagem não-verbal e auxilia no trajeto para a leitura da palavra, incluindo o leitor no 
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aprendizado de leitura da linguagem verbal, o que assume extrema relevância em um projeto 

inclusivo de formação leitora.  

Nesse momento, a posse do livro se tornou condição necessária, constituindo um 

recurso importante para todas as modalidades de leitura. Entretanto, outros recursos também 

foram utilizados no intuito de diversificar a experiência de ensino e aprendizagem de 

literatura, bem como de atender às diferenças do nosso público-alvo. Dentre eles, adotamos a 

leitura em voz alta sem o livro, para que os alunos pudessem exercitar a escuta da leitura, a 

concentração e a imaginação na criação de imagens mentais e no preenchimento de vazios.  A 

leitura em voz alta com o álbum seriado também teve seu lugar na experiência e demonstrou 

ser um recurso de grande efeito mobilizador e estimulante, proporcionando aos aprendizes a 

oportunidade de ler imagens e palavras em um suporte diferente, comunitário e convidativo.   

Podemos afirmar que, após vivenciarem as sessões de literatura, as crianças, além de 

aprenderem a desfrutar o prazer do texto literário também aprenderam que existem diferentes 

maneiras de ler, as quais eles tiveram a oportunidade de experimentar e decidir qual, dentre 

elas era a mais adequada à sua identidade leitora. O aprendizado das modalidades de leitura 

foi uma parte integrante da formação do leitor que enriqueceu a situação de pesquisa e nos 

permitiu refletir sobre o ensino de leitura em toda sua complexidade.  

Conforme dissemos, os momentos de leitura apontados pelos alunos como as 

melhores maneiras de ler histórias e que mais despertaram o interesse foram aqueles mais 

propícios à interação do grupo-sujeito, seja a leitura em voz alta pela professora-pesquisadora, 

seja a leitura em voz alta pelo sujeito. Esses depoimentos revelam a necessidade daquele 

grupo de compartilhar a descoberta da leitura literária em atitude cooperativa e interativa com 

o outro professor e com o outro aprendiz. Esse aspecto nos chamou a atenção para o fato de 

que o nosso grupo-sujeito não era apenas leitor em potencial, mas também se tratava de uma 

comunidade inclusiva em potencial, isto é, matéria-prima ideal para o nosso projeto, grupo 

com sede de ler com o outro.      

Talvez esse potencial de comunidade inclusiva tenha sido ampliado pela própria 

literatura que faz emergir diferenças e subjetividades, que toca o sentimento e desperta a 

humanidade do ser. É fato que já tínhamos, desde o princípio, uma comunidade que gritava 

pela inclusão, pelo outro e pelo direito de ser diferente; mas é também verdade que, no 

decorrer das sessões de literatura, o desejo de ser leitor como e com o outro se tornou mais 

evidente. Foi inevitável perceber, nos rostos, nos depoimentos e nos momentos de leitura, a 

maneira como a literatura aproximou homens e livros, homens e homens.    
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Além da estratégia de leitura em suas múltiplas modalidades, também realizamos a 

contação de histórias por reconhecermos que, tal como leitura, trata-se de um procedimento 

que possui o seu valor no processo de formação leitora e exige habilidades específicas do 

professor-contador e de seus ouvintes. Outro fator que nos levou a recorrer à prática de 

contação foi o perfil do nosso grupo-sujeito, o qual nos desafiou a buscar diversas maneiras 

de ensinar o prazer de ler/ouvir literatura. 

Inicialmente, tínhamos previsto 4 sessões de contação explorando diversas 

modalidades, mas, devido à necessidade e à aceitação das crianças, ampliamos esse número 

para 9 sessões, dentre as 20 sessões realizadas, o que se aproximou de 50% das aulas. Essa 

marca é indicativa de uma forte característica do grupo de aprendizes, a dificuldade de 

abstração e, em decorrência, a necessidade do concreto para o envolvimento nas aulas de 

leitura. Talvez essa seja uma característica da própria idade da maioria dos alunos e também 

seja resultado da precária experiência com a leitura literária. Outro fator que favoreceu mais 

os momentos de contação do que os de leitura foi a falta de concentração e de disciplina da 

turma.   

A sistemática de contações compreendia contação com avental10, contação com 

objetos e ilustrações ampliadas da história, contação com dedoches e contação seriada com 

objetos. Essas práticas que envolviam recursos concretos e de maior plasticidade foram muito 

bem recebidas pelos sujeitos e conseguiram um maior envolvimento e concentração por parte 

deles, conforme observamos nos depoimentos de pós-sessões: 

Episódio 07: Pós-contação da 2ª sessão (18/10/07) - Os três porquinhos 
(Ana Maria Machado) 
PP: É melhor ler história no livro ou ouvir no avental? 
Todos: Com avental. 
PP: Por quê? 
Moisés: Porque com o avental fica tudo com movimento, os bonequinhos se 
mexem e no livro fica tudo parado. 
------------------------------------ 
Episódio 08: Entrevistas finais, ocorridas após as sessões de leitura 
PP: Qual foi a melhor maneira de ouvir histórias? 
Noé: Com objetos, a mão, a senhora contando e com o avental. 
Caim: Com avental. [...]. Porque tem os bonecos. 
Lameque: Com avental. [...]. Porque é divertido. 
Agar: Com avental. [...]. Porque é legal. Porque tá’ mostrando. Mas, 
também os dedinhos é’, mas eu gostei mais do avental. 
Ada: Com os dedoches. [...]. Porque fica mais interessante.   

                                                
10 O avental é vestido pela professora para o momento de contação e consiste em um material de tecido, com 
bolsos e aplicações em feltro, correspondentes ao cenário da história. Possui bonecos em tecido, que são afixados 
por meio de velcro. 
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Nayara: Eu gostava mais de ouvir e ver os bonequinhos no chão. 
Zoar: O que os olhos não vêem. [...]. Tinha um livro bem grandão. 

  

Como vemos, ao avaliarem as metodologias utilizadas nas aulas, eles se referem 

mais às práticas de contação do que as de leitura, principalmente às que possuem um grande 

apelo visual e concreto, como é o caso do avental. 

Dentre essas práticas, cabe-nos destacar a contação seriada, na qual materializamos, 

diante dos alunos, a casa da madrinha descrita por Lygia Bojunga em A casa da madrinha. A 

contação de dessa história aconteceu no período de 5 aulas, durante as quais contávamos 

partes da história com o auxílio de objetos11 que representavam os personagens, a própria casa 

e os móveis mágicos existentes nela. Interrompíamos a contação em momentos de clímax, na 

intenção de provocarmos expectativas para a contação posterior.  

A escolha da dinâmica mencionada para contar essa história de incontestável 

qualidade literária se deveu ao fato de o texto ser longo e de as crianças terem limites de 

concentração e evidente apego aos recursos concretos.  

Essa relação de dependência das crianças em relação aos objetos concretos de 

conhecimento foi descrita por Jean Piaget (2003), defensor de que o conhecimento procede de 

construções sucessivas elaboradas na interação com os objetos a serem assimilados. Segundo 

ele, essa relação se manifesta, aproximadamente, dos 7 aos 12 anos de idade (faixa-etária 

correspondente à maioria dos sujeitos da pesquisa), período definido como operatório-

concreto. Nessa fase do desenvolvimento, a criança necessita de referenciais concretos, 

passíveis de serem manipulados ou imaginados, para experimentar ações, raciocinar e 

construir esquemas conceituais, ou seja, para assimilar o mundo que lhe é apresentado. Tal 

abordagem, alerta-nos para uma questão do desenvolvimento que, assim como a frágil 

experiência leitora do nosso grupo de sujeitos, pode estar determinando a recepção do grupo 

às aulas de leitura, principalmente, a sua dependência aos recursos concretos.     

A despeito disso, para a nossa surpresa, o que mais se revelou como fonte de 

interesse e prazer para as crianças não foi somente a utilização de bonequinhos feitos de 

pregador, nem tampouco a casa feita de madeira. Diferentemente, o alvo da recepção positiva 

das crianças foi o enredo aliado à forma seriada de contação, o que despertou o entusiasmo 

em torno da prática de ouvir a história. Era comum a pesquisadora ser recebida já no portão 

                                                
11 Utilizamos, para essa contação seriada, uma casa de madeira pintada conforme a casa da história, com 35 cm 
de largura e 32 de altura e a parte de dentro vazia, contendo móveis confeccionados com caixas de papelão e 
cobertos de papel de presente. E, ainda, pregadores para representar os personagens, uma pena para representar o 
pavão e uma caneta de álcool para representar o cavalo (foto em anexo).  
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da escola com a solicitação de que fossem revelados os próximos acontecimentos da história. 

Até a sala de aula, ouvíamos o eco das perguntas: Tia! O que vai acontecer hoje? Alexandre 

vai encontrar a casa da madrinha? Conta!   

Com isso, atestamos uma recepção positiva tanto à história quanto à metodologia 

utilizada, o que tornou aquele momento de contação agregador, no qual todos estavam unidos 

na busca pela descoberta de significados, na ansiedade e no desfrute da literatura. Assim, ao 

perguntarmos às crianças sobre o que elas mais lembravam das aulas de leitura ou sobre o que 

mais havia marcado, a grande maioria respondeu prontamente: 

Episódio 09: Entrevistas finais, ocorridas após as sessões de leitura
Noé(02): Da casinha, eu me lembro.   
Adão: Da casa da madrinha. Com objetos. Porque tinha o sofá, tinha o 
negócio que fazia cosquinhas´ e os bonecos eram pregadores. 
Agar: Eu me lembro de muita coisa, mas o que mais marcou foi A casa da 
madrinha. 
Diná: Eu gostei mais daquela história que tinha as partes até 5. Da casa da 
madrinha. 
Isaque: Muitas coisas. [...] Saudade da casa da madrinha. 

É a partir desse testemunho de saudade da contação de A casa da madrinha, que 

seguimos nossa incursão pela metodologia utilizada na construção da nossa casa feita de 

literatura. Vistas as estratégias de leitura e contação, partiremos, agora, para as ações de pós-

leitura/pós-contação.  

5.1.4 Os andaimes de “pós-leitura e pós-contação” 

Segundo as orientações de Graves e Graves (1995), são muitas as opções de 

atividades de pós-leitura/contação, e, conforme já abordamos, elas servem aos propósitos de 

avaliar a compreensão do texto e a metodologia, assim como possibilitam aos alunos outras 

formas de pensar sobre o texto e de interagir com ele. Com essa base, em todas as sessões de 

leitura, exceto naquelas que seguiram outra orientação metodológica, optamos pelas 

discussões de pós-leitura/contação com base em questionamentos.       

O motivo que nos levou a essa escolha, em meio a tantas outras, foi o pensamento de 

que o grande foco de uma aula de literatura é o encontro do texto com os seus leitores, isto é, 

o acontecimento da leitura. Sendo assim, o que nos interessava explorar eram as impressões, 

as sensações, as dúvidas e as compreensões decorrentes desse acontecimento em uma 

“conversa” direta, orientada e planejada, em vez de propor outras atividades que pudessem 
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tomar o lugar do texto, desvirtuar ou, simplesmente, deixar inexplorada a verdadeira 

recepção.  

Para ilustrarmos o padrão de pós-leitura/contação que adotamos em nossas sessões, 

elegemos a pós-leitura da 14ª sessão, realizada com o álbum ampliado da história O que os 

olhos não vêem, de Ruth Rocha. Iniciamos com a verificação de previsões levantadas no 

momento de pré-leitura sobre o caráter do rei. 

Episódio 10: Pós-leitura da 14ª sessão (22/11/07) - O que os olhos não 
vêem (Ruth Rocha) 
Adão: E o rei é bom ou mau? 
PP: E aí, gente? Olha! As previsões de vocês? Finalmente, o rei era bom ou 
era mau? Bem lembrado, Adão! 
ANI: Bom! 
ANI: Mau! 
PP: Bom ou mau? Ele era um bom governante para o seu povo? 
Todos: Não. 
PP: Por quê? 
Noé: Porque ele desprezava os pequenos. Ele pegava os pequenos e 
mandava embora. 
Josué: Ele nem via. 
[...] 
Adão: E como que pega essa doença aí tia? 
PP: Bastava ficar perto do rei que pegava a doença. Que doença era? 
Noé: Cegueira. 
PP: Cegueira, mas era uma cegueira muito estranha, não? Quem ele não 
enxergava? 
Josué: Os pequenos. 
Noé: Os pequenininhos.  
PP: Isso, os pequenos, os que tinham voz fraca. E quem ele enxergava? 
Todos: Os grandes. 
Zípora: Os grandões. 
PP: Os grandes. Vocês já ouviram falar numa doença como essa? 
Todos: Não.  
Zoar: Eu só ouvi falar de cegueira. 
PP: Será que essa cegueira do rei, onde ele só enxerga os grandes, é igual à 
cegueira que a gente conhece? 
Israel: É não. 
PP: Então, a gente pode dizer que o rei tinha uma cegueira diferente, não é? 
Caim: É, é. 
Israel: É. 

Acima, vemos, além do momento de verificação das previsões de pré-leitura, a 

professora-pesquisadora em uma situação de mediação que permite que ela avalie a 

compreensão que os alunos têm do texto e, ao mesmo tempo, lance perguntas para que ela 

avance no processo. Outros momentos foram propícios à relação texto-vida em uma 
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experiência que levam os alunos a se colocarem no lugar do outro, a se expressarem e a 

defenderem seu ponto de vista. 

Episódio 11: Pós-leitura da 14ª sessão (22/11/07) - O que os olhos não 
vêem (Ruth Rocha) 
PP: Alguém discorda de Isaque? Alguém conseguiu ver algo de bom nesse 
rei? 
Israel: Não. 
<Silêncio> 
PP: Vocês conhecem algum governante parecido com esse rei? 
Israel: Lula. 
PP: Lula é igual a esse rei? 
Noé: É pior ainda. 
PP: Pior ainda? Por quê? 
Adão: Porque ele rouba. 
Isaque: Tia! Tia! Faz uma promessa e não cumpre. 
PP: E comparando com o rei da nossa história? Lula vê os pequenininhos? 
Israel: Vê. 
PP: Vê o povo? Cuida de todos? 
Todos: Vê. Cuida. 
[...] 
Noé: Mas Lula também tem essa cegueira. 
PP: Quem discorda de Noé? 
Enoque: É mentira. 
PP: Diga, Enoque! Por que você discorda de Noé?  
Enoque: Lula é bom. Também não é assim não. 
PP: Não é assim como? 
Enoque: Ele faz coisas pelos pobres. 
PP: E pensando só no rei da história. Alguém gostaria de ter esse rei como 
governante? 
Adão: Não. Não. 
Zoar: Deus que me livre! 
Enoque: Ele não ia ver nós’.

É conveniente perceber que a estratégia de discussão em torno do texto literário 

convoca a polifonia de vozes e interpretações, assim como a bagagem de conhecimentos dos 

alunos. Observamos, ainda, como um texto de qualidade inclui o leitor em uma trama de 

argumentação, imaginação e divergência, uma vez que dialoga com ele, de forma aberta e 

provocativa. 

As perguntas de pós-leitura também acontecem em torno das imagens e podem 

proporcionar um momento de releitura do texto, sob outro ponto de vista. É também percurso 

de formação leitora pela atribuição de sentido e desenvolvimento da acuidade na leitura do 

texto literário, como vemos no episódio a seguir: 
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Episódio 12: Pós-leitura da 14ª sessão (22/11/07) - O que os olhos não 
vêem (Ruth Rocha) 
PP: [...] Me digam uma coisa! O que vocês acharam das imagens dessa 
história? 
Zípora: Bonitas. 
Miriã: Tudo de cabeça grande. 
PP: Cabeça grande? Ou corpo grande?  
Enoque: Não. É cabeça pequena. 
Josué: Cabeça pequena e corpo grande. 
PP: O que vocês vêem aqui? 
Todos: Os grandes.  
PP: Os grandes. Que eram as pessoas que o rei enxergava. 
Todos: Via. 
Israel: Tinha sempre por perto. 
PP: Olha aqui o rei todo se achando importante, todo pomposo, né? 
Zípora: Hum! Importante! 
PP: O que vocês acharam dessa imagem? O rei doente?
Zípora: Eu gostei, pra ele aprender a ser bom. [...]. 
PP: É, deixe eu mostrar outra cena aqui. 
Noé: Os grandes e os pequenos! Os grandes e os pequenos! 
PP: Olha a diferença de tamanho! Olha a diferença! Essa diferença estava 
nos olhos de quem? 
Israel: Do rei. 
PP: Do rei. E quem era o povo pequeno? Por que tipos de pessoas era 
formado o povo pequeno? 
ANI: Pelos pobres! Pelos pobres! 
Isaque: Pelos fracos, que tinham voz fraca. 
PP: Sei. O que está acontecendo nessa imagem? 
ANI: O rei tá’ com os grandes. 
PP: [...] Voltando aqui pra aquela imagem que eu mostrei antes de ler a 
história. Dá pra saber, pela imagem do rei, que tipo de governante ele era? 
ANI: Dá, dá, dá. 
Zípora: Dá pra ver que ele é igualzinho a Lula. 
PP: O quê? O que tem nessa imagem que dá pra dizer isso? 
Zípora: Porque ele é mau, não liga pro povo. É igual a Garibaldi. 

A pós-leitura é um momento para adentrarmos na história com um olhar mais atento 

e reflexivo, com um olhar de indagação, que, inevitavelmente nos leva a pensar sobre a 

própria natureza do texto ficcional. Essa é uma parte fundamental do aprendizado 

desencadeado por essa etapa da andaimagem. Na ocasião da sessão 07, ao final da pós-leitura, 

a professora titular (PT) da turma encaminhou uma atividade que nos conduziu a uma 

discussão interessante sobre o caráter ficcional do texto literário:  

Episódio 13: Pós-leitura da 7ª sessão (31/10/07) – A pequena vendedora 
de fósforos (Andersen) 
PT: Agora, que acabou a aula da outra professora, vamos escrever uma 
carta para o pai da pequena vendedora de fósforos! 
Noé: Eu não vou fazer, pois o pai dela não existe. 
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Enoque: Eu também não. 
Israel: Eu acho que existe sim, mas é o homem que escreveu a história. Esse 
é o pai dela. 
PP: Gente! Noé e Enoque estão questionando se o pai da pequena 
vendedora de fósforos existe. O que vocês acham? 
ANI: Existe! 
ANI: Existe não! 
PP: Noé! Por que você pensa que não existe? 
Noé: Porque não é de verdade! É só uma história. 
PP: Mas, o pai da menina existe dentro da história, não existe? 
Diná: Existe! Tá aqui falando dele na página 7. 
PP: Então, a gente pode dizer que ele existe no mundo das histórias, no 
mundo da ficção, não pode? 
Noé: Pode, mas se eu mandar uma carta como é que vai ser? 
Enoque: É verdade. A tia não vai entrar na história pra levar a carta pra ele.  
PP: Certo! Existe o mundo real, onde a gente vive, e o mundo da ficção das 
histórias, onde vivem os personagens, não é?  
Todos: É. 
PP: A gente não vive no mesmo mundo, mas a gente pode usar a nossa 
imaginação. Se você pudesse mandar uma carta pra ele o que você 
escreveria? Entende? Imaginando! Ei! Enoque falou uma coisa interessante! 
Ele disse: “A tia não vai entrar na história pra levar a carta pra ele”. É 
verdade. Mas eu queria fazer uma pergunta muito importante! Presta 
atenção! De que maneira nós podemos entrar na história, no mundo da 
ficção, lá onde vivem os personagens? 
Moisés: Pois não é lendo. Quando a gente lê, quando a senhora lê, a gente 
vai entrando assim...<Indicando com as mãos um percurso>.  

O episódio em destaque mostra-nos que uma atividade oportuna de pós-leitura pode 

levar a um aprendizado relevante sobre a distinção entre o real e o ficcional, fundamental para 

o aprendiz de literatura, uma vez que se torna condição para que esse leitor desfrute com 

prazer do mundo ficcional. Como observamos, a professora titular da turma, ao propor uma 

atividade, prevê uma extensão do contrato estabelecido durante a leitura, mas se depara com 

um conflito decorrente do trânsito que os alunos já haviam feito para a realidade. É por isso 

que eles, já fora do contrato, afirmam categoricamente que o personagem não existe e se 

recusam a escrever a carta. Essa é uma excelente oportunidade para o professor exercer sua 

função de mediador no ensino das características do texto literário, tal como procede a 

professora-pesquisadora. Com a sua mediação, as crianças restabelecem o contrato ficcional, 

aceitam escrever a carta, voltam para a casa e são logo incluídos na condição de leitores de 

ficção, passando a participar do jogo, conforme os recortes das cartas endereçadas ao pai da 

pequena vendedora de fósforos, personagem de Andersen que sofre de exploração infantil 

pelo pai.    
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Carta 01: 
Pai da pequena vendedora de fósforos, você é muito mal e não dê mais na 
sua filha e sua história é muito legal. 
Carta 02: 
Pai da menina, não dê mais nela, senão eu pego você. Não maltrate ela, 
senão você vai se vê comigo. Ela é uma boa filha pra você, ela vende 
fósforos para ganhar dinheiro pra sustentar você. Seja bom pra ela.  
Carta 03: 
Não mande ela vender fósforos. Se quiser pode mandar, mas não dê nela. 
Vai dá? Sim     Não  

O episódio destacado acima revela, ainda, na voz do aluno Moisés, a inclusão que 

acontece na ficção, por meio da leitura que é mediada pelo texto ou pelo outro porque, como 

ele mesmo diz, “quando a gente lê, quando a senhora lê, a gente vai entrando assim” e, desse 

modo, vai encontrando o caminho da casa que acolherá seus anseios e conflitos, a literatura. 

Além do aprendizado sobre o texto literário, a pós-leitura oferece ao professor-

mediador um feedback de sua metodologia de trabalho, devido ao seu caráter avaliativo da 

recepção, da compreensão, dos materiais de leitura e dos recursos utilizados. Nessa 

oportunidade, diversos questionamentos, tais como “Vocês estão gostando das aulas de 

leitura? O que vocês acharam de ouvir histórias no avental? Vocês preferem que a sala fique 

organizada assim?”, dentre outros, nos deram indicadores preciosos para a avaliação e o 

(re)planejamento, demonstrando como os andaimes podem ser melhor organizados para a 

inclusão e a formação leitora dos indivíduos. 

Na análise do momento de pós-leitura, cabe-nos evidenciar também a importância 

dessa estratégia como momento de interação discursiva, isto é, o estabelecimento de relações 

que se realiza, por meio do discurso, com os pares e com o professor-mediador. Quanto a isso, 

identificamos, na maioria das sessões, um padrão discursivo que se repete, segundo 

orientações da metodologia da andaimagem, e atende ao duplo objetivo de inclusão e de 

formação leitora. 

Nesse padrão discursivo, destacamos, primeiramente, as perguntas feitas pela 

professora-pesquisadora (em situações de pré/pós-leitura), que são como tópicos 

desencadeadores da discussão. É fato que o ensino de literatura assume características 

específicas, como por exemplo, seu caráter comunicativo, educativo, afetivo e interativo. 

Assim, ao introduzirmos perguntas em torno de um trabalho com um texto de tamanha 

riqueza artística, formativa e cultural, é evidente que elas precisam ser elaboradas com 

exigências que considerem a natureza do texto literário e os objetivos de seu ensino. 

Genericamente, as perguntas utilizadas visavam ao avanço da discussão para um 

nível interpretativo, argumentativo e crítico do texto. Porém o fato de termos um texto 



205

literário como objeto da aula trouxe certa complexidade à questão, principalmente, quando 

reconhecemos seu caráter transdisciplinar. Diante disso, precisamos, igualmente, de perguntas 

transdisciplinares que pudessem aproveitar (ou tornar proveitoso) o potencial do texto 

literário, suas trilhas e margens, seus espaços, armadilhas e tudo o mais que estivesse para 

além do texto.      

O desafio era, portanto, elaborar perguntas à altura do texto literário para que os 

alunos pudessem desenvolver o gosto pela literatura, como também habilidades 

comunicativas, cognitivas, sociais e afetivas, em um contexto escolarizado. Além disso, as 

perguntas que servem ao propósito de ensino de literatura devem possibilitar o exercício do 

pensamento crítico, de estratégias metacognitivas, elaboração de inferências, analogias, 

ativação dos conhecimentos prévios, análise e resolução de problemas, pois, somente assim, 

poderão contribuir para a formação de um leitor competente. Este, na visão de Vincentelli 

(2003, p. 80, tradução nossa), deve 

Ler segundo um propósito, encarar a leitura como uma atividade interativa, 
sintetizar a informação a partir do texto e sua própria experiência, assumir 
uma atitude crítica frente ao lido, aplicar o conhecimento para a resolução 
de problemas.  

Com essa orientação, elaboramos perguntas que, conforme o desenrolar das sessões, 

foram ampliadas ou silenciadas devido às necessidades de uma dinâmica discursiva.  

Para analisarmos as perguntas feitas em situação de pré/pós-contação da 2ª sessão de 

leitura, fazemos um empréstimo às categorias de perguntas propostas por Vincentelli (2003), 

correspondentes às competências cognitivas a serem desenvolvidas pelos aprendizes. 

• Ativação dos conhecimentos prévios ou experiências prévias: 
Ex.1: PP: Você já viveu alguma situação parecida com a dos três porquinhos? Você 
se identifica com algum acontecimento dessa história? 
Noé: O terceiro porquinho é muito parecido com o meu avô porque ele trabalhou 
muito pra construir a casa da minha mãe. 
  
• Análise e solução de problemas: 
Ex.2: PP: Talvez, se os porquinhos não tivessem se separado, eles não teriam passado 
por esse perigo. Não é Noé? [...] Será que teria outra solução, pra eles não passarem 
por tudo isso? 
Noé: Era essa mesmo, porque aí eles iam andar pela estrada afora e iam construir a 
casa de tijolo, todos juntos.  

• Formulação de hipóteses, inferências ou analogias: 
Ex.3: PP: Estou curiosa! Se você fosse um porquinho, se separaria dos irmãos?  [...] 
Ninguém faria como os porquinhos? 
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Noé: Eu não me separaria porque três cabeças pensam melhor que uma. 

• Aprendizagem memorialística e paráfrase do texto: 
Ex.4: PP: Por que os porquinhos se separaram? 
Israel: Porque um queria viver na casa de palha, o outro queria viver na casa de pau e 
o outro na de parede. 

• Estimulação da observação e interpretação do observado: 
Ex.5: PP: Como é a personalidade desse lobo?  
Isaque: Eu entendi. Ele é mau, perigoso e também muito esperto, igual ao porquinho 
de chapéu azul.  

• Pensamento crítico: 
Ex.6: PP: Qual é a sua opinião sobre isso que a gente está discutindo? [...] O que 
vocês pensam sobre o lobo?  
Caim: Ele é muito mau. [...] Porque ele queria matar os porquinhos. 
PP: Quem pensa algo diferente? 
Adão: Ele não é mau. Ele só queria comer. 
  
• Estimulação de respostas criativas: 
Ex.7: PP: Como seria o seu final para essa história? [...] Alguém daria um outro 
final para o lobo? 
Moisés: Eu ia fazer o lobo ficar bom. 
Isaque: Eu concordo. Eu dava a minha vida para o lobo ficar bom. 
Agar: Eu fazia ele desistir e deixar os porquinhos em paz.  

• Promoção da investigação: 
Ex.8: PP: Qual é a diferença entre matar e comer, quando se trata de um lobo? 
Zípora: Nenhuma, né? É claro. Pra comer o lobo tem que matar. Eu acho que sim. 
PP: É. A gente tá falando de um lobo que é personagem de uma história. É tudo 
ficção, é tudo imaginado pela autora. Mas, na vida real, o lobo também mata pra 
comer? Ele come porquinhos? 
Todos: Comem! 
Zípora: É do mesmo jeito que tá´ na história! Eu acho que o lobo mata assim: ele 
morde pra matar e depois engole o bicho todo. 
PP: Será? Como o lobo caça na vida real? Vocês vão ter que descobrir e me contar 
depois.   

Os questionamentos destacados acima, embora sejam parte da 2ª sessão de leitura, 

repetiram-se dentro de um padrão discursivo que orientou todas as sessões e, além de 

desenvolverem as habilidades cognitivas expressas nas categorias de Vincentelli (2003), 

contribuíram, diretamente, para o desenvolvimento de competências sociais, na maneira como 

convocaram a voz e o pensamento do sujeito e, com isso, solicitaram sua participação ativa, 

abriram espaço para suas respostas e perguntas e atribuíram importância a sua maneira de 

pensar e de se expressar. Funcionaram, pois, como pontes de linguagem que se entrecruzaram 

formando a discussão entre o mediador e o aluno e, depois, entre o aluno e o aluno.  

Nesse sentido, as perguntas se destacaram em sua contribuição para a interação 

social, pois desenvolveram, de modo simultâneo, habilidades cognitivas e afetivas, no modo 
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como guiaram e orientaram o pensamento, a fala e a interação discursiva, aspectos 

fundamentais para o estabelecimento de relações interativas e para o clima de inclusão. Foram 

como tópicos de uma andaimagem pelo diálogo: de um lado, o professor, ao lançar uma 

pergunta, lançava um convite e incluía o sujeito; de outro, o aluno respondia como se tomasse 

posse da condição de sujeito-leitor incluído.      

Um tipo de pergunta freqüentemente utilizado que, apesar de não estar contemplado 

nas categorias mencionadas acima, assumiu uma importância central frente ao duplo objetivo 

de desenvolver o gosto pelo texto literário e tornar o ambiente de formação leitora inclusivo, 

foi a pergunta direcionada para a exploração dos sentimentos dos alunos, como: O que você 

sentiu ao ouvir essa história? Tal pergunta foi constantemente dirigida ao grupo por 

acreditarmos que ela valoriza cada indivíduo em sua história, em sua identidade e em sua 

experiência com o texto e também porque “requerem um trabalho cognitivo de inferência 

mais complexo para ir mais além da informação facilmente acessível na memória ou no texto” 

(CAZDEN, 1991, p.112, tradução nossa).  

Graves e Graves (1995, p.6) destacam o questionamento como uma importante 

atividade de pós-leitura, uma vez que “dão ao professor a oportunidade de encorajar e 

promover o pensamento de ordem superior – de puxar os estudantes à luta com o material, a 

interpretar, a analisar, e avaliar o que eles leram”. Mas, além de confrontar o aluno com o 

texto, o confronta com o outro que lhe indaga e com o que compartilha os mesmos 

questionamentos, aspecto esse que se constitui como uma via de desenvolvimento intra- e 

interpessoal. 

Em concordância com esses autores, Cazden (1991, p. 119, tradução nossa) 

reconhece o valor das perguntas em um modelo de discurso como andaimagem, no qual “o 

adulto contribuiu com uma série de perguntas pensadas para oferecer a princípio uma ajuda 

mínima e vai aumentando-a conforme se fizesse especificamente necessário”, e considera a 

obtenção de respostas como um caminho para auxiliar a compreensão e a aprendizagem.  

Para efeitos dessa análise, é importante destacarmos os riscos e as dificuldades de 

uma pós-leitura apoiada, principalmente, em questionamentos. Para a professora-

pesquisadora, as dificuldades consistiam em conduzir uma discussão em uma turma 

indisciplinada. Por mais que as questões fossem bem elaboradas, não conseguíamos avançar 

no acercamento do texto, devido às constantes quebras dos contratos didáticos por parte dos 

alunos e à dificuldade de explorar, valorizar e aprofundar suas respostas, tornando-as 

potenciais na discussão. É evidente que uma discussão orientada por questionamentos exige 

concentração e engajamento de todos, o que era plenamente garantido até o final da 
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leitura/contação. Após essa etapa, eles, por não estarem habituados a uma situação de 

discussão, questionavam sobre a dinâmica e sobre o propósito da aula, sobre quando a aula ia 

iniciar e quando iam utilizar o caderno.  

Porém, com o tempo, foram se apropriando da dinâmica das aulas de leitura que, 

visivelmente, eram diferentes da que eles costumavam ter com as outras professoras (a titular 

e a da biblioteca), o que gerou uma maior fluidez na participação e na expressão dos alunos, 

como também um maior avanço na recepção, na disciplina, na compreensão e no desfrute do 

texto. Assim, podemos dizer que as principais dificuldades encontradas no momento de pós-

leitura foram sendo superadas, progressivamente, com as respostas, as contra-argumentações 

e as improvisações da professora-pesquisadora. 

Já para os alunos, os problemas mais recorrentes também estavam relacionados com 

a indisciplina e o desrespeito ao ritual da aula de leitura. Alguns demonstravam problemas de 

compreensão, ausência de fluidez na expressão, competitividade e egocentrismo na hora de 

responder, apresentando  relatos de experiências individuais excessivamente longos; outros 

não esboçavam nenhuma reação favorável à discussão, não se sentiam provocados à 

participação, não respondiam, sequer, à convocação nominal. 

Para além dessas dificuldades, defendemos a pós-leitura por questionamentos como 

um momento participativo de tempo compartilhado, durante o qual os alunos podem 

expressar suas opiniões e expor suas narrativas pessoais, dividir suas experiências e se tornar 

sujeitos de discurso estruturado e reconhecido no meio escolar. Cazden (1991, p.18, tradução 

nossa) coloca-se a favor de momentos como esse, ressaltando que: 

Pode ser a única oportunidade que têm as crianças, durante o tempo oficial 
de aula, para criar seus próprios textos orais, para apresentar algo mais que 
breves respostas às perguntas do professor. Uma das finalidades do tempo 
compartilhado é permitir que se dividam as experiências extra-escolares, já 
que, de modo geral, é a única ocasião em que isso se considera pertinente 
dentro da escola.  

Nesse sentido, as discussões de pós-leitura das aulas de literatura podem, 

seguramente, ser o único espaço em que os alunos se sentirão valorizados e incluídos em suas 

experiências e em seus sentimentos individuais e, mais ainda, poderão exercer ativamente o 

papel de leitores pensantes.   

Dentro dessa discussão orientada por perguntas, outras estratégias discursivas foram 

importantes para a realização da andaimagem, tais como: a construção de um discurso de 

autoridade, a distribuição das falas e a interação pelo discurso.  
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Com relação à construção de um discurso de autoridade, algumas características 

marcaram a forma de falar da professora-pesquisadora no sentido de construir uma postura de 

autoridade apropriada para o ambiente institucional e para o propósito de tornar a aula de 

leitura prazerosa e inclusiva. Outro objetivo de legitimar um discurso de autoridade foi a 

necessidade de orientar as sessões de leitura, tornando-as aulas comunicativas e interativas. 

Para esse propósito, recorríamos sempre aos combinados instituídos na primeira aula, como 

uma maneira de manter o controle e a ordem dentro da comunidade. Vejamos um exemplo 

dessa ação: 

Ex.1: Gente! Vamos respeitar os nossos combinados. Vocês mesmos 
falaram que, quando todos falam de uma vez só, fica complicado. Vamos 
ouvir o colega Noé que está com a mão levantada faz um tempão (2ª sessão, 
18/10/07). 

Uma forte marca desse discurso de autoridade era a distância de um modelo de 

imposição para um modelo de negociação constante acerca dos direitos e deveres construídos 

para a aula de leitura, em colaboração com os próprios alunos. É evidente que alguns 

momentos exigiram uma relação de autoridade mais explícita devido à própria característica 

da turma, mas tínhamos sempre em vista o princípio de que uma aula de literatura não pode 

ser imposta, pelo seu próprio objeto e, por isso, buscávamos, a cada sessão, conquistar os 

alunos investindo não só em atitudes de solidariedade, afetividade e flexibilidade, como em 

estratégias de cortesia e respeito às diferenças. Estas são atitudes que diminuem a distância 

social que pode haver na comunidade, como defende Cazden (1991, p.181, tradução nossa), 

ao constatar, por meio de pesquisas sobre o discurso do professor em aula, a predominância 

de expressões de controle e a ausência de expressões de afeto. Assim ela nos diz:  

Como o humor, as expressões de afeto também são básicas na vida social, e, 
no entanto, os observadores as mencionam precisamente porque são 
infreqüentes. Por que persiste este predomínio da distância? Acaso é 
possível alcançar um sentido compartilhado de comunidade sem expressões 
de humor ou afeto? 

  

Corroborando esse pensamento de Cazden (1991), apostamos em um discurso de 

autoridade que acolhe o aluno em uma comunidade falante e pensante, na qual há espaço para 
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o afeto, aspecto indispensável ao ensino na comunidade que escolhemos incluir na/pela 

literatura. 

Com relação à distribuição das falas, a atitude de dar voz aos alunos favoreceu a 

comunicação, a interação verbal e social, em um processo de convocação nominal e de 

valorização do discurso dos leitores em formação. Nesse processo, a professora-pesquisadora 

empregou recursos discursivos para promover uma democracia do uso da voz na aula de 

literatura, tais como: a distribuição de falas, entre aqueles que têm dificuldade e facilidade 

para se expressar; a permissão para falar solicitada por alunos que levantavam a mão; as falas 

de apoio e de motivação à participação, como nos exemplos abaixo: 

Ex.2: Moisés! Eu quero ouvir sua voz./Miriã, que ainda não falou!/Os 
colegas querem lhe ouvir!/Abel! Eu continuo querendo ouvir você, viu? 
Assim que você quiser falar.../Eu quero ouvir quem não falou ainda. José!/ 
Diga Levi! Eu quero ouvir sua opinião!/A voz de todo mundo aqui é 
importante (2ª sessão, 18/10/07). 

As respostas dos alunos a essas formas de inclusão pelo discurso foram as mais 

diversas. Alguns aproveitaram bastante o direito de falar, com interrupções e discursos 

espontâneos, chegando até a desrespeitar o direito de seus colegas; outros se limitaram a dar 

respostas fechadas aos questionamentos da mediadora, ou tiveram atitudes de fuga frente a 

uma convocação explícita. Dentre estas, destaca-se o silêncio de Noé(02): 

O caso do menino que se chamava Silêncio 
Noé(02), como ficou conhecido, recebeu a numeração 02 porque divide o 
nome com um colega bastante eloqüente e participativo. Diferentemente 
desse colega, Noé(02) está sempre em silêncio, como se estivesse ausente e 
não fizesse parte da comunidade, como se a observasse de fora, à espera de 
um convite. Os convites aconteceram, com maior insistência, nas sessões de 
literatura, nas quais ele sempre se escondia, diante das freqüentes 
convocações e solicitações de participação da professora-pesquisadora. 
Apesar disso, o silêncio dele persistiu por muitas aulas, cessando apenas em 
escassos momentos. Assim, ao recorrermos aos registros das aulas, está 
sempre lá, ao lado do nome Noé(02), a palavra Silêncio, como se eles 
fossem sinônimos (Diário de campo, 2007).  

O silêncio desse aluno provocou-nos muitas inquietações, levando-nos a pensar, de 

forma mais intensa, sobre o papel do professor na organização de normas discursivas em uma 

aula e, sobretudo, na motivação à participação, em circunstância na qual o aluno se expõe, 

discute, argumenta e compartilha o direito de falar. Na concepção de Cazden (1991), o 

silêncio pode ser causado por vários fatores diretamente relacionados com as ações do 
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professor, como a convocação explícita e aparentemente inédita no universo escolar desse 

aluno; o seu ritmo de raciocínio; suas dificuldades de expressão, de comunicação e de 

socialização; sua adesão e seu envolvimento nas aulas de literatura. Esses fatores também 

podem ser de outra ordem, como a baixa auto-estima e a desmotivação. No entanto, é 

importante atentar para o fato de que, enquanto o silêncio nos momentos de discussão de pós-

leitura pode ser interpretado como uma recusa à participação, por outro lado, o silêncio nos 

momentos de leitura e contação são explícitas reações de deslumbramento frente às histórias 

literárias, o que nos leva a pensar que, talvez, o silêncio que sucede a esse encantamento pelo 

texto literário refira-se ao ritmo desse aluno, como nos ensina Cazden (1991), e seja o tempo 

que ele precisa para voltar do mundo ficcional.  

Diante disso, acreditamos que o papel do professor é perceber essas diferenças de 

discurso e participação com muita sutileza e respeito à identidade discursiva do aluno, pois, 

somente assim, esse profissional poderá promover, no sistema relacional complexo e mutável 

de uma aula, o máximo de participação, incluindo o máximo de participantes, com 

sensibilidade, autoridade e flexibilidade para incluir indivíduos e grupos em uma dinâmica 

comunitária e discursiva, em torno do texto literário.   

 Na interação pelo discurso, além de dar voz ao aluno, o professor também deve 

direcionar essa voz para a discussão, com vistas a promover a interação aluno-professor, 

aluno-aluno e aluno-comunidade. Nessa tentativa, a docente lançou pontes para e entre os 

alunos, a partir dos seguintes questionamentos e solicitações: 

Ex.3: Quem discorda de?/Quem concorda com?/Quem pensa 
diferente?/Vamos ouvir o colega!/Todo mundo concorda com Israel? (2ª 
sessão, 18/10/07). 

Esses exemplos demonstram variáveis presentes no discurso da professora-

pesquisadora, em momentos nos quais ela se coloca como intermediária da situação interativa, 

sendo, portanto, a voz mediadora que retoma os discursos dos indivíduos e provoca o debate 

entre os pares.    

No avanço dessas relações discursivas, em atitude de andaimagem, a professora-

pesquisadora foi se isentando para dar lugar ao que Cazden (1991) chama de “conversação 

entre iguais”, situação em que os alunos se dirigem direta e indiretamente uns aos outros, de 

modo que o professor não aparece permanentemente como intermediário. Primeiro, vejamos 
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um recorte em que os alunos mantêm o professor como destinatário, mas retomam, 

problematizam, reiteram e exploram o discurso dos seus iguais.  

Episódio 14: Pós-contação da 2ª sessão (18/10/07) – Os três porquinhos 
(Ana Maria Machado) 
Adão: Eu senti raiva. 
PP: Adão sentiu raiva. Vamos descobrir por quê! Por quê, Adão? 
Adão: Porque o lobo queria comer os porquinhos. 
PP: Enoque está com a mão levantada. Diga, Enoque! 
Enoque: Eu senti a mesma coisa que Adão. 

Nesse episódio, Enoque assume o discurso de Adão como seu, mas se refere a ele 

com formalidade, pois “os alunos se referem uns aos outros, mas em terceira pessoa, porque o 

destinatário direto segue sendo o professor (CAZDEN, 1991, p.67, tradução nossa) ”. 

Em segundo lugar, destacamos situação em que o professor “desaparece” em sua 

função de intermediário e testemunha a discussão direta entre seus alunos: 

Episódio 15: Pós-leitura da 7ª sessão (31/10/07) – A pequena vendedora 
de fósforos (Andersen)  
<Após a narrativa da morte da personagem, a aluna narra um episódio de 
sua vida>  
PP: Rebeca! Um irmãozinho seu morreu? 
Rebeca: Ele tinha 3 aninhos. 
PP: Como era o nome dele? 
Rebeca: Daniel. 
PP: Você lembra muito dele? 
Raquel: De quê que ele morreu? 
Rebeca: De uma bala perdida. 
Levi: Rebeca! Tu viu’ ele morrendo? 
Rebeca: Só depois. 
PP: Quantos anos você tinha? 
Rebeca: Eu tinha 8. 
PP: Foi perto da sua casa? 
Rebeca: <assentiu com a cabeça>. 
PP: Que imagens vêm a sua cabeça quando você lembra dele? 
Rebeca: Muitas imagens. 
PP: Qual é a lembrança mais forte? 
Zoar: Ele chupando o dedo? 
Rebeca: Não. Ele brincando de bola. 
Ana: Eu também perdi um irmãozinho que já nasceu morto. 

 Os grifos colocam em evidência os turnos em que os alunos se dirigem uns aos 

outros, em comunicação direta, sem se referir aos colegas na 3ª pessoa e sem a mediação 

imediata da professora-pesquisadora, o que demonstra um avanço na busca pelos objetivos 
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básicos da andaimagem, metodologia que visa à autonomia do aluno na medida em que ele 

vai necessitando cada vez menos do outro mais experiente, seja para se comunicar, seja para 

participar efetivamente da discussão. Sobre esse avanço, identificado na 7ª sessão de leitura, 

Cazden (1991, p.67, tradução nossa) comenta: que uma situação em “que os alunos se 

interpelem diretamente é algo que fica mais próximo à conversação entre iguais, mas é difícil 

que se suceda na escola”.  

A respeito desses progressos comunicativos e sociais, cabe-nos evidenciar não 

somente a eficiência da metodologia da andaimagem como também a relevância do texto 

literário para a inclusão que acontece pelo discurso, pela interação lingüística, pois é o texto 

literário, na forma como desencadeia uma relação texto-vida e em sua provocação criativa dos 

sentimentos, que sensibiliza o leitor para a existência do outro, em seu discurso, em sua 

história.    

Nessa lógica, é relevante enfatizarmos outras situações em que a inclusão social 

ocorreu, principalmente, pela via discursiva. Se retomarmos o episódio 14 destacado 

anteriormente, veremos uma situação em que Enoque afirma ter sentido o mesmo que o 

colega Adão, mostrando identificação e legitimando o discurso do outro. Situações como 

essas podem envolver os sujeitos em um sentimento de “camaradagem” e cumplicidade, 

promover o respeito e o conhecimento por aquilo que o outro sente e pensa e o 

reconhecimento do eu, seus sentimentos e emoções. É, portanto, uma experiência vivida com 

o outro, a qual se manifesta nos momentos de ajuda espontânea, de colaboração e 

concordância entre os sujeitos, tais como:  

Episódio 16: Pós-contação da 5ª sessão (25/10/07) – A princesa e o grão 
de ervilha (Andersen) 
Noé: Ela mentiu. Ela olhou embaixo de tudinho’. Ela olhou embaixo. Ela 
me contou. 
PP: Olha, gente! Noé está dizendo que a princesa mentiu, que ela foi lá e 
viu o grão de ervilha. O que vocês pensam sobre isso?    
Adão: Eu concordo. Ela não é delicada. Ela é mentirosa. Ela viu a 
armadilha da rainha.   

Os benefícios de interações como essas são imensuráveis em um processo de 

inclusão e de formação leitora, pois elas são catalisadoras de interesse, motivam a 

participação, desenvolvem a linguagem e auxiliam na compreensão coletiva e individual do 

texto, ou seja, permitem avanços cognitivos e sociais, como, mais uma vez, admite Cazden 

(1991, p.147, tradução nossa): 
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Ainda que eu tenha me centrado aqui nas vantagens cognitivas da interação 
entre iguais, existem outras razões para incluí-las deliberadamente nos 
planos docentes; uma delas é o valor potencial dessas interações para o 
desenvolvimento social em uma sociedade plural. Não tem sentido (e parece 
até desonesto) fazer com que as crianças <<sigam a corrente>> com 
respeito a umas dimensões da diversidade (como, por exemplo, handicaps 
(atrasos) físicos, psíquicos o emocionais) e <<integrar>> a criança em 
outras dimensões de diversidade (as categorias étnicas oficialmente 
reconhecidas), a menos que a organização social nas escolas garantisse uma 
classe de interações em igualdade de status da qual possam derivar atitudes 
positivas frente às ditas diferenças.    

Isso nos remete a uma característica muito marcante do nosso grupo-sujeito, a 

muralha invisível que separa o grupo dos que lêem do grupo dos que não lêem. Em meio a 

essa discussão sobre as interações por meio do discurso, seria pertinente nos perguntarmos 

sobre o que aconteceu com esses grupos, nas discussões de pré/pós-leitura.  

É evidente que as marcas deixadas por uma situação de status relacionada 

diretamente com a capacidade de leitura influenciaram efetivamente a participação dos alunos 

que estão no lado desprestigiado dessa linha divisória. Diante disso, tentamos, por intermédio 

das estratégias já citadas, extinguir essa muralha, incluindo todos em uma situação partilhada 

de formação leitora e oferecendo-lhes igualdade de oportunidades de expressão e 

comunicação nos limites de suas potencialidades. Apesar disso, alguns ainda tiveram medo da 

liberdade que a literatura oferece e se esconderam atrás dos livros e dos rótulos, tal como Noé 

(02), que insistiu em ser reconhecido pelo silêncio ou, talvez, como membro do grupo dos que 

não lêem. 

Episódio 17: Pós-contação da 2ª sessão (18/10/07) – Os três porquinhos 
(Ana Maria Machado) 
PP: Noé (2)! Fale, Noé! Todo mundo está falando. Você sabe falar! 
Adão: Ele estava fingindo que estava dormindo. 
PP: Eu estou falando com Noé. Posso? Qual foi a parte que você gostou da 
história?  
Noé(2): <Silêncio>...Do porco. 
PP: Do porco. Do que você gostou exatamente? Que parte dos porquinhos? 
Noé(2): ...Ele correu. 
PP: Na parte que ele fugiu do lobo? Por que você achou essa parte 
interessante? 
Noé(2): <Silêncio - Olhar distante!>
PP: Noé! Olhe para mim! Eu estou aqui querendo ouvir você.
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Por outro lado, os alunos de status superior participaram efetivamente das sessões, 

chegando a praticar, por meio do discurso, comparações e atitudes de preconceito e, mesmo 

com tentativas de promover a colaboração entre pares, algumas diferenças relacionadas com 

as capacidades leitoras dos alunos continuaram evidentes. Porém, no decorrer das sessões, as 

atitudes de participação e inclusão de grande parte do grupo dos que não lêem avançaram 

significativamente, o que mostra que a metodologia da andaimagem permite que andaimes 

sejam colocados em todas as dimensões do trabalho com grupos heterogêneos.       

5.1.5. A inclusão de outros andaimes 

Além das sessões já citadas, outros momentos também contribuíram para 

desenvolver o prazer pela leitura literária e para construir um sentimento de comunidade no 

grupo. Referimo-nos às sessões que, embora tenham seguido a lógica da metodologia da 

andaimagem, com momentos de levantamento dos conhecimentos prévios, de ativação de 

expectativas e de discussões sobre a compreensão, estruturaram-se de uma maneira diferente, 

em função da natureza do texto utilizado e dos objetivos da aula. Foram elas: o laboratório de 

poemas, o debate de fábulas e a competição literária de adivinhas. 

O laboratório de poemas, já na primeira sessão de leitura, anunciou uma mudança 

extrema nos ritos e na dinâmica das aulas, na exploração do corpo, na disposição da sala.  O 

primeiro estranhamento foi a exigência de que todos deveriam participar da aula e, para isso, 

deveriam ficar de pé, em um semi-círculo. Essa estratégia era anúncio da nova proposta de 

construção de uma verdadeira comunidade, na qual a leitura de literatura é objeto 

compartilhado e a professora-pesquisadora é parte do grupo que, ao colocar os devidos 

andaimes, supera, em parte, aquela distância social e institucional tão comum entre professor 

e aluno (CAZDEN, 1991). Com essa proposição diferente, pretendíamos, ainda, possibilitar 

outros modos de interação com o texto, com o outro (aluno e mediador) e com a comunidade.  

 É evidente que essas mudanças inusitadas geraram protestos e reclamações por 

parte dos alunos, até então separados em sub-grupos de status, em meio à competitividade, à 

violência e à indisciplina. A partir daquele momento, tudo seria diferente, todos eram 

importantes e suas diferenças teriam lugar no território da literatura. Mas uma aula de leitura 

de pé e sem caderno?  

O desconforto inicial foi inevitável diante de uma convocação do corpo e da mente 

pela poesia. A impressão que tivemos foi de que eles estavam se sentindo expostos em suas 
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realidades humanas, sem qualquer aparato para esconder a habilidade leitora, a infância 

perdida, a frágil experiência com a literatura e com o lúdico e, até mesmo, o próprio corpo 

marcado pela opressão e pela rebeldia. Talvez esse desconforto seja o medo da democracia 

que os desnuda porque os inclui e os leva a serem enxergados pois, com nos diz Perrenoud 

(2001), há também o medo da individualização no ensino, o medo das diferenças, o medo da 

“complexidade exigida pela diversificação”. Acrescentamos o medo da literatura, por ela 

trazer à tona aquilo que o sujeito guarda de mais subjetivo e íntimo e por ela trazer ventos de 

liberdade para dentro das costumeiras quatro paredes. 

    Os medos e as insatisfações dos alunos no primeiro encontro da intervenção 

corresponderam às nossas expectativas em relação à recepção ao grupo de alunos e ao nosso 

desejo de promover um encontro impactante com a literatura e, para isso, nada melhor do que 

o texto poético que convida para a própria linguagem literária, faz um apelo para si e para 

outra forma de perceber o mundo e provoca o leitor/ouvinte com sensações e significados. 

Tamanho é o seu poder que, no decorrer dos exercícios de prosódia, de imaginação e de 

leitura alternada e colaborativa dos poemas, os alunos foram se envolvendo, aprendendo sobre 

a própria linguagem poética e, aos poucos, perdendo o medo de participar e de sentir o prazer 

de ler/ouvir literatura, o que nos demonstrou a relevância dos laboratórios de poemas. 

O debate de fábulas nos conduziu por uma experiência diferente de todas as já 

vivenciadas no decorrer da pesquisa. Após discutirmos o conceito de fábula, momento em que 

o professor fornece informações aos seus alunos em atitude de andaimagem, instauramos na 

sala uma situação de júri, na qual os alunos se organizaram em duplas para debater a moral 

explícita das fábulas e exercitar a argumentação (defendendo ou contestando a moral da 

fábula) diante de um jurado formado pelos ouvintes que deveriam julgar quem melhor 

defendesse seu ponto de vista. 

Os textos de Monteiro Lobato propiciaram um momento rico de interlocução e 

reflexão em torno da moral explícita das fábulas, constituído de três aulas simultâneas que 

convergiam para o trabalho de inclusão e de formação leitora daquele grupo em específico. 

• Aula sobre trabalho em dupla: consistiu num momento de interação entre 

pares, durante o qual os alunos se uniram para compreender o texto e 

discutir a moral das fábulas. O trabalho colaborativo realizado revelou 

superações quanto às dificuldades iniciais de desenvolver trabalhos em 

duplas.  
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• Aula sobre competição: foi a oportunidade de vivenciar uma situação de 

competição diferente das freqüentes disputas por força física e status de 

leitor, em que tudo é resolvido no plano das idéias e sem privilégios, rótulos 

ou frustrações. 

• Aula sobre argumentação: caracterizou-se como uma situação de 

aprendizagem, em que era exigido dos alunos o papel ativo de leitor 

pensante que não apenas lê, mas colabora com o significado do texto, 

contesta-o e (re)significa-o, buscando persuadir uma platéia de aprendizes 

que pensam e julgam, com base no mesmo texto, a argumentação do outro. 

Quanto à argumentação, os alunos enfrentaram enormes dificuldades que exigiram 

um trabalho constante de mediação, com perguntas e contra-argumentações, por parte da 

professora-pesquisadora, conforme está em destaque no texto transcrito abaixo: 

Episódio 18: Debate de fábulas (07/11/07) 
<A dupla debate A assembléia dos ratos, de Monteiro Lobato> 
PP: Qual é a lição? 
Noé: É fácil falar, mas fazer... 
PP: Agora, Israel vai ser o advogado de defesa, e Noé vai ser o de ataque. 
Vamos ver quem é que vai ser melhor. E aí, Israel? Você concorda com 
essa fábula? 
Israel: Eu concordo, eu concordo. 
PP: Por quê? 
Israel: Porque é legal. 
PP: Você acha que é verdadeira essa lição? 
Israel: É porque todo mundo fala, fala, quando é na hora de fazer não faz. 
PP: Certo. Agora, Noé. Você discorda de Israel? 
Noé: Eu discordo, porque o que inventou a idéia que tem que fazer. 
PP: Então, o rato que inventou de colocar o guizo no gato... 
Noé: É o que tem que amarrar no pescoço. 
Adão: Ao invés de ir tudinho’. 
PP: Israel você quer dizer alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa em 
sua defesa? 
Israel: Quero. Era para todos os gatos colocarem o guizo. Não só o que deu 
a idéia porque o gato pode matar tudinho’.
PP: Certo, mas, Noé, o que você pensa sobre essa moral, de que é fácil falar 
e difícil fazer? Lembre-se que você tem que acusar!
Noé: Não. Muita gente fala e faz. Eu discordo. 

Esse processo de construção reafirma a importância da atividade para o exercício do 

pensamento divergente, do uso da linguagem e do espírito contestador e se revela como 

atividade inclusiva na medida em que convoca a todos para uma ação engajada em torno do 
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texto, na qual todos têm participação ativa e papéis importantes que criam condições para o 

desenvolvimento da autonomia do leitor em colaboração com o outro também leitor.  

Assim como o debate de fábulas, a competição de adivinhas consistiu em uma 

estratégia diferente e válida para o ensino de literatura. Nela, lançamos mão de um texto que 

os alunos apreciavam e de uma dinâmica que permitisse a exploração de uma característica 

que lhes era muito peculiar, a competitividade.  

Diferentemente da aula de fábulas, o que estava em exercício era o trabalho em 

grupo, e não mais em duplas. Todos foram incluídos na atividade, da organização dos grupos 

até o estabelecimento das regras. Cada grupo uniu-se em espírito cooperativo para criar gritos 

de guerra, pensar sobre as respostas e comemorar os acertos, sem que a competição fosse 

marcada pela violência e pela separação da turma.  

Além disso, é importante destacar que as adivinhas estavam inseridas em poemas, de 

modo que não foram lançadas de forma descontextualizada para os alunos. Pelo contrário, 

proporcionaram o contato com o jogo lúdico pela linguagem, em que o leitor é desafiado na 

busca pelo sentido do texto, em sua plurissignificação. Inevitavelmente, o leitor experimenta o 

exercício cognitivo e o prazer de decifrar esse texto literário, sendo elogiado, 

intelectualmente, pelos seus acertos e impactado pelos inúmeros significados que as adivinhas 

podem assumir, dependendo do ponto de vista que o leitor escolheu enxergar, imaginar e 

criar. É, portanto um jogo de livre atribuição de sentidos, do qual nos fala Amarilha (1997, 

p.34): 

A liberdade de escolha do ângulo de observação propicia ao leitor de 
adivinhas, à criança aprendiz de linguagem, disciplina de raciocínio e 
agilidade mental. [...] Participar desse combate com as palavras de maneira 
lúdica proporciona à criança autoconfiança, pois a cada poema conquistado 
significa uma esfinge destruída. A autoconfiança impulsiona o desejo para 
enfrentar outros monstros, pois uma das características do lúdico é ser uma 
atividade voluntária, desejada. [...] Além disso, a condição de salas de aula 
numerosas pode transformar-se em vantagem quando as crianças tomam 
partido por um outro significado ao desafio proposto pelo poema. A 
competitividade entre grupos rivais e a solidariedade entre os aliados são 
elementos importantes da atividade lúdica. Eles promovem as condições 
necessárias para o uso perspicaz do raciocínio, bem como estimulam a auto-
superação (grifos nossos).         

Os grifos que imprimimos no texto ressaltam os pontos fortes necessários a uma 

competição que inclui os sujeitos em uma oportunidade democrática de apreciação do texto 
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literário, como também evidenciam habilidades desenvolvidas e sentimentos experimentados 

em nossa competição literária. Afinal, foi muito gratificante observar meninos e meninas que 

há pouco se comunicavam apenas com a linguagem da violência, envolvidos em um sentido 

de colaboração, solidários uns aos outros, persistentes no desafio, abertos à experiência do 

lúdico e ao abraço do colega, e confiantes em si e no outro, na superação das diferenças e das 

distâncias. É assim que a literatura conduz uma competição.    

Com essas aulas, finalizamos o percurso pelas metodologias utilizadas, com ênfase 

nas estratégias, nas interações discursivas e nos avanços referentes à inclusão e à formação 

leitora dos alunos. Sobre a metodologia da andaimagem, atestamos sua eficiência no ensino 

de literatura e na inclusão, uma vez que ela favorece a formação da autonomia leitora e 

possibilita relacionamentos em uma comunidade, principalmente, mediante o discurso.  

Quanto à formação leitora, identificamos muitos avanços decorrentes da 

metodologia da andaimagem na maneira como os leitores incipientes começaram, aos poucos, 

a se responsabilizar por sua formação leitora, com autonomia e entusiasmo. A evidência disso 

está em suas respostas de prazer e de engajamento na leitura do texto literário, na maneira 

como se apropriaram dos ritos discursivos, com avanços na compreensão, na comunicação, na 

expressão, no diálogo com o texto e com o outro.  

Apesar de demonstrarem certa dependência aos recursos concretos para vivenciar a 

experiência de leitura/contação do texto literário, julgamos significativo o avanço na 

formação leitora dos aprendizes, considerando a frágil experiência anterior com a leitura 

literária, o que justifica a precária capacidade de imaginação e abstração. A necessidade dos 

recursos plásticos para a entrada no imaginário reafirma a necessidade de levar a literatura 

para aqueles alunos, de maneira a conquistarem gradativamente as habilidades imaginativas 

exigidas pela literatura.  

No que se refere à inclusão, é importante esclarecer que a metodologia da 

andaimagem foi um caminho para um ensino de literatura de qualidade que, por 

conseqüência, possibilitou um ensino inclusivo devido à natureza inclusiva do objeto literário 

e aos andaimes colocados e retirados, em forma de estratégias didático-pedagógicas. Não é, 

portanto, uma metodologia específica para um ensino de literatura que se pretende inclusivo, 

mas, sim, para um ensino que se pretende eficaz, prazeroso e consciente de todo o potencial 

do texto literário. No entanto, nesse propósito, o ensino de literatura se revelou inclusivo na 

maneira como promoveu experiências com o outro mediadas pela leitura; como acolheu as 

diferenças e as subjetividades do leitor; como transformou, ainda que por breves sessões, um 

ambiente autoritário, excludente e competitivo em um espaço de discussão, colaboração, 
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interação e solidariedade com o discurso do outro; como ouviu as vozes e trouxe à tona 

narrativas e opiniões particulares por meio de narrativas literárias. Diante disso, pensamos nos 

processos de andaimagem na leitura de literatura como espaço de inclusão, de convivência, de 

leitura e de aprendizado.  

Com o olhar voltado para esses dois eixos, a formação leitora e a inclusão, estamos 

convencidos de que a metodologia da andaimagem permitiu a construção de um alicerce 

sólido para a construção de uma casa em que todos podem morar e desfrutar dos prazeres e 

aprendizados provenientes da literatura. Mas, além das bases sólidas e metodológicas, é 

preciso pensar na construção de relacionamentos, de vínculos afetivos, de processos de 

socialização e de situações interativas que ultrapassam o discurso e fogem de um ritual 

metodológico, ou seja, os alicerces invisíveis, porém fundamentais para a sustentação da casa.    

5.2 A construção da comunidade de leitores, após a colocação dos andaimes 

Colocados os andaimes “metodológicos” que pudessem garantir um encontro 

significativo entre os homens (os alunos) e os livros (a literatura), partimos para outras 

estratégias que, aliadas a esses métodos, possibilitassem a construção do sentimento de 

comunidade entre os leitores. Referimo-nos aos reforços colocados na base dos andaimes para 

a construção de vínculos e o fortalecimento dos processos de socialização que, embora 

atendam a um propósito de educação literária inclusiva, acabaram se revelando importantes 

para qualquer prática de ensino de literatura. 

Antes de retirarmos os andaimes, lidamos com o desafio de construir vínculos entre 

os homens, a fim de que fosse construída uma base afetiva em meio a um grupo de alunos 

sedentos não apenas de literatura mas também de relacionamentos. Como sabemos, o nosso 

grupo de moradores vivenciava, no cotidiano da sua antiga casa, relações de conflito, 

violência e profunda competitividade, o que nos revelou a urgente necessidade de, para além 

dos métodos, investirmos nas relações interativas.       

É fato que os processos de andaimagem descritos no tópico anterior promoveram 

relações interativas de predominância discursiva. Mas o que queremos destacar, neste 

momento, são as relações que, mesmo não tão aparentes, contribuíram, juntamente com esse 

trajeto metodológico, para a construção de uma comunidade de leitores. 

Chamamos a atenção, portanto, para as relações interativas estabelecidas no entorno 

das aulas de literatura, com vistas à construção de uma casa cuja principal marca comunitária 
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é a inclusão de todos em um processo de leitura de literatura. Antes, é preciso assumir alguns 

conceitos fundamentais a essa seleção analítica.  

O conceito de comunidade vem se tornando cada vez mais complexo, diante do 

surgimento de novas formas comunitárias. Fala-se, usualmente, em comunidades virtuais, não 

demarcadas por espaços, contextos e delimitações geográficas. Porém, do ponto de vista da 

Sociologia, alguns aspectos ainda são definidores de uma comunidade e nos interessam de 

modo particular, tais como: a idéia de espaço compartilhado (virtual ou concreto), a 

consciência de pertencimento a esse espaço, o reconhecimento das necessidades do outro e, 

em decorrência disso, a tendência a desenvolver um espírito cooperativo em relação a esse 

outro (JOHNSON, 1997).  

Esse conceito assume uma maior complexidade se voltarmos o nosso olhar para a 

experiência que vivenciamos na escola. Em um contexto mais amplo, há a comunidade 

escolar e, no nosso foco, há uma “microcomunidade”, formada por uma turma de 4º ano. De 

modo geral, essa microcomunidade se configura como um conjunto de pessoas que 

compartilham um espaço, uma situação social de ensino, um grau de interdependência, uma 

experiência e uma cultura. De modo específico, ela está marcada por uma associação muito 

frágil de sentimentos, costumes, desejos e pensamentos heterogêneos, manifestados em 

constantes situações de conflito e violência. Sendo assim, a microcomunidade investigada, no 

mínimo, obriga-nos a pensar o conceito de comunidade como algo não relacionado somente 

com a convivência e a interação em um meio comum. 

Outros conceitos apontados por Johnson (1997) relacionam o termo comunidade a 

situações de identificação, solidariedade e integração com forte sentimento de pertencimento, 

o que nos provoca uma reflexão em torno do grupo-sujeito em evidência, pois, embora ele 

interaja e conviva dentro de um espaço institucional, possui marcas muito fortes que se opõem 

à idéia de “espírito comunitário e cooperativo”. Porém não questionamos o caráter de 

comunidade desse grupo, pois acreditamos que se trata de uma comunidade com sua própria 

organização social e com diferenças determinadas pelo processo escolar, histórico e cultural 

que os aproxima em um mesmo espaço.    

Mais relevante do que tentarmos enquadrar o nosso grupo em um conceito de 

comunidade é pensarmos sobre os avanços na construção de uma comunidade que 

idealizávamos, por meio de um processo de intervenção pedagógica. 

O nosso objetivo, nesse sentido, era criar uma comunidade em torno de um interesse 

comum, a leitura de literatura e, ao mesmo tempo, criar um sentimento de pertencimento a 

práticas leitoras, nas quais todos estariam e se sentiriam incluídos. Tendo em vista esse 



222

objetivo, assumimos algumas prioridades que se referem ao outro e ao texto literário e estão 

estão diretamente relacionadas com a negociação, a identificação, a subjetividade, a 

cooperação, a solidariedade, o respeito e a apreciação das diferenças. 

Acreditamos que o fato de o texto literário estar no centro desse projeto comunitário 

traz algumas especificidades que a marcam de forma muito peculiar, tais como: o pleno 

acolhimento das diferenças e subjetividades, em decorrência de uma linguagem que é, por si, 

diferente e plurissignificativa; a substituição da imposição de regras e limites pela proposição 

negociada, democrática e engajadora; uma relação menos conflituosa entre liberdade e 

comunidade e mais aberta à autonomia, à flexibilidade, ao exercício da identidade, à 

criatividade, à imaginação, à experiência e aos relacionamentos. Esses são aspectos 

fundamentais a serem considerados na construção de uma comunidade de leitores, processo 

que pode ser conduzido, de forma competente, se elegermos a literatura como universo de 

referência e experiência compartilhada, pela forma com que ela explora e ensina sobre os 

sentimentos  e as vivências humanas.  

Costa (2005, p. 242) ressalta que a base sólida para a construção de uma comunidade 

é o resgate dos sentimentos que possam viabilizar relações humanas entre os sujeitos, de 

modo que cada um possa  

perceber o outro e incluí-lo em seu universo de referência.  [...] reconhecer, 
no outro, suas habilidades, competências, conhecimentos, hábitos. Quanto 
mais um indivíduo interage com outros, mais ele está apto a reconhecer 
comportamentos, intenções e valores que compõem seu meio. [...] Dar valor 
a alguém, aceitá-lo em seu meio, integrá-lo como colega ou parceiro.  

Com essa base, reconhecemos, na literatura, o potencial para construir uma 

comunidade, independentemente do projeto que alia a litertura, leitura e inclusão, uma vez 

que ela pode, seguramente, ser o eixo de referência que agrega sujeitos em torno de uma 

atividade necessária, educativa, afetiva, social, significativa e prazerosa. 

Se pensarmos em uma comunidade inclusiva, mais uma vez fica atestada a 

importância da literatura para uma constituição escolar, como vemos nas proposições de 

O’Brien e O’Brien (1999, p.52): 

Orientar o desenvolvimento de uma escola não é invocar a comunidade 
como uma panacéia mágica; é a coragem e a luta criteriosa em busca de 
relacionamentos respeitosos, de igual oportunidade para as iniciativas 
individuais, de apoio mútuo nos problemas da vida, de compartilhamento e 
de celebração dos dotes únicos de cada membro, de resoluções justas dos 
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conflitos e de integridade na confrontação de ameaças. A construção da 
comunidade é útil como idéia-diretriz para uma escola pois pode 
proporcionar uma maneira para compreender questões fundamentalmente 
humanas de modo que organize a ação sustentada. A promessa da inclusão 
total está no tipo de comunidade escolar que se pode desenvolver [...] para 
que todos que dela compartilham possam aprender maneiras mais 
gratificantes de estar juntos.  

Um modo gratificante de estar juntos que escolhemos para a construção de uma 

comunidade no seu sentido mais amplo é a leitura de literatura. No entanto, apesar de a 

literatura servir à construção de qualquer comunidade, até mesmo uma comunidade inclusiva, 

o que nos motivou foi algo mais amplo e complexo, a construção de uma comunidade de 

leitores que, ao contrário, serve-se da literatura e, ao mesmo tempo, serve a uma situação de 

ensino de literatura, com sua hetoregeneidade e suas diferenças. A comunidade de leitores 

pode assim transformar um “nós” padronizado e coletivo em uma comunidade de “eus” 

revelados, singularizados e valorizados pela literatura, proporcionando a esses sujeitos um 

sentido de pertencimento à determinada comunidade que se amplia para além da sala de aula e 

vai até o prestigiado rol dos leitores literários.    

O conceito comunidade de leitores, discutido pelo historiador francês Roger Chartier 

(1994), refere-se a uma comunidade delimitada e reconhecida por práticas leitoras específicas, 

nas quais são legitimados e privilegiados certos tipos de textos e certas maneiras de ler, 

conforme os objetivos dessas práticas, como, por exemplo, os leitores religiosos, os 

profissionais-técnicos e os acadêmicos-intelectuais.   

Nessa lógica, podemos afirmar que o projeto de construção de uma comunidade de 

leitores formada por aprendizes de literatura implica o estabelecimento de normas e 

convenções de leitura que regem as práticas dessa comunidade, na consideração de tradições e 

inovações de práticas leitoras em um processo de ensino, nos materiais de leitura, nos 

recursos, nas estratégias de compreensão, nas práticas discursivas e nos interesses e nas 

expectativas dos leitores em formação. 

Além disso, Chartier (1994) nos alerta para o fato de que essa comunidade é 

demarcada por aspectos sócio-históricos do contexto, dos seus membros e da própria cultura 

na qual estão inseridas a leitura e a literatura. A leitura é uma prática social na qual devem ser 

igualmente considerados homens e livros como determinantes ativos da constituição própria 

da comunidade, pois nela importam as “maneiras como os textos e os impressos que servem 

de suporte organizam a leitura que deles deve ser feita e, por outro lado, a recolha das leituras 
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efetivas, captadas nas confissões individuais ou reconstruídas às escalas das comunidades de 

leitores” (CHARTIER, 1994, p.123).  

Na direção do conceito de Chartier (1994), preocupamo-nos com aspectos 

contextuais que versam sobre a história social e leitora dos pretensos membros da 

comunidade, de forma que todas as ações constitutivas da comunidade foram pensadas a 

partir do conhecimento dos sujeitos e do locus envolvidos na construção, com vistas à 

motivação para um projeto comunitário comum e sustentado na leitura literária. Assim sendo, 

a maneira como conduzimos as aulas de leitura, a maneira como a professora-pesquisadora e 

os alunos interagiram, as formas de aprender dos alunos, os livros, as metodologias e os 

recursos utilizados, bem como todo o conjunto de práticas e percepções resultaram em uma 

comunidade de leitores específica, marcada por sua experiência e sua história com a leitura, 

com a cultura e com o ensino e demarcada como um espaço de formação literária na 

comunidade escolar maior e produtora de sentidos e de relações com o mundo, com a escola e 

com o texto literário.  

Assim, é possível afirmar que estabelecemos as bases para a construção de uma 

comunidade de leitores, com formas de organização socialmente negociadas e 

compartilhadas, que resultaram em modos próprios de aprender literatura e de estabelecer 

relações com o outro. Esse argumento é reforçado pela idéia de que uma comunidade “é um 

trabalho criativo”, (O’BRIEN; O’BRIEN, 1999, p.58) e consciente, além de um esforço 

contínuo para construir um ambiente de relacionamentos respeitosos, de cuidado das pessoas, 

de descoberta de si e do outro e, sobretudo, de aprendizagem. Isso a literatura nos 

proporcionou a partir do momento em que as crianças, ao serem inseridas em um lugar de 

referência comum que foi o seu ensino, passaram a se enxergar, a enxergar o outro e a 

enxergar a arte literária. Porém não podemos afirmar que encontramos indícios fortes de 

consciência do pertencimento a essa comunidade, por parte dos sujeitos, o que nos permite 

afirmar apenas que a percepção de “parte” daquele grupo específico que se configura em 

torno da leitura permaneceu como algo em construção, ou seja, os andaimes ainda ficaram ali, 

à espera.       

No que se refere aos modos próprios de organização social, pensamos em 

estratégias que tornassem o âmbito da intervenção um momento de socialização, de 

convivência com a heterogeneidade, de cooperação e de atendimento à diversidade de 

necessidades e interesses dos leitores. Dentro de uma metodologia da andaimagem, algumas 

formas de organização social do ensino foram mais adequadas ao objetivo de tornar a aula de 

literatura uma celebração da diferença vista no outro e na linguagem. 
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Essa preocupação com aspectos da organização social, relacionados aos processos 

de socialização, à individualidade dos sujeitos e à pratica cultural de leitura, nos aproxima da 

sociologia da educação, em um campo de pesquisa educacional. Tal aproximação nos parece 

inevitável, em uma abordagem ampla da inclusão, estreitamente relacionada à socialização 

escolar e à interação social, e em uma prática de formação leitora que estabelece um ritual 

social e escolar, no qual os sujeitos são inseridos em uma cultura que requer determinados 

comportamentos sociais.  Assim, assumimos que a sociologia da educação, enquanto “um 

campo de pesquisa educacional, que deve se preocupar com uma relação clara entre 

conhecimentos teóricos e práticas pedagógicas de professores e alunos” (FERREIRA, 2004, 

p.20) traz contribuições para uma reflexão sensível e crítica sobre as dimensões sociais e 

educacionais do processo de intervenção realizado. 

Partindo desse campo mais amplo, a experiência de buscar a organização de uma 

comunidade de leitores em um ambiente desafiador nos permite especificar o nosso enfoque 

sociológico e lançar hipóteses sobre uma possível sociologia da leitura escolar, frente às 

particularidades das relações estabelecidas em nosso grupo-sujeito. É fato que as sessões de 

leitura assumiram uma estrutura social diferenciada, reforçada pela situação investigativa. 

Essas mudanças possibilitaram outros modos de interação entre todos os sujeitos envolvidos e 

cada aula funcionou como um ritual de leitura, com regras, papéis atribuídos, direitos e 

deveres estabelecidos para o bom funcionamento daquilo que se pretendia uma “partilha 

social da literatura”, um espaço de comunhão e inclusão em torno do texto literário. 

Sabemos que a sociologia da leitura está inscrita em uma perspectiva mais geral 

sobre as relações entre leitura, cultura, política e sociedade, de modo que a nossa pequena 

janela de uma casa ainda em construção não nos permite um olhar tão abrangente, ainda que 

esteja envolvida em uma organização social maior, o que nos fez optar por uma sociologia da 

leitura escolar, aquela que aconteceu entre as quatro paredes do nosso espaço comunitário. 

Nela, destacamos alguns aspectos importantes que versam sobre a organização social adotada 

para a nossa experiência escolar: as formas de agrupamento, a organização do tempo e do 

espaço, a definição de papéis nas relações interativas.  

A tarefa de ler está historicamente associada à tarefa de agrupar. Como vimos, as 

práticas de leitura e contação de histórias surgiram, primeiramente, em grupos e até as mais 

antigas rodas de leitura e contação já possuíam formas de organização dos sujeitos, divididos 

em leitores/ouvintes e leitores/contadores (MANGUEL, 1997). Mas a leitura como prática 

individual e solitária nunca perdeu o status que atribui ao seu praticante a condição de leitor 

competente e autônomo. Para a implementação de nossas aulas, partimos do princípio de que 
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a leitura nunca é um ato individual (sendo, no mínimo, um diálogo colaborativo entre autor e 

leitor) e apostamos na aproximação entre os sujeitos, o que nos levou a restabelecer as 

práticas de leitura oral e de agrupamentos.  

Conforme vimos na exploração das modalidades de leitura, todas as 20 aulas de 

literatura foram formas diferentes de agrupamento de todos, em que se destacam momentos 

de agrupamentos menores. A maioria das aulas reuniu todos em um grande grupo em 

atividades de leitura e audição de histórias compartilhadas, de assembléias, de 

estabelecimento de regras, de vivências poéticas, as quais buscaram se distanciar daqueles 

modelos habituais e tradicionais, nos quais “todo o grupo faz o mesmo ao mesmo tempo [...] 

num modelo de escola que considera todos os alunos como iguais e, em todo caso, no qual 

‘sobram’ as diferenças” (ZABALA, 1998, p.120).  

Já no grande grupo, emergiram situações de conflito e resistência a qualquer 

tentativa de agrupamento. A idéia da organização da classe em semi-círculo foi recebida por 

todos com protestos, pois julgavam ser essa uma disposição apertada e desconfortável. A 

resistência foi ainda maior quando a professora-pesquisadora sugeriu, na ocasião dos 

laboratórios de poemas, que os alunos ficassem de pé e saíssem detrás de suas “armaduras-

cadeiras”, para que pudessem explorar o corpo e abrir os sentidos para o texto poético.  Mais 

uma vez, os protestos foram como ecos pela casa: “Nunca vi aula com aluno em pé. Só vi aula 

com professora em pé”, “Não dá, não dá!”, “Posso sentar?” (1ª sessão – 17/10/07), “Afasta 

aqui gente!” (13ª sessão - 13/11/07); A insatisfação era tamanha que chegava a provocar 

brigas e empurrões. Essa resistência deu-nos mais convicção sobre as formas de organização 

social que escolhemos para o momento de intervenção e reafirmou a importância desse 

momento como um espaço de aprendizado social sobre como conviver em comunidade.  

A forma de organização em um grande grupo foi propícia às discussões de pós-

leitura que visavam conhecer os níveis de compreensão em situações nas quais todos 

pudessem exercitar a colaboração, a argumentação e a contra-argumentação, a contestação e a 

concordância, bem como outras formas de interações discursivas já aprofundadas.      

 Ainda no grande grupo, adotamos a estratégia de modificar os lugares dos alunos 

devido à separação já demarcada no espaço entre o grupo dos que não lêem e o grupo dos que 

lêem. O objetivo dessa estratégia era fazer com que os alunos descobrissem outros vínculos, 

outras afinidades e outros pares de interação. O resultado disso foi ainda mais desafiador, pois 

muitos se recusavam, terminantemente, a se sentar ao lado do colega e justificavam tal atitude 

com xingamentos e ofensas, em constantes práticas de bullying.       
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Em resposta a essas situações, decidimos correr o risco de organizar os alunos em 

grupos menores que se diferenciassem, por completo, dos agrupamentos observados em 

outras etapas da pesquisa. A idéia era fazer com que os alunos se enxergassem em um 

momento de conhecimento e apreciação da diferença, para além de barreiras segregativas 

anteriormente construídas. Nessa função mediadora, a literatura quebra as barreiras e oferece 

horizontes múltiplos, em um processo de abertura para o texto e para o outro, como nos 

ensina Petit (2008, p.84): 

Esta abertura para o outro pode assim realizar-se por meio da identificação, 
quando nos colocamos no lugar da experiência do outro, sobretudo por 
meio da leitura dessas histórias “vividas”, que fascinam muitas pessoas. 
Pode também se dar graças a um conhecimento suplementar, que confere 
um domínio suficiente para não se sinta mais medo do outro.  
    

Pensamos que os pequenos grupos favoreceriam essa abertura e, assim, realizamos 

atividades de júri, de competição de adivinhas, de leitura em voz alta e de prosódia, de forma 

que todos se experimentassem como sujeitos ativos de um processo democrático e 

construíssem vínculos afetivos, por meio de um sentimento de cooperação no grupo menor.  

Uma ilustração positiva dessa forma de agrupamento é a competição de adivinhas, 

na qual os meninos, que brigavam constantemente, uniram-se para derrotar as meninas em um 

exercício cognitivo e social. Essa atividade, correspondente à 10ª sessão de leitura (08/11/07), 

quebrou barreiras físicas, na forma como reuniu alunos em abraços coletivos para planejar 

gritos de guerra, pensar nas respostas para as adivinhas e comemorar os acertos; quebrou 

barreiras sociais na maneira como aproximou todos do grupo, independentemente de suas 

habilidades leitoras ou qualquer outro rótulo baseado no preconceito. Nesses fatos, 

identificamos um avanço no processo de socialização dos alunos e, por isso, elegemos esse 

como um momento de inclusão auxiliado pela forma de agrupamento estabelecida.    

Por fim, destacamos a leitura em duplas como uma decisão de pesquisa que 

contribuiu significativamente para os processos de inclusão social naquela comunidade em 

construção. Essa estratégia também foi alvo de forte resistência por parte dos alunos, pois até 

então, para eles era inaceitável a idéia de partilhar o livro, de partilhar a leitura, como vemos 

no recorte abaixo: 

Episódio 19: Pré-leitura da 3ª sessão (19/10/07) - Um bicho de pé de 
estimação (Sylvia Orthof)
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PP: Noé! Por favor fique com Levi pra ele não ficar sozinho. Hoje a leitura 
vai ser feita em duplas. Então, todos têm que formar duplas. Eu não quero 
ninguém lendo sozinho.      
Rute: Tia! Me dá um livro! 
<Todos pediram os livros que sobraram> 
PP: Não. Só vou dar um livro para cada dupla. Eu quero que vocês 
aprendam a conviver com o colega. Aprendam a dividir o livro. Uma coisa 
muito importante: vocês lembram do combinado que fizemos em relação ao 
livro? 
Abel: Eu não quero ficar com ninguém. 

A resistência manifestada na 3ª sessão de leitura foi, aos poucos, se dissipando em 

uma aprendizagem progressiva sobre a partilha social da leitura e do livro e do espaço de ler, 

chegando até a possibilitar um exercício de cooperação na leitura, ainda na 3ª sessão: 

Episódio 20: Leitura da 3ª sessão (19/10/07) - Um bicho de pé de 
estimação (Sylvia Orthof)
PP: Agora, chegou o momento que vocês pediram tanto. A leitura em 
duplas. Vamos lá! Adão e Lameque vão começar a ler a história. Página 15, 
primeiro parágrafo. Vão ler até “pé”. E a dupla seguinte tem que ficar atenta 
para continuar. Os demais vão acompanhando com os olhos [...]. Tá bom? 
Comecem pelo título da história. 
Israel: Eu e Noé queremos ler primeiro, tia! 
<Leitura em voz alta pelas duplas de alunos. Nas duplas em que um aluno 
não sabia ler, o outro mais experiente ajudava> 

Outro momento de destaque quanto à organização em duplas aconteceu no debate de 

fábulas, em que os alunos se beneficiaram, mutuamente, em atividades de leitura 

compartilhada, discussão e argumentação em defesa ou oposição à moral das fábulas. Esse 

momento consistiu em espaço de grande interação com o outro, de valorização da diferença, 

da individualidade e de apoio mútuo, com a formação de duplas inusitadas e nunca antes 

vistas juntas. Sobre isso, admitem O’Brien e O’Brien (1999, p.184): 

Há uma carência de oportunidade para relacionamentos mais próximos, 
mútuos e contínuos. [...]  Embora as amizades não possam ser forçadas, seu 
desenvolvimento pode ser encorajado, alimentado e facilitado nos 
ambientes educacional e comunitário. Os alunos [...] podem beneficiar-se da 
aprendizagem de habilidades específicas nos comportamentos que podem 
melhorar o desenvolvimento das amizades e das interações sociais.      

Assim sendo, podemos afirmar que o debate de fábulas promoveu apoio social e 

cognitivo, sentimento de solidariedade e companheirismo, além de estimular amizades em 
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potencial, por meio de uma experiência em comum, o que atesta sua importância na 

sociologia da leitura que sugerimos.  

De modo geral, concluímos que, assim como a organização em duplas, todas as 

outras formas de agrupamento tiveram o seu valor em um processo de inclusão e formação 

literária, embora tenham exigido muita paciência, negociação, flexibilidade, sensibilidade e 

compromisso por parte de todos. É importante perceber que os processos de socialização em 

torno do ensino de literatura pressupõem uma construção que jamais pode ser imposta por um 

modelo de organização social do grupo. É algo que exige tempo e espaço. 

Assim como as formas de agrupamento, destacamos em nossa sociologia da leitura, 

a organização do tempo e do espaço, “duas variáveis que, apesar de não serem as mais 

destacadas, têm uma influência crucial na determinação das diferentes formas de intervenção 

pedagógica” (ZABALA, 1998, p.130). Esses fatores são considerados importantes devido à 

complexidade de um processo de formação literária: a escolarização de um texto artístico em 

relação sistemática e mediada com um grupo heterogêneo de aprendizes.  

Quanto ao tempo, tivemos como princípio a flexibilidade e variedade de recursos, 

uma vez que as aulas aconteciam no primeiro momento e podiam, conforme o envolvimento, 

a recepção dos alunos, as seqüências didáticas, o estabelecimento de relações entre os alunos 

e a progressão da discussão, ser ampliadas em atitudes de improvisação e (re)planejamento a 

partir de um planejamento flexível. Em outras palavras, as aulas foram como variáveis que 

atendiam a objetivos precisos de formação literária, e não a períodos rígidos de imposição 

literária.  

A aula de literatura possui seu próprio ritmo e fluidez, exige concentração e 

participação, principalmente em uma proposta de andaimagem, o que nos levou a organizar o 

tempo conforme o engajamento e as necessidades do próprio grupo, pois logo que 

aparentavam estar cansados e desinteressados pela discussão em torno do texto literário, 

encaminhávamos a discussão para o fim, de modo que a aula de literatura não fosse associada 

a uma prática enfadonha e desgastante. A opção pelo primeiro horário também contribuiu 

para uma maior adesão por parte dos aprendizes, já que este é o momento de maior tempo, 

concentração e disciplina. Outra estratégia bem sucedida foi a opção de escolher alguns dias 

alternados da semana para a realização das sessões, no intuito de que as crianças tivessem 

tempo para criar expectativas e previsões sobre as aulas que estavam por vir. Ressaltamos, 

ainda, a importância da variedade de recursos utilizados nas diferentes aulas, a fim de 

favorecer a concentração e o engajamento dos alunos durante o transcurso da intervenção. 
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Ainda no que se refere à organização do tempo, pensamos ser relevante o fato de 

que, em decorrência da pesquisa, ter sido acrescido, ao tempo de aprendizagem daquelas 

crianças, um tempo para o ensino da literatura com vistas à inclusão nesta e por meio desta. 

Como já foi discutido anteriormente, a sala de aula assumiu outra organização 

espacial para as aulas de leitura. Essa mudança está, igualmente, baseada em critérios 

relacionados com o objetivo maior de possibilitar a formação literária em um ambiente 

acolhedor e inclusivo. Mas, diante de algumas limitações impostas pelas condições precárias 

do ambiente disponibilizado para um encontro com a literatura, algumas providências foram 

facilitadoras de um processo de inclusão social que acontecem no espaço compartilhado pela 

microcomunidade. 

Primeiramente, julgamos que o espaço deveria se organizar de forma que ficasse em 

evidência o protagonismo dos leitores em formação e da própria literatura, bem como o 

caráter comunitário que se pretendia instaurar. Além disso, deveria propiciar momentos de 

participação ativa, durante os quais os alunos pudessem ouvir, ver e dirigir a palavra ao outro. 

No objetivo de fazê-los crescer como leitores e como comunidade, concordamos com Zabala 

(1998, p.132), quando afirma que  

a necessidade de que o aluno viva num ambiente favorável para seu 
crescimento também inclui, e de maneira preferencial, o ambiente em que 
deve se desenvolver. O estado de ânimo, o interesse e a motivação 
receberão a influência do meio físico da escola. Criar um clima e um 
ambiente de convivência e estéticos, que favoreçam as aprendizagens, se 
converte numa necessidade da aprendizagem e, ao mesmo tempo, num 
objetivo de ensino. 
    

Com essa base, adotamos o semi-círculo como espaço de convivência, diálogo e 

interação com o outro, pois, dentro das limitações do espaço que nos disponibilizaram para a 

construção da casa, essa disposição foi a que mais se aproximou de uma organização espacial 

inclusiva e estética.  

O semi-círculo, na visão de Cazden (1991, p. 69, tradução nossa), é uma variação 

necessária à estrutura da aula, uma vez que estimula a interação professor-aluno e aluno-

aluno. Ela adverte, ainda, que “os professores que desejem facilitar a interação dos alunos 

durante sessões discursivas, farão bem em colocar os pequenos em círculo”.    

Nossa experiência reafirma essa posição, considerando que a organização do espaço 

em semi-círculo, embora tenha sofrido resistência por parte dos alunos, favoreceu situações 

interativas não somente entre os sujeitos mas entre os sujeitos e os diversos materiais de 
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leitura; possibilitou uma democratização do espaço de ensino, o acolhimento das diferenças e 

dificuldades de ajustamento físico e social; deslocou a perspectiva do espaço individual para o 

coletivo; quebrou a barreira física que dividia a turma em subgrupos rotulados e competitivos.     

Essa estratégia também sofreu variações, dependendo do tipo de andaime escolhido. 

Se tínhamos competição de adivinhas, os grupos se uniam em dois pequenos círculos e 

viviam uma relação íntima diferenciada; se tínhamos contação com objetos, todos se 

aproximavam em um grande semi-círculo no chão e exploravam os objetos; se tínhamos 

debate de fábulas, duplas vivenciavam um encontro partilhado com o texto; se tínhamos 

contação com materiais ampliados ou objetos, utilizávamos todo o espaço de circulação para 

que todos pudessem apreciar, ler e sentir a textura dos recursos selecionados; se tínhamos um 

laboratório de poemas, todos ficavam de pé, lado a lado. Nessa dinâmica, percebemos 

avanços tanto no aspecto cognitivo, no que diz respeito ao desenvolvimento da autonomia 

leitora, como no estabelecimento de um clima afetivo.  

Identificamos, ainda, algumas atitudes que se encaminhavam para a construção de 

uma verdadeira comunidade, expressas nas menções que as crianças fizeram à organização do 

espaço, em um momento de avaliação das aulas. 

Episódio 21: Entrevistas finais, ocorridas após as sessões de leitura 
PP: Que diferenças você percebeu entre essas aulas de leitura, de literatura, 
e as outras que você já teve? 
Agar: Acho diferente. [...] Muita coisa, porque tia Terezinha, ela escreve no 
quadro pra pessoa ler e você, tia Danielle, ensina, vai lá, senta lá, faz roda, 
em pé.  
PP: E as aulas que você tem na biblioteca, com a professora Siméia? São 
diferentes?  
Agar: Ela não senta no chão não. Ela só faz mandar sentar lá, dá os livros e 
lê e, quando terminar, “jogos”, e aí, volta pra sala. [...] Muda, muda um 
bocado de coisa que a da senhora senta lá, lê em pé, tem o avental, tem os 
dedos. Na sala de aula é muito mais legal, porque tá’ com a professora. 
[...] 
PP: Durante as aulas, o clima da sala mudava? 
Agar: Mudava. Mudava. As carteiras e tudo. 
[...] 
PP: Você gostaria que tivesse mais aulas? 
Maria: Gostaria. 
PP: Por quê? 
Maria: Porque é bom ouvir, se sentar no chão, ficar todo mundo junto, de se 
sentar e cantar, ler a historinha.  
[...] 
PP: Você gosta da organização das carteiras em semi-círculo? 
Adão: Gosto. 
PP: E você acha que a turma tá’ melhor? Tá’ mais unida? O clima mudou?  
Adão: Tá’ mais unida.
[...] 
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PP: Na sua opinião, ocorreram mudanças na turma depois das aulas de 
leitura? 
Lameque: Tá’ diferente. Tá’ mais perto. 
[...] 
Israel: Mudou o semi-círculo. 
PP: Você gostaria que tivesse mais aulas? 
Israel: Gostaria. [...] Porque é legal. Tem mais espaço. 
PP: Espaço? 
Israel: É, na sala.  

Os trechos grifados reforçam o argumento de que a organização do espaço contribui 

de forma significativa para um processo de interação social, dinamizando as aulas e tornando 

possível um maior envolvimento com o texto literário, com os recursos plásticos e com o 

ambiente das aulas de literatura.   

Nessa unidade que é a sala de aula, com organização social, temporal e espacial 

delimitadas por um conjunto de normas, convenções, relações de afetividade e de 

comportamento, papéis sociais foram assumidos por alunos e professores em um processo de 

formação literária. Assim, a definição de papéis nas relações interativas é estabelecida pelas 

formas de atuação nessa estrutura social. De um lado, tínhamos uma pesquisadora atuando 

como professora de literatura, em uma intervenção especificada por exigências investigativas. 

De outro lado, tínhamos alunos atuando como sujeitos de uma pesquisa na qual assumiram o 

papel de aprendizes de literatura. Em meio a esse cenário, encontrava-se a professora titular 

da sala no importante papel de observadora das aulas.  

No ritual social de formação literária, assumimos um papel e estabelecemos, para os 

sujeitos, papéis que foram sendo ocupados gradativamente, conforme o ritual de ensino e o de  

pesquisa iam sendo internalizados. Segundo Turner (1999, p.71), o estabelecimento de papéis 

e sua assunção em rituais sociais são essenciais à interação, uma vez que “nos permitem 

conservar nossas máscaras e manter nossa dignidade e ao mesmo tempo reforçarmos nossos 

sentimentos de pertencer a um todo social maior”.      

Quanto à definição de papéis no interior da comunidade, interessa-nos de modo 

particular, entender como se estabeleceram as oportunidades educativas, comunicativas, 

afetivas e sociais, frente às relações interativas entre a professora-pesquisadora, a comunidade 

e os alunos. 

Primeiro, havia uma professora-pesquisadora que, em sua relação com uma 

comunidade de alunos, objetivava, principalmente, tornar essa comunidade um lugar 

democrático de leitores de literatura. Partindo do pressuposto de que o eu se constitui em sua 

relação com o outro, pretendíamos que da relação eu-comunidade e outro-professora pudesse 
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haver uma constituição comunitária positiva no que se refere à formação da autonomia leitora 

e ao desenvolvimento de um sentimento de pertencimento a um grupo que lê e aprecia o texto 

literário, isto é, digno do status de leitor.  

Inicialmente, a assunção de papéis por parte da professora-pesquisadora e da 

comunidade se caracterizou como um processo de desequilíbrio e tensões, pois é preciso 

tempo para se apropriar das características, normas e convenções culturais daquela nova 

situação social que era o ensino de literatura. Gulassa (2004, p. 97), ao estudar os processos 

grupais, à luz de Wallon, chama esses desequilíbrios e essas tensões de uma luta conflitante, 

na qual um precisa do outro que “conforta, alimenta e acolhe por um lado, mas por outro 

impede, enquadra e limita”, e é justamente essa luta que “retrata a relação de interação pela 

qual o indivíduo se constrói”.  

Nesse conflito que é a própria interação, a pesquisadora teve o desafio de assumir o 

papel de professora daqueles alunos e, ainda assim, continuar pesquisadora, exercendo ambas 

as funções, diante de uma comunidade com problemas de disciplina, em um ritual social de 

ensino jamais experimentado, o que inevitavelmente causa estranhamento, desajustes iniciais 

e conflitos. A maior dificuldade foi construir, no tempo de vinte aulas, uma relação de 

autoridade em uma turma que, há pouco, tinha como referência uma única professora e que, 

durante a pesquisa, alternou seu papel, participando do novo rito social. 

A relação de autoridade entre o eu-comunidade e o outro-professora, por se tratar de 

uma construção, exigiu que a professora-pesquisadora, na plena assunção de seu papel, 

buscasse uma organização social, temporal e espacial, que fosse favorável a essa relação, 

assim como uma “tática disciplinar” que não tornasse conflituoso o encontro com a leveza da 

arte literária. É importante ressaltarmos que essa tática disciplinar não visava somente à 

eficiência em um processo de ensino e de pesquisa, mas também a realização das 

necessidades concretas para a construção de um sentimento de comunidade que pudesse 

envolver os moradores da casa-literatura.   

A tática que nos pareceu mais coerente com os nossos objetivos foi a negociação e a 

proposição de normas de convivência que pudessem colocar em evidência o comportamento e 

as colaborações que se esperava de cada um em razão ao papel que assumia na comunidade. 

Essas regras, que receberam o nome de combinados, foram construídas com os alunos em um 

processo acordado e consciente, no qual os alunos puderam pensar e discutir sobre aquilo que 

julgavam importante para o bom aprendizado e relacionamento entre as pessoas, em uma aula 

de literatura. Na constante retomada e internalização desses combinados, a comunidade ia 
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internalizando também seu papel, como podemos ver pela freqüência com que os combinados 

foram retomados: 

1ª Sessão de leitura - 17/10/07 
PP: Gente! Olha o combinado aqui. Olha o combinado! <apontando para o 
cartaz de combinados> Raquel está levantando a mão, então, vamos parar 
para ouvi-la. Diga Raquel! [...] 
PP: Pronto! Amanhã, nós teremos mais uma aula de leitura e eu espero que 
vocês colaborem mais, vamos tentar cumprir mais com os nossos 
combinados. Até amanhã! 
4ª sessão de leitura - 24/10/07 
PP: Silêncio! Licença! Vocês já esqueceram os combinados? 
11ª sessão de leitura - 09/11/07 
PP: Gente! Por favor! O que vocês têm hoje? Esqueceram todos os 
combinados de uma só vez? Do que vocês estão precisando? 

Apesar de a necessidade de retomada dos combinados ter se apresentado de forma 

esporádica, não podemos afirmar que a questão da latente indisciplina tenha sido 

completamente resolvida em função do estabelecimento de combinados, mas identificamos 

avanços significativos na conquista da disciplina e no relacionamento entre a professora-

pesquisadora e a comunidade, atestados por seus próprios membros. 

Episódio 21: Entrevistas finais, ocorridas após as sessões de leitura 
PP: Na sua opinião, ocorreram mudanças na turma depois das aulas de 
leitura? 
Adão: Antes, era todo mundo bagunceiro. Agora, é pouco bagunceiro. 
Agar: Assim, de tia tá’ reclamando com os meninos. Agora, tia, senta. E, 
com a senhora, os meninos ficam bem quietinhos, por isso que mudou. 
Diná: Teve umas meninas que antes gritavam. Tá’ melhorando.  

Outro fator que contribuiu para esses avanços testemunhados pelos alunos foi a 

busca constante de uma postura democrática, dialógica e comunicativa, na qual todos 

participavam das decisões, seja para opinar sobre os materiais de leitura e os recursos 

plásticos, seja para opinar sobre o espaço e o tempo da aula, seja para retomar e questionar 

combinados. Esse posicionamento diante da comunidade decorre do entendimento da 

educação como 

um processo de participação orientado, de construção conjunta, que leva a 
negociar e compartilhar significados, faz com que a rede comunicativa que 
se estabelece na aula, quer dizer, o tecido de interações que estruturam as 
unidades didáticas, tenha uma importância crucial (ZABALA, 1998, p.101).  
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Partindo dessa compreensão, estabelecemos canais de comunicação com os 

diferentes sujeitos que faziam parte do ritual comunitário. Com a professora titular, 

solicitamos registro escrito e encontros formais para o (re)planejamento e a análise das aulas. 

Mas, o canal não funcionou devido ao fato de a professora titular não ter aderido à sua função 

de observar e registrar as sessões de leitura. Essa foi uma quebra do protocolo da pesquisa 

ocasionado pela não adesão da professora titular da turma. Em decorrência, o máximo que 

conseguimos foi um registro avaliativo e genérico das aulas (que não corresponde ao gênero 

diário), bem como algumas conversas informais sobre a tática disciplinar e os procedimentos 

metodológicos, quando o que pretendíamos era diário com registros das aulas que pudessem 

complementar os dados construídos por outros instrumentos e nos auxiliar nas análises.  

Já com os alunos, a adesão ao papel foi concretizada e o canal de comunicação se 

estabeleceu, de modo que a professora-pesquisadora se tornou, progressivamente, uma voz 

reconhecida e considerada pela comunidade, e a possível causa dessa atitude foi a 

consideração recíproca por parte da professora-pesquisadora, manifestada em ações de 

atenção e interesse ao que os alunos sentiam, pensavam e aprendiam. Além da própria 

recepção da comunidade às aulas de literatura, recorremos à assembléia, como estratégia 

didática e interativa para que a comunidade pudesse avaliar as sessões de leitura e sugerir 

encaminhamentos. Esse momento foi fundamental para a constituição da comunidade e de sua 

aproximação com a professora-pesquisadora, uma vez que os alunos puderam colocar em 

pleno exercício o papel de membro pertencente e ativo. 

É fundamental esclarecer que as estratégias didáticas e metodológicas estão no 

centro de uma relação entre o eu-comunidade e o outro-prefessora, pois também contribuíram 

para o desempenho de papéis e para o estabelecimento de interações educativas, afetivas e 

sociais. Sobre essas estratégias destacamos o uso de recursos plásticos e de práticas de leitura 

e contação agregadoras, que vão ao encontro da proposição de ZABALA (1998, p.93), de que  

os professores contem com o maior número de meios e estratégias para 
poder atender às diferentes demandas que aparecerão no transcurso do 
processo de ensino-aprendizagem. [...] É imprescindível prever propostas de 
atividades articuladas e situações que favoreçam as diferentes formas de se 
relacionar e interagir. 

   É exatamente isso que foi pretendido quando a professora-pesquisadora vestiu o 

cenário de histórias em forma de avental, sentou com as crianças em torno de objetos, usou 

sua voz para ser o caminho de entrada no livro, compartilhou o mesmo livro e também usou 
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um “livro gigante” (álbum seriado) para orientar toda a comunidade, rumo ao caminho 

prazeroso da leitura. Com isso, o eu-comunidade e o outro-professora superaram os conflitos 

e passaram a depender um do outro para experimentar a literatura, como em uma simbiose 

comunitária e poética.   

Se deslocarmos essa relação para uma perspectiva individual, entenderemos que 

todas essas relações estabelecidas entre professora-pesquisadora e comunidade influenciaram 

de forma decisiva as relações entre professora-aluno, contribuindo também para a construção 

do indivíduo em uma coletividade. Do ponto de vista individual, temos a professora-

pesquisadora como uma referência de comportamento, de práticas, de linguagem, de normas, 

de culturas e de convenções para a constituição do eu-aluno. Do ponto de vista da professora-

pesquisadora, a relação com um grupo marcadamente heterogêneo, cujos alunos carregavam 

rótulos e viviam em constante clima de competitividade e violência, era um desafio que exigia 

um olhar acurado para cada indivíduo, em suas necessidades, interesses, sentimentos e 

expectativas. Em outras palavras, o eu-aluno não poderia ser considerado pelo eu-

comunidade; por isso, outra relação precisava ser construída com base em um planejamento 

sensível, flexível e rico em possibilidades de interação. 

Considerando os perfis da diversidade de alunos, percebemos que uma base sólida 

para a construção de relacionamentos com eles seria a afetividade. Partindo do conceito de 

que a afetividade é “o conjunto funcional que responde pelos estados de bem-estar e mal-estar 

quando o homem é atingido e afeta o mundo que o rodeia” (DÉR, 2004, p.61), julgamos que 

essa seria uma via decisiva para o sucesso nas relações sociais e educativas e, principalmente, 

para o engajamento na leitura literária. 

Na intenção de criar um vínculo afetivo com os alunos, a professora-pesquisadora 

tinha em vista sua condição de mediadora das relações interativas na comunidade e de 

mediadora das aulas de leitura, na construção de uma postura que deveria ser de autoridade e, 

ao mesmo tempo, democrática e acolhedora de moradores que, assim como têm sede da 

literatura, têm sede de afeto.  

Para tanto, a própria literatura, em sua dimensão afetiva e provocadora de sensações 

e sentimentos, foi facilitadora no estabelecimento de vínculos sociais. Isso também se dá pelo 

modo como a sua linguagem acolhe a diferença e individualidade do ser, humanizando-o, 

tornando-o solidário e aproximando-o do outro, principalmente se esse outro for aquele que, 

por meio da sua voz, lhe proporciona o encontro com um texto que, em uma situação de 

leitura, passa a ser dele e o singulariza.  
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É evidente que a cumplicidade e o afeto entre aluno e professor se criam em 

qualquer situação de ensino, seja o seu objeto a literatura ou não. Porém, em um ensino de 

literatura, esse vínculo se configura de outra maneira, tendo em vista toda a carga afetiva e 

emocional que esse texto convoca para esse encontro entre aquele que ensina e aquele que 

aprende.  Um exemplo disso são as características que pensamos serem fundamentais para um 

professor de literatura, principalmente, na construção de uma relação com seus leitores-

aprendizes: a sensibilidade para perceber que uma relação com a arte possibilita 

manifestações mais pessoais e subjetivas; a consciência de que a literatura é uma linguagem 

que dá margem à liberdade de pensamentos, sentimentos e emoções do leitor e, por isso, traz à 

tona as diferenças e diversidades mais imperceptíveis, o que exige atenção e respeito por parte 

do professor.  

Essas são afirmativas baseadas na própria experiência com os alunos da CMT, na 

qual não havia espaço para imposições, nem para padronização de recepções ao texto literário 

que, por sua vez, os desnudava em suas fraquezas e necessidades afetivas e os tornava mais 

abertos a vínculos e a afetos, pois, como bem nos disse Petit (2008), a leitura é território de 

abertura para o outro e convida para diversas formas de vínculo social. Isso leva-nos a pensar 

em troca de afeto nas situações que freqüentemente são associadas apenas à troca de saberes, 

em atitudes autoritárias de controle e imposição de regras, como é o caso das relações que se 

estabelecem no contexto da sala de aula entre professor e aluno. 

Assim como a literatura favorecia o vínculo afetivo, o avesso também se dava em 

uma relação dialética, uma vez que o clima afetivo e favorável à construção de uma 

comunidade favorecia, de sobremaneira, a formação literária dos alunos. “Trata-se, enfim, de 

uma questão de “espírito do lugar”: um contexto, um ambiente mais amplo que o da família, 

que o do próprio meio social, pode incentivar a leitura” (PETIT, 2008, p.145). Em outras 

palavras, o “espírito afetivo” se traduzia em “espírito de comunidade”, o que contribuía 

diretamente para a formação de leitores de literatura. Acrescentamos a isso que o professor, 

referência de leitor mais experiente para os alunos, ao se preocupar com as relações 

interativas que estabelece com cada aluno, torna-se um membro essencial para constituir esse 

“espírito do lugar” favorável ao ensino.   

Nessa preocupação, outro aspecto fundamental é a atenção à diversidade, pois assim 

como os leitores não são iguais, não se formam da mesma maneira. É preciso estar atento a 

tudo que possa facilitar ou dificultar o processo de formação leitora dos indivíduos, a fim de 

que todos tenham direito à casa-literatura. As metodologias e os recursos utilizados foram 

pensados para todas as diferenças, já conhecidas na etapa de observação da pesquisa, o que 
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facilitou o desenvolvimento do trabalho pedagógico, o atendimento às necessidades dos 

alunos e a aproximação com eles, pela quebra de barreiras que dificultavam a interação. Na 

verdade, o que tentamos foi concretizar uma inclusão pelo ensino de literatura, o qual tem, na 

visão de Zabala (1998), 

a atenção à diversidade como um eixo estruturador. [...] se trata de uma 
forma de intervenção extremamente complexa com uma autêntica atenção à 
diversidade, que implicou estabelecer níveis, desafios, ajudas e avaliações 
apropriados às características pessoais de cada menino e menina. 

É evidente que, no contexto, no tempo e na proposta da pesquisa, algumas barreiras 

não puderam ser superadas, como no caso do grupo dos que não lêem, o qual foi inserido em 

um processo de formação literária, quando ainda em processo de alfabetização. No entanto, 

em uma proposta mais ampla do que a alfabetização, conseguimos avanços com esses alunos 

e acreditamos que cada um leu, ouviu e apreciou o texto literário à sua maneira, dentro de 

suas possibilidades, guiado pela voz da professora-pesquisadora, lançando hipóteses sobre a 

escrita e as imagens dos livros e se arriscando na leitura. Não podemos garantir, no entanto, 

que eles se tornaram leitores autônomos e competentes, mas temos a certeza de que eles 

foram incluídos, da forma como são, na casa-literatura, na casa-afeto. Isso demonstra que sua 

capacidade leitora não foi impedimento para que eles vivessem experiências ficcionais com o 

texto e relações interativas com os sujeitos.    

Na verdade, ao pensarmos nos alunos rotulados e vitimizados pela exclusão que 

acontecia na sala de aula, as relações interativas com a professora-pesquisadora foram uma 

espécie de pacto manifestado numa relação de inclusão e dependência, seja da voz, seja das 

palavras de motivação e de afeto. Porém é importante destacar que essa relação de 

cumplicidade e afeto não foi algo fácil de construir nem tampouco foi estabelecida com todos. 

Vejamos um caso em particular: 

O caso do menino que não gostava das aulas de literatura 
Levi era um menino que carregava com muita revolta a condição de 
membro (sempre em evidência) do grupo dos que não lêem. Estava sempre 
mal-humorado e descontente. No período das aulas de leitura, sua 
insatisfação só aumentou, levando-o até a recusar o livro, a leitura, a 
atenção da professora. Quando era convocado para participar, escondia-se 
detrás do livro que, com muito esforço da professora, tinha aceitado para 
acompanhar a aula. E assim, passava seus dias de sessão de leitura, 
resmungando, criticando a escola, os colegas e relutante ao prazer e ao 
conhecimento que a literatura podia lhe proporcionar (Diário de campo, 
2007).      
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O caso de Levi é revelador de que, por mais que o professor se esforce, é 

extremamente difícil dar uma resposta adequada às necessidades pessoais dos alunos. Afinal, 

como lidar com um aluno que resiste às aulas de literatura por estas colocarem em evidência 

sua inabilidade leitora? Como lidar com essa culpa e com essa revolta que domina o aluno e o 

enrijece frente ao desafio da leitura literária?  

   Um possível caminho que fez com que Levi, ao menos, aceitasse participar, ainda 

que de modo tímido, das discussões de pós-leitura, foi, além de todas as estratégias já 

explicitadas, o investimento nas relações que facilitassem a auto-estima e o autoconceito, bem 

como uma mediação mais intensa em momentos de leitura silenciosa. Era preciso mostrar-lhe, 

pela própria experiência, que ele era capaz, que ele tinha potencial para ser leitor, a começar 

pelo grande incômodo que o afligia. Esse desejo tornou mais complexo o objetivo de atender 

à diversidade, pois a auto-estima e o autoconceito não são construídos no tempo de 20 aulas. 

Quem nos alerta sobre a pretensão dessa tentativa é Moysés (2001), que conceitua a auto-

estima como o grau de confiança e credibilidade que o indivíduo tem em si próprio, no 

enfrentamento dos obstáculos e desafios da vida, o que lhe confere capacidade individual para 

lidar com problemas internos e externos. Já o autoconceito é a percepção que a pessoa tem de 

si mesma, o que está estreitamente relacionado com a auto-estima.         

Nesse sentido, tentamos, por meio das sessões estabelecer relações de apoio, 

confiança, credibilidade e aceitação, desde o momento em que entregamos o livro em suas 

mãos até o momento em que insistimos para ouvir suas impressões sobre o texto lido, mesmo 

com toda a resistência e a insatisfação, demonstrados por ele. Alguns episódios nos revelam 

essa conquista por meio de apoios à auto-estima e do autoconceito. 

Episódio 22: Pós-contação da 2ª sessão (18/10/07) - Os três porquinhos 
(Ana Maria Machado)  
PP: Quero ouvir quem ainda não falou! Levi! 
Levi: <Escondeu o rosto com as mãos>. 
PP: Por que você está escondendo o rosto Levi? Você é um menino tão 
bonito e inteligente! Diga!  
Levi: Fazia o porquinho feliz para sempre. 
[...] 

PP: Se você fosse um dos porquinhos, você se separaria dos seus irmãos? 
[...]. Agora, eu quero ouvir a voz de Levi. Fale, Levi! Todo mundo aqui é 
igual e está aqui pra aprender. 
Levi: <Balançou a cabeça, afirmando que se separaria>. 
------------------------------- 
Episódio 23: Pós-leitura da 3ª sessão (19/10/07) – Um bicho-de-pé de 
estimação (Sylvia Orthof) 
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PP: Levi! Eu quero ouvir Levi. Ele sempre tem algo interessante a dizer. 
Levi: Tenho um galo de campina, mas ele ainda não tem nome.   

Os episódios acima, ao mesmo tempo em que demonstram uma tentativa da 

professora-pesquisadora de incluir o aluno, em um explícito apelo à sua auto-estima, 

evidenciam um tratamento diferenciado, principalmente quando a professora diz: “Todo 

mundo aqui é igual e está aqui pra aprender”. Trata-se de uma fala que oferece, no mínimo, indícios de 

que ela está lidando com um aluno que tem uma baixa-estima e um autoconceito negativo. De acordo 

com Zabala (1998), essa é uma estratégia positiva, pois “o que determina em maior ou menor 

grau a própria imagem serão os tipos de comentários de aceitação ou de rejeição por parte dos 

professores durante as atividades e, sobretudo, o papel que se atribui à avaliação” (ZABALA, 

1998, p. 101).  

Diferentemente, Cazden (1991, p.91, tradução nossa), embora reconhecendo a 

importância do tratamento diferencial frente à diversidade de alunos, adverte para o fato de 

que “as diferenças que os professores estabelecem atualmente entre seus alunos contribuem 

para reforçar, inclusive para aumentar, as desigualdades de conhecimentos e habilidades 

existentes quando os estudantes têm acesso à escola”. Como saber se não foram justamente as 

tentativas de incluir, conquistar e aumentar a autoconfiança do referido aluno que lhe 

causaram constrangimentos e aborrecimentos? Na visão de Cazden (1991), isso é provável, 

pois, “às vezes, uma informação bem intencionada sobre diferenças culturais pode contribuir 

de maneira involuntária para o fomento de estereótipos e, em conseqüência, um tratamento 

diferencial” (CAZDEN, 1991, p.91, tradução nossa). 

Com essa base, o caso de Levi leva-nos a pensar em outra questão: será que uma 

prática sistemática de ensino de literatura não colocou em evidência, perpetuou e tornou até 

mais forte o estereotipo social já existente sobre os alunos que não lêem? A primeira resposta 

que ocorre é não, pois os resultados que temos apontam mais para uma inclusão desses alunos 

do que para uma exclusão reforçada e legitimada. No entanto, foi inevitável um tratamento 

diferenciado a fim de trazê-los de volta para uma comunidade da qual há muito estavam 

excluídos pelo comportamento, pela desmotivação, apatia e pela própria história que eles 

construíram à margem do grupo. Pensamos que o medo e a resistência são sentimentos 

comuns entre aqueles que nunca foram convocados e considerados como sujeitos pensantes. 

Talvez a história de Levi seja um caso típico do desafio possível de ser encontrado em uma 

sala de aula e do medo da democracia e da liberdade que a literatura pode oferecer, aquele de 

que fala Perrenoud (2001).      
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Ainda no que se refere às relações interativas professora-aluno, cabe-nos ressaltar 

uma estratégia simples, porém muito eficaz no fortalecimento de vínculos entre esses sujeitos: 

a instituição dos ajudantes das aulas de leitura. A estratégia consistiu na nomeação, em cada 

aula, de um ajudante para que, em atitude cooperativa, colaborasse com a professora-

pesquisadora em pequenas ações que garantissem o bom funcionamento da sessão, tais como: 

distribuição de livros, organização de materiais, ajuda na resolução de conflitos, dentre outras. 

Era também função do ajudante se tornar uma referência de disciplina, motivação e 

envolvimento, em um processo de ajuda que lhe conferia status na comunidade.  

Na prestigiada posição de ajudante, os alunos olhavam para o processo sob outro 

ponto de vista e se mobilizavam para a disciplina e para o estabelecimento de relações, na 

medida em que tinham de interagir, ao mesmo tempo, com os colegas e a professora-

pesquisadora. Além disso, compreendiam melhor o papel da professora-pesquisadora e seu 

esforço pedagógico para o desenvolvimento das aulas. Quanto a essa iniciativa, Villa e 

Thousand (1999, p.215) afirmam que “o compromisso e a responsabilidade do aluno 

envolvem, no mínimo, comportar-se dentro dos limites das normas sociais aceitas e 

estabelecidas para e por uma comunidade escolar”.

A instituição de ajudantes era, portanto, uma via de interação com a professora-

pesquisadora e com os colegas, em uma atividade que promovia, no mínimo, a reflexão sobre 

o próprio processo de ensino e aprendizagem, o gerenciamento de habilidades sociais e 

afetivas, bem como o exercício pleno do “espírito cooperativo”, numa contribuição “em 

destaque” para a construção da comunidade e a boa convivência na casa-literatura.   

Com isso, os resultados sobre as relações interativas entre o eu-aluno e o outro-

professora demonstram que a docente não só foi incluída pela comunidade, em uma aceitação 

“imposta” pela situação de pesquisa, mas que também foi acolhida por cada aluno, na medida 

em que convocou, explorou e valorizou todas as vozes e identidades leitoras considerando 

suas necessidades, seus sentimentos e suas motivações.   

Todas as atitudes citadas acima convergiram para um avanço nas relações interativas 

entre o eu-aluno e o outro-aluno, superando, ainda que de forma incipiente, a forte 

competitividade instaurada por uma exclusão que acontecia com base na formação leitora. Em 

meio a esse clima de competitividade, identificamos a total ausência de respeito mútuo, 

aceitação das diferenças do outro e reconhecimento do outro como membro da comunidade. 

Os conflitos eram decorrentes de uma confusão de papéis na qual os alunos se enxergavam 

como inimigos, rivais e, por isso, alvos de violência, de hostilidade e de ofensas. 
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Emergiu, nesse cenário, o desafio de estabelecer um bom relacionamento com os 

alunos e entre os alunos, fazer com que cada um assumisse o seu papel e reconhecesse o papel 

do outro, respeitando sua identidade de leitor, suas possibilidades e dificuldades.     

Além da construção de regras de convivência, do estabelecimento de interações 

discursivas promovidas pela metodologia da andaimagem, enfrentamos com determinação as 

atitudes de agressão física ou verbal, repreendendo-as como algo que não tem espaço em uma 

comunidade digna desse nome e discutindo-as sempre que estas aconteciam, em interrupções 

das sessões, com o devido cuidado para que essas atitudes não fossem tomadas como 

discussão do texto literário, nem tampouco associadas a um texto que não se presta a lições 

explícitas sobre comportamento.  

Infelizmente, as cenas de violência aconteciam com freqüência e interrompiam 

momentos preciosos de acercamento do texto literário, lançando, por breves momentos, os 

sujeitos para fora da casa-literatura.  

Episódio 23: Pós-contação da 2ª sessão (18/10/07) – Os três porquinhos 
(Ana Maria Machado) 
<Ana briga com Abel> 
PP: Gente! É incrível! Eu não estou acostumada com isso. Vocês não 
respeitam o espaço da sala de aula. Brigam na sala de aula! Não é assim que 
resolvemos os nossos problemas. Sabia que nada se resolve com pancada, 
com briga? Pessoas inteligentes resolvem seus problemas conversando. 
Rute: Ou então lá fora, né, tia? 
PP: Dentro da sala e fora da sala de aula isso está errado. No final, não se 
resolve. Quando vocês tiverem problemas, tentem conversar. Eu não quero 
voltar a interromper uma aula de leitura de novo, por causa de brigas. 
Voltando pra nossa aula de leitura que foi interrompida por causa de uma 
briga sem sentido... 

E assim aconteciam as interrupções, que nos faziam perder um tempo precioso de 

discussão das histórias, de apreciação do texto literário. A prática do bullying também era 

algo encarado com naturalidade no cotidiano escolar. 

Episódio 24: Pós-contação da 2ª sessão (18/10/07) – Os três porquinhos 
(Ana Maria Machado) 
PP: Eu tenho outra pergunta muito importante. Com que porquinho você se 
identificou? Qual dos três porquinhos é mais parecido com você? Adão! 
Adão: Com Levi. Levi parece um porquinho. 
PP: Não. Eu não perguntei isso. Não diga isso com o colega! Não é correto. 
Eu quero saber de você. Com que porquinho você se identifica? 
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Essa realidade estava enraizada nas práticas sociais vividas por aquela turma, de 

forma que recorremos aos agrupamentos para o estabelecimento de relações interativas bem-

sucedidas. Para isso, contamos com o respaldo de Gulassa (2004, p. 101) na afirmação de que 

“é no grupo que a criança vive efetivamente a construção da sua personalidade. [...]. É no 

grupo que ela adquire consciência de si e dos outros”. No exercício da alteridade, os alunos 

puderam olhar para si e para o outro, em situações de leitura que exigiam participação, 

aceitação, apoio e comunicação.  

Somente a presença da literatura já constituiu uma situação favorável na interação 

entre os pares, na maneira como cada leitor é considerado importante no processo de co-

autoria do texto e passa a se conhecer melhor, a ser elogiado em suas capacidades criativas, a 

desenvolver sua auto-estima e se abrir para o compartilhamento de experiências ficcionais e 

reais. Stainback e Stainback (1999, p. 225) apontam o caminho que nos leva à literatura: “para 

formar vínculos e amizades e criar instituições mais personalizadas e sensíveis, as pessoas 

precisam de oportunidades para comunicarem-se umas com as outras em um nível pessoal”.  

Assim sendo, a oportunidade criada para essa comunicação foi o próprio ensino de literatura, 

socializador em sua natureza.  

Por fim, evidenciamos, nas relações entre alunos, os recursos plásticos utilizados na 

leitura e a introdução de rituais socializadores, tais como a música que abria as sessões de 

leitura e contação, como possibilitadores de uma interação sensível com os pares. Nessa 

interação, com o auxílio da mediação da professora-pesquisadora, ao invés de competirem 

pela leitura, compartilharam, exploravam, um de cada vez, livros, dedoches, aventais, como se 

estivessem à espera de um tempo particular com a leitura, cujo maior encanto era o desejo 

compartilhado do outro e a forma como ele significava a sua experiência com a literatura.  

Estabelecidos e fortalecidos os vínculos entre professora-comunidade, professora-

aluno e aluno-aluno, sentimos segurança para retirar os andaimes e apreciar a solidez da casa-

literatura, apoiada na firme construção de uma comunidade de leitores. Visto o processo de 

construção, resta-nos contemplar a inclusão que aconteceu na literatura e pela literatura. Mas 

aconteceu?    

5.3 A casa, após a retirada dos andaimes 

A experiência de construir uma casa-literatura se encaminhou como um processo 

árduo, gratificante e enriquecedor, mas é relevante sabermos se, de fato, aconteceu a inclusão 

social na escola, pelas vias de um trabalho sistemático com a literatura.  
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Para respondermos a essa questão, é necessário retomarmos o conceito de inclusão 

que motiva o nosso processo de construção. Segundo está explicitado em nossa reflexão 

teórica sobre a inclusão quando há um projeto de construir uma casa-literatura, buscamos uma 

visão ampla desse conceito, para além dos adjetivos que restringem e especificam o público-

alvo, os objetivos e as ações inclusivas. Assumimos a inclusão social na escola como um 

projeto direcionado a todos, que pode, perfeitamente, ser enxergado como uma inclusão 

literária, aquela que acontece em uma prática sistemática de leitura de literatura.  Nesse 

sentido, ela assume contornos próprios e especificados por um objeto que é, ao mesmo tempo, 

matéria-prima, motivação e convite à inclusão: a literatura.    

 Com isso, podemos dizer que depois de retirados os andaimes, estávamos diante de 

uma inclusão literária, sustentada por duas paredes fundamentais, interdependentes e unidas 

pelas bases: a inclusão do aluno no texto literário e a inclusão do aluno em práticas de leitura.   

5.3.1 A inclusão no texto literário 

Para pensarmos na inclusão que aconteceu no texto literário, tomemos como ponto 

de partida as palavras de Bartolomeu Campos Queirós (1999, p. 23):  

Desconheço liberdade maior e mais duradoura do que esta do leitor ceder-se 
à escrita do outro, inscrevendo-se entre as suas palavras e os seus silêncios. 
Texto e leitor ultrapassam a solidão individual para se enlaçarem pelas 
interações. Esse abraço a partir do texto é soma das diferenças, movida pela 
emoção, estabelecendo um encontro fraterno e possível entre leitor e 
escritor. Cabe ao escritor estirar sua fantasia, para, assim, o leitor projetar 
seus sonhos. As palavras são portas e janelas. Se debruçamos e reparamos, 
nos inscrevemos na paisagem. Se destrancarmos as portas, o enredo do 
universo nos visita. Ler é somar-se ao mundo, é iluminar-se com a claridade 
do já decifrado.  

Essa bela descrição da inclusão no texto nos suscita perguntas ainda mais 

provocativas sobre a nossa construção recém-acabada: os alunos foram incluídos na 

literatura? Foram os alunos somados ao mundo ficcional?  Projetaram-se em um trabalho de 

liberdade, criação e co-autoria? Foram acolhidos em suas diferenças? Tiveram encontros 

fraternos com os autores? E, finalmente, entraram pelas portas e janelas das palavras? É com 

base nessa referência literária de Bartolomeu Queirós (1999) que encontraremos os 

argumentos que atestem que as crianças que constituíam o nosso grupo-sujeito passaram a 

morar nessa casa-literatura.     
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É provável que muitas dessas perguntas possam ser respondidas com uma breve 

análise sobre a recepção das crianças. Afirmamos, então, que, em uma realidade adversa, 

encontramos diversos tipos de leitores, com diferentes recepções ao texto literário. Essa é uma 

constatação previsível, que surge das próprias características do grupo e da liberdade 

promovida pela literatura.   

A recepção é, em si, aquela liberdade duradoura citada por Queirós (1999) e 

reiterada por Stierle (1979, p. 121): 

A recepção abrange cada uma das atividades que se desencadeia no receptor 
por meio do texto, desde a simples compreensão até a diversidade de 
reações por elas provocadas – que incluem tanto o fechamento de um livro, 
como o ato de decorá-lo, de copiá-lo, de presenteá-lo, de escrever uma 
crítica ou ainda o de pegar um papelão, transformá-lo em viseira e montar a 
cavalo.   

  

Como vemos, a recepção é um ato complexo que envolve reações diversas, 

desencadeadas por uma experiência que é, independentemente da leitura em comunidade, 

particular e individual e que acontece conforme as diferenças, as necessidades e as 

motivações dos indivíduos. Para apreender algo de tamanha complexidade, amplitude e 

individualidade, seria necessário um registro em vídeo de nossos 31 aprendizes, bem como 

uma análise aprofundada e rigorosa das sensações e dos sentimentos despertados pelo ato da 

leitura e, se é que isso seja possível, ainda assim, não poderíamos ter uma compreensão exata 

das múltiplas recepções ao texto literário. Longe dessa pretensão, o que nos interessa, nesse 

percurso, é pensar nos pequenos, palpáveis e visíveis traços de recepção que nos permitam 

visualizar a inclusão na casa-literatura.  

Vimos que os nossos alunos entraram nessa casa cada um ao seu modo. Uns, com 

muita resistência; outros, sedentos de palavras, afetos e relacionamentos. Houve quem se 

escondesse diante de uma liberdade anunciada pelas palavras, mas também houve quem 

abusasse dessa liberdade. Houve quem achasse que não poderia morar numa casa feita de 

palavras, quando ainda lhe faltava a habilidade leitora, e houve quem usufruísse dela com o 

entusiasmo de um leitor adormecido, como se estivesse à espera de utilizar a habilidade 

leitora já adquirida com uma moradia que valesse a pena. E assim foram entrando aos poucos: 

uns tímidos, uns motivados, outros curiosos, todos diferentes.    

Na recepção dos textos literários, é relevante destacarmos as interações que 

aconteceram com a linguagem literária, em uma comunicação que difere de outras interações, 
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isto é, de outras leituras. Assim os leitores em formação começaram a tatear as paredes feitas 

de uma linguagem diferente que desperta o desejo do toque, da sensação, da apreciação: 

Episódio 25: Pós-leitura da 3ª sessão (19/10/07) - Um bicho-de-pé de 
estimação (Sylvia Orthof) <exploração das impressões sobre o 
texto/situação em que as crianças destacam a relevância da linguagem 
literária > 
PP: Eu gostaria muito de saber qual a parte de que vocês mais gostaram da 
história de hoje. Que parte vocês acharam mais interessante? [...]. 
Israel: Eu achei engraçada. [...] Gostei da parte do barco de riso. 
PP: Do barco de riso? Da risada de Mamede, que era como um barco que 
vinha chegando, chegando, chegando, não é? Alguém mais gostou da risada 
de Mamede? Lembram? 
Todos: Eu. 
Adão: hahahahahahohohohohuhuhu. 
Enoque: Não! Era assim: hihihihohohohuhuhu. 
Agar: Eu gostei do barco da risada. 
Miriã: O riso do homem, de Mamede. Foi muito engraçado.  

Essa demonstração de sensibilidade demonstrada, frente à linguagem literária nos 

autoriza afirmar que os alunos foram convocados a entrar no texto, por meio da linguagem, 

cuja leveza é um traço convidativo: 

A risada de Mamede vinha navegando, navegando, de repente a risada 
chegava! Quando a risada chegava, tudo balançava, igual às ondas do mar, 
tudo ficava alegre (ORTHOF, 1983, p.15).   

Também foram convidados a estabelecer um contrato de comunicação e criação, 

favorecido pelo caráter ficcional do texto. Nos episódios que seguem, podemos ver que as 

crianças aceitaram o convite de entrada na ficção. 

Episódio 25: Pós-contação da 5ª sessão (25/10/07) – A princesa e o grão 
de ervilha (Andersen) 
PP: Preste atenção à pergunta: se você fosse um príncipe, você se casaria 
com essa princesa da história? 
Isaque: Deus me livre. Ela é muito feia, mas se fosse na vida real, poderia 
até ser.  
PP: Olha que interessante! Isaque tá’ dizendo que se fosse na vida real 
poderia até casar com essa princesa. Então, existe uma diferença entre a 
história e a vida real. [...]. Na vida real, tudo pode acontecer? 
Israel: Se tiver conto de fada pode. 
PP: Existe fada na vida real? 
Israel: Existe na minha imaginação. 
Noé: Tia! Se fosse na vida real, ia ser tudo diferente. 
[...] 
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<Na seqüência, eles discutem sobre a veracidade da delicadeza da 
princesa> 
PP: Então, você quer dizer que essa princesa não é delicada, mas você 
lembra que essa princesa sentiu uma ervilha embaixo de vinte colchões e 
vinte acolchoados de pena. Será que ela não é delicada? 
[...] 
Isaque: Ela é delicada porque ela não dormiu a noite inteira. 
Noé: Ela mentiu. Ela olhou embaixo de tudinho’. Ela olhou embaixo. Ela 
me contou.  

O texto que motiva a discussão em destaque traz uma inusitada metáfora para a 

sensibilidade de uma princesa, a sensação de desconforto sobre uma ervilha, embaixo de um 

amontoado de colchões. A sua riqueza ficcional surpreende o leitor e suscita sua reflexão e 

aprendizado sobre a existência de uma princesa com tamanha sensibilidade no mundo real. 

Por outro lado, esse texto tem vazios que permitem ao leitor criar suposições sobre a malícia 

da princesa. Assim, é o próprio texto que, com seus “atrativos”, entusiasma o leitor para a 

experiência inclusiva.   

A distinção entre realidade e ficção assim como a disponibilidade para imaginar e 

criar são fundamentais para uma inclusão que acontece no texto, aquilo que Stierle (1979, p. 

147) chama de “entrada do leitor na situação de comunicação ficcional. [...]. Durante sua 

participação na ficção e na ilusão por meio dela causada, o leitor vive em um mundo da 

relevância, em que, ao contrário da experiência cotidiana, não penetra nenhuma realidade 

perturbadora”. É o que acontece no episódio 25, em que alguns leitores estabelecem relações 

entre o mundo ficcional e o real, distinguindo-os, enquanto um outro leitor preenche vazios no 

mundo da relevância ficcional, fazendo uso de sua criatividade e amparado pelo contrato 

ficcional.      

As interações com a linguagem e a natureza ficcional do texto literário 

desencadeiam outros tipos de interação que dão margem a uma atividade criadora do leitor. É 

como se as janelas fossem se alargando, conforme os convidados vão vivenciando a 

experiência leitora e se apropriando das características da literatura. Quando o leitor descobre 

que o texto literário se abre para ele como algo inacabado e indeterminado, é incluído em 

outras possibilidades de interação que se encaminham para uma atitude de co-autoria. 

Quanto ao trabalho de co-autoria do leitor do texto de ficção, Iser (1996) nos diz ser 

algo tão criativo e imaginativo quanto o próprio ato de produzir. Nessa visão, ele admite a 

obra literária como um processo dinâmico de interação, como um lugar virtual. Conforme as 

palavras do autor, 
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No processo de leitura se realiza a interação central entre a estrutura da obra 
e seu receptor. [...] A obra literária se realiza então na convergência do texto 
com o leitor; a obra tem forçosamente um caráter virtual, pois não pode ser 
reduzida nem à realidade do texto, nem às disposições caracterizadoras do 
leitor. [...]. É só na leitura que a obra enquanto processo adquire seu caráter 
próprio. [...]. A obra é o ser constituído do texto na consciência do leitor 
(ISER, 1996, p.50).  

Se a obra é um lugar virtual constituído no ato da leitura, a inclusão do leitor nesse 

lugar é imprescindível para que a obra se realize como tal. Dessa maneira, o leitor é incluído 

na importante condição de co-autor, de participante que experimenta efeitos, significa e, em 

decorrência, dá existência ao texto ficcional. Vejamos alguns indícios dessa co-autoria, na 

leitura de ficção. 

Episódio 26: Pós-contação da 5ª sessão (25/10/07) – A princesa e o grão 
de ervilha (Andersen)  
<A professora-pesquisadora explora a imaginação das crianças a partir do 
castelo estampado no avental>
PP: Vocês conseguiram imaginar?  
Isaque: Eu imagino que esse castelo é maior do que essa escola.  
Israel: É maior do que o mundo. 
[...] 
PP: Agora, eu quero ouvir o que vocês destacam na história de hoje. Vocês 
gostaram? 
Israel: Eu gostei porque ela queria matar o príncipe pra ficar com o 
dinheiro. 
PP: Você acha, é?  
Todos: Não. 
PP: Não sei, Israel. O narrador não fala nada sobre isso. 
Israel: Assim a história fica mais legal. 
Levi: Eu gostei do castelo. Imaginei ele bonito por dentro. 
José: Eu imaginei ela subindo na escada. 
PP: Hum! Vocês já tinha parado pra pensar nisso que José está destacando? 
Na princesa subindo na escada? O texto não fala, mas ela passou quanto 
tempo pra subir? 
José: 5 horas. 
Isaque: 5 dias. 
Zoar: 10 minutos. 
Adão: 24 horas. 
Israel: Um minuto. É bem facinho’. 
--------------------------------- 
Episódio 27: Pós-leitura da 7ª sessão (31/10/07) – A pequena vendedora 
de fósforos (Andersen) 
<A professora-pesquisadora explora a imaginação das crianças a partir de 
imagens do livro>
Zoar: Ela queria estudar. 
PP: O texto diz isso? 
Zoar: Não diz não, mas eu sei que ela queria ter uma vida normal. 
PP: Eu imagino que sim. Quem ia gostar dessa vida, né? 
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Como podemos observar, quando o texto se abre, seus vazios funcionam como 

portas de entrada, e os leitores entram com sua atividade criadora e sua capacidade 

imaginativa. Embora os recursos de contação dêem apoio e sirvam como ponte para a entrada 

no texto, é a linguagem literária que oferece elementos para o exercício de imaginar, em seus 

implícitos, em seus recursos simbólicos e metafóricos. Essa é a força do texto para a inclusão 

que acontece para dentro dele, espaço virtual no qual o lugar do leitor é condição para a 

realização da leitura e da própria obra.   

É preciso evidenciar que, nessa atividade criativa, a liberdade do leitor é dirigida 

pela estrutura da própria obra que oferece pistas à recepção e impede sua arbitrariedade 

(ISER, 1996). Em outras palavras, se as recepções ao texto podem ser múltiplas e até infinitas, 

isso não quer dizer que qualquer recepção seja válida, uma vez que esta exige uma habilidade 

do leitor no ato de significação do texto. 

Na verdade, o leitor é incluído no texto, conforme suas competências leitoras e 

recepcionais, o que não significa exatamente habilidade para ler no sentido de decodificar o 

texto escrito. Trata-se de algo mais complexo que se refere à experiência de ler literatura e ao 

conhecimento da sua linguagem. É uma competência decorrente da capacidade de 

compreender as direções estruturadas no próprio texto, os possíveis caminhos delimitados 

pelo autor. Como explica Stierle (1979, p. 125), 

A atenção exigida do receptor pode ser diversamente orientada, através da 
combinação dos diferentes recursos estilísticos e composicionais da 
colocação de tema e horizonte. Depende da competência recepcional do 
leitor, até que ponto ele consegue resgatar [...] a intenção de direção, 
objetivada no próprio texto.  

  A esse respeito, podemos dizer que os nossos aprendizes foram incluídos no texto 

literário, conforme suas habilidades, experiências e possibilidades. Os alunos do prestigiado 

grupo dos que lêem experimentaram mais acuidade e individualidade na interação com texto, 

mas também necessitaram de uma mediação da professora-pesquisadora e de recursos 

plásticos para se envolver, significar e descobrir as pistas que levavam à compreensão do 

texto. Do mesmo modo, os alunos do grupo dos que não lêem experimentaram outras vias de 

inclusão no texto, pelas imagens, pelas inferências, pela voz da professora-pesquisadora e, 

igualmente, recorreram ao concreto e ao outro mais experiente para chegar à compreensão do 

texto. E assim iam entrando no espaço democrático do texto literário: tomando posse da 

competência de leitor sem abrir mão de suas diferenças. 
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Um traço da recepção que aproximava esses leitores – independentemente do grupo 

do qual faziam parte, marcando suas relações com o texto literário – era o campo de 

referência compartilhado por eles. É fato que todos os alunos não têm o mesmo repertório de 

vivências, nem tampouco a mesma história, porém compartilham de momentos de violência e 

de segregação que constituem seus campos de referência, fundados em uma experiência de 

mundo (STIERLE, 1979). As marcas desse mundo compartilhado se apresentam com 

evidência na constituição de um campo de referência ficcional, tal como observamos nos 

episódios que seguem. 

Episódio 28: Pós-contação da 5ª sessão (25/10/07) – A princesa e o grão 
de ervilha (Andersen) 
<A professora-pesquisadora explora as relações texto-vida> 
PP: Gente! Trazendo pra vida real. Tá´ difícil encontrar uma princesa assim 
como o príncipe queria? [...] 
Adão: É. As princesas da Casa do Menor são tudo da máfia. Igual à rainha 
da história. 
PP: Como assim. O que é a máfia? 
Adão: É uns cara’ mau que é de tiro. A gangue e a máfia. 
PP: Você disse que a rainha fazia parte da máfia? 
Adão: Fazia 
PP: Como era a rainha? Alguém diga aí em poucas palavras. 
Zípora: Julgava. 
Noé: Julgava pela aparência. 
PP: E as pessoas da máfia julgam o outro pela aparência física?  
Todos: Não. 
Zípora: Não. Só briga por maconha. 
Israel: Briga por fumo. 
PP: Ah! Briga por maconha. E a rainha brigava por maconha? 
Todos: Não. 
Adão: Mas era louca por dinheiro. E a máfia briga por dinheiro e maconha. 
Enoque: E cocaína. 
PP: Na história diz que a rainha era louca por dinheiro ou diz apenas que ela 
não queria que o filho fosse enganado? 
Miriã: Diz que ela queria proteger o filho da maltrapilha. 
PP: Certo! Não queria que o filho fosse enganado por uma falsa princesa. E 
será que naquela época da rainha tinha esses grupos organizados, como a 
gangue e a máfia? 
Todos: Não. 
Israel: Tinha maconha sim. 
PP: Já tinha maconha? 
Israel: Tinha sim. As plantinhas de maconha. 
------------------------- 
Episódio 29: Pós-leitura da 11ª sessão (09/11/07) – João e Maria (Grimm) 
<A professora-pesquisadora explora as impressões sobre os personagens 
da história> 
PP: Foi muito esperto? E, se vocês estivessem no lugar deles fariam 
diferente? O que vocês fariam? Um de cada vez! 
Josué: Eu matava a madrasta. [...]. 
Isaque: Eu mandava estuprar e matar a madrasta e a bruxa. 
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Noé: Eu dava uma facada no bucho da bruxa. 

A relação texto-vida suscitada pela professora-pesquisadora, na qual se coordenam 

campo de referência e campo de ficção, é também uma estratégia de mediar a inclusão do 

aluno no texto literário. Essas são duas sessões, dentre muitas que colocam em evidência o 

campo de referência compartilhado pelos alunos, ponto de partida para a significação e 

compreensão do texto, ponto de partida para a inclusão na casa-literatura, que acolhe esses 

alunos em sua experiência de mundo para, em seguida, ampliá-la, superá-la e distanciá-la por 

meio de uma atividade criativa e imaginativa. Frente a isso, cabe-nos acrescentar que, mais 

uma vez, o potencial inclusivo do texto permite a acolhida do leitor conforme o seu campo de 

referência, uma vez que propõe uma experiência guiada pela palavra, em vez de impor um 

aprendizado. É, portanto, texto que, além de necessitar do leitor para ganhar completude, tem 

um profundo respeito por aquilo que o leitor já traz em sua trajetória.     

Diante desses modos de interação e de inclusão no texto literário, podemos afirmar, 

inspirados em Bartolomeu Queirós (1999), que os alunos foram, de fato, incluídos na 

literatura, somados ao mundo ficcional, em um trabalho de criação, co-autoria, participação 

ativa e imaginativa; experimentaram uma liberdade dirigida em um processo de leitura que 

acolheu suas diferenças e experiências de mundo, ampliando-as com vistas ao 

desenvolvimento de uma competência recepcional. E, com isso, entraram pelas portas da 

casa-literatura, de onde já se pode ouvir suas vozes em um discurso que vale a pena ser 

retomado, como o eco de uma inclusão que aconteceu para dentro do texto. 

Episódio 30: Pós-leitura da 7ª sessão (31/10/07) – A pequena vendedora 
de fósforos (Andersen) 
<A professora-pesquisadora discute sobre a natureza ficcional da 
literatura> 
PP: De que maneira nós podemos entrar na história, no mundo da ficção, lá 
onde vivem os personagens? 
Moisés: Pois não é lendo?! Quando a gente lê, quando a senhora lê, a gente 
vai entrando assim...<Indicando com as mãos um percurso>.   

A entrada pela porta da casa-literatura atestada pelo aluno pressupõe uma prática de 

leitura de literatura que nos leva a pensar nas responsabilidades de um trabalho pedagógico 

frente ao desafio de incluir os alunos na arte literária, por meio de uma prática sistemática e 

eficaz. A inclusão no texto aconteceu, mas o que podemos dizer da inclusão em práticas de 

leitura?   
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5.3.2 A inclusão em práticas de leitura 

A inclusão no texto literário citada acima aconteceu por meio de práticas de leitura e 

estabeleceu com elas uma relação de interdependência, de modo que é resultado de uma 

inclusão anterior, decorrente de uma mediação pedagógica.  

Para explorarmos a outra face da inclusão ocorrida, voltemos o olhar para o mesmo 

ponto de referência, em que possamos encontrar “categorias” para a afirmação de uma 

possível inclusão em práticas de leitura. O ponto de partida para análise é a reflexão de 

Bartolomeu Queirós (1999, p.23), tal como a literatura é ponto de partida para a inclusão 

social na escola. Apreciemos suas palavras: 

A leitura guarda espaço para o leitor imaginar sua própria humanidade e 
apropriar-se de sua fragilidade, com seus sonhos, seus devaneios e sua 
experiência. [...] Há trabalho mais definitivo, há ação mais absoluta do que 
essa de aproximar o homem do livro? [...] Reconheço, porém, um momento 
em que se dá o definitivo acontecimento: a certeza de que o mundo pessoal 
é insuficiente. Há que buscar a si mesmo na experiência do outro e inteirar-
se dela. Tal movimento atenua as fronteiras e a palavra fertiliza o encontro. 
Acredito que ler é configurar uma terceira história, construída 
parceiramente a partir do impulso movedor contido na fragilidade humana, 
quando dela se toma posse. A fragilidade que funda o homem é a mesma 
que o inaugura, mas só a palavra anuncia. Fundamental, ao pretender 
ensinar a leitura, é convocar o homem para tomar da sua palavra. Ter a 
palavra é, antes de tudo fazer-se menos indecifrável.    

Com essas palavras, Queirós (1999) traduz exatamente a experiência de inclusão em 

práticas de leitura de literatura que pretendemos evidenciar. Nessa tentativa, detalhamos, no 

decorrer deste percurso, os processos que constituíram essas práticas fundamentadas na 

metodologia da andaimagem, com ênfase nas relações interativas, tanto as discursivas, quanto 

as sociais. Diante disso, não julgamos necessário retomar situações inclusivas já esmiuçadas, 

mas, sim, chamar a atenção para as cenas de inclusão, decorrentes dessas práticas, que, ao se 

destacarem, vão ao encontro das afirmações de Bartolomeu Queirós.  

- Cena 01: A importância de ler junto 

A importância da leitura já era conhecida pelos alunos da turma que elegemos para 

moradores de uma casa-literatura, antes de iniciarmos a construção. O valor social da leitura 

para o grupo estava manifestado nas primeiras conversas, nas observações e, principalmente, 
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nas barreiras segregativas construídas a partir da própria leitura. A leitura era, portanto, a 

grande “nomeadora” dos alunos, apresentados como “aquele que sabe ler” ou “aquele que não 

sabe”, e dos grupos, “o dos que lêem” e o “dos que não lêem”, como também “definidora” das 

relações interativas que se estabeleciam no grupo.      

Com a inclusão das práticas leitoras, também ficou evidenciado o valor do outro na 

leitura, como se a literatura, com seu poder agregador, transformasse a busca individual em 

uma busca coletiva, em desejo que se realiza na experiência de ler junto, de ser leitor com o 

outro.  

Conforme descrevemos, as sessões de leitura que implementamos aconteciam no 

primeiro horário e, em momentos antes, as crianças tomavam banho e almoçavam na escola, 

devido ao caráter de tempo integral da instituição. Muitas vezes, a professora-pesquisadora 

esperava pelos alunos em meio a uma sala vazia. Ao investigar o fenômeno, descobriu que o 

fato de compartilharem momentos que antecediam a aula de literatura fazia com que os alunos 

esperassem uns aos outros para seguir rumo à sala de aula. Algumas vezes, um aluno era 

enviado como porta-voz do grupo que estava por vir, para dizer: “Só falta Lameque almoçar!” 

“As meninas ainda estão tomando banho!” (Diário de campo, 2007). E, de repente, cruzavam 

a porta da casa-literatura, como se precisassem entrar de mãos dadas.  

Esse fenômeno chamou-nos a atenção como algo provocado pela prática de 

literatura, uma vez que não foi identificado, no período de observação, momento em que o 

aluno entrava a qualquer momento, sem que fosse notada sua ausência ou cobradas a sua 

pontualidade e a sua participação. Deduzimos que as estratégias adotadas para a prática de 

ensino de literatura fizeram com que todos os alunos fossem inseridos em rituais 

socializadores, entendessem a importância daquele momento e, igualmente, a importância da 

sua presença e da presença do outro para o acontecimento da leitura literária.        

A partir dessa cena, podemos inferir a importância do outro no ato da leitura e o 

valor das aulas de literatura como um evento comunitário, que precisa ser vivenciado por 

todos, de forma que provoca sua ansiedade de estar com o outro e um “sentimento de 

camaradagem” em relação a esse outro-leitor.  

Já nas práticas de leitura, o modo de ser incluído também está repleto de marcas do 

outro, que atestam sua importância para significar, apoiar, contestar, manifestar 

contentamento e descobrir o prazer do texto, como vemos nos recortes que remetem a 

momentos de socialização: 
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Episódio 31: Pós-leitura da 1ª sessão (17/10/07) – Laboratório de Poemas 
Isaque: Eu li tia, quando a senhora estava lendo. <enfatizando a leitura 
compartilhada com a professora> 
[...] 
Diná: ÊÊÊ! Bate palma! <solicitando a participação de todos em sua 
alegria, após a leitura compartilhada de um poema> 
----------------------------- 
Episódio 32: Pré-leitura da 7ª sessão (31/10/07) – A pequena vendedora 
de fósforos (Andersen) 
Israel: Não. Eu concordo com Caim. Ela acendeu o fósforo porque tá’ com 
frio. <concordância com o colega> 
Moisés: Eu não concordo com Zípora. Acho que ela não quer fumar. 
Enoque: Vixe, tia! Tem pouco aluno. Espera mais que devem tá’ chegando. 
<a necessidade de partilhar com o outro o momento da leitura> 
-----------------------------
Episódio 33: Pré-leitura da 9ª sessão de leitura (07/11/07) – Debate de 
fábulas 
Zoar: Tia! Não pode trio, não? Para ler as fábulas? <a necessidade de ler 
juntamente com os outros> 
-----------------------------
Episódio 34: Entrevistas finais, ocorridas após as sessões de leitura 
Maria: É bom ouvir [...], ficar todo mundo junto, [...] ler a historinha. <o 
testemunho do prazer em ler com os outros> 

Quando o outro está ao lado, a atividade leitora é revestida de outro significado 

porque é testemunhada e compartilhada, e a inclusão é legitima porque acolhe o sujeito 

individual em um lugar povoado pelos outros, pelo coletivo, pelo sujeito da aceitação e é, 

nesse lugar, que as diferenças ficam mais evidentes. Daí a importância das práticas de leitura 

de literatura que, com o tempo, transformaram a resistência ao outro num “sentimento de 

camaradagem” e cumplicidade.  

Talvez essa importância do outro para a inclusão nessas práticas tenha permanecido 

inconsciente, mas foi um valor construído, diante da insuficiência da leitura em um mundo 

privado e pessoal, em paredes fechadas e isoladas. Definitivamente, para ler literatura “há que 

buscar a si mesmo na experiência do outro e inteirar-se dela. Tal movimento atenua as 

fronteiras e a palavra fertiliza o encontro” (QUEIRÓS, 1999, p.23). Acrescentamos a isso que 

a presença do outro no nosso ato de ler atenua também as segregações e exclusões, dando 

espaço ao exercício do compartilhar. 

- Cena 02: Ler literatura é compartilhar 

A inclusão em práticas leitoras difere da inclusão no texto porque depende do outro 

que está ali presente, em identidade, sentimentos e emoções, além de exigir uma atitude de 
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compartilhamento que se diferencia da atitude de co-autoria entre leitor e autor, mas que se 

aproxima em sua característica de troca. Se lá, na inclusão para dentro do texto, acontece uma 

troca com o livro, aqui, na inclusão em práticas, acontece uma troca com os outros-leitores em 

torno do texto. Ambas as trocas se entrecruzam em um processo no qual os outros-leitores 

auxiliam a inclusão no livro e o livro auxilia a inclusão nas práticas, principalmente nas 

relações entre os leitores, uma vez que os desarma e os revela para a comunidade, 

possibilitando a atitude de compartilhar.  Vejamos como as trocas se estabeleceram: 

- Compartilhando a identidade: 

Episódio 35: Pós-leitura da 7ª sessão (31/10/07) – A pequena vendedora 
de fósforos (Andersen) 
<A professora-pesquisadora explora o enredo da história> 
PP: O que essa menina fazia pra viver?  
Todos: Vendia fósforos. 
PP: Isso. Ela trabalhava, não era? 
Caim: Ela trabalhava e não ganhava nada.  
PP: O que vocês pensam sobre isso? 
Lia: Trabalha quem quiser. 
Agar: Eu trabalho na cozinha da escola. Eu lavo prato, copo, mas só ganho 
R$ 1,00 por dia.  
Lia: Eu também trabalho na cozinha da escola e ganho R$ 7,00. 
Ana: Eu trabalho num mercadinho. 
Levi: Às vezes eu vendo picolé, mas vendo vale também. 

- Compartilhando, sentimentos, sensações e opiniões: 

Episódio 36: Pós-leitura da 7ª sessão (31/10/07) – A pequena vendedora 
de fósforos (Andersen) 
<A professora-pesquisadora explora as relações texto-vida> 
PP: A menina sentia saudade da avó. Alguém aqui na sala sente muita 
saudade de alguém que já foi embora? 
Noé: Eu sinto do meu pai. Quando eu nasci, meu pai foi embora pra São 
Paulo a trabalho e nunca mais voltou.  
[...] 
Israel: Eu também não vejo meu pai. 
[...] 
PP: O que você sentiu? 
Ana: É ao mesmo tempo tristeza e alegria. A avó levou ela pro céu. 
-------------------------------- 
Episódio 37: Pós-leitura da 3ª sessão (19/10/07) – Um bicho-de-pé de 
estimação (Sylvia Orthof) 
<A professora-pesquisadora explora as relações texto-vida>
PP: Quem mais teve um bichinho diferente assim como uma formiga, um 
bicho-de-pé? Vocês já tinham imaginado um bicho-de-pé de estimação? 
Raquel: Eu sinto um aperto no coração quando lembro do meu coelho. O 
bichinho morreu ainda novinho. [...] 
Ana: [...] os bichinhos são mais carinhosos do que as pessoas. [...] 
Noé: São. Os bichinhos são mais carinhosos do que as pessoas, porque as 
pessoas fazem mal aos bichinhos e os bichinhos tentam dar carinho. 
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-------------------------- 
Episódio 38: Pós-leitura da 3ª sessão (19/10/07) – Um bicho-de-pé de 
estimação (Sylvia Orthof) 
<A professora-pesquisadora explora as relações texto-vida>
PP: Eu queria que vocês me contassem um momento em que sentiram 
muito medo, assim como os personagens ao encontrarem a bruxa, assim 
como Maria sentiu medo ao ser abandonada. Diga, Agar! 
Agar: Com a bruxa. 
Isaque: Tive mais medo quando eu tava’ andando com o meu irmão e o 
juizado queria pegar a gente. Aí, me pegou e ele correu. 

- Compartilhando a experiência de mundo: 

Episódio 39: Pós-leitura da 4ª sessão (24/10/07) – O dia em que eu mordi 
Jesus Cristo (Ruth Rocha) 
<A professora-pesquisadora explora o conhecimento de mundo>
PP: Alguém já ouviu falar de Ruth Rocha? 
Caim: Na televisão, na TV Cultura. 
PP: Ai! Caim já ouviu falar, na televisão. Na TV Cultura, foi? O que você 
aprendeu sobre Ruth? Diga aí, Caim! Todo mundo gostaria de saber. 
Caim: Ela inventou um livro. 
--------------------------- 
Episódio 40: Pós-contação da 12ª sessão (12/11/07) – Chapelinho 
Vermelho (Câmara Cascudo) 
<A professora-pesquisadora explora o conhecimento de mundo>
PP: Alguém já ouviu falar de Câmara Cascudo? 
Ada: Eu! 
Zípora: Eu! 
Zoar: Ele faz muitos livros. 
Israel: E o teatro. 
PP: Ele também escreve peças de teatro. E de onde ele é? 
Israel: De Natal. 
PP: De Natal. Muito bem, Israel! 

- Compartilhando a experiência leitora:  

Episódio 41: Pós-leitura da 1ª sessão (17/10/07) – Laboratório de Poemas 
<A professora-pesquisadora explora a experiência leitora>
PP: As borboletas de Vinícius de Moraes. Quem sabe alguma coisa sobre 
esse poeta, que queira compartilhar com a turma? 
Caim: Ele é escritor. 
PP: Quem sabe mais? 
Israel: Ele escreveu o livro dos bichos. 
PP: Muito bem, Israel. Ele escreveu um livro de bichos. Você lembra o 
título do livro?  
Israel: Lembro não. 
PP: Olha gente. Israel lembrou que Vinícius escreveu um livro sobre os 
bichos. Um livro muito interessante, chamado A arca de Noé. Tem na 
biblioteca Israel? 
Israel: Lembro não onde eu li. Deve ser lá.  
---------------------------- 
Episódio 42: Pós-leitura da 9ª sessão (07/11/07) – Debate de fábulas 
<A professora-pesquisadora explora a experiência leitora>
Enoque: Tia! Tem essa fábula no livro “As melhores fábulas de Esopo”. 
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PP: Olha! Exatamente. Olha só o que Enoque está falando, que tem essa 
fábula nas melhores fábulas de Esopo. Esopo era um grande fabulista.  
--------------------------- 
Episódio 43: Pós-leitura da 20ª sessão (27/11/07) – O Patinho Feio 
(Andersen) 
<A professora-pesquisadora explora a experiência leitora>
PP: Alguém não gostou de ouvir, de novo, a mesma história? 
Adão: Não, mas essa daí é muito diferente. 
PP: É diferente da história que você conhece? 
Adão: Ele não vai pra casa da velha. Ele fica só no gelo. 
PP: Ah! Então, a versão que você conhece do Patinho Feio não é assim. O 
pato na vai pra casa da velhinha, né? Você lembra quem escreveu a versão 
que você leu? 
Adão: Não, mas é um livro pequeno. 
PP: Tem na biblioteca? 
Adão: Tem. 

Como vemos, ler é compartilhar identidades, sentimentos, sensações e experiências. 

Ler literatura é compartilhar mais ainda, pois, como nos ensina Petit (2008) ela nos 

proporciona uma história de encontros, nos oferece um conteúdo vivo e humano para 

compartilharmos de nossa humanidade com aquele que está próximo, que carrega a mesma 

condição humana. E, dentre as inúmeras formas de compartilhar, vivenciadas pelos alunos, 

destacamos uma estratégia recorrente na qual as crianças eram convidadas, ao final das 

sessões, a dividir suas impressões pessoais sobre o texto, a destacar trechos ou imagens que 

consideravam mobilizadoras de interesse e prazer. Na prática de perguntar – Qual a parte de 

que você mais gostou? O que você sentiu ao ouvir essa história? O que você destaca de 

interessante? –, a criança tornava-se protagonista de uma cena de inclusão, na qual sua voz, 

seus sentimentos, suas experiências e sua identidade surgiam em meio aos outros-leitores, os 

quais, por sua vez, paravam para a partilha e ouviam: “Eu destaco a última, porque eu senti 

alegria!” (DINÁ, 20ª sessão de leitura, 20/11/07).   

Assim, concordamos, mais uma vez, com Queirós (1999, p.23), quando este afirma: 

“acredito que ler é configurar uma terceira história, construída parceiramente a partir do 

impulso movedor contido na fragilidade humana, quando dela se toma posse”. Foi, portanto, a 

partir das práticas de leitura de literatura que construímos uma outra história, em que os 

alunos não são mais sozinhos, não são mais segregados em dois grupos opostos e rivais, mas, 

sim, uma comunidade, construída parceiramente, que, por compartilhar a leitura de literatura, 

compartilha uma vida.   
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- Cena 03: O apelo de Rebeca 

Nessa cena, chamamos a atenção para a inclusão de Rebeca, que aconteceu em meio 

à inclusão dos outros, mas que se destaca por ter sido resultado de um apelo explícito, 

motivado pelas práticas de leitura. Primeiro, conheçamos a protagonista dessa cena: 

O caso da menina que pediu para ser incluída 
Rebeca era uma criança muito tímida. Já sabia ler, era doce e inteligente. 
Apesar disso, os alunos a excluíam das atividades, das brincadeiras e das 
conversas, devido ao fato de ela possuir traços faciais peculiares, com olhos 
muito afastados, expressões marcantes e grosseiras. Quando perguntávamos 
aos alunos o motivo das atitudes de exclusão, eles respondiam com 
xingamentos à colega: ela é feia! Ela parece um monstro! Ela é idiota! Na 
etapa de observação, ela aparentava ser uma criança triste, sozinha e pouco 
participativa. Não falava muito e não interagia.  Já nas aulas de leitura, 
parecia mais alegre, motivada e ansiosa, como se tivesse encontrado, na 
leitura literária, uma companhia reconfortante (Diário de campo, 2007).  

A exclusão visivelmente sofrida por Rebeca também está manifestada nas sessões de 

leitura: 

Episódio 44: Pós-contação da 2ª sessão (18/10/07) – Os três porquinhos 
(Ana Maria Machado) 
< A professora-pesquisadora explora as relações texto-vida >
PP: Quem é o lobo mau da sua vida? 
Diná: É Rebeca.  
PP: Rebeca? Por que Rebeca é o lobo mau da sua vida? 
Diná: Porque ela é muito chata. 
Ana: Professora! Deixa eu dizer! O meu é Rebeca porque ela tem a cara de 
Chuck, ela me assusta.  
PP: Eu não quero ouvir apelidos, nem esse tipo de comentário dos colegas. 
Você gostaria que Rebeca falasse isso com você, Ana? Pense aí no que você 
acabou de dizer! Depois, você me responde. 

Assim, apesar das constantes intervenções da professora-pesquisadora, Rebeca 

continuava sofrendo agressões e atitudes de bullying. Embora a exclusão se estendesse 

também pelas aulas de leitura, essa aluna adorava as aulas, participava das discussões e 

parecia estar, no decorrer das sessões, menos triste e solitária e mais motivada para o 

aprendizado e para as interações com os colegas.  

Um exemplo contundente disso é o apelo feito por Rebeca, durante a 12ª sessão de 

leitura. A professora-pesquisadora conduzia sua aula normalmente, explorando os sentimentos 

das crianças em relação à história, quando o apelo de Rebeca chega, por meio de uma colega: 
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Episódio 45: Pós-contação da 12ª sessão (12/11/07) – Chapelinho 
Vermelho (Câmara Cascudo) 
<A professora-pesquisadora explora os sentimentos> 
PP: Você sentiu o quê? 
Raquel: Vontade de ser mimada também. Eu queria, eu queria, tia. 
PP: Diná! 
Diná: A parte que ela cantava. 
PP: O que você sentiu? 
Diná: Alegria. 
Agar: Tia! Pega essa carta. Rebeca disse que você lesse agora. 

Como está descrito no episódio, a carta não deveria ser lida em outro momento, mas 

“agora”, já, na aula de literatura. E assim se apresentava essa carta-apelo: 

12/11/07 
Para os meus colegas, estou fazendo esta carta com muito carinho e amor. 
Meus colegas do coração: 
Estou mandando esta carta porque senti muita falta de vocês. Também senti 
muita falta da estagiária e da professora Sara. Beijo de Rebeca para vocês.  
Com “C” escrevo meus colegas dentro do meu coração.
(Diário de campo, 12/11/07) 

ILUSTRAÇÃO 2: A carta de Rebeca, enviada aos colegas, na 12ª sessão de leitura, dia 12/11/07. 
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No texto, a aluna se refere a um tempo em que todos ficaram sem aula, em razão de 

feriados e falta de água na escola. Enquanto a professora-pesquisadora lia a carta, Rebeca se 

manteve de cabeça baixa sobre a carteira, mostrando-se ansiosa e constrangida. Para ela, 

aquele era um momento de exposição da fragilidade, da carência; do desejo de ser incluída, 

um momento de risco de continuidade da não aceitação.  

Como vemos, a carta é ilustrada por um desenho que revela a projeção de inclusão 

desejada pela aluna. É interessante observamos também que o destino da carta era a 

comunidade, e o lugar era a aula de literatura, momento em que a criança se sentiu mais à 

vontade para revelar sua necessidade de inclusão. No ponto de partida para analisarmos a 

inclusão que aconteceu, Queirós (1999, p.23) situa que “a fragilidade que funda o homem é a 

mesma que o inaugura, mas só a palavra anuncia”. Partindo disso, acreditamos que a prática 

de leitura de literatura é responsável por essa abertura para os outros, pois ela nos confronta 

com o nosso interior, promove o auto-conhecimento e nos auxilia a entender os nossos 

sentimentos e a lidar melhor com eles. No caso específico de Rebeca, a literatura lhe dá 

repertório para anunciar e superar sua fragilidade. Talvez, por isso, ela tenha se motivado para 

se anunciar aos outros, em uma prática fundada na palavra, na linguagem literária. 

Os outros que ouviam a leitura da carta com atenção pareciam perplexos e culpados, 

diante da coragem da colega. Por um breve momento, eles se olharam em silêncio, como se 

ponderassem sobre a decisão de incluir ou não Rebeca, cuja atitude de carinho demonstrada 

era algo dificilmente visto no interior daquele grupo. Então, entrou em cena a professora-

pesquisadora para sugerir que todos agradecessem o carinho de Rebeca, dizendo: “Eu, no 

lugar de vocês, daria um abraço na colega”. Diante dessa proposta, eles correram 

constrangidos e deram um abraço coletivo na colega, que não cabia em si de tanta felicidade. 

Foi uma cena de inclusão decorrente de uma prática sistemática de leitura literária na qual 

Rebeca era convocada, ouvida e valorizada em suas diferenças e necessidades. Em entrevista 

final, ela nos oferece indícios que justificam essa afirmação: 

Episódio 46: Entrevistas finais, ocorridas após as sessões de leitura 
PP: Como você se sentia nas aulas de leitura? O que você sentia? 
Rebeca: Me sentia bem. 
PP: Do que você menos gostou? 
Rebeca: Quando os meninos me empurravam. 
PP: O que você aprendeu nas aulas de leitura? 
Rebeca: Aprendi um bocado de coisa.  
PP: Como o quê, por exemplo? 
Rebeca: Como, assim, quando eu contei uma história lá na biblioteca, sabe? 
Eu fiquei pensando, assim, foi a dos sete anões. Aí, eu contei, acho que foi 
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hoje de manhã, foi hoje de manhã. Aí, eu perguntei, assim, a diferença dos 
sete anões. Só que não tinha.  
PP: Então, deixa eu ver se eu entendi! Você aprendeu a contar histórias. 
Hoje de manhã, na biblioteca, você contou a história da Branca de Neve e 
dos sete anões. [...] Foi isso que você quis dizer?  
Rebeca: Foi. Foi isso.    
PP: As aulas de leitura foram importantes pra você?Por quê? 
Rebeca: Foi, porque foi assim, foi divertido. Quando a senhora ficou 
contando história, eu fiquei pensando numas coisas. Aí, foi assim, eu pensei 
assim que quando a senhora contasse uma história, eu pensaria numa coisa e 
[...] ia ver outra história pra contar. 
PP: Na sua opinião, ocorreram mudanças na turma, depois das aulas de 
leitura? 
Rebeca: Um pouquinho. 
PP: Em algum outro momento, você acha que os alunos iam lhe abraçar 
como fizeram naquele dia? 
Rebeca: Não sei. Eu acho que não.  
PP: Você acha que o clima das aulas de leitura contribuiu para isso? 
Influenciou um momento tão bonito daquele? 
Rebeca: Não sei. Pode ser. Eu acho que sim.  
PP: Por que você teve vontade de mandar aquela carta pra sua turma, 
durante a aula de leitura? 
Rebeca: Porque eu tava’ com vontade de fazer. 
PP: E, você achou que o melhor momento foi a aula de leitura? 
Rebeca: Foi.  
PP: Por quê? 
Rebeca: Porque é melhor na aula de leitura, que não ficam batendo nos 
outros.  
PP: Aí, você achou que a aula de leitura era o momento ideal pra ler aquela 
carta pra sua turma? Você pediu que eu lesse, não foi? 
Rebeca: Foi. Porque a senhora lê pra todo mundo escutar.   

Como está em destaque, o caráter democrático e inclusivo das práticas de leitura de 

literatura permitiu uma abertura para que a aluna pudesse se sentir acolhida, expressar seus 

sentimentos, ser ouvida e buscar a inclusão na comunidade de leitores. Se compararmos o 

comportamento da aluna no período de observação com o do momento de intervenção, 

podemos observar que Rebeca encontrou no texto literário uma função mediadora para a sua 

socialização e a assunção de um papel no grupo, o de leitora. Em conseqüência, a menina, que 

antes era tímida, hostilizada e excluída, passou a contar histórias para os colegas, nas aulas da 

biblioteca, assumindo, assim, um protagonismo na continuidade das práticas leitoras, o qual 

independe da sua aparência física, e sendo, finalmente, incluída na comunidade escolar, para 

além da sala de aula.   



262

- Cena 04: A revelação de Adão 

Tal como aconteceu com a menina Rebeca, outros também tiveram seu momento de 

revelação, proveniente do contato com uma linguagem que permite uma consciência dos 

sentimentos, dos desejos, tornando o sujeito decifrável, reconhecido no seio de uma 

comunidade. Essa é uma necessidade comunitária, pois, assim como para apreciar literatura é 

importante tomar posse da palavra, para conviver em comunidade é preciso tomar consciência 

do outro, considerá-lo como membro. Para isso, é necessário que o sujeito, na sua experiência 

particular, se enxergue como tal, conheça a si e conheça ao outro.  

Diante dessa necessidade, organizamos práticas de leitura que promovessem o 

exercício da alteridade e do autoconhecimento, em estratégias de apoio às experiências sociais 

e às amizades, às aprendizagens e à valorização das diferenças. Em decorrência, um aluno 

tomou posse da literatura “para fazer-se menos indecifrável” (QUEIRÓS, 1999, p.23). Dessa 

vez, o protagonista da cena é um menino que se identificou com um famoso personagem da 

literatura. 

O caso do menino que se identificou com o Patinho Feio  
Adão era conhecido como o menino mais indisciplinado da turma. Sua fama 
foi confirmada no decorrer das aulas de leitura, pois estava sempre 
competindo por tudo, principalmente pela atenção e pela palavra. Agredia, 
oprimia os colegas e vivia cercado por poucos meninos que mais pareciam 
sentir, em relação a ele, um sentimento de medo do que de amizade. Além 
dos poucos oprimidos que andavam com ele, ninguém queria ser amigo de 
Adão, muito menos compartilhar com ele as atividades, as experiências, o 
espaço da comunidade. Era como um excluído rebelde.  

Diferentemente da menina Rebeca que usou de uma carta-apelo para lutar por sua 

inclusão, a linguagem que Adão utilizava freqüentemente era a da violência, para brigar por 

seu espaço na comunidade, o que o impedia de estabelecer uma comunicação amigável com o 

grupo. Porém, na prática sistemática de ensino de literatura, a comunicação começou a se 

estabelecer, em estratégias de interação discursiva, afetiva e social, até que, em uma sessão, o 

aluno resolve fazer uma revelação: 

Episódio 47: Pós-leitura da 20ª sessão (27/11/07) – O Patinho Feio 
(Andersen) 
<A professora-pesquisadora explora as relações texto-vida>
PP: Alguém aqui já viveu uma situação em que se sentiu feio? 
Zoar: Rebeca. 
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PP: Ninguém? Adão! Em algum momento você já se sentiu assim como o 
Patinho Feio? 
Adão: Sempre foi. 
PP: Sempre foi? Sempre se sentiu? 
Adão: Foi.  
PP: Você sempre se sente assim, triste e humilhado?
Adão: Por que. Eu sou o Patinho Feio. 
PP: Você é o Patinho Feio? 
Adão: Ninguém gosta de mim não. 
PP: Você disse que era o Patinho Feio? 
Adão: Não. Não disse isso não. <mostrando-se muito constrangido>. 
PP: Certo! Você disse que era como o Patinho Feio. 
Adão: Eu disse porque ninguém gosta de mim. Só minha mãe, só um 
menino lá da minha vila e a senhora. 
PP: Você acha que só quem gosta de você é a sua mãe, um menino da sua 
vila e eu? Mas não é verdade. E seus amigos aqui da escola? Tem pessoas 
que gostam de você aqui também.  
Adão: <Silêncio> 

A revelação do aluno, motivada por um processo de identificação, demonstra a 

consciência de sua situação de excluído e, ao mesmo tempo, o desejo de superá-la em uma 

situação de ressentimento e reclamação explícita para a comunidade. Para ele, que tinha uma 

reputação de rebeldia e agressividade, deve ter sido difícil expor a fragilidade para todos que 

o viam como um grande vilão da paz e da ordem, como um sujeito insensível que não se 

preocupava com as interações. Nessa atitude, ocorrida na última sessão de leitura, a 

comunidade pôde enxergar Adão como alguém que também tinha sentimentos e que sofria 

com a rejeição dos colegas.   

É assim que a literatura faz: em seu potencial transformador, promove o 

autoconhecimento e, a partir disso, abre o sujeito para relacionamentos, para o anúncio de sua 

identidade por meio da palavra. Renova, ainda, as esperanças frente a uma história que 

termina com a aceitação do “Patinho Feio” pelos que estão à sua volta, fazendo com que o 

aluno em análise, detentor de um complexo de inferioridade e de uma história de exclusão, se 

identificasse com o personagem e tomasse posse de um incentivo que o encorajava e o 

vivificava para que superasse as suas dificuldades, para que ele olhasse para a comunidade da 

exclusão e reivindicasse a aceitação por meio de um clamor fundado na leitura de literatura.  

Nisso, evidencia-se a força do texto literário que, por estar referenciado na vida 

humana, promove a projeção e a identificação e traz um consolo para o aluno que, assim 

como o Patinho Feio, experimenta um sentimento de rejeição e exclusão. É como se o texto 

literário criasse uma ponte entre a experiência ficcional e a experiência sofrida da vida real, 

tornando essa última mais compartilhada, humana, suportável e esperançosa.  
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Acrescentamos a isso que a literatura, quando colocada em prática no meio 

educacional, liberta o aluno de uma rotina excludente, repetitiva, cômoda e superprotetora, 

levando-o ao enfrentamento da condição humana, da realidade da vida – e é exatamente por 

isso que ela o conduz para o risco de ser ele mesmo em um ambiente hostil. Desse modo, ele 

sai da experiência transformadora com sua subjetividade “escancarada”, assumida e aberta 

para o outro, sujeito da inclusão-alvo. É assim que a literatura faz: promove uma experiência 

de inclusão que vai de dentro do sujeito para a comunidade que está fora. 

Não podemos afirmar, contudo, que, após vivenciar práticas de leitura de literatura e 

de revelar para os colegas seus sentimentos, o aluno em questão tenha sido aceito e incluído; 

mas podemos ressaltar que, ao ter seu sentimento incluído na linguagem literária, esse aluno 

experimentou o desejo pela mudança da sua rotina excludente, o desejo pela inclusão, e foi 

motivado a lutar por ela, um ponto de partida para as transformações que podem vir a ocorrer 

com esse aluno que enfrentava sérias dificuldades de socialização. De outro lado, a 

comunidade pôde conhecer os sentimentos desse aluno e ter acesso à sua identidade sofrida e 

excluída. Talvez, esse também seja um ponto de partida para uma mudança de percepção 

sobre esse aluno, para a transferência de uma solidariedade demonstrada pelo personagem da 

história para o “Patinho Feio” que está ali, dentro da sala e, por fim, para uma renovação de 

esperanças que vêm do lado de fora.           

- Cena 05: A inclusão da inclusão 

As práticas de leitura ocorridas nessa casa jamais se repetirão, mesmo que sejam 

adotados os mesmos procedimentos metodológicos e as mesmas histórias, pois, como nos 

dizia Iser (1996), a leitura é um evento que não pode ser previsto em sua completude, pois é 

sempre determinado pelo leitor, que colabora em atitude de co-autoria. Os leitores que 

escolhemos para moradores da casa-literatura conduziram as sessões por caminhos únicos, 

especificados pelas suas relações com o texto literário e com as práticas de leitura.  

É curioso observarmos que, por mais que tivéssemos combatido as idéias de uma 

literatura para a inclusão e de aulas de literatura para inclusão, essa temática surgiu, nas 

sessões, como uma temática de força inevitável, como uma realidade “escancarada” da 

comunidade. Dessa maneira, assim como as crianças vivenciaram descobertas e revelações 

individuais, a comunidade também se abriu, de modo que foi possível enxergar, através das 

portas e janelas, sua história sofrida de exclusão, competição, violência e trabalho.   
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Os temas que ganham força em uma realidade conflituosa e excludente, que 

aparecem como potenciais para a discussão e mobilizadores de interesse, estão evidenciados 

nos episódios que seguem. 

- Sobre o abandono: 

  

Episódio 48: Pós-leitura da 11ª sessão (09/11/07) – João e Maria (Grimm) 
<A professora-pesquisadora explora o enredo e as relações texto-vida>
PP: Gente! Voltando pra história. João e Maria foram abandonados. Vocês 
lembram?
Todos: Lembro. 
PP: Vocês conhecem alguém que já passou por essa situação? [...] 
Josué: Sempre quando eu passo lá na rodoviária, eu vejo as crianças 
abandonadas. Eu acho que eles sentem falta das mães deles. 
PP: Acha que eles sentem falta? Eles ficam nas ruas, não é? 
Josué: Cheirando cola. 
Isaque: Fumando maconha. 
PP: O que será que uma criança abandonada deve sentir? O que será que 
Maria sentiu naquele dia em que foi abandonada? 
ANI: Medo. 
Agar: Tristeza. 
Ada: Vontade de chorar. 
Miriã: Fome. 
Caim: Frio e sede. 
Josué: Ele sente vontade de voltar. 

- Sobre a opressão: 

Episódio 49: Pós-leitura da 14ª sessão (22/11/07) - O que os olhos não 
vêem (Ruth Rocha) 
<A professora-pesquisadora explora as relações texto-vida>
PP: Vocês conhecem algum governante parecido com esse rei? 
Israel: Lula. 
PP: Lula é igual a esse rei? 
Noé: É pior ainda. 
PP: Pior ainda? Por quê? 
Adão: Porque ele rouba. 
Isaque: Tia! Tia! Faz uma promessa e não cumpre. 
PP: E comparando com o rei da nossa história? Lula vê os pequenininhos? 
Israel: Vê. 
PP: Vê o povo? Cuida de todos? 
Todos: Vê. Cuida. 
Noé: Não. Mas Lula também tem essa cegueira. 
PP: Quem discorda de Noé? 
Enoque: É mentira. 
PP: Diga, Enoque! Por que você discorda de Noé?  
Enoque: Lula é bom. Também não é assim, não. 
PP: Não é assim como? 
Enoque: Ele faz coisa pelos pobres. 



266

PP: E pensando só no rei da história. Alguém gostaria de ter esse rei como 
governante? 
Adão: Não. Não. 
Zoar: Deus que me livre! 
Enoque: Ele não ia ver nós’. 
PP: O rei não ia ver vocês [...]. 
Isaque: Sou mais Wilma de Faria12. 
PP: Ela não é parecida com o rei da história? 
Adão: Ela é boa. 
PP: Ela é boa? Por quê? O que torna ela diferente do rei? 
Adão: Ela mandou construir a ponte de Redinha. 
PP: Ah! Por isso ela é boa? Por isso ela é diferente? 
Isaque: Mas não foi só ela não. Foi ela com a ajuda de outras pessoas. 
PP: Então, ela não tem a cegueira do rei? 
Adão: Tem não, porque a ponte é de todos. É de todo mundo. 

- Sobre o preconceito: 

Episódio 50: Pós-contação da 5ª sessão (25/10/07) – A princesa e o grão 
de ervilha (Andersen) 
<A professora-pesquisadora explora as relações texto-vida> 
PP: Se vocês vissem uma princesa assim toda molhada, toda cheia de água, 
toda feia, vocês teriam a mesma reação que a rainha teve? [...]. Alguma vez 
já aconteceu de vocês desconfiarem de alguém pela aparência? 
Agar: Já.  
PP: Como foi? Como era a aparência da pessoa que você desconfiou? 
Agar: Era negra. 
PP: Agar! Você desconfiou dessa pessoa porque ela era negra? 
Agar: Foi. Eu não conhecia. 
Israel: Isso é preconceito. 
PP: Diga, Noé! 
Noé: Eu já vi um homem mal encarado, andando na rua de olho vermelho, 
aí eu pensei que ele era um ladrão. Um maconheiro e foragido. 
PP: Isaque tá com a mão levantada, mas você já falou Isaque. Dê a vez ao 
seu colega. 
Isaque: Tia! Mas é importante. Eu já encontrei um foragido da lei. 
PP: Nossa! Olha só! Isaque já encontrou um foragido da lei. 
Isaque: Foi. Ele era perigoso e todo mundo da minha rua trancou as portas e 
eu vi quando ele passou assim. 
PP: Que aventura! 
Noé(02): Tia! Tia! Eu já encontrei. A polícia tava perseguindo ele de 
bicicleta e ele entrou num beco lá perto de casa. Passou perto do meu pai e 
entrou num muro. Meu pai tava’ chegando do trabalho. Aí, a polícia veio e 
prendeu o ladrão. 

- Sobre o trabalho: 

Episódio 51: Pós-leitura da 7ª sessão (31/10/07) – A pequena vendedora 
de fósforos (Andersen) 

                                                
12 Governadora do Rio Grande do Norte – RN, desde 2003.  
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< A professora-pesquisadora explora as impressões sobre o enredo da 
história > 
PP: O que vocês pensam sobre isso <o fato de a personagem trabalhar>? 
Zípora: Muito ruim.  
Josué: Muito triste. 
Levi: Muito bom! 
PP: Muito bom? Você acha que é bom? Quem concorda com Levi? 
Noé: É claro, tia, senão ela vai crescer uma criança preguiçosa. 
PP: Então, você acha que a criança tem que trabalhar pra não crescer 
preguiçosa?  
[...] 
Zoar: É exploração infantil. 
PP: Olha! Zoar falou uma coisa muito interessante! É exploração infantil, 
ela disse. 
Israel: Tia! Mas aqui não é a Casa do Menor Trabalhador, então tem que 
trabalhar. 
[...] 
Caim: Se a gente não trabalhar, a gente passa fome.
Noé: Tia! No domingo, eu tava’ no ônibus e tava’ passando Caim com a 
pranchinha cheia de dindin. 
Caim: É mentira. Era de fruta. 
PP: Gente! Não é vergonha trabalhar. Agora... 
Zípora: Vergonha é fumar, roubar, cheirar. 

É evidente que as crianças foram incluídas na literatura, com toda a sua bagagem, 

em discussões que aproximaram suas vidas da ficção, considerando suas experiências de 

mundo. Isso deve ser valorizado em qualquer ensino de literatura, em qualquer trabalho de 

inclusão. Funciona como uma conquista, na qual você se dispõe a conhecer o mundo do outro 

para, em seguida, lhe apresentar um mundo de amplos e infinitos horizontes, tal como o 

universo literário.  

Bartolomeu Queirós (1999, p.23) fala-nos que “fundamental, ao pretender ensinar a 

leitura, é convocar o homem para tomar da sua palavra”. Essa convocação é atendida quando  

o sujeito é acolhido em suas experiências e conhecimentos e quando o mediador de leitura 

pára para ouvir aquela palavra que já é de sua posse e, em seguida, faz com que esse sujeito 

amplie essa experiência de mundo, pela leitura, e vá tomando posse da condição de leitor 

literário.  

Embora a discussão de temas relacionados com a inclusão não tenha sido um 

objetivo, ela emergiu como uma necessidade, como um campo de referência (STIERLE, 

1979) a que as crianças recorreram para ler literatura, como uma maneira de elas tomarem 

posse da casa e serem incluídas. Foi exatamente assim que aconteceu a inclusão: o texto tocou 

na experiência de vida dos sujeitos, principalmente no que se referia às relações de imposição, 

abandono, poder, preconceito, controle e violência e, dessa maneira, disse algo a esses 
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leitores, que, com suas experiências de mundo, também tinham algo a dizer ao texto literário, 

que os acolheu conforme suas referências.     

A inclusão das cenas destacadas deu-se pela possibilidade de o aprendiz falar sobre a 

realidade vivida e sofrida, e este, ao falar, pensar sobre, (re)significar e tomar consciência, 

desenvolveu, com isso, a alteridade. O papel das práticas de leitura foi acolher esse potencial 

como uma base para a ampliação do horizonte, para o enriquecimento do repertório, para o 

despertar do desejo por outros conhecimentos que vão além das cenas de trabalho, além do 

preconceito baseado em estereótipos e opressão, e estendendo-se para além dos muros da 

CMT: a castelos medievais, aos tempos de reis e rainhas, a outros cotidianos e outras 

realidades.      

- Cena 06: A entrada na casa da madrinha  

Dentre as inúmeras sessões de leitura, se pudéssemos eleger uma sessão que tenha se 

revelado, explicitamente, como um momento de inclusão, em termos de envolvimento, 

socialização, clima afetivo e troca de sentimentos, sensações e aprendizagens entre os 

sujeitos, essa seria a leitura de A casa da madrinha (BOJUNGA, 1992).  

A inclusão na casa da madrinha, assim como na casa-literatura, constituiu um 

desafio, pois o texto era longo, de linguagem complexa. Apesar disso, acreditamos que em um 

trabalho de inclusão literária, o fato de os alunos não terem o total domínio da leitura e, de 

haver dificuldades de concentração e necessidade do concreto para a interação com o texto 

não pode privá-los do acesso a um texto de notável qualidade literária. Assim, investimos em 

um trabalho de mediação a fim de criarmos outra via de acesso e de democratização à leitura 

literária, motivados pela certeza de que todos os alunos poderiam desfrutar e compreender um 

texto literário de imensa riqueza.    

Nessa tentativa, realizamos uma sessão que se destaca em meio às outras, pelo 

emprego da metodologia de contação seriada, que envolve os sujeitos em um pacto de 

continuidade e mistério e tem maior duração, e dos recursos plásticos. Com os recursos 

plásticos (casa de madeira e objetos diversos representando os móveis da casa e os 

personagens), já descritos, construímos uma maneira de estabelecer uma ponte entre o 

pensamento concreto e o abstrato a fim de que as crianças pudessem ter uma experiência 

significativa com uma história considerada avançada para sua maturidade leitora. Com isso, a 

nossa penúltima sessão de leitura foi uma cena marcada por alguns avanços, no que se refere à 

inclusão na casa-literatura.  
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O primeiro indicador deste avanço que apresentamos foi a conscientização da 

importância de ler juntos, por parte dos sujeitos, favorecida pela metodologia de contação 

seriada. Dessa maneira, quando alguém chegava atrasado ou perdia uma parte da história, 

todos falavam em tom de preocupação: “Professora! Tem que repetir a parte ontem!” 

Vejamos algumas ilustrações de solidariedade com os alunos que perderam partes da 

contação: 

Episódio 52: Pré-contação da 17ª sessão (22/11/07) – A casa da Madrinha 
– Parte III (Lygia Bojunga) 
<A professora explora o enredo apresentado na sessão anterior> 
Israel: Eles se conheceram na estrada. E foram pra casa. 
PP: Ah! Israel está lembrando o que aconteceu ontem. Lia perdeu a primeira 
e a segunda parte. Alguém poderia dizer pra ela o que aconteceu em poucas 
palavras? 
Caim: Depois. Quando terminar, a gente diz. 
Israel: Ele foi pra escola e, depois, largou. 
Agar: Ele vendia picolé, com a caixa na cabeça.    
Adão: Aí, foi procurar a casa da madrinha e terminou. 
PP: E ele já conseguiu achar a casa da madrinha? 
Todos: Não. 
Caim: Ele ficou até a cerca proibida. 
----------------------------- 
Episódio 53: Pós-leitura da 20ª sessão (27/11/07) – O Patinho Feio 
(Andersen) 
<A professora tenta iniciar a sessão de O Patinho Feio> 
Lameque: Tia! Conta a casa da madrinha. 
PP: De novo? Gente! Atenção aqui! Lameque está querendo que eu conte 
novamente a casa da madrinha. 
Lameque: É porque eu não vim ontem. 
Adão: É tia. Ele não veio. 
Diná: Vai tia, mulher!  
Rute: Eu também não vim, não. 
ANI: Conta! Conta! 

Se na sala de aula eles eram solidários, nos outros espaços da escola eles eram 

cúmplices na posição de moradores da casa da madrinha, e, nessa posição, procuravam saber 

dos próximos acontecimentos da história – “Hoje é o final, não é tia?” “Tô’ curiosa pra saber 

o que acontece, se ele acha a madrinha”. “Tia! Pula logo para o final!” (Diário de campo, 

22/11/07) –, lançavam previsões em um constante exercício de co-autoria, distribuíam pistas 

para os demais, como se estivessem compartilhando um segredo, e se comportavam como 

guardiões de um grande mistério, como privilegiados por estarem fazendo parte de uma 

prática de leitura. Tais atitudes são típicas de uma comunidade que se une e se reconhece, em 

torno de uma prática comum. 
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Além da inclusão nas práticas, com um sentimento de comunidade, presenciamos 

também, uma inclusão no texto, manifestado pelo envolvimento com a história do 

personagem, pelas interações e reações de prazer, registrados no diário de campo da 

professora-pesquisadora: 

   

Adoraram a parte do show de Alexandre com o pavão. Participavam como 
uma verdadeira platéia. Aplaudiam, fechavam os olhos, diziam: 
Ohhhhhhhhhhh!! Cada vez que o personagem ia chamar o cavalo, eles já 
gritavam e chamavam: Ahhhhhhhh! Ficaram encantados com a casa da 
madrinha, pois, até então, alguns achavam que ela não existia, estavam 
descrentes. Queriam tocar nela, tirar fotos. Muitos pediram a casa de 
presente. Percebi que eles ficam muito entusiasmados com os objetos da 
contação. Nunca antes, eles demonstraram tanta concentração e interesse 
(Diário de campo, 2007).    

Como observamos, a inclusão no texto foi mediada pela voz da professora-

pesquisadora, pelos objetos e, principalmente, pelo próprio texto cuja força literária dá 

sustentação à construção de qualquer casa: 

- Vamos andar a cavalo? 
- Onde é que tem cavalo? 
- A gente inventa um. [...] 
- Então tá. Como é que ele vai ser? 
- Amarelo. 
- Ele podia ser todo amarelo mas com o rabo cor de laranja. 
- Certo. 
- Ele vai ter asa? 
- Pra quê? 
- Pra gente sair logo voando. 
- Nem vai precisar, ele vai ser bom de galope. 
- E como ele vai se chamar? 
- Ah. 
- Ah? 
- Mas não é Ahsim! Ele se chama um Ah gritado. Com força. Assim, ó: 
Aaaaaaaaaaaaah! 
- Mas o nome dele é esse mesmo? 
- Não tá acreditando? Chama só pra você ver (BOJUNGA, 1992, p.76). 

Esse texto, aliado a um trabalho de mediação, foi determinante para uma recepção 

jamais vista no decorrer das sessões de leitura. Todos estavam entregues ao texto e à 

experiência e, enquanto tocavam na casa e vivenciavam com muita intensidade aquele 

momento, entravam, sem perceber, na casa-literatura.    

As interações com o texto desencadearam interações entre os sujeitos, inimagináveis 

no início da construção, tais como a tranqüilidade com que compartilharam os objetos a serem 
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explorados no final da contação, a harmonia na interação com os acontecimentos da história, 

principalmente, no momento de se comportarem como a platéia do pavão e de evocarem o 

cavalo. Um exemplo disso está melhor especificado no diário de campo da professora-

pesquisadora: 

No momento da despedida de Vera e Alexandre, pedi que todos se 
abraçassem para saber exatamente como Vera e Alexandre estavam se 
sentindo naquele momento. No início, resistiram, mas depois concordaram 
e foi um momento muito bonito. Ao final da aula, em conversa informal 
comigo, a professora titular da turma disse que eles estavam precisando de 
situações como essa, de afeto (Diário de campo, 2007). 

Para um grupo com um histórico de violência e agressividade, um abraço representa 

um grande avanço, pois o contato corporal exigido em um abraço coletivo exige uma quebra 

de barreiras invisíveis, porém muito solidificadas no meio daquele grupo. Por isso, ficamos 

extremamente satisfeitos com os resultados daquele trabalho.   

Ao final da contação, as crianças saíram com as esperanças renovadas em relação à 

história, expressas em manifestações de apoio ao personagem sobre o encontro com a casa da 

madrinha e o retorno a ela:  

Episódio 54: Pré-contação e pós-contação de a casa da Madrinha –(Lygia 
Bojunga) 
<Os alunos expressam suas expectativas para o desfecho da história>
Rebeca: Eu acho que vai ser fácil, porque é só ele ir em frente (15ª sessão, 
19/11/07).  
ANI: Eles vão achar a casa da madrinha de Alexandre (17ª sessão, 
22/11/07). 
Zípora: Não. Eles vão chegar na casa da madrinha. Não é possível! (18ª 
sessão, 23/11/07) 
Rebeca: Tia! Ele vai voltar porque ele já tem a chave (19ª sessão, 19/11/07, 
26/11/07). 

Do exercício de hipotetizar sobre a vida do personagem que se prolongou no 

decorrer das sessões, podemos inferir que as crianças também renovaram esperanças sobre 

suas próprias histórias, de vida e de leitura e, com isso, foram consolidando vínculos (com o 

texto e com o outro) e se firmando na casa-literatura pois, afinal, já tinham a chave.   

É com base, principalmente, nessas cenas que afirmamos o avanço da comunidade 

na construção de uma casa-literatura inclusiva, uma vez que elas revelam momentos em que 

os sujeitos tomam consciência da condição de excluídos e passam a lutar pela inclusão, por 

intermédio de uma “sacudida” que o texto literário, inserido em uma prática sistemática de 
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leitura, dá em seu leitor. Seria essa a maneira de a literatura incluir? Por uma via imaginária? 

Aquela que tem seu ponto de partida no desejo do leitor?  Teria sido isso que Bartolomeu 

Queirós (1999, p.18) quis dizer com “a leitura guarda espaço para o leitor imaginar sua 

própria humanidade e apropriar-se de sua fragilidade, com seus sonhos, seus devaneios e sua 

experiência”? 

Se a literatura inclui de uma maneira específica, resta-nos, ainda, saber dos próprios 

sujeitos se esse processo realmente aconteceu naquela comunidade específica. Na voz da 

professora titular, o momento de intervenção 

Proporcionou um grande prazer com suas aulas dinâmicas, deixando as 
crianças bem à vontade para dialogar, expressar-se e opinar quando 
necessário. As estratégias foram as mais variadas possíveis, colaborando 
com as crianças, respeitando as diferenças individuais, dando oportunidade 
para que todos participassem, encorajando-os a falar sem constrangimentos. 
[...] deixando as crianças motivadas e curiosas para as aulas seguintes. 
Sentimos grande avanço no que diz respeito à aprendizagem. As crianças 
passaram a ser mais atenciosas e colaboradoras umas com as outras 
(Registro da professora-titular, 27/11/07).  

Na voz das crianças, podemos identificar diferentes respostas a essa pergunta, como 

vemos nos recortes abaixo, retirados das entrevistas realizadas com as crianças após a 

intervenção. 

- Sobre a importância coletiva e as mudanças na comunidade: 

Lameque: Tá’ diferente. Tá’ mais perto. 
Zoar: Mudou. A participação. Todo mundo ficou participando mais da aula. 
Diná: Tá’ melhorando. 
Ana: A turma melhorou. Assim, nas leituras. 

- Sobre a importância individual e as mudanças na vida leitora: 

  

PP: Você tem mais vontade de ler mais? De conhecer novas histórias? 
Agar: Sim. Peguei até um livro emprestado.  
PP: Ah! Você tem ido mais à biblioteca? 
Agar: Agora eu vou mais, porque a senhora sempre diz que o livro tem lá na 
biblioteca. Às vezes eu vou lá, procuro, pego emprestado ou leio lá mesmo. 
--------------------------------------- 
Diná: Mudou, porque quando tia mandava eu ler eu não sabia ler e ela 
mandava outra pessoa. Depois, eu fiquei aprendendo. Eu aprendi aqui, com 
essas aulas. 
PP: Você tem gostado mais de ler? Tem ido mais à biblioteca? 
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Diná: Antes de ontem.  
PP: Então, você tem ido mais? Tá’ com mais vontade de ler? De conhecer 
outras histórias? 
Diná: Tô’.
---------------------------------------- 
Israel: Eu não lia muito não, agora eu tô’ lendo que só’. [...] Já peguei um 
livro emprestado.  
Rute: Mudou. Pra eu não bagunçar mais na aula e aprender a ouvir.  
Rebeca: Mudou. Eu não contava história não. Eu não contava nenhuma 
história pra eles e agora tô’ contando.  
Ana: Mudou. Porque eu aprendi mais...é...avancei mais.  
Zípora: Mudou. Eu bagunçava demais na sala de aula.  
Isaque: Mudou. O meu comportamento mudou mais.  
Noé: Mudou. A obediência. 

- Sobre o aprendizado: 

Agar: Eu aprendi muita coisa. Não sabia, não, mas aprendi. [...] Aprendi 
que...como é o nome daquela mulher? Lygia Barroto? Eu aprendi que ela já 
escreveu vários livros. Outras também.  
PP: Você acha que aprendeu a ler mais? A gostar de ler? 
Agar: Sim. 
-------------------------------- 
Zoar: A ler mais. 
Ilnara: Muita coisa que eu nem sei.  
Diná: Aprendi a ler, a escrever e a escutar. É. Porque antes eu só ficava 
bagunçando, não escutava assim.   
Noé: Muitas coisas. Aprendi a respeitar, a ouvir. Ser obediente e não falar 
palavrão. 
Miriã: A se educar, fazer silêncio, ouvir, não bagunçar. Só.  
Rute: A ler, escrever e aprender.  
Enoque: As histórias. Quando eu chego em casa, eu conto pros meus 
irmãos. [...] Eu chego. Aí, quando eu chego vou assistir os desenhos que 
passam. Aí, quando acabam os desenhos, eu vou contar pra eles. [...] Eu 
falo o que a senhora falava. Aquele: bateu por uma porta e saiu pela outra, 
quem quiser que conte outra.  
Adão: Sei não. É tanta coisa que não dá nem pra lembrar. [...] Aprendi, mas 
não sei dizer, não. 
  

As respostas das crianças revelam que muitas delas já tomaram posse da chave para 

a inclusão na casa-literatura, umas ainda estão cruzando a porta, enquanto outras já 

começaram a apreciar as paredes feitas de livros. Algumas olham inseguras e amedrontadas 

para a chave que lhes abrirá uma casa-mundo com liberdade e apreciação das diferenças. 

Assim sendo, não podemos afirmar que a comunidade se tornou plenamente inclusiva, como 

também não podemos afirmar que todos os seus membros se tornaram leitores competentes e 
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autônomos; porém estamos seguros de que construímos as bases sustentadas por firmes 

andaimes de mediação e pela importante matéria-prima que foi a literatura.   
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6. IN(CON)CLUSÕES DE UMA OBRA INACABADA 

Do outro lado do morro vinha saindo um sol de dentro do mar. Mar claro, 
de onda mansa e água morna. Bem em cima do morro, meio tapada de flor, 
tinha uma casa bem branca, com uma janela de cada lado, e mais uma porta 
azul. Alexandre meio que ria, meio que se engasgava com tanta alegria, e 
Vera só dizia: – E eu que pensei que você nunca ia chegar lá (BOJUNGA, 
1992, p. 82).   

É chegado, pois, o momento de tomar certa distância, olhar para a casa e refletir 

sobre seu processo de construção, seu significado e sua importância em uma comunidade 

maior, na qual outras casas possam ser construídas com base nas suas paredes de livros e no 

entusiasmo de seus homens leitores. Esse é um grande desafio do qual tomamos maior 

consciência a partir de agora, pois, após construída a casa-literatura, as dificuldades das outras 

casas da vizinhança parecem mais evidenciadas, suas paredes de tijolos, suas práticas 

segregativas e excludentes, seus alunos alheios ao texto literário e ao outro.  

Percorrida essa longa construção, compreendemos que a educação, de modo geral, e 

de modo específico, a inclusão social na escola e o ensino de literatura são projetos de longo 

alcance e trabalho árduo, que não se resolvem com construções isoladas. Ficou-nos a certeza 

do desafio pelo caminho percorrido para a construção da casa e pela sua (in)conclusão, pois 

casa isolada é casa inacabada. É preciso que outra casa aprenda com os erros e os acertos 

dessa construção e, ao se erguer, lance o projeto à outra, de modo que todas possam se tornar 

um ambiente inclusivo, abrindo-se para a formação dos diferentes leitores.  

Assim, não pretendemos com esta pesquisa oferecer um modelo “pedagógico e 

arquitetônico” de como construir uma casa-literatura, mas, sim, alargar a troca entre aqueles 

que projetam casas como essas, que percebem a sua necessidade e compartilham o desejo de 

incluir seus alunos em práticas de formação literária. Para que eles possam derrubar paredes 

de concreto, é necessário mais do que um modelo; é necessária uma “sacudida” que os leve a 

pensar sobre as possibilidades dessa construção, e, mais ainda, é necessária uma prática da 

esperança, tal como Lygia Bojunga (1990) nos ensina com a sua casa da madrinha.  

É preciso que os educadores acreditem que há uma casa-literatura inclusiva, assim 

como o personagem do texto de Lygia acreditou que existia a casa da madrinha e, desse 

modo, com otimismo e entusiasmo, incluam-se em uma pedagogia de apreciação e 

aprendizado com as diferenças e em uma pedagogia de apreciação e aprendizado da literatura.  

Diante disso, refletiremos sobre a construção da casa a fim de que todos possam ser 

provocados a olhar para dentro de suas portas e janelas e enxergar a possibilidade. É, pois, em 
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torno desse terreno, o da possibilidade, que almejamos conduzir as reflexões sobre o projeto 

de uma casa que está inacabada no sentido de ser uma entre várias a serem mudadas, mas que 

está erguida com base sólida e por isso, de modo que pode ser, igualmente, base sólida para 

outras construções.          

Aprendemos que, para um projeto ousado como o que nos propusemos a realizar, o 

terreno deve estar bem preparado e algumas barreiras devem ser retiradas para o bom sustento 

dos andaimes. Assim, é importante que os fundamentos que justificam a construção sejam 

consistentes. Promover uma interface entre literatura e inclusão social na escola foi uma 

importante barreira a ser quebrada, tendo em vista a insuficiência de diálogos que as 

aproximem ou as considerem como parceiras em um projeto educacional. Ao aproximá-las, 

percebemos afinidades que tornam relevante o diálogo entre ambas, uma vez que se fundam 

nas diferenças (seja a dos sujeitos, seja a da linguagem) e na vida humana e permitem a 

construção de uma prática democrática. 

 Na tentativa de unir literatura e inclusão em uma intervenção pedagógica, 

entendemos a importância de aprofundar os fundamentos sobre esses dois eixos, uma vez que 

encaminharam as reflexões e as práticas. 

Sobre a literatura, confirmamos sua natureza inclusiva nos processos internos e 

externos que promove: dentro do texto, no acolhimento da subjetividade, na abertura para a 

co-autoria do leitor, no autoconhecimento, no aprendizado sobre a vida e sobre os próprios 

sentimentos e sensações, na experiência e na transformação que propicia; fora do texto, nos 

desdobramentos da inclusão nesse texto, principalmente, no exercício de alteridade, na 

abertura para o outro e para as diferenças, no compartilhamento das subjetividades, sensações 

e sentimentos, no estabelecimento de relações sociais e afetivas e no constante aprendizado 

sobre si, sobre o outro e sobre a humanidade.    

Ainda sobre o texto-literário, reafirmamos que suas qualidades inclusivas são 

aquelas que lhe atribuem o estatuto de obra de arte, daí ser incoerente pensarmos em uma 

literatura específica para a inclusão, tendo em vista que ela já é inclusiva em sua natureza 

artística. Do mesmo modo, é impraticável a idéia de um ensino de literatura próprio para a 

inclusão, pois o seu objeto já propicia situações inclusivas sem que para isso sejam 

necessários “usos” pragmáticos do texto literário. 

Sobre a inclusão social na escola, constatamos o desafio e a complexidade de ações 

que a viabilizem e, ao mesmo tempo, vislumbramos, na prática de leitura de literatura, um 

possível caminho para torná-la viável. Nessa constatação, estamos mais convictos sobre a 

necessidade de ampliar a inclusão para uma prática que considere a diversidade, as 
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necessidades e os interesses de todos. Observamos, também, muitas aproximações entre a 

literatura e a inclusão, uma vez que ambas são terrenos da heterogeneidade e da apreciação do 

sujeito e do humano, nos quais se busca agregar as diferenças em um todo rico, inusitado e 

surpreendente. 

Compreendemos, ainda, a importância da observação aprofundada e participante do 

locus onde a casa seria construída e dos sujeitos que seriam seus moradores, principalmente, 

na perspectiva dos eixos que sustentavam a construção (a inclusão e a literatura). Essas 

atitudes foram imprescindíveis, pois nos permitiram conhecer as condições para a obra e 

encontrar andaimes já existentes, possíveis aproximações entre os eixos literatura e inclusão, 

o potencial comunitário do grupo e o potencial leitor dos sujeitos. 

Construídos os fundamentos, observadas as matérias-primas e analisadas as 

condições de aproximação dos eixos literatura e inclusão, partimos para a intervenção. A 

abordagem metodológica, ao aliar ação e participação, pareceu-nos ser uma opção adequada 

para a experiência de construir uma casa-literatura inclusiva, uma vez que possibilitou uma 

análise de dentro para fora, ou melhor, da base para o telhado e nos colocou em posição 

privilegiada para, em nosso agir e participar, enxergar as possibilidades de construção, colocar 

e ajustar andaimes, derrubar paredes mal colocadas e sugerir janelas mais amplas e 

comunitárias.      

Assim como a abordagem de pesquisa nos favoreceu a experiência e análise 

aprofundada e crítica, a abordagem metodológica das aulas nos favoreceu uma prática de 

ensino de literatura que constrói, em seu sentido literal, a comunidade leitora. Afinal, que 

metodologia melhor que a da andaimagem para construir uma casa? Por meio dela, foram 

colocados os devidos andaimes, que atenderam ao duplo propósito de ensinar literatura 

incluindo e incluir ensinando literatura, de modo que as ações de pré-leitura/contação podem 

ser consideradas ações de pré-inclusão, pois preparam o terreno para a entrada do leitor no 

texto e na comunidade; igualmente, as ações de leitura/contação podem ser entendidas como 

ações de inclusão, nas quais o sujeito desfruta do prazer do texto e compartilha esse momento 

de prazer com a comunidade, por fim, as ações de pós-leitura/pós-contação podem conotar 

ações de pós-inclusão, que possibilitam interações decorrentes da experiência de leitura-

contação-inclusão e, conseqüentemente, o fortalecimento de vínculos sociais e afetivos. Com 

isso, defendemos as ações de andaimagem como espaços de inclusão, de leitura e de 

convivência. 

    No que se refere às aulas de literatura implementadas, podemos considerá-las 

como práticas de iniciação à leitura literária, tendo em vista a frágil formação leitora dos 
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convidados à moradia e as dificuldades comuns a um ambiente conflituoso e desafiador, 

marcado pela segregação de grupos, pela violência e pela indisciplina. Essas foram outras 

barreiras que exigiram mudanças nos andaimes, tais como a busca de recursos plásticos que 

auxiliassem a mediação, o aumento de práticas de contação e o investimento na leitura oral, já 

que metade do grupo ainda estava em processo de alfabetização.  

O encontro com essas barreiras nos ensinou que a construção de uma comunidade e 

o processo de alfabetização são andaimes que devem anteceder a formação literária, pois 

facilitam a inclusão do leitor no texto e na comunidade de leitores.  

Além disso, as aulas consistiram em momentos ricos de aprendizado sobre o ensino de 

literatura, por parte da professora-pesquisadora e, por outro lado, em momentos inclusivos de 

apreciação do texto literário e de compartilhamento de sentimentos de emoções e da própria 

vida. Nesse processo, foi oportunizado aos alunos um encontro com a leitura de literatura em 

ambiente enriquecedor, com textos de qualidade, rituais socializadores e propícios ao 

desenvolvimento do “espírito de comunidade”. No encontro, eles aprenderam diferentes 

modalidades de leitura, interagiram com diversos recursos plásticos e suportes e foram 

iniciados em práticas de discussão de histórias, nas quais puderam se expressar, argumentar e 

debater seus pontos de vista. Consideramos essa oportunidade um resultado positivo da 

intervenção, devido à inclusão dos alunos em uma prática sistemática de leitura literária, 

conforme a diversidade de necessidades, sentimentos e interesses desses alunos. 

Esses resultados convergem para os nossos objetivos de experimentar e analisar 

estratégias de inclusão na e pela literatura, em um processo de investigação das contribuições 

do texto literário para um trabalho de inclusão social na escola. E vão além disso, no 

momento em que não somente a professora-pesquisadora experimenta mas também seus 

alunos, leitores em potencial que, depois dessas práticas, possuem maior repertório, maior 

conhecimento sobre a literatura e maior experiência de vida leitora. Os desdobramentos desse 

encontro, dos leitores que eles “virão a ser” são, portanto, imensuráveis.    

Na busca pelos objetivos citados, evidenciamos diferentes maneiras de inclusão 

na/pela literatura, especificadas pelo seu objeto. Presenciamos uma inclusão que se deu pelo 

discurso, principalmente em atitudes de pré-leitura, com acolhimento das previsões e dos 

conhecimentos prévios dos leitores em formação, e também em atitudes de pós-leitura com a 

discussão de histórias. Nesse momento, destacamos o acolhimento e a valorização da voz do 

leitor como um sujeito pensante e ativo no processo de formação leitora.  

Além das interações discursivas encaminhadas pelas atividades de andaimagem, 

recorremos a outras estratégias de organização social, com ênfase no estabelecimento de 
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regras de convivência, na organização do tempo e do espaço e nos agrupamentos e na 

definição de papéis, para que pudéssemos promover relações interativas que conduzissem à 

construção de uma comunidade de leitores. Tais atitudes foram consideradas positivas na 

construção das bases de uma comunidade de leitores, pois favoreceram relacionamentos, 

tornaram as sessões de leitura um ritual organizado, democrático e favorável à convivência e 

possibilitaram uma inclusão que aconteceu pelas relações interativas.  

Fica evidenciada, ainda, uma inclusão que aconteceu para dentro do texto, em um 

processo de co-autoria do leitor, de exercício colaborativo, criativo e imaginativo no espaço 

da ficção. Sobre essa inclusão em particular, cabe-nos ressaltar que os livros escolhidos 

possibilitaram um convite ao leitor para a entrada no texto, em razão do potencial estético, do 

jogo de palavras e sentidos, dos vazios a serem preenchidos e as possibilidades de co-autoria, 

projeção, identificação e catarse.   

Entretanto, é importante enfatizar que esse encontro com o texto literário estava 

inserido em práticas de leitura fundamentadas em estratégias didático-pedagógicas que 

corroboraram para a inclusão na/pela literatura. Nesse processo inclusivo, os alunos tiveram o 

apoio de uma mediadora dedicada à formação leitora e à construção de uma comunidade. No 

decorrer dessas práticas, identificamos momentos de inclusão que evidenciaram o valor social 

da leitura para o grupo, o valor do outro no ato de ler, o valor da literatura para promover o 

desejo e a luta pela inclusão, o valor da ficção para compartilhar os sentimentos, a vida, a 

história, bem como para ir além da realidade pessoal e coletiva, com esperanças renovadas e 

motivações decorrentes de experiências que aconteceram dentro e fora do texto.    

Fica atestada, ainda, a importância do mediador de leitura que, ao organizar 

andaimes e orientar a formação leitora, torna-se ele próprio um andaime fundamental, uma 

referência de leitor mais experiente e um membro da comunidade de leitores que assume a 

organização de estratégias didáticas, a autoridade, a seleção de materiais, a motivação, a 

organização social e as demais ações de ensino. Para isso, vimos que é imprescindível que o 

mediador seja também incluído pelo grupo de aprendizes que constitui a comunidade, 

inclusão essa que acontece pela competência, pelo desejo compartilhado de conhecer os 

prazeres do mundo ficcional e de retornar dele com a segurança de um mundo real mais 

democrático e menos excludente. Disso decorrem as inúmeras responsabilidades do mediador 

de leitura. 

Ainda a respeito da mediação pedagógica, consideramos que foram oferecidos ao 

professor mediador de leitores em formação importantes subsídios para que pudesse pensar 

em caminhos de democratização da literatura e pela literatura no pequeno universo da sala de 
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aula e criar formas de ensino que viabilizassem as pequenas revoltas diárias contra a exclusão 

do sujeito e da literatura no ensino. Com isso, incluímos os educadores como interlocutores 

diretos desta discussão e como visitantes-alvo da casa experimentada. 

Diante disso, apontamos como resultados mais expressivos da experiência de ensino 

de leitura e literatura, em uma proposta inclusiva, foram: o aprendizado de que a inclusão na 

literatura pode favorecer a inclusão social na escola; de que o texto literário, com sua 

abordagem diferente, dá lugar a vozes excluídas e sentimentos reprimidos, permitindo o auto-

conhecimento e o exercício da alteridade por parte de seus leitores; de que a linguagem 

simbólica e lúdica da literatura tem acesso a caminhos jamais acessados do/pelo aprendiz, 

acolhendo sua subjetividade e respondendo às suas necessidades de organização interna e 

externa; de que a literatura educa em aspectos formativos, possibilitando um avanço 

cognitivo, afetivo e social.  

Em decorrência disso, estamos seguros de que a grande viabilizadora deste trabalho 

foi a literatura, em sua condição de arte e em seu potencial transformador. Fomos testemunhas 

de que uma prática sistemática de ensino de literatura transformou um grupo violento, 

segregativo, competitivo e excludente em um grupo aberto para a experiência da leitura de 

literatura e para a experiência de inclusão, uma vez que experimentara, no espaço de 20 

sessões de literatura, a possibilidade de viver no mundo ficcional e em uma comunidade, de 

estabelecer vínculos sociais, de relacionar-se por meio de palavras e de gestos e de expressar e 

compartilhar desejos, sentimentos e sensações. Em outras palavras, no período dessas 20 

sessões, a literatura deu casa e comida a cada aprendiz, alimentou sua imaginação, levou-o 

para descobrir o mundo, fê-lo crescer e derrubar telhados com a cabeça, tornando-o mais 

confiante em relação ao fato de que a literatura pode ser o caminho para a realização de seus 

desejos.            

Nesse sentido, acreditamos que a experiência ficou como base potencial para a 

construção de uma casa plenamente leitora e inclusiva, sem as sombras de uma exclusão 

escolar e literária, que pode voltar a fazer morada na residência recém-construída. Se os 

alunos moradores ainda não tomaram posse da leitura literária e da inclusão escolar ou se essa 

posse foi apenas temporária, temos a certeza de que já tomaram posse do desejo e da 

esperança de pertencer a uma casa feita de livros e aberta às diferenças. Assim sendo, estamos 

confiantes nos leitores desejosos que eles podem vir a ser, em um futuro próximo e cheio de 

lutas, uma vez que aumentamos o seu potencial, demos-lhes o gosto de uma estadia pela qual 

valem a pena o esforço e a luta incessante.  
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Nessa experiência, não pretendemos enxergar a literatura como solucionadora de 

todos os problemas, mas, sim, como caminho possível, como texto que, por ser inclusivo em 

sua natureza, promove experiências inclusivas e, em decorrência disso, pode ser um ponto de 

partida para a construção de uma casa leitora e inclusiva.      

Saímos da casa recém-construída com a certeza da possibilidade de enfrentar o 

desafio, com o sentimento de ter construído as bases de uma obra ainda inacabada e com o 

desejo de anunciar para todos os “educadores-construtores”, uma possibilidade de construção 

em que todos os aprendizes sejam incluídos como leitores em qualquer casa que pretendam 

morar.  
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