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RESUMO 

 

Essa dissertação apresenta um estudo com o propósito de compreender a 
concepção de literatura da Escola da Ponte, em Portugal, e sua ressignificação na 
prática cotidiana. Por meio desta pesquisa, buscar-se-á entender como a arte, em 
especial, a literatura, pode contribuir para a educação estética do sujeito 
principalmente no ambiente escolar. Tendo em vista que a literatura é arte, faz-se 
necessário observar que o texto literário possui uma função estética e que seu 
tratamento na escola necessita respeitar essa função mediante uma escolarização 
adequada do texto literário. O percurso metodológico foi norteado pelos 
pressupostos da pesquisa qualitativa (GIL, 1999), com dados produzidos a partir de 
observações, entrevistas e questionários realizados na escola da Ponte. As 
discussões que este estudo propõe estão ancoradas em um conjunto de teóricos 
multirreferenciais a partir da concepção da literatura fruitiva, respaldada por Eco 
(2010), Culler (1999), Barthes (2010), Calvino (1998), dentre outros. Os resultados 
apontam que as atividades com a leitura são propostas pelo Plano Nacional da 
leitura de Portugal (PNL), mas, ao entrar na escola, elas são adequadas ao Projeto 
Educativo, o qual visa promover um encontro das artes com a leitura, por meio de 
atividades que conduzem os alunos a perceber o livro como um “objeto estético”, um 
“objeto de fruição”, de “apreciação”. Com isso, a escola oportuniza a formação não 
apenas de um leitor, mas de um leitor crítico, de sentido estético que saberá 
escolher e interpretar suas obras também por um viés artístico. 
 
 
Palavras–chave: Literatura. Arte. Escola da Ponte. Saber Sensível. Formação 
Estética. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents a study aimed at furthering understanding of the concept 
of literature of the Escola da Ponte, in Portugal, and its reframing in everyday 
practice. This research will attempt to understand how art, especially literature, can 
contribute to the aesthetic education of individuals, especially in the school 
environment. Given that literature is art, it is necessary to note that the literary text 
has an aesthetic function, and that its treatment in schools must respect this function, 
through an adequate teaching of the literary text. The methodological approach was 
guided by the premises of qualitative research (Gil, 1999), with data generated from 
observations, interviews and questionnaires conducted at the Escola da Ponte. The 
discussions proposed in this study are anchored in a set of theoretical multi-
references based on a concept of literature as enjoyment, supported by Eco (2010), 
Culler (1999), Barthes (2010), and Calvin (1998), among others. The results indicate 
that reading activities are proposed by the National Reading Plan of Portugal (PNL), 
but, upon entering the school, they are adapted to the educational project, which 
seeks to promote a meeting of the arts with reading, through activities that lead 
students to perceive the book as an "aesthetic object"; an "object of enjoyment" of 
"appreciation." Thus, the school favors not only the development of a reader, but of a 
critical reader, with an aesthetic sense, who will also know how to select and interpret 
their works through an artistic bias. 
 
 
Keywords: Literature. Art. Escola da Ponte. Sensitive Knowledge. Aesthetic 
Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Contei sobre a escola com que sempre sonhei, sem imaginar que 
pudesse existir. Mas existia, em Portugal... Quando a vi, fiquei 

alegre e repeti, para ela, o que Fernando Pessoa havia dito para 
uma mulher amada: "Quando te vi, amei-te já muito antes...".  

Rubem Alves (2001). 
 
 

Rubem Alves é pedagogo, poeta, filósofo, teólogo, escritor, psicanalista e, 

acima de tudo, um poeta sonhador. Sonhou, desejou e encontrou: A escola que 

sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Esse foi o livro que escreveu após 

conhecer a Escola da Ponte, contando as suas experiências ao visitar esse 

ambiente educativo.  

Conduzido pelas mãos de uma criança, o poeta foi convidado a conhecer um 

espaço escolar. Já, na entrada, percebeu que se tratava de um lugar diferente, e 

isso logo se percebia na própria recepção. Ao invés de adultos, eram crianças que 

apresentavam a escola. Observou crianças de diversas idades estudando, trocando 

experiências, em um ambiente harmonioso e respeitoso. Encantou-se com um lugar 

simples, mas de convivência amigável, onde todos colaboravam uns com os outros 

naturalmente. Viu crianças aprenderem a compartilhar, a ajudar, a ser solidários. 

Encontrou uma escola democrática, uma escola de integração, uma escola de 

inclusão.  

 
Ando um pouco mais e encontro uma menina com síndrome de Down 
trabalhando com outras, numa mesinha. Ela trabalha de forma concentrada. 
Sua presença é uma presença igual à de todas as demais crianças: alguém 
que não sabe muitas coisas, que pode aprender muitas coisas. Acima de 

tudo ela aprende que ela tem um lugar importante na vida. (ALVES, 2001).  
 

 

Essa escola à qual Rubem Alves refere-se é a Escola da Ponte, situada na 

Vila das Aves em Portugal, uma referência para escolas em muitos países. Um 

modelo que se distancia de muitos padrões escolares. No entanto, nem sempre foi 

assim. Em 1976, no início de seu projeto, essa escola encontrou muitos desafios, 

um conjunto de problemas, dentre eles: indisciplina, exclusão escolar, agressão a 

professores, isolamento frente à comunidade de contexto. Eram múltiplas as 

necessidades diante de tantos e complexos problemas que envolviam não só 

questões comportamentais, como também a precariedade de uma estrutura escolar 

em um todo. Foi necessário repensar e transformar uma prática que não mais 
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respondia as necessidades daquela comunidade escolar. Essa transformação não 

ocorreu de um dia para o outro, foram sucessivas tentativas em busca de soluções, 

e a determinação de todo corpo docente foi o que transformou uma escola de 

necessidades em uma escola de possibilidades.  

 
A caminhada ensina que não há everestes definitivos. O limite dos mares, 
as arenas dos abismos onde imperavam os monstros de todas as 
mitologias, tudo o que aparenta ser o último e definitivo passo não é mais 
que o primeiro passo de cada recomeço. (PACHECO, 2006, p. 108). 
 

 

Essa Escola enfrentou não só desafios no campo pedagógico, como também 

burocráticos. Precisou, e ainda precisa, provar ao sistema de educação que é 

possível obter bons resultados, mesmo não tendo um currículo pautado em uma 

concepção tradicional. A Escola tem por referência uma política de direitos humanos 

que favorece a autonomia e a solidariedade, e suas práticas resultam do trabalho de 

uma equipe destinada a desenvolver “seres felizes, sociáveis, autônomos, criativos e 

críticos” (PACHECO, 2010, p. 73). Essa prática inovadora vem despertando o 

interesse de professores e pesquisadores de diversos países. 

O grupo de pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora, do qual fazemos 

parte, vem pesquisando a formação estética do ser humano, discutindo como a arte, 

em especial, como a literatura pode ser percebida como objeto estético. Desse 

modo, pretendemos saber de que forma a Escola da Ponte vem promovendo a 

literatura junto aos estudantes, observando as concepções dos professores acerca 

da literatura e as principais estratégias utilizadas no cotidiano dos alunos dessa 

escola. Como acontece a interação dos alunos com o livro? Conhecer a rotina da 

biblioteca e a seleção dos livros quanto à organização e ao envolvimento do aluno 

no espaço dessa escola permitir-nos-á compreender melhor a concepção que a 

Escola da Ponte adota para a formação de leitores. 

 
[...] as habilidades para usar a biblioteca e os recursos informacionais não 
são aspectos isolados do projeto pedagógico da escola. Assim como a 
leitura e a escrita, elas constituem um conjunto de habilidades usadas para 
alcançar outros objetivos de aprendizagem. Lemos para descobrir 
significados. Escrevemos para transmitir idéias. Utilizamos as habilidades 
de usar a biblioteca para localizar e interpretar informações que ampliam 
nosso conhecimento e nos permitem tomar decisões e fazer escolhas 
adequadas. (KUHLTHAU, 2004, p. 19). 
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No sentido de pesquisar as concepções de literatura dessa escola, focaremos 

este estudo no percurso literário da Escola da Ponte, trazendo informações, dados e 

documentos do projeto educacional da escola, observando as influências da 

concepção de educação de Paulo Freire no projeto da escola. Além disso, 

discutiremos as concepções de literatura com o objetivo de analisar os caminhos 

que a Escola da Ponte de Portugal percorre na formação de leitores de obras 

literárias. 

Zilberman e Rösing (2009) em Escola e Leitura comparam o seu texto Leitura 

em crise na escola, escrito há pouco mais de 25 anos, ao atual Leitura na Escola – 

Parte II: a missão. Nas releituras percebem, desde seus escritos, que ocorreram 

mudanças significativas na economia, nas estruturas educacionais, nos meios de 

comunicação, na tecnologia, facilitando a vida das pessoas. O mundo avançou de 

forma geral. A escola, no entanto, poderia ter avançado muito mais a respeito da 

“[...] aprendizagem dos alunos, a situação do professor, as políticas públicas 

dirigidas à educação” (ZILBERMAN; RÖSING, 2009, p. 13). No que se refere à 

aprendizagem dos alunos, as autoras apontam que essa situação pode ser vencida 

com a leitura, pois leva a caminhos de descobertas, de conhecimento, de 

compreensão de sua realidade. “Leitura e escola talvez devam recorrer à literatura 

para retomar seu rumo e reavaliar seus respectivos propósitos.” (ZILBERMAN; 

RÖSING, 2009, p. 29).   

Quanto mais o sujeito lê, mais possibilidades tem de compreensão de seu 

entorno e de si próprio, pois a literatura pode proporcionar, além dos momentos de 

prazer, o desenvolvimento das habilidades cognitivas e uma consciência mais 

humana. Neitzel afirma que: 

 
O sujeito que se entrega ao texto literário passa a ter uma visão mais ampla 
sobre o universo que o circunda, consegue, por exemplo, entrever 
possibilidades para a resolução de problemas. A vivência de situações 
fictícias pelas quais passam os personagens de determinada obra permite 
que o leitor direcione seu olhar para si, passando a se conhecer melhor 
além de perceber o outro. Nesse sentido, podemos afirmar que a literatura 
colabora para a nossa formação humanística, ela nos permite um 
crescimento individual e social. (NEITZEL, 2006, p. 98). 
 

 
De acordo com as considerações de Neitzel, quanto mais acesso aos livros, 

mais possibilidade tem um indivíduo de compreender o mundo e o seu contexto, 

pois a leitura promove “enxergamentos” que ampliam o conhecimento e o 
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autoconhecimento. Quando ouvimos que ler é dar asas à imaginação, é porque a 

leitura tira-nos de uma realidade para que, longe dela, possamos compreendê-la e, 

consequentemente, modificá-la. Nesse sentido, Nietzsche (2000, p. 150) diz: 

“Aquele que um dia ensinar os homens a voar, destruirá todas as barreiras, para ele 

as próprias barreiras voarão pelos ares”. Barreiras que podemos chamar de 

cegueira intelectual, consciência confusa, ou alienação. O sujeito que não se insere 

em sua realidade, e a literatura é uma forma de inserção, pode estar distanciando-se 

de seu entorno, e, ao afastar-se do seu mundo, estará afastando-se de si próprio. 

Conforme Silva (2000, p. 45), ler é “não só uma ponte para a tomada de 

consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e 

interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo”.  

Diante disso, compreendemos a importância da literatura no processo do 

desenvolvimento do sujeito. “A literatura – quero dizer, aquela que responde a essas 

exigências – é a Terra prometida em que a linguagem se torna aquilo que na 

verdade deveria ser.” (CALVINO, 1998, p. 72). Por meio dessa ideia, percebemos o 

valor de uma boa obra literária para o leitor.  

Esta pesquisa tem como temática a formação de leitores. Essa questão no 

Brasil tem gerado muitas discussões no âmbito da escola, pois muitos são os 

percalços no campo da leitura, tais como a insuficiência de acervo literário disponível 

na escola, o que dificulta o acesso da criança ao livro, configurando uma crise da 

leitura (ZILBERMAN; RÖSING, 2009).  

Os livros literários, na década de setenta, segundo pesquisa de Zilberman e 

Rösing (2009), eram, principalmente, explorados para aprender gramática, 

pontuação e outras regras da língua portuguesa. Passadas algumas décadas, a 

realidade não se difere muito no tratamento com o livro de literatura, pois, segundo 

as autoras, a prática da leitura do literário ainda se apresenta inusitada; os livros 

são, ainda, em muitas escolas, explorados para estudos linguísticos. Diante dessa 

problemática, pretende-se pesquisar de que forma a Escola da Ponte vem 

promovendo a literatura na formação de leitores de textos literários. Como principal 

objetivo, pretendemos identificar as concepções de literatura adotadas na Escola da 

Ponte, e, para tanto, investigar-se-á as seguintes questões: 
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 Qual a concepção de literatura dentro da política educacional que orienta 
essa Escola? 

 Há uma ressignificação dessa concepção com os professores e alunos da 
Escola da Ponte? Como ela acontece? 

 Como acontece a interação dos alunos com o livro? 

 Qual a rotina da biblioteca e da seleção dos livros quanto à organização e o 
envolvimento do aluno nesse espaço? 

 Quais as estratégias para a formação de leitores do literário? 

 

 
Para melhor estruturar o texto, dividimo-lo, além da introdução, em mais cinco 

capítulos. O primeiro capítulo trata da abordagem teórica- metodológica, com os 

problemas, os objetivos e os sujeitos da pesquisa. Ao compor o segundo capítulo, 

pensamos em discutir O Ensino da Literatura: Uma problemática com Lajolo (1993, 

1998), Zilberman (2002), Zilberman e Rösing (2009), Perrotti (1986) e Rocco (1992), 

pois estes abordam a leitura da literatura em sala de aula. No terceiro capítulo, 

Percursos teóricos e metodológicos da Escola da Ponte, referenciamos com o 

idealizador dessa escola, José Pacheco (2003, 2004, 2006, 2010), com periódicos 

de Mariana (2008) e Santa Rosa (2008), além de informações e documentos 

encontrados no site oficial1 da Escola. No capítulo quarto, ao tratar da formação 

estética e educação, buscamos apoio em Paulo Freire (2009) por ser um dos 

teóricos que mais influenciou o “fazer a Ponte”; e Duarte Jr. (1983, 2010), o qual 

trata da educação do sensível na formação do ser humano. No quinto capítulo, A 

formação estética e a literatura na Escola da Ponte, buscamos suporte em Calvino 

(1990) por trazer um conjunto desafiador aos saberes voltado à literatura: as seis 

propostas para o próximo milênio, são elas: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, 

multiplicidade, consistência; Eco, (2010) o qual propõe a abertura da obra e seu 

valor estético; Culler (1999), que apresenta a literatura como objeto estético; Barthes 

(2010), o qual discute o prazer do texto e a fruição; Neitzel (2006) e Neitzel e 

Carvalho (2010), pelos estudos e pesquisas voltados à formação estética do ser 

humano.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Para visitar o site oficial da escola, acesse http://www.escoladaponte.com.pt/. 
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2 ABORDAGEM TEÓRICO–METODOLÓGICA 

 

O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, a busca 
de um maior entendimento de questões postas pelo real, ou ainda a 
busca de soluções para problemas nele existentes, tendo em vista a 

sua modificação para melhor. Para aí chegar, a pesquisa é um 
excelente meio.  

(LAVILLE; DIONE, 1999, p. 85). 
  

 
2.1 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 
 

Este estudo é de abordagem qualitativa por meio do desenvolvimento de 

pesquisa-colaborativa. A pesquisa qualitativa possibilita a dinâmica da relação entre 

o sujeito e seu contexto, entre o mundo objetivo e a subjetividade, por isso seus 

dados não são interpretados por números. O ambiente da pesquisa, em que se 

almeja investigar, deve ser a busca para coleta de dados e o pesquisador, o 

instrumento chave. (GIL, 1999). Por meio de uma observação direcionada e 

organizada torna-se um instrumento confiável de investigação científica. Ela se 

modela com um planejamento coerente do trabalho e preparação prévia do 

pesquisador/observador. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

 
 
2.2 A COMUNIDADE E A ESCOLA  

 

Julgamos interessante contextualizar inicialmente em qual comunidade a 

Escola da Ponte está inserida, contribuindo, dessa forma, para um melhor 

entendimento das questões as quais serão explicadas no decorrer do texto.  

Essa escola (ver figura 1) situa-se na Vila das Aves, que pertence ao distrito 

de Porto, o segundo maior distrito de Portugal. A vila possui uma comunidade de 

aproximadamente oito mil e quinhentos habitantes. Ficamos em um hotel bem 

próximo à escola, podendo caminhar e observar a redondeza durante quinze dias. 

Pareceu-nos uma comunidade tranquila e aberta. Prestavam informações com 

simplicidade, acolhimento e simpatia, muito parecidos com as comunidades do litoral 

de Santa Catarina.  
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Figura 1 – Escola da Ponte – distrito de Porto 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte, 2012. 

 

 

Próximo à escola da Ponte, havia outra escola com muitos alunos, bem maior 

que a da Ponte. Percebemos diariamente a entrada e saída desses estudantes, pois 

era nosso caminho de rotina. Eram alunos do ensino médio, chamado, em Portugal, 

de ensino secundário. Esses estudantes adolescentes, assim como aqui no Brasil, e 

cremos que em muitos países também, reúnem-se em grupos, vestem-se de forma 

jovial e arrojada.  

Bem próximo à Escola da Ponte, há um espaço destinado à cultura, Centro 

Cultural Vila das Aves, com biblioteca. Nesta, há um cantinho para literatura infantil, 

com pufes e bancos estofados. Um ambiente bem decorado e confortável com 

computadores, Internet, espaço para eventos, cozinha. É um local amplo e bem 

dividido. Conversamos com o responsável da biblioteca sobre o acervo e os eventos 

literários. Este nos informou que os alunos podem requisitar livros e levá-los para 

casa. O acervo atende desde adultos até crianças. Conforme as informações, essa 

biblioteca pertence ao conselho de Santo Tirso e oferece a hora do conto para 

alunos das Escolas da Vila das Aves, e comunidade em geral. 

No dia em que visitamos esse centro, havia uma exposição de “Natureza 

têxtil”, com fotos de antigas máquinas, um gravador onde podíamos ouvir os 

barulhos que elas emitiam ao trabalhar. As obras expostas representavam a 

natureza e eram criadas com retalhos, barbantes e carretéis de linha. Traziam 

muitas cores, e criatividade. A figura 2 mostra o convite e algumas das obras da 

exposição. 
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Figura 2 - Exposição no Centro Cultural Vila das Aves 

 

Fonte: Fotos retiradas do site da Agenda Culturama
2
.  

 
 
 

Nessa exposição, a artista Ana Maria Antunes inspirou-se na produção 

industrial têxtil do Vale da Ave, que por muitos anos era fonte da principal economia 

do local. Hoje, com a crise na Europa, já fecharam muitas das grandes indústrias. 

Os portugueses estão vivendo atualmente uma grande crise econômica.  

Esses são os arredores e o atual contexto da Escola da Ponte. Cabe 

considerar que a Escola da Ponte está inserida em um contexto cultural, que é 

absorvido pelo processo educativo de uma escola. O acesso à cultura permite 

desenvolver uma consciência estética, um saber sensível, fonte de humanização e 

de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 Disponível em: <http://www.culturama.pt/article.php?id=357>. Acesso em: 23 mar. 2012.  
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2.3 SUJEITOS DA PESQUISA  
 

 
Não há trabalho de campo que não vise a um encontro com um outro, 

que não busque um interlocutor.  
Marília Amorim (2004, p.16) 

 
 

Os sujeitos desta pesquisa foram professores e coordenadores da Escola da 

Ponte. Utilizamos como instrumentos de coleta de dados: entrevista, questionário e 

observação com registro fotográfico.  

Com a evolução dos recursos tecnológicos, conquistamos maior eficácia que 

vem a contribuir no processo de observação, ampliando as possibilidades de coleta 

de dados da pesquisa. Um bom exemplo disso são as filmagens e a vídeo-gravação, 

que por meio de sons e imagens esclarecem melhor os detalhes, proporcionando 

mais chance de fidelidade dos dados observados. (PINHEIRO, KAKEHASHI, 

ANGELO, 2005). No entanto, para essa pesquisa, não foi autorizada a realização de 

filmagens nas entrevistas, somente gravações.  

Optamos por nomear as professoras, conforme a cidade ou região as quais 

foram visitadas durante a estadia em Portugal. Tentamos aproximar características 

entre os lugares visitados e as entrevistadas, como se pode observar na tabela 1 a 

seguir. 
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Tabela 1 – Nome dos sujeitos da pesquisa 

SUJEITOS: PROFESSORAS CARACTERÍSTICAS 
DAS 

PROFESSORAS 

BRAGA- cidade em constante desenvolvimento. Recebeu o título 
de “Capital Europeia da Juventude” 

Expressa alegria, 
juventude. 

  

SERRA DA ESTRELA- Lugar mais alto de Portugal. A neve é a 
atração turística desta serra. Há pequenas lojas pelo caminho com 
muitos artigos feitos com a lã da ovelha. 

Lembra muito as 
ovelhas com seus 

cabelos 
encaracolados. 

  

GUIMARÃES- Foi escolhida para ser a Capital Europeia de Cultura 
em 2012. Por receber muitos turistas torna-se uma cidade 
acolhedora e simpática. 
 

Demonstra bom 
humor, é amável e 

simpática com todos. 

  

NAZARÉ- Bela praia e com muitas mulheres de preto. São as 
viúvas de Nazaré. Após a morte do marido conserva-se de preto 
para sempre. 

Reservada e linda 
como a praia. Seus 

cabelos pretos e 
longos se parecem 
como as viúvas de 

Nazaré. 
  

SANTO TIRSO- Conhecida por possuir a mais antiga e saborosa 
pastelaria e pelos saborosos doces, o mais famoso são os 
Jesuítas. 

Querida pelos 
alunos, é afetuosa e 

doce com todos. 
  

VILA DAS AVES- Vila tranquilla e pequena da Escola da Ponte 
 

Apresenta 
tranquilidade e 

equilíbrio em seus 
gestos e ações. 

SUJEITOS: COORDENADORAS CARACTERÍSTICAS 
DAS 

COORDENADORAS  
PORTO - Belíssima cidade conhecida pelos saborosos vinhos. 
Pode-se ainda ver os barcos que servia de transporte para esse 
tipo de comércio que sustentou e sustenta até hoje a sua 
economia. 

Segura e acolhedora 
com um porto.  

  

FÁTIMA - Cidade religiosa, conhecida pela aparição da Virgem 
Maria aos três pastorzinhos. Muitos turistas procuram pelo 
Santuário de Fátima. Nesse local há muitos fiéis e devotos de 
Nossa Senhora de Fátima. 

Expressa serenidade 
e doçura em seus 

gestos. 

  

LISBOA - Capital de Portugal, possui inúmeras atrações turísticas. 
Considerada a “Capital do Mundo Lusófono”. Cidade alegre e cheia 
de possibilidades. 

Transmite alegria e 
entusiasmo em suas 

ações. 
  

COIMBRA- Conhecida como “Cidade do Conhecimento”. É 
referência nas áreas do ensino e saúde. 

Culta, demonstra 
uma intelectualidade 

reservada.  
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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Para esclarecer melhor a relação dos sujeitos com as cidades e regiões 

visitadas, traremos o exemplo da Serra das Estrelas, que é uma região muito fria por 

estar no ponto mais alto de Portugal. Lá, comercializam-se muitos artigos extraídos 

da lã das ovelhas como: casacos, tapetes, meias, cachecóis, pantufas, etc. Por ser 

um ambiente frio e ter muitas ovelhas, associamos a uma professora que se 

manifesta mais reservada e possui cabelos longos e encaracolados, lembrando as 

ovelhas da região. 

A equipe de educadores é formada por vinte e nove orientadores educativos, 

os quais são professores, tutores e membros do conselho de gestão.  

Com base nos dados da pesquisa, verificamos que dos seis professores 

entrevistados, todos possuem graduação. Dois destes docentes tem licenciaturas no 

ensino básico, três com licenciatura em Português/Inglês e apenas um com 

licenciatura em Matemática e Ciências da Natureza. Um dado interessante é que 

todos se formaram na graduação recentemente, entre os anos de 2003 a 2007, 

sendo a Escola da Ponte o primeiro trabalho na carreira do magistério, exceto de um 

professor, que entrou na escola da ponte após um ano formado, os demais no 

mesmo ano em que concluíram a graduação. Dos seis professores entrevistados, 

quatro possuem especialização na área da educação e dois em nível de mestrado. 

Quanto ao núcleo (nível de competência do aluno) que lecionam, três atuam no 

Núcleo da Iniciação3, dois no Núcleo do Aprofundamento e um no Núcleo da 

Consolidação.  

Já as coordenadoras concluíram sua graduação há mais tempo, das quatro 

entrevistadas, somente uma graduou-se no ano de 2005, as demais nos anos de 

1989, 1999 e 1994. Houve um aumento considerável no tempo de magistério entre 

professores e coordenadores, de uma média de oito anos para professores a uma 

média de treze anos para coordenadores.  

Na sequência, apresentamos o cronograma das atividades desta pesquisa 

que foi reelaborado após o primeiro contato com a Escola.  

 

 

                                                 
3
 Os alunos que entram pela primeira vez na Escola da Ponte são inseridos do Núcleo da Iniciação. 

Nessa escola há três núcleos: Iniciação, Consolidação e Aprofundamento e todos desenvolvem 
competências nas diversas áreas do conhecimento com base na autonomia, responsabilidade e 

solidariedade. O capítulo 4 trata com mais detalhes desse assunto. 
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Figura 3 - Planejamento da pesquisa na Escola da Ponte 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
 

 
 

A partir desse cronograma, buscamos observar a interação dos alunos com 

os livros, o envolvimento deles com a leitura, as obras disponibilizadas e os tipos de 

livros mais escolhidos pelos alunos. Foi fotografado o espaço e a disponibilização 

dos livros no ambiente. No sexto dia, realizamos a entrevista com os professores 

responsáveis pelo Núcleo da Iniciação (ver apêndice A), para coletar informações 

referentes à concepção de literatura dos professores e as estratégias de leitura 

usadas com os alunos. Segundo Manzini (2004), pode-se entender por entrevista 

semiestruturada quando o entrevistador baseia-se em um roteiro previamente 

planejado, contendo geralmente questões abertas. No nono dia, aplicamos um 

questionário com os coordenadores (ver apêndice B) para esclarecer dados 

referentes à concepção de literatura dessa escola. 

No último dia de observação na Escola, presenteamos os alunos da 

responsabilidade da biblioteca4 com obras de literatura brasileira infantil e juvenil. A 

ideia inicial seria presentear os professores com as obras selecionadas, e sugerir 

que realizassem uma aula de literatura a partir da obra. Percebemos que essa ideia 

não entraria em harmonia com a proposta da Escola, então optamos em apenas 

observar e não interferir. As obras mostradas a seguir foram escolhidas com base 

em critérios que se sustentam em uma literatura prioritariamente de cunho artístico, 

                                                 
4
 Na Escola da Ponte, para um aluno avançar de núcleo, ele precisa demonstrar características que 

englobem várias atitudes, inclusive a da responsabilidade. Há, portanto, os grupos de 
responsabilidades os quais se comprometem com diferentes atividades dentro do contexto escolar, a 
saber: biblioteca/material comum; bar; computadores e música; murais; visitas da ponte; arrumação e 
material comum; jogos de mesa; terrário e jardim (ver apêndice C). 
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que busca proporcionar ao leitor uma leitura sem pretensão de moralizar ou 

informar, mas, sobretudo, por apresentar um compromisso com o texto expresso em 

uma linguagem artística. As obras escolhidas foram de cânones brasileiros, 

reconhecidos e premiados nacional e internacionalmente (ver figura 4 a seguir). 

 

 

Figura 4 - Obras selecionadas 

 
 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

24



 

Os livros foram entregues, como sugestão da Coordenadora, ao 

representante da Assembleia (ver figura 5) e, em seguida, disponibilizados nos 

espaços dos núcleos pelos alunos da responsabilidade da biblioteca. 

 

 

Figura 5 – Entrega das obras selecionadas 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte, 2012. 

 

 

Conforme a foto, o representante da assembleia semanal recebe os livros em 

agradecimentos aos demais colegas. A assembleia ocorre todas às sextas-feiras no 

período vespertino, no momento em que são discutidos os projetos, regras e 

assuntos que surgem no decorrer da semana.  

Referente à disponibilização dos livros, nessa escola não há uma biblioteca 

única, pois o Projeto Educativo contempla que os alunos interajam diariamente com 

os livros em diversos momentos da aula. Devido a isso, os livros didáticos, literários 

e informativos devem estar o mais próximo possível dos educandos. Os livros 

presenteados agora fazem parte também dos espaços de leitura dos diferentes 

núcleos dessa Escola, como também circularão nas mãos dos alunos, por meio dos 

projetos de leitura que serão tratados mais a frente.  

O capítulo a seguir aborda a função utilitária e a função estética no ensino da 

literatura, desafios e possibilidades da formação do leitor. 
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3 O ENSINO DA LITERATURA: UMA PROBLEMÁTICA  
  
 

Nessa altura se abre a discussão. Acontecimentos personagens ambientes 
sensações tudo é expulso para dar lugar aos conceitos gerais. 

- O desejo polimorfo-perverso... 
- As leis da economia de mercado... 

- A homologia das estruturas significantes... 
-O desvio e as instituições... 

- A castração... 
Só você permaneceu ali suspenso, você e Ludmilla, pois ninguém mais 

pensa em retomar a leitura.  
Você se aproxima de Lotaria, estende uma das mãos para as folhas soltas 

diante dela e pergunta:  
- Posso? – Você procura apropriar-se do romance. Mas aquilo não é um 

livro, é um caderno rasgado. E o restante? – Desculpe, estou procurando 
as outras páginas, a continuação. 

- A continuação?...Ah, mas aqui já existe o suficiente para um mês de 
discussão, não acha? 

- Não era para discutir, era para ler.  
Ítalo Calvino (2011, p. 95). 

 

 
Retirada do livro Se um viajante numa noite de inverno, a epígrafe acima 

conduz à reflexão sobre a questão do utilitarismo do texto em sala de aula. São 

palavras fortes, mas que caracterizam, de certa forma, a literatura escolarizada de 

forma inadequada em que, no sentido literal da palavra, espanta toda imaginação e 

sensibilidade que uma obra pode produzir no leitor.  

Para Zilberman (1998), o docente que se aproveita de uma obra literária para 

fins de ensino de normas cultas e regras gramaticais, corre o risco de perder a 

grandeza da criação do texto. Nessa perspectiva, conforme Aguiar (1999), o texto 

torna-se restrito e unilateral, objetivando uma postura autoritária, dominadora ou 

protetora por parte dos adultos para com os jovens. Para o autor, “[...] aqui se 

localiza o grande problema da literatura infantil: ter surgido comprometida com a 

educação, em detrimento da arte” (AGUIAR, 1999, p. 243). O acesso à literatura nas 

escolas era na grande maioria, ou mesmo somente, por meio dos livros didáticos 

que chegavam ao país em 1934, no governo de Getúlio Vargas. Pouco antes, em 

1929, com a criação de um órgão específico que passou a legislar sobre a política 

do livro didático, teve início o Instituto Nacional do Livro (INL). (ZILBERMAN; 

RÖSING, 2009). 

Segundo pesquisa de Fabiana Henrique (2011) - cujo objetivo era identificar 

como os livros didáticos de alfabetização aprovados pelo Plano Nacional do Livro 

Didático (PNLD) apresentam os textos literários e que tipo de atividades rodeiam 
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esses textos -, a frequência desse tipo de texto é constante nos livros didáticos 

analisados, entretanto eles assumem uma função utilitarista. Conforme dados de 

Henrique (2011), apenas 30% de um total de dez livros analisados tratam o texto 

literário de forma adequada, ou seja, como arte, levando o leitor a percebê-lo 

fruitivamente, se bem trabalhados pelo professor. Sendo assim, a autora alerta para 

uma maior preocupação com o leitor, pois, da forma como o texto literário é 

conduzido, pode-se aproximar ou afastar o leitor desse tipo de texto. 

Para ampliar essa discussão, Lígia Chiappini (2005), em seu livro A 

reinvenção da catedral, discute o uso do livro didático e aponta para a diferença do 

uso dos textos no ambiente escolar. A autora afirma que cabe o uso de textos 

informativos em sala de aula para refletir sobre a língua e seus usos, e alerta que 

uma obra literária não deve ser tratada da mesma maneira que os demais textos. 

Aquela precisa ser respeitada na sua essência, e essa distinção entre textos 

literários e não literários deve ser trabalhada com os alunos.  

Diante desse quadro, como formar leitores do literário? Segundo Barthes 

(2010, p. 58): “Hoje, na cultura de massa, grande consumo de ‘dramáticos’, pouca 

fruição”. Essa conclusão do autor refere-se à cultura francesa, porém se aplicaria 

muito bem à cultura brasileira em tempos atuais. Pergunta-se, então: Qual a postura 

da escola frente a esse consumo? Como a escola vem explorando este objeto de 

arte que é o livro literário, e quais caminhos o conduzem até o aluno? 

A partir da década de 1980, políticas de leitura foram implementadas e os 

livros chegam às mãos do leitor de forma alternativa, por meio de programas, de 

projetos, de campanhas que visam o incentivo à leitura, tais como: o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), desde 1985; o Programa Nacional de Incentivo a 

Leitura – PROLER, desde 1992; o Programa Pró-Leitura, desde 1992; o Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desde 1997. Houve, também, incentivo a 

campanhas, tais quais: “Quem lê viaja”, de 1997; “Tempo de leitura”, em 2001; 

“Fome do livro”, em 2004; “Viva Leitura”, em 2005; e, também, projetos de incentivo 

à leitura: “Ciranda de livros”, de 1982 a 1985; “Viagem de Leitura”, de 1986 a 1988; 

“Sala de Leitura”, em 1988; e “Literatura em Minha casa”, de 2001 a 2004. 

Atualmente, há o projeto: “Ler Pra Quê? Pra Que Ler?” (PERES, 2002). 

Percebe-se um aumento considerável na quantidade de iniciativas de 

promoção à leitura nesses últimos anos, aqui no Brasil, e sobre isso, Zilberman e 

Rösing comentam: 
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[...] multiplicaram-se as iniciativas de promoção da leitura. São medidas que 
vão de iniciativas simples, como os poemas nas janelas dos ônibus urbanos 
de Porto Alegre, que se espalham por outras cidades brasileiras, a 
programas governamentais mais ambiciosos, como o Programa Nacional da 
Biblioteca Escolar, que distribui milhões de livros didáticos às escolas do 
País. (ZILBERMAN; RÖSING, 2009, p. 62). 

 
 

Apesar de tantos programas de incentivo, ainda somos um país de poucos 

leitores?  A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011) 

mostra que, apesar de 64% dos entrevistados reconhecerem que a leitura é fonte 

fundamental para o conhecimento da vida, em 2007, os brasileiros liam 3,7 livros ao 

ano; hoje, são 3,1. Além disso, Guimarães (2010) traz dados que mostram que os 

estudantes brasileiros ainda tem um longo percurso rumo a um país de leitores 

competentes. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  (OCDE), em teste 

aplicado em 2009, demonstrou que a China (Xangai) está em primeiro lugar, 

apresentando 556 pontos no campo da leitura. A Finlândia está em terceiro lugar a 

nível mundial e em primeiro entre os países europeus, com 536 pontos em leitura. O 

Brasil está em 53º lugar entre os 65 países participantes, com 412 pontos em leitura, 

e Portugal está na 27ª colocação, com 489 pontos em leitura. O exame analisou os 

países em três campos: Leitura, Matemática e Ciência, porém, no PISA de 2009, o 

foco de análise foi a Leitura. Segundo Andreas Schleider (GENTILE, 2008), 

coordenador do Programme for Internacional Student Assessment (PISA), da OCDE, 

Portugal é um dos países que mais melhoraram os resultados no último exame da 

OCDE.  

Entretanto é preciso considerar que as ações relacionadas ao incentivo à 

leitura no Brasil são recentes. Estudos e pesquisas na área da literatura no Brasil 

estão se constituindo há cerca de vinte ou trinta anos de estudos, e isso é pouco 

tempo para tornar-se efetivo, ou seja, de chegar a fazer diferença na prática. São 

necessárias Políticas Públicas de leitura que dialoguem com a educação e efetivem 

suas ações em parceria com as escolas.  

Recentemente, em abril 2012, foram divulgados pelo Ministério da Cultura 

novos investimentos em ações e estratégias na promoção do livro e da leitura. 

Conforme enfoque, serão quarenta e dois projetos desenvolvidos em 2012 com o 

objetivo de promover o livro, a leitura, as bibliotecas, e a criação e difusão da 

literatura brasileira por meio da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Os eixos 

28



 

estratégicos enfatizam a Democratização do Acesso, Fomento à Leitura e a 

Formação de Mediadores, Valorização Institucional da Leitura, Fomento à Cadeia 

Criativa e à Cadeia Produtiva. Quem coordenará essas ações será a Fundação 

Biblioteca Nacional. Conforme Ana Hollanda, Ministra da Cultura, o governo 

reconhece a importância da formação de leitores.  

[...] a leitura não é um ato reflexo, aprendida naturalmente. É o resultado de 
uma sofisticada operação, aprendida ao longo de anos, e que, por isso 
mesmo, precisa ser cultivada cuidadosamente, para além dos muros da 
escola. Para tal, precisamos de uma boa e vasta literatura, de uma 
competente e ampla rede editorial e de divulgação. Necessitamos de um 
exército de mediadores de leitura, que dentro das bibliotecas e nos mais 
variados espaços ajudem sobretudo crianças e jovens a descobrirem a 
necessidade humana do prazer da leitura. (HOLLANDA apud AVYZ, 2012). 

 
São ações interessantes, contudo, transitórias. Necessitamos aqui no Brasil 

de políticas públicas que invistam em ações, mas que também orientem escolas em 

todos os níveis e que se voltem à formação das competências leitoras do sujeito, 

pois as múltiplas ações atuam em quantidade, não na qualidade. Percebemos que o 

quadro é complexo, diante disso merece maior reflexão. Roger Chartier (AGÊNCIA 

BRASIL, 2012), especialista francês em leitura, aponta que as escolas podem e 

devem conduzir os alunos a boas leituras e à formação cultural. Entretanto, não é 

desafio somente da escola, precisamos de políticas que direcionem metas e 

promovam metas de campanhas de incentivo à leitura que se estendam à família e à 

comunidade. 

Para ROCCO (1992), a crise da leitura não está somente em âmbito nacional, 

mas o problema, as inquietações e as frustrações apresentam-se também a nível 

internacional. Em seus estudos sobre literatura, a autora detectou três pontos 

fundamentais para entender o ensino da literatura - a caracterização do aluno, 

baseando-se na teoria de Piaget, a realidade do ensino literário e a importância de 

obter fontes de informação. Ele traz, também, conceitos, muitas vezes, mal 

interpretados por docentes a respeito da literatura os quais podem gerar uma prática 

distorcida de sua real função, que, segundo a autora, não deve distanciar-se da 

imaginação criadora do leitor.  

Ao analisar textos estrangeiros, ROCCO (1992) percebeu que a realidade 

internacional não difere muito da nossa. A pesquisadora trouxe problemas 

apontados em depoimentos sobre o ensino da literatura em diferentes países, como: 
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França, Estados Unidos, Itália e Noruega. A autora detectou que os problemas 

acontecem em termos de indefinição, incertezas no que tange à prática literária em 

escolas desses países. Alguns dos depoimentos que a autora analisou expuseram 

fatos que poderiam ser considerados agravantes no ensino da literatura, tais como o 

desinteresse geral dos alunos pelos livros; discussões simplistas e reduzidas em 

torno da obra, fazendo uso de pretextos; textos inadequados e isolados da realidade 

do aluno; tendência historicista e excessiva preocupação com vocabulários. 

A autora indica que tais problemas verificados em sua pesquisa, 

principalmente com alunos de ensino fundamental e médio, demonstram “[...] uma 

realidade bastante melancólica e não se vislumbra facilmente um futuro promissor” 

(ROCCO, 1992, p. 273). No entanto, para impedir a decadência do ensino da 

literatura, ela esclarece que o ponto de partida seria a de proporcionar aos leitores 

iniciantes, com menor escolaridade, textos acessíveis e condizentes a sua época, a 

sua realidade, pois: 

 
A meu ver, tanto o adolescente quanto o jovem precisam perceber, através 
dos textos literários, não só uma veiculação de valores de natureza diversa, 
mas também a forma pelo qual tais valores são veiculados, por uma 
organização incomum de linguagem verbal. (ROCCO, 1992, p. 274). 

 
 

Por fim, a autora conclui que não se trata de deixar de lado o ensino da 

literatura para explicar, por exemplo, as construções linguísticas, mas devem-se 

corrigir os exageros e tendenciosidades no tratamento da literatura com prevalência 

somente no texto como pretexto. Nesse aspecto, cabe considerar que há trinta anos, 

o texto literário era comumente utilizado para realizar atividades, o que o levaria a 

servir a propósitos educacionais restritos. Um processo histórico que atendeu a 

demanda de uma época que vem influenciando até os dias de hoje.  

Segundo Perrotti (1986, p. 147): “O modelo discursivo somente seria abalado 

com Lobato, já na década de 20, quando transformações profundas se verificavam 

na sociedade brasileira”. Apesar de ainda se perceber os pretextos educativos nas 

obras de Lobato, já se podia observar um início de preocupação com a obra 

estética. No entanto, estava ainda muito longe de se comprometer com um caráter 

estético, e isso porque as forças políticas da época exerciam grande influência na 

educação. Contudo, bem mais a frente, a partir da década de setenta, surge o 

discurso estético voltado à obra literária, pois, conforme Perrotti, (1986, p. 150). “O 
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país é outro, o jogo das forças sociais é outro, há público para um tipo de discurso 

que não é utilitário”.  

Novas discussões percorreram o campo literário. Passou-se a questionar o 

texto com caráter utilitário e a conceber um discurso estético sobre a obra. Novas 

tendências formavam-se junto com uma nova sociedade e com a ampliação do 

mercado editorial, que poderia levar as escolas a perceber a obra literária em um 

contexto artístico. Todavia, a prática utilitária de uma obra literária ainda é percebida 

em muitas de nossas escolas. Pesquisa desenvolvida por Neitzel e Policarpo de 

2005 a 2006, com grupos de formação de professores de escolas da Rede Municipal 

de Santa Catarina. De acordo com as autoras, os problemas encontrados são o 

pouco uso da literatura de forma fruitiva; o restrito acesso dos livros aos alunos; e 

docentes com pouca diversidade de leitura. “Contrapondo-se à fruição que o livro é 

capaz de causar, a escola aborda a literatura unicamente como fonte de saber, 

tornando-a pesada e difícil.” (NEITZEL; POLICARPO, 2005, p. 209). Há então dois 

problemas que dificultam a inserção de um caráter estético da obra nas escolas: 

docentes com pouca experiência literária e a escolarização do texto desvinculado da 

sua forma estética. A clivagem do texto de sua função estética promove a exclusão 

dos saberes sensíveis da obra literária e, consequentemente, a exclusão imaginativa 

do leitor. 

Duarte Jr. (2010) evoca que a arte não deve ter um caráter utilitário nem 

prático, sua única intenção deve consistir em despertar o espectador para a 

apreciação, conduzi-lo à fruição, ampliando sua visão de mundo. Portanto, se a 

literatura foi útil em outras épocas para o ensino de componentes curriculares, 

atendendo às demandas de uma escola que poucos livros dispunham, hoje, já não 

se insere como tal, vive-se em outros tempos, com outras ideias e concepções, 

somos novos leitores e novos escritores.  

Trazemos como exemplo disso relatos de uma entrevista com Bartolomeu 

Campos de Queirós5, escritor de livros infanto-juvenis, sobre sua vida e sua infância. 

Sua literatura é demonstração de sensibilidade, escreve porque quer contar algo que 

para ele é significativo, mas sem a preocupação de dar significados ao leitor. Na 

entrevista, ao falar de sua mãe, seus olhos iluminam-se ora de alegria, ora de 

                                                 
5
 Entrevista disponível no YouTube - Bartolomeu Campos de Queirós: Memórias da Literatura infantil 

e juvenil. Maio de 2009. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=1-z-
8O31_qc&feature=related>. Acesso em: 15 abril 2011.  
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tristeza, pois conta que a mãe sofria de câncer e no auge de sua dor, sentava-se na 

cama e cantava, nas palavras de Queirós (YOUTUBE, 2009): “Cantava 

maravilhosamente bem, e nesse momento todos sabiam que a dor era imensa”. O 

autor reconhece a influência da mãe em sua literatura, diz que, quando sente uma 

dor seja física ou emocional , ele sente a necessidade de escrever. Suas palavras 

são, assim, expressões da alma, das emoções. Esse saber sensível é levado, assim, 

aos livros, pois suas histórias trazem o seu mundo, as suas vivências. O seu texto é 

o seu contexto, e, nesse sentido, “a compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE, 

2009, p. 11).  

 
A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço – o sítio 
das avencas de minha mãe -, o quintal amplo em que se achava, tudo isso 
foi meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, 
falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de 
minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas 
primeiras leituras. (FREIRE, 2009, p. 12). 

 

  

Nessa descrição, Freire demonstra o quanto suas experiências marcaram seu 

percurso, suas escolhas e sua visão de mundo. É o seu texto, é o seu contexto. O 

escritor escreve a partir de seu entendimento de mundo, e o leitor lê a partir de suas 

vivências. A leitura é, então, o encontro de convenções sociais através do dito nas 

histórias, e um bom leitor amplia o texto e constrói possibilidades a partir dele. 

Entre o contexto e o pretexto do texto, Lajolo (2009) faz uma reflexão por 

meio do livro Escola e Leitura, velha crise, novas alternativas. Em seus relatos, a 

autora compara seu texto pioneiro, O texto não e pretexto, a um novo texto, com um 

novo olhar: O texto não é pretexto. Será que não é mesmo?.  Lajolo acredita, hoje, 

que os livros, ou textos, não falam por si só, porque a leitura que perpassa pela 

significância de cada leitor, e a escrita que perpassa pela significância também de 

cada escritor, é que alteram os sentidos. O que é bom para uns pode ser ruim para 

outros, o que sensibiliza uns, não necessariamente sensibiliza outros. O ato da 

leitura não é diferente. Lê-se com olhos internos, com as experiências, os 

sentimentos; lê-se com o sensível e o inteligível. 

 

Hoje, não acredito mais na autonomia do texto, nem na solidão, nem no 
caráter individual da escrita e da leitura. Aprendi que no texto inscrevem-se 
elementos que vêm de fora dele e que os sujeitos que se encontram no 
texto - autor e leitor - não são pura individualidade. São atravessados por 
todos os lados pela história: pela história coletiva que cada um vive no 
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momento respectivo da leitura e da escrita, e pela história individual de cada 
um; é na interseção destas histórias, aliás, que se plasma a função do autor 
e leitor. (LAJOLO, 2009, p. 104). 
 
 

Nesse relato, Marisa Lajolo demonstra uma visão mais ampla de 

compreensão que vem fazendo em seus estudos no campo da literatura. Essa ideia 

de texto como contexto, que o texto não fala por si só, torna-se mais clara quando se 

ouve o depoimento do escritor Bartolomeu Campos de Queirós, que vem praticando 

em seus escritos o que Lajolo diz na teoria. Em muitas de suas obras, o autor 

reflete, especialmente, sobre questões da sensibilidade, envolvidas sempre em um 

contexto familiar. O escritor e o leitor não estão isolados do texto. O texto para 

ambos fazem parte da história de cada um. A leitura não é apenas o texto, é o texto 

mais a leitura do leitor, ou seja, sua bagagem, suas vivências, seu momento 

histórico. E para o autor não é diferente. Em seu antigo texto: O texto não é 

Pretexto, Lajolo alerta para o uso da literatura como pretexto, e critica algumas 

práticas, tais como: 

 
O texto não é pretexto para nada. Ou melhor, não deve ser. Um texto 
existe apenas na medida em que se constitui ponto de encontro entre dois 
sujeitos: o que o escreve e o que o lê; escritor e leitor, reunidos pelo ato, 
radicalmente solitário da leitura, contrapartida do igualmente solitário ato de 
escritura. (LAJOLO, 1993, p. 52). 

 
 

Ao rever seus escritos, Lajolo não abandona a ideia do contexto, porém 

retoma a questão da autonomia do texto. Em sua visão anterior, a autora 

argumentava que o texto era autônomo, colocando o autor e o leitor como figuras 

solitárias. Hoje, ela percebe os diversos elementos que compõem um texto e que se 

tecem no contexto do leitor e do escritor. Com o poema, Canção do exílio, de 

Gonçalves Dias, Lajolo aponta uma série de interpretações e discussões que esse 

poema sofreu. No entanto, essas interpretações foram buscadas na íntegra, no seu 

contexto.  

 

Vamos imaginar, agora um leitor que topa apenas com a primeira estrofe 
desse poema rabiscada na parede de um estádio de futebol. O leitor em 
questão tem baixa escolaridade, mas é bom de ouvido. Para ele, Gonçalves 
Dias é nome de rua, Palmeiras, nome de time de futebol, e Sabiá, um 
atacante palmeirense. (LAJOLO, 2009, p. 112). 
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A partir desse exemplo, a autora esclarece que as escolas devem ter o 

cuidado para com os textos isolados, descontextualizados. Lajolo (1993, p. 59) 

acentua que “[...] ler não é decifrar como num jogo de adivinhações, o sentido de um 

texto. É, a partir de um texto, ser capaz de atribuir-lhe significação”. Magda Soares 

(1998, p.18) sustenta: “Pois leitura não é ato solitário”. As significações a qual Lajolo 

se refere são as múltiplas possibilidades do leitor. Nesse sentido, a pesquisadora 

provoca-nos a refletir a forma de lidar com textos literários em sala de aula e a 

valorização do caráter estético do texto. Diante disso, é necessário que práticas 

escolares voltem-se à leitura do literário da forma mais artística possível.  

Nesse contexto, fomos à Escola da Ponte conhecer a concepção desta em 

relação ao texto literário e sua ressignificação junto aos alunos.  Cabe compreender, 

assim, como acontece a interação dos alunos com o livro e como são explorados os 

textos literários na Escola da Ponte.   

 
 

3.1 PROJETOS DE LEITURA DE PORTUGAL 
 
 

Quanto à prática de leitura, as escolas de Portugal, assim como a Escola da 

Ponte, têm como base norteadora o Plano Nacional de Leitura (PNL). A seguir, na 

figura 6, os projetos desenvolvidos pelo PNL para incentivo à leitura. 
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Figura 6 - Projetos desenvolvidos pelo PNL 

 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora com base no PNL de Portugal
6
. 

 

 

O PNL, criado em 2006, apresenta diversas atividades ligadas ao incentivo à 

leitura. Percebe-se que há uma preocupação em atender não só as escolas, mas 

também adultos e familiares e comunidade em geral. A atividade LER da + saúde, 

por exemplo, tem como objetivo levar a leitura aos doentes e familiares, contando 

com o apoio dos profissionais da saúde. Dentre as atividades propostas pelo PNL, 

há outro programa de incentivo a leitura, a RBE (Rede de Bibliotecas Escolares) 

criada em 1995, com o propósito de instalar bibliotecas nas escolas em todos os 

níveis, para incentivar a leitura por meio de projetos em parceria com as escolas de 

Portugal. Fazem parte desse projeto as seguintes atividades: 

 

 

                                                 
6
 O Plano Nacional de Leitura de Portugal encontra-se disponível em:  

<http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index1.php>. Acesso em: 12 abril 2012. 
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 aLer+; 

 Biblioteca RBE; 

 Escola, Escrita e Cinema; 

 Ler em Português; 

 Ler é pra já; 

 Melhores Leitores do Mundo (MLM); 

 Newton gostava de ler!; 

 Novas oportunidades aLer+; 

 Todos juntos podemos ler. 

 

Essas são ações do governo para incentivar a prática da leitura. Segundo 

pesquisa de Balça e Pires (2012), são programas que se efetivam, pois trazem um 

modelo de funcionamento em rede, o PNL, a RBE e as escolas: “Assim, todos estes 

fatores se conjugaram para, progressivamente, a leitura e a leitura do texto literário 

estarem presentes na escola, através do seu espaço biblioteca escolar” (BALÇA; 

PIRES, 2012, p. 95). Há, assim, uma preocupação dos programas com a 

competência leitora em sala de aula. Segundo a pesquisa, os professores são 

orientados no trabalho com as obras literárias quanto a critérios que priorizem o 

corpo do texto, a qualidade, a diversidade textual, a integridade do texto, a 

intertextualidade. A sintonia e ações claras da RBE com o PNL trazem um grande 

benefício para as escolas portuguesas, bem como para a escola da Ponte. 

A Escola da Ponte integra duas atividades propostas pelo PNL, a saber: a 

Semana da leitura e o Concurso Nacional de Leitura. Na Escola da Ponte, essas 

ações são discutidas e ressignificadas no âmbito da Dimensão Linguística7, 

responsável pela elaboração das atividades relacionadas à leitura e escrita, com o 

apoio da Dimensão Artística8. Segundo Fátima, sujeito da pesquisa, “O PNL é um 

projeto a nível nacional que visa promover o gosto pela leitura e desenvolvimento da 

literacia (capacidade, as competências da leitura)”. Os professores dessa Escola 

                                                 
7
 Dimensão Linguística: grupos de professores responsáveis pela elaboração de conteúdos e 

estratégias que envolvem essa área. Cada núcleo trabalha com as seis dimensões, são elas: 
linguística, identitária, artística, lógico matemático, naturalista e social. O capítulo 4 trata com mais 
detalhes sobre os percursos teóricos e metodológicos da Escola da Ponte. 
8
 Dimensão Artística: Grupos de professores que são responsáveis por Expressão Musical, 

Dramática, Plástica e Motora, Educação Física, Educação Visual e Tecnológica, Educação Musical, 
Educação Visual, Educação Tecnológica e T.I.C. 
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não indicam diretamente os livros literários aos alunos, mas incentivam os 

educandos por meio de diferentes ações.  

Ao questionar os professores da Escola da Ponte acerca do uso que fazem 

dos textos literários inseridos no livro didático, um deles respondeu que não há 

textos e outro que não faz uso. Outros três responderam: 

 
- Não, usamos a história da quinzena. Tem 10 histórias em uma caixinha cor-
de-rosa e escolhem para fazer os guiões de leitura, relacionados. (Braga). 
 
- São vários livros didáticos. As atividades de leitura se referem mais a 
história da quinzena. (Nazaré). 
 
- Não temos um livro só, mas vários que servem como fonte de consulta, 
sobretudo quando vamos trabalhar os gêneros. (Santo Tirso). 
 

 

A variedade de livros didáticos nos espaços dessa Escola e a interação do 

aluno com o livro estão em sintonia com o Projeto Educativo, o qual compreende 

que para formar alunos críticos e autônomos é necessário oferecer leituras de 

diversos autores, possibilitando diferentes visões. Os professores não utilizam os 

livros didáticos para centralizarem atividades de leitura literária, mas principalmente 

para pesquisa. Segundo o Projeto Educativo da Escola: 

 
 

A especificidade e diversidade dos percursos de aprendizagem dos alunos 
exigem a mobilização e consequente disponibilização de materiais de 
trabalho e recursos educativos capazes de lhes oferecer respostas 
adequadas e efectivamente especializadas. Assim, não tendo sentido 
unificar o que à partida é diverso, impõe-se questionar a opção por um 
único manual, igual para todos, as respostas padronizadas e generalistas 
pouco fundamentadas e também a criação de guetos, nos quais se 
encurralam aqueles que, por juízo de alguém, são diferentes. (ESCOLA DA 
PONTE, 2003). 

 

 
A atividade de pesquisa, apesar de estar atrelada aos conteúdos, proporciona 

ao educando o desenvolvimento de suas competências leitoras uma vez que está 

em contato com uma vasta quantidade de textos de diferentes autores. Pesquisa 

demanda leitura, sendo assim ato de pesquisar concretiza-se na leitura. 

Há uma atividade, chamada de História da Quinzena, na qual os alunos 

escolhem um livro para ler e, em seguida, realizam os “guiões” - uma prática com o 

objetivo de interpretação de texto (ver anexo A). Essa ação ocorre quinzenalmente, 

e, segundo os sujeitos entrevistados, as histórias são escolhidas pelo próprio aluno, 

ou, também, pelo professor, caso o aluno não manifestar iniciativa. Essa atividade 
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apresenta o propósito de ler e interpretar a obra, mas oferece a liberdade para 

compartilhar suas interpretações com os demais colegas no registro dos “guiões”, os 

quais ficam expostos em uma caixinha próxima dos livros. Nesse sentido, essa 

prática não exerce influência negativa na formação do leitor, pois as atividades de 

estudo do texto lidam com o aprimoramento de suas competências leitoras. Muitos 

desses registros são aproveitados pela responsabilidade da biblioteca na escolha 

dos livros ao realizar o “Clube dos leitores”. Essa é uma das práticas leitoras da 

escola, que serão tratadas no capítulo cinco desta dissertação. 

A escola utiliza-se de uma estratégia pedagógica chamada de Aula Direta, 

que tem por objetivo auxiliar os alunos nas dúvidas que surgem durante as 

pesquisas e trabalhos desenvolvidos por eles. Assim, se o aluno perceber que 

algum conteúdo não ficou claro a ele, este poderá inscrever-se em uma aula direta 

sobre aquele tema. Essas aulas são solicitadas pelos próprios alunos por meio de 

uma inscrição que está fixada no mural, conforme o modelo que segue (ver figura 7). 

 

Figura 7 - Ficha de inscrição para Aula Direta 
 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

Essa é uma forma democrática e responsável de trabalhar com o aluno, pois 

estimula a autonomia e a possibilidade de gerenciar seu processo ensino- 

aprendizagem. Essa ação é trazida para discussão para esclarecer uma atividade a 

seguir que envolve o interesse da pesquisa. 
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A foto a seguir (ver figura 8) apresenta uma Aula Direta de produção de texto. 

Participavam dessa aula em torno de quinze alunos, todos do Núcleo da Iniciação, 

mas a quantidade de alunos varia conforme as inscrições. No canto esquerdo, está 

a professora acompanhando e auxiliando nas construções do texto coletivo. 

 

 

Figura 8 – Aula Direta: Núcleo da Iniciação 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

 

O texto produzido partiu da história do açafrão, escolhida pelos próprios 

alunos. Havia um parágrafo da história projetado na parede, em que um dos alunos 

ficou responsável por expor. Outro aluno relatava no quadro as construções dos 

colegas. A professora solicitava que continuassem a história e, a partir das 

sugestões, orientava nas questões linguísticas, tais quais: pontuação, concordância, 

ortografia, verbos, etc. Alguns alunos não estavam se envolvendo nessa aula como 

o esperado, a professora, assim, chamou a atenção da seguinte forma: “Quem 

queria produzir uma história foram vocês, portanto a história são vossas. E você 

(apontou para o menino que estava relatando no quadro) foi quem escolheu 

escrever. Portanto continuem!” No primeiro instante, os alunos entreolharam-se e 

silenciaram-se, em seguida voltaram a participar. Na sequência, as falas da 

professora no desenvolvimento dessa aula.  
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- Já percebi que vocês não querem dar muitos pormenores, mas então 
como o menino vai saber o que o avô quer dizer com aquilo? (professora 
se referindo ao texto). 
 
- Como podemos colocar o narrador a falar? (professora) 
 
- Juliana, como podemos colocar essa ideia no texto? (professora) 
 
- João largue esse lápis e pense em contribuir também. (professora) 
 
- Agora vamos ler o parágrafo que construímos e vamos ver se está cinco 
estrelas. (professora) 
 
- Ali precisa de uma vírgula. (aluno) 
 
- Por que você acha que ali precisa de vírgula? (professora) 
 
O aluno tenta explicar, a professora continua: 
 
- Nessa frase, onde está o sujeito e o predicado? E podemos colocar uma 
vírgula entre sujeito e predicado? (professora) 
 
- Em termos de pontuação o que esta a falhar? (professora) 

 

 

As dificuldades encontradas nessa escola são as mesmas de qualquer outra, 

principalmente quando se trata da atenção dos alunos. A diferença, no entanto, está 

em como lidar com essas questões. Na Escola da Ponte, nada é explicado aos 

alunos sem antes fazê-los refletir, essa é uma prática que pode ser observada 

constantemente e em diversas situações no contexto escolar. 

 Os registros pontuados na história coletiva, como também as considerações 

da professora, podem ser observados na foto a seguir (ver figura 9): 
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Figura 9 – Registro da história coletiva 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

Quanto às atividades desenvolvidas com o texto literário, cabe esclarecer que 

uma escola que oferece ao aluno várias possibilidades de leitura, e a tem como 

carro chefe, pode, sem prejuízo ao leitor, apresentar o texto do aluno e nele focar 

questões da língua.  

Há, portanto, que se considerar dois momentos distintos na formação do 

leitor: a) o acesso ao livro por meio de diversas estratégias (adequadas); b) 

desenvolvimento de competências leitoras (aprimoramento da leitura e da escrita 

desse sujeito que já é leitor). Sobre o processo da formação de leitores da Escola na 

Ponte é necessário antes explicitar o contexto desse ambiente, seu Projeto 

Educativo, pois, nessa escola, não há práticas isoladas, pelo contrário, percebemos 

que uma ação está relacionada com a outra e todas estão sustentadas em três 

grandes pilares: Solidariedade, Autonomia e Responsabilidade, os quais serão 

discutidos no capítulo cinco. Na sequência, o modelo de formação utilizado na 

Escola da Ponte. 

 

 

 

 

41



 

4 PERCURSOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA ESCOLA DA PONTE  

 
 

Querida Alice... Era uma vez um reino encantado junto ao mar. 
Encantado porque uma fada má havia transformado todos os seus 
habitantes em pássaros. No reino encantado havia cidades e, para 

além dos muros das cidades, outras cidades e outras escolas. Essas 
escolas de aprender a voar eram quase todas iguais. E iguais a 

essas eram outras escolas dentro das cidades das aves.  
(PACHECO, 2004, p.18) 

 

 
Nessa epígrafe, retirada do livro Para Alice com amor, José Pacheco conta 

um pouco da trajetória do projeto que chamou de “Fazer a Ponte”. Essa obra relata, 

por meio de metáforas, as experiências do autor nos tempos anteriores à entrada de 

Alice, sua neta, na escola. O educador descreve como eram as escolas em que 

havia trabalhado, relembra o cotidiano escolar, os problemas e os desafios que 

encontrou na longa jornada rumo ao desejo de uma escola de qualidade. Os 

personagens dessa história são pássaros: pássaros bons, pássaros encantados, 

pássaros com limitações, pássaros diferentes, pássaros inteligentes, pássaros 

tristes, pássaros felizes. Vivem em um reino encantado junto ao mar e frequentam 

uma escola de pássaros, onde recebem aulas de piação, aulas de vôo, sendo os 

manuais iguais para todos. Lá, há, também, abutres, com suas “almas 

empedernidas”, os papagaios, falsos negrelas, e muitos outros pássaros insensíveis. 

Todos obedecem aos comandos e às regras de uma fada muito má (metáfora usada 

para indicar o método). 

Na história, antes de Alice entrar na escola, todos seguiam os mesmos 

manuais, repetiam as mesmas lições. Os alunos (pássaros) não eram valorizados 

pela diferença, muito menos pela sua experiência sociocultural. Pelo contrário, 

tinham que se submeter a métodos e padrões pré-estabelecidos. Os manuais aos 

quais se refere eram ultrapassados e longe da realidade dos alunos. Mesmo não 

fazendo sentido, esses manuais tinham que ser seguidos obrigatoriamente. 

Periodicamente esses alunos eram submetidos a testes. Esses testes, aplicados 

igualmente a todos, no mesmo espaço e tempo, limitavam os alunos aos mesmos 

padrões.  
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Nessa caminhada, a escola encontrou mais interrogações que certezas: 

professores e alunos distantes da comunidade, exclusão social, indisciplina 

generalizada e a falta de um projeto coerente com a prática.  

 

Há escolas onde tudo é negação da cidadania. Nessas escolas, a solidão 
dos professores é da mesma natureza da solidão dos alunos, que passam 
de sala em sala, no ritmo pautado por uma campainha, e deparam com 
professores afáveis ou permissivos, uns exigentes, outros autoritários. 
(PACHECO, 2006, p. 47). 

 
 

Foram anos de persistência em busca de uma escola que se diferenciava das 

tradicionais, desde a organização dos espaços até as alterações de modelos 

pedagógicos. Uma mudança na educação é algo complexo, principalmente porque 

envolve políticas educacionais, a comunidade, todo o corpo docente e, sobretudo, o 

apoio de todos esses envolvidos.  

Em entrevista ao Jornal da Folha de São Paulo, Pacheco (DIRECIONAL 

ESCOLAS, 2011) relata suas experiências no processo que chama de “fazer a 

Ponte”. Ele conta que na escola havia um grupo chamado de turma do lixão, eram 

jovens entre treze e quinze anos. Essa turma não sabia ler nem escrever, e, 

conforme seu relato, não eram jovens violentos, eram violentados. Pois, segundo o 

autor, a violência não nasce com a pessoa, aprende-se com ela.  

É esse tipo de concepção escolar que um grupo de docentes da Escola da 

Ponte opôs-se e procurou transformar. Diante de tantos problemas, viu-se a 

necessidade de buscar alternativas de forma coletiva; e, nessa procura, um grupo de 

formação deu início ao projeto. Com o desejo de tornar possível o sonho de uma 

escola mais humanizada, democrática, com professores e alunos participantes, 

solidários, críticos e autônomos, foram definidos os objetivos no grupo de formação, 

chamados de “círculo de estudos”. (PACHECO 2010). Esse era o nome adotado por 

grupos de professores que promoviam uma reflexão sobre as práticas pedagógicas. 

É necessário esclarecer que o processo de formação, em especial o “círculo de 

estudos”, partiu de um grupo de docentes preocupados com um contexto escolar 

bastante conturbado. Contaram com o apoio de professores, destinados a enfrentar 

desafios de repensar e transformar uma prática escolar. Por meio da reflexão e ação 

conquistaram uma equipe de pensadores, abertos para repensar sobre sua prática. 

A formação continuada de docentes é considerada por Pacheco (2010), um meio e 

não um fim em si mesmo, as discussões devem servir para influenciar práticas, sair 
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do papel, pois formação não se destina somente a capacitar os professores, estes 

são mediadores de formação em desenvolvimento que passam da identificação e 

valorização do saber à sua partilha, ou seja, as ideias e as possíveis soluções que 

se discutem em grupos de formação devem ser partilhadas e postas em prática. No 

modelo desse círculo de estudos, não há um líder apenas, todos são atuantes e 

participantes do processo. Discutem formas de resoluções de conflitos encontrados 

e vivenciados pelos próprios professores. Foi, assim, por meio do círculo de estudos 

que o Projeto da Ponte teve sua gênese.  

Os objetivos propunham mudanças quanto à diversificação das 

aprendizagens centradas em uma política de direitos humanos; quanto ao 

desenvolvimento da autonomia e da solidariedade, promovendo transformações nas 

estruturas de comunicação entre instituições e agentes educativos locais. Para isso, 

segundo PACHECO (2010), foi necessário questionar modelos de práticas 

pedagógicas, como também levar à comunidade valores humanos, pois uma prática 

escolar não se altera sem seus pares, professores, educandos e famílias.  

O modelo de formação utilizado na Escola da Ponte está ligado à resolução 

de reais problemas do cotidiano escolar e desenvolve-se com a participação crítica e 

reflexiva dos professores. Estes, integrantes desse círculo de estudos, 

compreendem que os modelos de formação devem ter direta conexão com a prática, 

partir da reflexão da ação, identificar os problemas, discutir, dialogar, tornar claros os 

objetivos e questionar possíveis soluções. Nessa esteira, os autores, Freire e 

Pacheco, comungam da ideia de uma racionalidade reflexiva, em torno da prática, 

contudo não há como sustentar uma prática sem teoria, assim como não há 

mudança ou intervenção da realidade sem a influência da prática, e diante disso 

Freire sustenta que: 

 
Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões: ação e reflexão, 
de tal forma solidárias, em uma interação tão radical que, sacrificada, ainda 
que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não há 
palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira 
seja transformar o mundo. (FREIRE, 1996, p. 89). 

A transformação dessa Escola deu-se a partir de problemas e experiências de 

uma prática mal resolvida com o apoio de grandes teóricos que marcaram a história 

da educação, a saber: Pestalozzi, Rogers, Montessori, Freire, Freinet, Decroly, 

dentre outros.  
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A Escola passou por várias mudanças. Rompeu com um modelo escolar no 

qual as aulas eram centradas no professor. Envolveu os alunos nas tomadas de 

decisões, coletivas e individuais. Permitiu ao aluno dirigir sua própria sua 

aprendizagem. Trocou uma organização hierárquica por uma escola com princípios 

democráticos e não autoritários. Nesse processo, a escola lidou com grandes 

desafios, a iniciar pelas diretrizes impostas pelo Ministério de Educação de Portugal, 

(MEC). Foram muitas lutas até alcançar a autonomia, apesar de ter vínculo estadual. 

No entanto, na base sólida do grupo de estudos, encontrou forças e apoio para dar 

continuidade ao projeto.  

 
Os poderosos de todos os tempos sabiam que a ponte tem sua pedra 
angular, mas ignoravam que uma pedra sozinha não se segura num arco. 
Nesse segredo residia a força da ponte. Poderia vergar sob o peso de uma 
moral caduca feita de tabus e superstições, mas não cedia. E, se havia 
quem quisesse destruir o ato criador das gaivotas da escola das aves, as 
pontes para o futuro da Escola resistiam na sólida consistência das pedras 
fundadoras. (PACHECO, 2004, p. 58). 
 

 

Por meio dessa metáfora, o autor expressa que os obstáculos encontrados no 

percurso não foram suficientes para romper o desejo de “fazer a ponte”, pois o 

círculo de estudos, a qual se refere como “Pedra Angular”, foi o que sustentou e 

sustenta até hoje o projeto. A figura 10 a seguir representa a dinâmica da formação 

de modelo escolar, e o círculo de estudos do atual Projeto.  
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Figura 10 - Síntese dos contrastes entre o conceito de círculo e a formação de modelo escolar 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base em Pacheco (2010). 

 

O esquema acima demonstra a mudança não só de nomenclatura, mas de 

transformação de uma prática. Percebe-se que entre o primeiro modelo e o segundo 

a diferença está na valorização do aluno e na sua inserção como sujeito principal no 

meio escolar. No modelo anterior, professores e currículos eram o centro do 

processo educativo. Hoje, nessa escola, o aluno expressa-se atuante e consciente 

no processo de sua formação. Não é raro encontrarmos práticas escolares 

baseadas no primeiro modelo, também não é raro vermos os mesmos problemas 

repetirem-se e muito menos raro depararmo-nos com um estado de acomodação 

generalizado. Diante disso, Freire (1996) comenta que é necessário que o docente 

tenha a clareza do seu papel de educador e altere sua prática em benefício do 

aluno. Para o autor, pensar em benefício do aluno é “pensar certo”. O autor traz 

constantes indagações sobre o ato de ensinar e ressalta que é possível e, de certa 

forma urgente, que professores atuantes interfiram em sua realidade escolar, pois 

“[...] o mundo não é. O mundo está sendo” (FREIRE, 1996, p. 76). Todavia, 

mudanças não ocorrem de um dia para o outro, ainda mais quando se trata de um 
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processo educacional, que é de tamanha complexidade. As alterações realizadas na 

Escola da Ponte concretizaram-se em parcerias, que eram os “pássaros bons, 

inovadores”: 

 
 
Foi o amor sempre presente no canto das almas sensíveis que comoveu as 
almas empedernidas dos abutres, dos papagaios, dos porquenãos, dos 
borogóvios e das falsas negrelas, e redimiu-as do pecado da ignorância e 
da maldade. A doce paciência das almas sensíveis ajudou os pássaros 
doentes a não terem medo da luz diurna, a não fechar os olhos à claridade. 
(PACHECO, 2004, p. 85). 
 

 

Hoje, a Escola da Ponte é uma entidade pública estatal, de ensino básico, 

integrada com Jardim de Infância. Recebe alunos desde o 1º até o 9º ano. Em 2011, 

duzentos e vinte alunos frequentavam a escola. Os alunos são organizados em 

grupos heterogêneos, não há lugares fixos, e todos trabalham em equipe, 

professores e alunos, todos com todos. Conforme os documentos pesquisados no 

site oficial, a escola organiza-se de acordo com a estrutura que segue (ver figura 

11): 

 

Figura 11 - Organização Educacional da Escola da Ponte 

 
Fonte: Elaborado para fins de pesquisa com base no Projeto Educativo da escola. 
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A figura 11 demonstra uma organização diferenciada, a qual, segundo os 

documentos, vai além dos dispositivos pedagógicos e o desenvolvimento curricular, 

pois a veiculação desses instrumentos torna possível o trabalho em grupo 

heterogêneo, a cooperação, a autonomia e a vivência de uma cidadania 

responsável. A organização curricular dessa escola articula-se por meio de 

dimensões Lógico Matemática, Naturalista, Linguística, Identitária, Artística, Pessoal 

e Social. 

 

O conceito de currículo é entendido numa dupla asserção, conforme a sua 
exterioridade ou interioridade relativamente a cada aluno: o currículo 
exterior ou objectivo é um perfil, um horizonte de realização, uma meta; o 
currículo interior ou subjectivo é um percurso (único) de desenvolvimento 
pessoal, um caminho, um trajecto. Só o currículo subjectivo (o conjunto de 
aquisições de cada aluno) está em condições de validar a pertinência do 
currículo objectivo. (ESCOLA DA PONTE, 2003). 
 

 

Diferentemente de um currículo tradicional, na Escola da Ponte, os conteúdos 

a serem trabalhados são escolhidos pelos próprios alunos. Os critérios são 

selecionados pelos orientadores das dimensões, cada qual na sua área. Os 

conteúdos são fixados em murais para que os alunos visualizem e percebam o que 

precisam trabalhar. A seguir duas fotos do mural dos conteúdos (ver figuras 12 e 

13). 

 

Figura 12 - Conteúdos de Matemática 

títu  

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 
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Figura 13 - Mural dos conteúdos e projetos 

 

Fonte: foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

A organização atual da Escola é estruturada de acordo com seus princípios, 

pautada em uma educação solidária, responsável e autônoma. Devido a isso, os 

alunos são responsáveis pelo seu aprendizado: “O importante é permitir que as 

crianças descubram por si mesmas o conhecimento de que mais necessitam” 

(MORAES, 2010, p.140). Dessa forma, os discentes são incentivados a pesquisar os 

conteúdos com os quais eles próprios se comprometem em estudar. Quem planeja é 

o aluno participante9, e a pesquisa é um dos principais recursos para auxiliar os 

estudos. Sobre a pesquisa sustenta Freire: 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...] Pesquiso para 
constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. (FREIRE, 1996, p. 29). 

 
 

Nessa Escola, não há uma divisão de alunos participantes por séries ou por 

idade, mas por núcleos, conforme as competências, que o aluno participante 

desenvolve. Há o Núcleo de Iniciação, Consolidação e Aprofundamento. Cada 

núcleo apresenta determinadas características de perfil a serem desenvolvidos no 

                                                 
9
 Conforme o modelo escolar da Escola da Ponte, apresentado por José Pacheco (2010) os alunos 

participam ativamente de todo o processo educativo, por meio de muitas ações em grupos de 
responsabilidades. São também responsáveis pelo planejamento de seus estudos. Por isso 
compreende-se que as crianças desta Escola são participantes, levando-nos a chamá-los aqui de 
“alunos participantes”.  
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educando, e a transição de um núcleo ao outro ocorre a partir da identificação 

dessas competências10 (ver anexos B e C). Assim, quando o aluno entra para escola 

é inserido no núcleo de “Iniciação”, para avançar ao próximo núcleo, chamado de 

“Consolidação” e, na sequência, para o núcleo de “Aprofundamento”. No entanto, no 

Núcleo da Iniciação há uma subdivisão, conforme explica um dos sujeitos da 

pesquisa: 

 
- Têm três grupos: tem o grupo da Primeira Vez que está a primeira vez está 
mais ao cuidado da Guimarães é que está mais direcionada para o trabalho 
com eles. O grupo da Primeira Vez é o único grupo que trabalha mais 
exclusivamente com alguns professores. Todos os outros trabalham com 
todos os professores. Eu trabalho com os dois grupos. Existem dois 
grandes grupos de crianças que estão matriculadas na Segunda Vez, na 
Terceira Vez, na Quarta Vez e algumas na Quinta Vez, e nós trabalhamos 
com os dois grupos. Temos uma espécie de distribuição em que um dia 
sabemos vamos estar mais próximos dos Seis Estrelas, outro dia vamos 
estar mais próximos dos Cientistas Malucos. Nós trabalhamos com os dois 

sem haver qualquer tipo de distinção. (Serra da Estrela). 
 
 

O Núcleo da Iniciação subdivide-se em três grupos: o grupo da Primeira Vez, 

o grupo dos Cientistas Malucos e o grupo das Seis Estrelas. A divisão desse núcleo 

em outros grupos dá-se por uma questão de espaço, pois não há um grande galpão 

que comporte todos os alunos participantes, a intenção é a integração para que os 

alunos compartilhem a aprendizagem, dúvidas e troquem experiências.  

Para um aluno participante avançar de núcleo precisa estar preparado, 

demonstrando características que se referem a responsabilidades, à autonomia, a 

relacionamentos, à criatividade, à autodisciplina, à persistência e à concentração 

nas tarefas, à participação em debates, ao comprometimento, etc. Cada núcleo 

aprofunda esses saberes, levando em conta a faixa etária e o avanço de cada aluno 

participante em particular, sendo avaliados e observados no decorrer das atividades, 

dos projetos e das atitudes. Essa organização, por núcleos com diferentes idades, 

foi muito contestada pelo Ministério da Educação (MEC) de Portugal, como também 

por educadores que não compreendiam a proposta, conforme se apresenta no 

fragmento de texto a seguir: 

 
Não acredito! Como é possível não estar colocado num 3º ou 4º ano!  
O miúdo contestou: O senhor não entendeu. O que eu disse foi que na 
minha escola não se faz como em outras, não se divide os meninos por 
turmas e por anos. Porque isso não interessa...  

                                                 
10

 Para ver as competências necessárias para que os alunos passem de um núcleo ao outro, consulte 
os Anexos B e C. 
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O universitário cortou-lhe a palavra e atirou, num tom a roçar o cinismo: 
Está bem! Eu já ouvi essa ladainha. Vá lá! Diz em que ano estás!  
O moço respirou fundo e olhou na direcção do seu professor, como quem 
pergunta: o que hei-de fazer desta criatura? O professor encolheu os 
ombros. E o aluno que fazia a palestra respondeu: O senhor não sabe 
mesmo em que ano eu estou?  
Triunfante, o universitário usou o imperativo com ênfase redobrada: Não 
sei. Diz lá!  
O jovem obedeceu e disse: Estou no mesmo ano em que o senhor está – 
no ano de 1996!  (PACHECO, 2012, p. 10)

11
. 

 

 

Esse diálogo representa uma pequena parcela das vezes que a Escola da 

Ponte precisou provar e comprovar sua forma de organizar-se. Essa diferente 

organização desperta a curiosidade de pesquisadores inicialmente por não ter 

alunos divididos por séries, ao invés disso, núcleos. Em cada Núcleo, há professores 

das diferentes áreas para atender aos alunos na disciplina específica. Por isso, 

podemos perceber a variedade de áreas em um mesmo núcleo. Sobre isso Pacheco 

esclarece e argumenta: 

 
Na Ponte, há muitos anos, concluímos que seria urgente extinguir o 
“professor único” nos primeiros quatro anos de escolaridade. O professor 
generalista possui “conhecimentos superficiais, que acarretam, quase 
automaticamente, comportamentos livrescos, repetitivos, ou reprodutores”. 
Na Ponte, o generalista foi substituído pelo mediador. (PACHECO, 2010, p. 
72). 
 
 

Dessa forma, todos os alunos podem trabalhar com todos os professores. Os 

alunos são organizados em grupos heterogêneos. Também não há lugar fixo, pois 

nessa escola há muita movimentação, variando conforme os grupos com os quais os 

alunos estão envolvidos, dentre eles o das responsabilidades. No entanto, a 

pesquisa de Mariana (2008) demonstra outro lado desse trabalho. 

 
 

Nos momentos de concentração e leitura, ou mesmo durante certas 
atividades artísticas que exijam uma atenção mais delicada no manuseio 
de materiais diferenciados à sensibilidade do aluno, a estrutura coletiva de 
grupos de trabalho alcança extraordinária dinâmica participativa. No 
entanto, a substituição de salas de aulas por salões coletivos de 
aprendizagem não resolvem o clamor das crianças e adolescentes para 
que as atividades pedagógicas transcendam o espaço fechado de quatro 
paredes. (MARIANA, 2008, p. 117). 

 

 

                                                 
11

 O Pequeno Dicionário dos Absurdos da Educação foi disponibilizado por e-mail em PDF pelo autor 

José Pacheco à paticesario@hotmail.com em 27 de maio de 2012. 
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O autor pontua a necessidade de um melhor aproveitamento dos espaços 

abertos para potencializar o convívio e expansão de aprendizagens. Ele percebe 

que o fato de a Escola da Ponte possuir menos paredes que as demais, não indica 

que estão mais inseridos em um convívio que não seja a sua própria instituição. O 

autor traz a tona essa questão, mas não apresenta argumentos que legitimem essa 

fragilidade. Contrapondo essa análise, verificamos que há na Escola muitas 

atividades e projetos que contemplam aulas dinâmicas e fora do ambiente escolar. 

Essas atividades serão tratadas no capítulo cinco. 

Apesar de a Escola da Ponte ser estadual, ela conquistou a autonomia com o 

Ministério da Educação para selecionar os professores. Sobre esse assunto, há 

contradição ao comparar a pesquisa de Santa Rosa (2008) e Mariana (2008) a 

respeito da seleção dos professores. Santa Rosa afirma que a escola possui 

autonomia para escolha dos docentes e Mariana cita que essa ação foi derrubada 

pelo MEC. Considerando que as duas pesquisas foram concluídas no mesmo ano, a 

questão parece não estar resolvida, ou sofreu alterações no decorrer do ano. No 

entanto, em entrevistas e conversas informais com professores, obtivemos 

informações de que a escola possui autonomia para a contratação dos professores. 

Os instrumentos pedagógicos e os instrumentos de avaliação são chamados 

também de dispositivos, ou seja, estratégias pedagógicas que ajudam o aluno não 

só a nortear seus estudos, como também seu processo de avaliação. Os 

instrumentos de avaliação apresentados na figura 5 (ver página 26) são dispositivos 

para auxiliar no desenvolvimento contínuo do aluno. Diferentemente das escolas 

tradicionais, cuja avaliação baseia-se em apenas provas, testes, exercícios, na 

Escola da Ponte o aluno pode escolher como e quando será feita a sua avaliação. 

Sobre esse tipo de avaliação, Freire nos diz que: 

 
Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e de professores vêm se 
assumindo cada vez mais como discursos verticais, de cima para baixo, 
mas insistindo em passar por democráticos [...] A questão que se coloca a 
nós é lutar em favor da compreensão e da prática da avaliação enquanto 
instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos críticos a serviço, por 
isso mesmo da libertação e não da domesticação. A avaliação em que se 
estimule o falar a como caminho de falar com.(FREIRE, 1996, p.116). 

 
 

O educador refere-se a uma avaliação que está a favor do aprendiz, pois ao 

lidar com o diálogo permite o aluno expressar-se com liberdade. Nessa prática, o 

aluno tem o direito de ser avaliado pelo que sabe. Os direitos, nessa Escola, são 

52



 

sempre acompanhados de compromissos. Dessa forma, a liberdade vem sendo 

orientada pela responsabilidade.  

Todos têm compromisso em deixar em dia o plano da quinzena. Nesse plano, 

é o próprio aluno participante que orienta os conteúdos a serem estudados e 

pesquisados. Os professores são somente mediadores do processo ensino 

aprendizagem. Interferem quando percebem o não comprometimento do aluno 

participante com os estudos, ou sempre que é requisitado para esclarecer dúvidas. 

O plano da quinzena é visto todos os dias e assinado pelo professor e no dia da 

tutoria é revisado pelo tutor de cada grupo. A seguir uma foto de um plano da 

quinzena (ver figura 14). 

 

Figura 14 – Modelo de Plano da Quinzena 

  
Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

 

Uma vez por semana um tutor responsável por um determinado grupo 

acompanha o andamento das tarefas, pesquisas e exercícios que os alunos 

participantes realizam no decorrer da semana. Dessa forma, o tutor consegue estar 

mais próximo das necessidades do educando para auxiliá-lo no processo de 

aprendizagem. Cada aluno participante possui uma pastinha com um plano 

quinzenal e exercícios de acordo com o conteúdo estudado. Essa pastinha é 

verificada e assinada pelo tutor.  
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Essa é uma prática, assim como as demais, que inclui todos da escola, 

inclusive os alunos especiais - quanto aos alunos “especiais”, para a escola, todos 

são especiais e realizam o mesmo tipo de trabalho sendo respeitados pela 

diferença. Todos são tratados iguais, e todos recebem o apoio que necessitam. 

(PACHECO, 2010).  

Na pesquisa de observação foi constatado que no Núcleo da Iniciação, havia 

entre os alunos participantes, dois que apresentavam síndromes, um deles tinha a 

síndrome de Down, o outro não foi possível identificar. No entanto, percebemos uma 

interação muito espontânea entre todos, não fazem distinção entre os que 

apresentam síndromes, ou qualquer tipo de comportamento diferente, não 

percebemos qualquer discriminação, pelo contrário comprovamos a inclusão e o 

respeito entre eles. Por um momento observou-se que a criança a qual apresentava 

síndrome de Down distraiu-se de seus compromissos, uma das colegas de um 

grupo um pouco mais distante percebeu, levantou-se e ofereceu ajuda para suas 

atividades, e juntos voltaram a estudar. Há uma preocupação com o outro muito 

forte nessa Escola. Sentimos que o coletivo é algo real entre os educandos e 

educadores, como se pode observar na foto a seguir (ver figura 15). 

 

Figura 15 – Grupos de ajuda 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem que a escuta 
não se pode dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a menina ou 
menino negro, o menino índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a 
camponesa, a operária, não posso evidentemente escutá-las e se não as 
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escuto, não posso falar com eles, mas a eles, de cima para baixo.  
(FREIRE, 1996, p.120). 

 

É nesse contexto que os alunos da Ponte formam-se. Não pensando para um 

dia exercerem a cidadania, mas educados no exercício da cidadania, e isso o 

Projeto Político Educacional enfatiza claramente. A educação para a cidadania, 

segundo Freire (2009), implica em um movimento dinâmico, dialético na sua relação 

com a prática e a teoria, relacionada aos limites dos vínculos que homens e 

mulheres estabelecem entre si e com o mundo. Moraes afirma (2010, p. 139): 

 

[...] além de reintegrar o sujeito na construção do conhecimento, resgata 
também a importância do processo ao reconhecer que pensamento e 
conhecimento, como tudo na natureza, estão em holomovimento. Ao 
mesmo tempo valoriza a experiência e o faz de um modo diferente, como 
um princípio básico na construção do conhecimento. Há uma imanência em 
todo o conhecimento que depende da ação do sujeito, de seus processos 
internos. (MORAES, 2010, p. 139). 

 

A Escola da Ponte oportuniza aos educandos essa relação da prática com a 

teoria por meio de diferenciadas estratégias que chamam de dispositivos 

pedagógicos. No início de cada ano é discutido em assembleia projetos, direitos e 

deveres, grupos de responsabilidades, dentre outros assuntos. No caso dos grupos 

de responsabilidades, segundo coordenadora da Dimensão Linguística, os alunos 

inscrevem-se para qual responsabilidade irão comprometer-se: Biblioteca/Material 

Comum; Bar; Computadores e Música; Murais; Recreio Bom; Correio da Ponte; 

Visitas da Ponte; Arrumação e Material Comum; Jogos de Mesa; Terrário e Jardim; 

Jornal12. Essa ação permite que o aluno desenvolva suas competências nas 

diversas áreas do conhecimento em uma conectividade com a realidade, ampliando 

sua cultura. 

Há em todos os espaços estantes com materiais para pesquisa. A escola 

adota diversificados livros didáticos para não limitar a um só autor, pois a finalidade 

é que o aluno participante descubra outras fontes de um mesmo assunto. Há murais 

com desenhos dos alunos e dispositivos pedagógicos: “Pesquisa em casa”, “Eu já 

sei”, “Acho bem”, “Acho mal”, “Posso ajudar em”, “Clube dos leitores”, “Preciso de 

ajuda”. 

 

                                                 
12

 Para detalhes das tarefas de responsabilidade de cada grupo, consulte o Apêndice C. 

55



 

 

Figura 16 - Dispositivos pedagógicos 

 

Fonte: Fotos tiradas pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 
 

 

No “eu já sei”, os alunos participantes escrevem o tema dos assuntos que já 

demonstram maior domínio. Essa prática auxilia aos demais colegas que 

apresentam dúvidas relacionadas ao mesmo assunto ajudarem-se. Facilita, também, 

para o professor identificar os conteúdos que o educando conseguiu compreender e 

programar a avaliação. Esta é discutida em conjunto com o aluno sobre a forma de 

ser apresentada: oral, descritiva, PowerPoint, etc. É o próprio aluno que deve 

perceber quando está seguro sobre o conteúdo que pesquisou. Embora, em alguns 

casos, o aluno precise de maior orientação e acompanhamento do professor até 

desenvolver por si só a autonomia e a responsabilidade para os estudos - é o 

exemplo dos alunos que iniciam na escola no grupo “Primeira Vez”. 

Em cada Núcleo, há professores das diferentes áreas para atender os alunos 

na disciplina específica. Por isso podemos perceber a variedade de áreas em um 

mesmo núcleo. E sobre isso Pacheco esclarece e argumenta: 

 
Na Ponte, há muitos anos, concluímos que seria urgente extinguir o 
“professor único” nos primeiros quatro anos de escolaridade. O professor 
generalista possui “conhecimentos superficiais, que acarretam, quase 
automaticamente, comportamentos livrescos, repetitivos, ou reprodutores”. 
Na Ponte, o generalista foi substituído pelo mediador. (PACHECO, 2010, p. 
72). 
 

 
Os fatores que levaram essa Escola a conseguir legitimar um projeto coletivo 

de qualidade, sendo uma escola estadual, foi tese de doutorado de Santa Rosa 
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(2008), a qual direcionou sua pesquisa na compreensão do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da Escola da Ponte por meio de análise documental e 

observações a campo. A pesquisadora procurou elencar os elementos matriarcais 

que estão presentes na prática dos envolvidos na Escola para a efetivação do PPP. 

Um projeto não se sustenta isolado, muito menos distante de seu contexto social. 

Eis aí sua fragilidade, o que não é o caso da Escola em questão. Segundo a 

pesquisadora (2008), a Escola tem seus alicerces muito bem ancorados na 

coletividade de Líderes, Equipe e Família. Essa força humana em consonância com 

os princípios voltados à inclusão são os pilares da Ponte e que direcionam um PPP 

dialógico.  

Mariana (2008), também em sua tese de doutorado, identificou alguns 

componentes que ajudam a potencializar o Projeto Educativo da Ponte. Essa 

pesquisa propunha analisar projetos ecológicos e as formas que se dinamizam em 

ambientes escolares. Sobre isso, o autor percebeu certa fragilidade na execução de 

atividades práticas com o meio ambiente. As atividades desenvolvidas na Escola 

com a responsabilidade dos grupos do terrário e jardim são interessantes e ajudam 

a conscientização dos alunos, mas o resultado final do projeto, a ação propriamente 

dita, para o pesquisador, não é suficiente para atingir a comunidade, restringindo-se 

apenas para dentro da escola. Apesar disso, Mariana (2008) destaca três elementos 

que fortalecem uma educação integral, e que são desenvolvidas nessa escola, são 

eles: “a realização periódica de assembleias e a cogestão de escola pelos 

estudantes; o estímulo ao autodidatismo através da diluição do ensino seriado em 

grupos de estudos; o envolvimento da escola com a comunidade” (MARIANA, 2008, 

p. 116). As atividades não são separadas por turmas ou idades, e partem do 

interesse dos alunos, e isso é muito positivo para o educando. Mas o autor esclarece 

que seguir um modelo sem antes compreendermos o contexto a qual uma escola 

está inserida demonstra certa ingenuidade por parte de alguns pesquisadores. 

Apesar da crítica referente ao projeto ecológico dessa Escola, ambas as 

pesquisadoras acima mencionadas reconhecem elementos que servem de 

referência para muitas escolas. A autonomia, a solidariedade, a fraternidade e a 

responsabilidade que dizem respeito a uma formação estética.  

Apresentar-se-á na seção a seguir as influências da concepção de educação 

de Paulo Freire para uma formação estética na Escola da Ponte. 
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5 FORMAÇÃO ESTÉTICA E EDUCAÇÃO COM PAULO FREIRE  

 

...O Sabiá contou-me que audazes aventureiros (Tolstoi, Neill...). Fundaram reinos 
de fantasias, que alguns “cavalheiros andantes” investiram contra o monstro, mas 
que as lanças se quebraram na dura carapaça. Contou-me o Sabiá que pássaros 

românticos (como Pestalozzi, Ferrer...) assumiam a denúncia de que a escola 
estaria, há muito e sem se dar conta, imersa numa profunda contradição. Vieram 
pássaros sábios de Medicina (Decroly, Montessori...) e formularam diagnósticos. 

Mas no tempo em que os microscópios permitiam enxergar micróbios, ainda havia 
quem aconselhasse o recurso a rezas e mezinhas. A Escola recusava o espelho 

onde se mirar. Precisava se alimentar da ausência de imagem, recusar uma 
memória inquietante. Até que foi chegando o tempo dos profetas (Rogers, 

Freire...)  
José Pacheco (2004, p. 56, grifo do autor). 

 
 

No início de 1976, os autores que mais influenciaram o Projeto da Ponte 

foram, dentre muitos outros: Celestin Freinet, Carl Rogers, Paulo Freire e 

Montessori. Destacamos o brasileiro Paulo Freire por apresentar seus estudos 

voltados à cidadania, liberdade, autonomia e solidariedade, eixos que também 

sustentam o Projeto da Ponte. A epígrafe acima demonstra a preocupação de 

alguns educadores com uma escola distante da realidade do aluno participante. A 

fala ”investiram contra o monstro, mas que as lanças se quebraram na dura 

carapaça” refere-se às raízes profundas de uma escola que insiste no mesmo 

modelo de séculos anteriores e na dura batalha de quebrar esse paradigma 

educacional.  

Nesse aspecto, Maria Cândido Moraes (2010), em seu livro Em busca de um 

novo paradigma para a educação, explica que a educação, que é objetivo de suas 

reflexões, é fruto de um paradigma influenciado pelo pensamento cartesiano-

newtiano, em que a escola exerce um sistema educacional hierárquico, de controle, 

dogmático e fragmentado, em que estimula a repetição e não o pensar. A autora 

critica  

 
[...] uma escola que continua dividindo o conhecimento em assuntos e 
especialidades, fragmentando o todo em partes, separando em cabeça, 
tronco e membros, as flores em pétalas, a história em fatos isolados, sem se 
preocupar com a integração, a interação, a continuidade e a síntese. 
(MORAES, 2010, p. 51). 
  
 

Freire (2009) alerta que é necessário os docentes reconhecerem que há 

ideologia presente na educação, e que não se pode ficar míope diante de discursos 

alienantes de cunho intencional. O autor critica uma educação voltada para treinos 
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técnicos científicos ao invés da formação integral do educando. Freire almejou uma 

educação que contemplasse a formação humana do sujeito, com base na 

autonomia, criticidade e solidariedade do educando. Em seu livro Pedagogia do 

Oprimido, Freire aponta questões importantes, dentre outras, as de uma educação 

como prática da liberdade - liberdade esta com responsabilidade e autonomia.   

 

Figura 17 – Muro da Escola 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

Essa foto tirada do muro da Escola (figura 17) apresenta os valores os quais a 

Escola da Ponte tem como base norteadora e que sustentam seu Projeto Educativo. 

Os autores Freire e Pacheco comungam de ideias as quais caminham para uma 

educação que liberta, que torna o sujeito autor de sua própria história. Essa 

liberdade com responsabilidade é vivenciada pelos alunos “Ponte”. Ao mesmo 

tempo em que sabem seu papel de aluno e o respeitam, também lutam pelos seus 

direitos e conquistas. Não se calam diante das injustiças, muito menos as sufocam, 

mas discutem entre grupos, e as levam em assembleias, promovendo o diálogo 

aberto e democrático. Tudo é discutido, é combinado, é conversado, pois a escola 

da Ponte é movimento.  

A questão de como os alunos lidam com o tempo é uma das observações que 

mais chamou a atenção. Nas escolas brasileiras, orientamo-nos muito pelos 

ponteiros do relógio, é a hora de prova, hora de exercícios, hora de recuperação, 
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hora de aprender, e todos os alunos participantes devem cumprir esse mesmo 

tempo determinado pelos professores. Na escola da Ponte quem determina o tempo 

de aprender, de avaliar, de pesquisar, de ler, é o próprio educando, é ele o gestor de 

seu saber. O relógio para eles serve para orientar-se, e não para determinar uma 

atividade. Perguntamos a um professor como as crianças sabiam controlar o tempo 

de voltar após o intervalo, pois não ouvimos nenhum sinal, muito menos professores 

chamando pelos corredores, como é natural nas escolas as quais frequentamos. O 

docente respondeu que os alunos participantes orientavam-se pelo relógio - todos, 

desde os pequenos, devem ter essa responsabilidade consigo e com os demais 

colegas, pois a responsabilidade é trabalhada dia a dia, nas pequenas e grandes 

ações. Na “Ponte” não há sinal que conduz para os intervalos, ou entradas e saídas 

de alunos, mas há um grande relógio disponível no refeitório para que todos 

cumpram com o dever e a responsabilidade de orientar-se pelas horas marcadas. 

Todos têm o direito de sair dos espaços de trabalho sem precisar avisar, pois sabem 

que devem cumprir seus deveres. Essa liberdade é trabalhada dia a dia com o 

aluno. “Na educação a autonomia implica a metodologia do aprender a aprender, 

aprender a pensar [...]” (MORAES, 2010, p. 145). 

O tempo em que passamos na Escola, em nenhum momento, percebemos 

qualquer tumulto em relação às entradas, às saídas ou aos intervalos. Pelo 

contrário, presenciamos um ambiente movimentado, no entanto de tranquilidade e 

confiança, onde os alunos interagem e circulam nos espaços com liberdade, porque 

sabem dos seus direitos e sabem de seus deveres. Sabem por que dialogam. E se 

dialogam é porque valorizam um sistema educacional aberto, em que há interação 

de todos com o Projeto Educativo, o qual permanece vivo na escola.  

 
Na visão de educação como um sistema transformacional e dialógico, 
fundamentado nos processos interativos que representam as transações 
local, traduzidas pelas relações entre educador e educando, educando e 
seu contexto, escola e comunidade, a aprendizagem e o entendimento 
ocorrem mediantes processos de reflexão na ação e reflexão sobre a ação. 
(MORAES, 2010, p. 150). 

 
 

O aluno dessa Escola é conduzido a compreender todo o projeto e discuti-lo 

por meio da reflexão sobre a ação. É esse o principal movimento da Ponte, o carro 

chefe que norteia todas as demais práticas. Mas para isso é necessário estar aberto 

à discussão. Conforme Freire (2009, p. 135), “[...] ensinar exige disponibilidade para 
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o diálogo”; o indivíduo que está aberto para todo seu entorno, como também para o 

próximo, demonstra nessa ação uma relação dialógica como inquietação e 

curiosidade, pois compreende que nada está perfeitamente acabado e a história é 

um eterno movimento.  

 
Estar disponível é estar sensível aos chamamentos que nos chegam, aos 
sinais mais diversos que nos apelam, ao canto do pássaro, à chuva que cai 
ou que se anuncia na nuvem escura, ao riso manso da inocência, à cara 
carrancuda da desaprovação, aos braços que se abrem para acolher ou ao 
corpo que se fecha na recusa. É na minha disponibilidade permanente à 
vida a que me entrego de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, 
desejo, que vou aprendendo a ser eu mesmo em minhas relações com o 
contrário de mim. (FREIRE, 2009, p. 134). 

 
Nesse processo, entende-se que a relação dialógica deve ser crítica, 

transformadora, pois é a partir do diálogo que se constroem, que se problematizam e 

que se encontram possíveis soluções. O que Paulo Freire e a Escola da Ponte 

criticam é um ambiente educacional que não oferece ao aluno a pesquisa, a 

autonomia e a liberdade de escolha. A desconexão entre currículo, prática 

pedagógica e contexto do aluno podem ser os vilões da aprendizagem, do 

conhecimento. O autor reconhece que ensinar passa muito longe de uma mera 

transmissão de conhecimento. Pelo contrário, segundo Freire (2009), ensinar exige 

consciência do inacabado; ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado; 

ensinar exige respeito à autonomia do ser educando; ensinar exige bom senso; 

ensinar exige humildade, tolerância, alegria e esperança e, acima de tudo, ensinar é 

um ato de amor.  
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Figura 18 - Reflexões sobre o ato de ensinar 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base em Paulo Freire (2009). 

 

 

De acordo com a concepção de Freire (2009), ensinar exige tanto do 

educador quanto do educando, é por isso que o processo de educar deve ser 

pautado na ação e na reflexão. Na comparação entre as ideias de Paulo Freire com 

os fundamentos que sustentam a Escola da Ponte, é perceptível verificar suas 

ressonâncias na prática cotidiana, começando pela organização dos alunos 

participantes em grupos, pela valorização do diálogo e pela troca de experiência, em 

um ambiente democrático de ação comunicativa e afetiva. Tudo se resolve, ou pelo 

menos tenta se resolver de forma democrática entre alunos participantes, 

professores e pais, pois todos são responsáveis pela própria escola. “Direitos e 

deveres”, “Assembleias”, “Comissão de Ajuda”, são exemplos de atividades 

realizadas na escola os quais proporcionam um ambiente de diálogo e de 

democracia.  

A foto a seguir (ver figura 19) demonstra a comunicação entre alunos 

participantes e professores por meio de uma ação pedagógica chamada de 

“Assembleia”. Nesses encontros discutem os problemas, ideias, sugestões e tentam 
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trazer melhorias na escola. Os membros responsáveis pela assembleia organizam a 

pauta no decorrer da semana, buscando informações em cada núcleo. Assim todos 

podem participar e interagir. Toda a assembleia é dirigida por alunos participantes. 

Os professores assim como os educandos precisam levantar as mãos para falar. 

Vivenciam, assim, a democracia. 

 

 

Figura 19 – Dia de Assembleia 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

Segundo Freire (2005, p. 90): “Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas nas palavras, no trabalho, na ação-reflexão”. O educador diz, ainda: “O diálogo 

é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 

esgotando, portanto na relação eu-tu”. Essa mediação que Paulo Freire cita e que 

Pacheco aplica em seu “círculo de estudos” é uma mediação aberta, crítica e ativa. 

Na questão do diálogo, Freire (2009) discute a sua relação com o amor. 

Aponta que só é possível uma relação de diálogo onde existe amor, pois quem não 

possui uma relação de amor com o mundo, à vida e aos homens, 

consequentemente não torna possível o diálogo. O filósofo defende, também, a 

importante relação do diálogo com a humildade, com o pensar crítico, com a fé nos 

homens. Conforme a ideia do autor, indaga-se: Como educar sem dialogar? Como 

interferir no mundo sem dialogar?  
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Só educadoras e educadores autoritários negam a solidariedade entre o ato 
de educar e o ato de serem educados pelos educandos; só eles separam o 
ato de ensinar do de aprender, de tal modo que ensina quem se supõe 
sabendo e aprende quem é tido como quem nada sabe. (FREIRE, 2009, p. 
27). 

 

Os ambientes escolares nem sempre contribuem para uma prática dialógica. 

O que existe, muitas vezes, é um monólogo que contribui somente para o 

engessamento do educando, levando-o à possível alienação e à ingenuidade. 

Segundo Freire, a base do diálogo é o amor, pois o amor é humildade, é 

compromisso, e nas palavras do autor: “Se não amo o mundo, se não amo a vida, se 

não amo os homens, não é possível o diálogo”. (FREIRE, 2005, p. 92). Nessa lógica, 

segundo o educador: “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com 

seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, 

como inconclusão em permanente movimento na história” (FREIRE, 1996, p. 136). 

Se pensarmos em uma escola que não promove o diálogo, consequentemente esta 

estará estática, fechada ao seu entorno social e geográfico. Para que o educador 

tenha clareza dessa compreensão, é necessário que pense de forma coerente, 

segundo o autor, pensar certo.  

 
Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao 
senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito 
e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da 
educadora com a consciência crítica de educando cuja “promoção” da 
ingenuidade não se faz automaticamente. (FREIRE, 1996, p. 29). 

 

Segundo Freire, nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se longe 

do exercício da criticidade que implica desde a promoção da curiosidade ingênua à 

curiosidade epistemológica, isto é, um professor crítico “pensa certo”, sendo assim, 

compreende e respeita as etapas de avanços do aluno, assim como as suas 

próprias. E, ainda, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, 

da afetividade, da intuição ou da adivinhação, não há prática docente verdadeira que 

não seja ela mesma um ensaio estético e ético, pois “ensinar exige estética e ética” 

(FREIRE, 2005, p. 32). Essa estética a que Freire se refere é a de um saber 

sensível, que conduz a uma formação mais humana. 

 
 

Esse saber sensível interferirá na forma como o professor conduz as 
atividades pedagógicas, pois sua postura frente ao ato de educar não se 
resume à transferência dos saberes científicos, com isso, o aluno será 
beneficiado. Considerando que a visão a respeito da maneira de ensinar e 
do que ensinar será influenciada pela formação cultural, uma vez que a 
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profissionalidade docente não é constituída apenas de conhecimentos 
científicos, pedagógicos. (NEITZEL; CARVALHO, 2010, p. 128). 
 
 

Para Neitzel e Carvalho (2010), ensinar exige estética e ética, pois se percebe 

a grande importância, e, de certa forma, urgência, de um saber sensível na profissão 

docente. Sensibilidade esta que com o passar dos anos foi sendo deixada de lado, e 

que, hoje, pode-se reconhecer a falta que ela trouxe, e ainda traz, principalmente na 

educação. Não há como separar a profissão docente de uma formação do sensível, 

pois é na relação estética do aluno, professor e aprendizagem que se manifestam as 

competências e desenvolvem-se as habilidades. Para tanto é fundamental que: 

 
Uma educação que reconheça o fundamento sensível de nossa existência e 
a ele dedique a devida atenção, propiciando o seu desenvolvimento, estará, 
por certo, tornando mais abrangente e sutil a atuação dos mecanismos 
lógicos e racionais de operação da consciência humana. (DUARTE JR., 
2010, p. 171). 

 

 

O autor aponta para uma educação estética do sensível na formação do ser. 

Ele traz a necessidade de a educação lançar um olhar a este saber, que por tanto 

tempo foi menosprezado por conta da supervalorização do inteligível desde a 

modernidade. O ser humano precisa sair de seu estado de “anestesia” e despertar 

para uma consciência holística, repensar sobre seu papel no planeta; resgatar 

valores ofuscados por uma cegueira coletiva. O ser adulto precisaria aprender a ver 

o mundo com o mesmo entusiasmo de uma criança, e, a partir daí, reencontrar-se 

com seu eu, individual e coletivo. Nesse contexto Moraes (2010) enfatiza: 

 
Uma educação espiritual requer maior conscientização de fraternidade 
humana, a percepção de que não estamos sós e de que não podemos 
crescer isolados. A evolução será sempre coletiva [...] Pressupõe amor 
genuíno pela humanidade, uma comunhão intensa com o mundo, com base 
no fortalecimento da própria individualidade. (MORAES, 2010, p.110). 
 
 

A educação espiritual que a autora refere-se diz respeito a uma educação que 

integra corpo e mente.  Nesse sentido, Moraes (2010) traz a importância de a 

educação fazer um resgate na formação do ser humano, na valorização da 

cidadania, da solidariedade, do ir além da dimensão individual. E esclarece que é 

este saber sensível que amplia a visão do entorno, que faz compreender o sentido 

dos fatos tornando o sujeito mais crítico e autor de seu destino. Nas palavras de 

Freire: 
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A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pede ou não deve 
ser feita a distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da 
estética. Decência e boniteza de mãos dadas. (FREIRE, 1996, p. 32). 
 

 

A formação do sujeito, portanto, perpassa pelo caminho da ética e da estética. 

Eis aí a necessidade de a escola proporcionar aos alunos experiências estéticas, de 

possibilitar o contato com as obras de arte, com a música, com o teatro e com os 

textos literários; provocar uma reação estética desencadeando sentimentos e 

emoções. 

O autor preconiza a alfabetização para as pessoas menos favorecidas, pois 

acredita em uma leitura e literatura de contexto. Paulo Freire enfatiza a importância 

do ato de ler, e esclarece que este não se limita à palavra escrita, ou à linguagem 

escrita, mas a todo um contexto que envolve essa palavra ou essa linguagem. A 

palavra “pão”, por exemplo, pode gerar diferentes significados dependendo do 

contexto de cada sujeito. O pão pode manifestar para certas pessoas boas 

lembranças, como da família reunida em torno de uma mesa, porém para outros, o 

pão pode representar a ausência dele: a fome. 

 
O ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 
linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A 
leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 
texto e o contexto. (FREIRE, 2009, p. 11). 

 
 

A compreensão de vida de um sujeito passa pelas suas experiências, assim 

ao se deparar com um texto, esse mesmo sujeito irá interpretá-lo conforme suas 

vivências. Pois o texto, segundo Freire, será percebido pelo contexto do leitor. E 

quanto mais vivências estéticas tiver tido, mais estará aberto criticamente para se 

envolver e compreender seu entorno.  

Uma educação que valoriza um sujeito crítico, autônomo e solidário, como a 

Escola da Ponte, tem como base uma formação estética, ou seja, reconhece não só 

o desenvolvimento intelectual do aluno, como também a formação de sua 

identidade. 

Em conversa com alguns pais de alunos sobre a razão pela escolha dessa 

Escola, pôde-se perceber que os motivos convergem com o método adotado pela 

Escola. Seguem os comentários: 
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- É a única escola em Portugal que prepara a criança para a cidadania. 
Aqui eles recebem competências, formação acadêmica e formação 
pessoal. (Pai 1). 
 
- Pelo projeto educativo. Para além da minha residência e ter ligações 
afectivas com a escola, mas já conhecia o trabalho dessa escola. (Pai 2). 
 
- Escolhi a Escola da Ponte por causa dos seus métodos de ensino visto 
que o meu educando não se adaptou ao ensino tradicional. (Pai 3). 
 
- Por promover os valores, a criatividade e o respeito pelo indivíduo 
como ser único. (Pai 4). 

 

As palavras grifadas refletem esse método diferenciado citado pelos pais, pois 

se referem a uma prática que se preocupa com o sujeito de forma integral. Enquanto 

escolas tradicionais centralizam seus esforços nos conteúdos e notas, na “Ponte”, a 

preocupação é com o aluno participante, não como um receptor de conhecimento, 

mas de sujeito que constrói ao mesmo tempo em que aprende, é um fazer 

aprendendo e um aprender fazendo. Estudantes dessa Escola são gestores de seu 

próprio tempo de aprender, enquanto nas tradicionais, quem determina o tempo é o 

professor.  

Na Ponte, são os alunos participantes que determinam seus conteúdos, o que 

querem aprender, o que querem compartilhar, o que podem ajudar, o que já sabem 

fazer. E para isso é necessário uma das competências entre tantas desenvolvidas 

pela Escola: a autonomia. A figura a seguir (ver figura 20) apresenta o dia a dia dos 

educandos na Escola da Ponte. Estes estudam em grupos, mas cada um coordena 

seu próprio estudo, pois precisam cumprir as metas que eles mesmos planejaram. 

 

Figura 20 – Grupos de estudo 

 

Fonte: Fotos tiradas pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 
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Educandos dessa Escola não são educados para um dia ser alguém, mas 

educados para ser aqui e agora, nas ações do dia a dia, pois a Escola compreende 

que educação e valores aprendem-se exercendo. A educação que visa à formação 

estética do sujeito possibilita o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade. 

Mais do que nunca, precisamos de “Uma educação que permita o aflorar das 

melhores qualidades de nossas crianças: o amor, a compaixão, a compreensão, a 

coragem e a apreciação do processo da vida como parte de um esquema planetário” 

(MORAES, 2010, p. 11). Diante desse contexto, o capítulo a seguir discutirá a 

Formação Estética e a Literatura na Escola da Ponte. 
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6 FORMAÇÃO ESTÉTICA E LITERATURA NA ESCOLA DA PONTE 

 
 

Por que escrever histórias? O professor José Pacheco e eu responderíamos: 
“Porque as histórias, como a poesia, são linguagem do coração. O coração as 

entende. E bate mais rápido...Uma história tem o poder de transformar uma 
pessoa. Ou mas precisamente: para abrir -lhe o segundo olho...O quando o 
segundo olho se abre o que se vê é ... uma criança...Esse é o lugar onde a 

educação se inicia. Assim nós dois pensamos...”  
Rubem Alves (PACHECO, 2003, p. 12, prefácio). 

 
 

Essas palavras de Rubem Alves podem ser consideradas um tanto 

românticas, sonhadoras; no entanto, o autor ao falar da “linguagem do coração” e do 

“segundo olho”, demonstra profunda sensibilidade e beleza. Para Pacheco (2011): 

“Há certas situações em que não é para ser objetivo, porque é o encantamento que 

faz as transformações”. Esse encantamento conduz a refletir sobre os efeitos das 

histórias, uma literatura que promove a abertura para este saber sensível, pois 

possibilita o encontro de diferentes culturas e múltiplas visões. Sobre esse 

encantamento, Alves diz-nos: 

 
As palavras fazem crescer o nosso corpo, crescer os nossos olhos, os 
ouvidos, o nariz, a boca... Tudo fica mais sensível. Odores novos, 
murmúrios não ouvidos, cores e gestos, mundos e submarinos que agora se 
vêem. (ALVES, 2004, p. 49, grifos do autor). 
 

 

De acordo com o autor, vive-se rodeado de beleza que aflora os sentimentos. 

Se olhar-se ao redor, perceber-se-á o quanto a natureza oferece de beleza nas 

cores, nas formas, nas texturas, nos cheiros, nos sons - fonte de inspiração para 

poemas, histórias, músicas, obras de arte, etc. “A beleza, ou o sentimento, origina-

se nos domínios do sensível, esse vasto reino sobre o qual se assenta a existência 

de todos nós humanos” (DUARTE Jr., 2010, p. 163). Todavia, essa percepção pode 

ser ofuscada pela a ausência de um saber sensível, ou seja, pela supervalorização 

da razão.  

Duarte Jr. (2010) conduz a reflexão sobre a urgência de a educação voltar-se 

à formação humana, de “desenvolver e refinar os sentidos”. Essa educação do 

sensível, que também podemos chamar de educação estética, é esclarecida pelo 

autor como a relação do sujeito com o mundo em um todo interligado. Para esse 

pesquisador, a beleza habita na relação entre o sujeito e o objeto. Nessa lógica, o 

despertar da sensibilidade pode ser estimulado por meio da arte, que é a forma mais 
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complexa do ser humano compreender seu mundo e sua cultura, pois nela há um 

conjunto de saberes. Diante desse contexto, Duarte Jr. sustenta que 

 
[...] é através da arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu 
encontro primeiro, sensível, com o mundo. Situando-se a meio caminho 
entre a vida vivida e a abstração conceitual, as formas artísticas visam a 
significar esse nosso contato carnal com a realidade, e a sua apreensão 
opera-se bem mais através de nossa sensibilidade do que via o intelecto. 
(DUARTE JR., 2010, p. 22-23). 

  

Em sintonia com o autor, percebemos a importância do olhar estético na 

compreensão de nosso entorno, da necessidade de abertura de óptica, pois: 

“Quando o segundo olho se abre o que se vê é uma criança” (ALVES, 2004, p. 12). 

A arte literária pode, assim como as outras artes, permitir a abertura para esse 

segundo olho que é a janela para a sensibilidade. 

Em Seis propostas para o próximo milênio, Calvino expressa que a literatura 

permite caminhos para diferentes “enxergamentos” de novíssimos ou antigos estilos 

e formas, surgindo diante desses olhares novas percepções da imagem do mundo. 

Segundo o autor, “[...] o grande desafio para a literatura é o de saber tecer em 

conjunto os diversos saberes e os diversos códigos numa visão pluralística e 

multifacetada do mundo” (CALVINO, 1998, p. 127). O autor desafia a reflexão sobre 

a construção de uma obra literária a partir de cinco elementos, os quais fazem parte 

de uma proposta para este milênio, a saber: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e 

multiplicidade13; todos entrelaçados na obra de forma precisa e milimetricamente 

calculados. A ficção composta por Calvino trata de levar o leitor a enxergar 

possibilidades dentro do impossível, do inalcançável, pois lida com o substrato da 

obra literária, com seu arcabouço, um projeto bem definido e acabado, o qual, na 

sua inteireza, interfere no imaginário, conduzindo, dessa forma, o leitor à fruição do 

texto.  

A construção literária proposta por Calvino permite perceber a literatura como 

arte, pois percorre uma linha estética e fruitiva. Dessa forma, a preocupação com a 

obra literária não está essencialmente voltada para “o que escrever”, mas sim em 

“como escrever”. Em primeiro plano está a construção da linguagem e não a lição ou 

moral, pois a obra, nessa perspectiva, não apresenta uma finalidade prática ou 

                                                 
3
 Faz parte das propostas de Ítalo Calvino, além das cinco citadas, mais uma: a “consistência”. O 

autor, entretanto, faleceu antes de escrever sobre a sexta proposta. 
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utilitarista. Essa concepção implica em, por meio da fruição, sensibilizar o leitor. 

Segundo Eco (2010), o verdadeiro conteúdo de uma obra deverá ser orientado por 

meio da relação entre a arte e o mundo, pois a arte expressa o contexto social de 

uma determinada época e, por meio dela, pode-se perceber essa relação. O autor 

esclarece ainda que: 

 
A literatura organiza palavras que significam aspectos do mundo, mas a 
obra literária significa o mundo em si através da maneira como essas 
palavras são organizadas, ainda que, tomadas isoladamente, signifiquem 
coisas sem sentido, ou então acontecimentos, relações entre 
acontecimentos que parecem nada ter em comum com o mundo. (ECO, 
2010, p. 259). 

 
 

A prática fruitiva, segundo Eco (2010), amplia a discussão da função da 

literatura, pois, uma vez relacionada à estética, ela se instaura como objeto estético, 

e outra ótica é percebida na relação entre o autor e o público. Isso altera a forma de 

lidar com a literatura, seja no campo da pedagogia, seja na história da arte. O autor 

aponta, também, um olhar para o conteúdo de uma obra que deverá ser orientado 

por meio da relação entre a arte e o mundo. 

Ao contrário de uma função utilitária, que reduz a obra aos pretextos, a função 

estética amplia os nossos sentidos e permite a contemplação da obra pelas vias 

artísticas. Por meio da abertura de uma obra literária, conforme os estudos de Eco 

(2010), o sujeito pode ser levado a múltiplas possibilidades de interpretação, pois a 

obra aberta é inacabada, indefinida. E quanto mais a obra abre-se para a 

multiplicidade, mais caminhos são oferecidos ao leitor. “Quanto maior a incerteza, 

maior a informação.” (ECO, 2010, p.140) Nesse sentido, rompem-se as certezas e 

abrem-se lacunas do desconhecido. É nesse “desconhecido” que para o autor 

instaura-se a fruição. 

Jonathan Culler (1999) propõe que a literatura pode ser caracterizada da 

seguinte forma:  

 

 colocação em primeiro plano da linguagem; 

 integração da linguagem: forma e conteúdo; 

 construção intertextual ou autoreflexiva; 

 ficção; 

 objeto estético. 
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Esse discurso abre caminhos para a compreensão da função estética da 

literatura, a qual, segundo o autor, não conduz a um pensamento único, mas 

promove o caráter desinteressado, ensina a sensibilidade e as descriminações sutis. 

A função estética da literatura permite ao leitor um “gozo”, que, para Barthes (2010), 

não se confunde com prazer, mas, sobretudo, com a reação causada pelo embate 

entre obra e leitor. Nessa corrente, Culler reafirma: 

 
Objetos estéticos, tais como as pinturas ou as obras literárias, com sua 
combinação de forma sensorial (cores, sons) e conteúdo espiritual (ideias), 
ilustram a possibilidade de juntar o material e o espiritual. Uma obra 
literária é um objeto estético porque, com outras funções comunicativas 
inicialmente postas em parênteses ou suspensas, exorta os leitores a 
considerar a inter-relação entre forma e conteúdo. (CULLER, 1999, p. 39). 
 

 
O autor esclarece que a literatura é arte, e, dessa forma, o livro passa a ser 

percebido como um objeto artístico, pois permite ao leitor funções comunicativas que 

levam à fruição - esta entendida como uma sensação estética, que pode ser de 

perda, de conflito, de desconstrução. E nesse sentido, a partir da concepção de 

Barthes (2010), o texto pode provocar perplexidade, tirar o leitor do estado de 

acomodação e levá-lo a percorrer caminhos de questionamentos, de negação, de 

aflição, de estado de perda; derruba velhos pensamentos e crenças e corre em 

busca de um novo sentido. Quando isso ocorre, segundo Barthes (2010, p. 12): “A 

cultura retoma, portanto como margem: sob não importa qual forma”, pois permite o 

pensamento mais elaborado do abstrato, como também a fruição estética por meio 

dos usos artísticos da linguagem. O literário é elaborado em uma linguagem ficcional 

que explora os significados à exaustão, como no fragmento abaixo de Lygia 

Fagundes Telles. 

 
A morte e o medo. O medo agudo que fazia entrar debaixo da cama, uma 
criança se escondendo, Não!...E inesperadamente, a serenidade, simples 
ausência da ansiedade. Quando então ficava estatelado, uma nuvem sem o 
vento. Um barco quieto num mar quieto. Quieto e ainda assim sugerindo 
uma esperança da evasão em busca do equilíbrio que era o horizonte lá 
longe reduzido a uma linha entre o mar e o céu. As tempestades e os 
furacões. E a linha inalterável. Indestrutível. Às vezes, o medo menor, 
mesquinho porque o próximo: medo de desencadear o mau humor no 
impaciente acompanhante, isso se viesse a piorar e ia piorar! ficando ainda 
mais dependente desse jovem que devia ter lido o poema de homem 
perfeito, Se és capaz ...Não leu.(TELLES, 2009, p. 37, grifos da autora). 

 

No excerto, percebe-se uma linguagem potencializada nas palavras pelos 

seus significados múltiplos. Um verdadeiro trabalho de construção textual, buscando 
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sentidos outros, para além daqueles impostos no dicionário. A forma de dizer da 

autora define que é uma obra literária, pois promove mesclas dos sentimentos reais 

e fantasiosos, brinca com o pensamento múltiplo do leitor. O trabalho com o literário, 

portanto, implica em explorar sua multiplicidade de sentidos. Transformá-lo em um 

texto utilitário é sufocar o potencial imaginário do leitor, é desviar de uma formação 

estética por meio da arte. 

De acordo com essa concepção de literatura com a qual vimos desenhando 

ao longo dessa dissertação, em especial nesse capítulo, passaremos a analisar em 

qual concepção está ancorada a Escola da Ponte, apresentando algumas práticas e 

atividades que a Escola desenvolve no âmbito da leitura. 

 

6.1 CONCEPÇÃO DE LITERATURA DA ESCOLA DA PONTE 

 

Para compreender a concepção de literatura dessa Escola, procuramos 

observar e acompanhar os projetos e as atividades que envolvem leitura. Para tanto, 

cada detalhe foi considerado como peça chave na análise. Abaixo apresentamos a 

foto de uma lousa observada no Núcleo da Iniciação. 

 

Figura 21 - Plano do dia 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 
 

 

A imagem da lousa do Núcleo da Iniciação apresenta registros que poderão 

ajudar-nos a refletir sobre essa questão, pois traz em evidência uma concepção de 

literatura para fins de apreciação, bem como a preocupação com a formação 

estética do educando. Há duas frases que norteiam essa concepção - a primeira: 
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“Hoje é dia de namorar, mas só de mãozinha dada”, refere-se ao dia dos 

namorados, que é comemorado em toda Europa no dia 14 de fevereiro, o qual é 

chamado, também, de Valentine’s Day, o dia de São Valentim. O registro indica que 

a Escola utiliza estratégias que permitem a expressão dos sentimentos. O direito 

explícito na frase vem acompanhado da regra “só de mãozinha dada”, orientando 

para que todos tenham o direito de manifestar sentimentos de paixão, atração ou 

amizade, sabendo respeitar também seus limites, que nesse caso está bem claro. 

Qualquer ação, projetos ou atividades nessa escola são compartilhados e 

dialogados democraticamente. Esse exemplo mostra que uma educação que se 

preocupa com uma formação do sensível, valoriza e permite ao educando a 

liberdade de expressão. E as experiências do sensível podem colaborar para a 

formação estética. 

A outra frase encontrada na lousa (ver figura 21) recebe destaque: “Definir a 

forma artística de trabalhar as histórias”. A partir disso, buscamos compreender 

como essa concepção se ressignifica na prática. Em entrevista com uma das 

coordenadoras da Dimensão Linguística, procuramos esclarecer um pouco mais 

dessa questão. Segue o comentário do sujeito Fátima: 

 
- Eles já leram o conto e vão começar a surgir ideias. O conto também tem 
uma parte filosófica, existencial, eles terão também uma sessão de filosofia 
..filosofia para crianças em que possibilidade de um espetáculo que é uma 
adaptação dessa obra. Mas de tudo isso, eles terão que pegar no conto e 
fazer uma forma artística, eu não sei o que eles irão e onde é que vão 
seguir, pode ser uma dramatização, pode ser digital, pode ser outra leitura, 
pode ser uma música, não faço a mínima ideia, onde é que eles vão seguir. 
Depois, a articulação entre a história da quinzena e a Dimensão Artística, 
este ano os projetos artísticos são no âmbito das viagens da obra Os 
Lusíadas. (Fátima).  

 

 
Por meio dessa fala, percebemos que há uma comunicação entre as 

dimensões das diferentes áreas, no caso a Artística com a Linguística em relação à 

história da quinzena. Os alunos podem escolher a forma artística de trabalhar com 

um conto, ou história, pois segundo a entrevistada Fátima “é uma forma também de 

eles olharem para a obra com outros olhos”. 

Conforme a coordenadora da Dimensão Linguística, a literatura levada de 

forma artística refere-se em trazer as obras literárias o mais próximo possível das 

artes em geral, como o teatro, o drama, a poesia, a dramatização em rádio, sem fins 
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utilitários, somente estéticos. E é assim que acontecem as práticas que envolvem a 

leitura. Segue um depoimento para exemplificar essa ação. 

 
- Neste ano, 2012, iniciou um projeto, o conto de Saramago que surgiu de 
um projeto artístico. Os alunos já leram o conto e no dia 24 de fevereiro 
será a ação. “O conto da ilha Desconhecida” ou Filosofia para crianças. Em 
março faremos um espetáculo numa abordagem artística. Esse projeto tem 
a articulação com as dimensões linguística e artística. Os alunos do 
aprofundamento irão realizar “Os Lusíadas”, alguns alunos irão explorar a 
versão original e outros a versão em prosa de João Bona. (Fátima). 
 

 
Os professores entrevistados manifestam reconhecer a diferença entre os 

textos literários e outros, como o informativo. No entanto, mesmo entendendo uma 

literatura arte, eles mesmos assumem que dispõem de pouco tempo para usufruir de 

uma obra literária. A maioria dos professores entrevistados lê mais sobre livros 

ligados à área profissional, relacionados à Educação, à Matemática, à Geografia, 

conforme a especificidade de cada um. Sobre as coordenadoras, das cinco 

entrevistadas, duas estão lendo leitura literária e três sobre Educação. Essa 

realidade encontra-se também no Brasil. O professor, muitas vezes, não é um leitor 

voraz do texto literário, como apresentado nas pesquisas de Neitzel e Carvalho 

(2010), e isso influencia na sua formação de educador. 

 
[...] formação cultural do professor interfere em sua forma de ensinar, com 
repercussão na forma de aprender do aluno. Pensamos que o contato com 
o texto literário, de forma fruitiva e com gêneros artísticos (como artes 
visuais, músicas, teatro, dança, etc.), pode ampliar suas percepções acerca 
do mundo que o rodeia levá-lo a se conhecer melhor, e consequentemente, 
a perceber o outro de forma mais sensível. (NEITZEL; CARVALHO, 2010, 

p. 28). 
 
 

Para as autoras, quanto mais o professor apropria-se de obras literárias, mais 

sensível será sua prática docente, contribuindo para uma formação cultural e 

estética, com isso os alunos serão também beneficiados. No que tange à função da 

literatura, a maioria das professoras da Escola da Ponte, sujeitos desta pesquisa, 

citou a forma de prazer, o que nos encaminha a concluir que há um conhecimento 

da função estética da literatura, como um espaço de fruição. Conforme os sujeitos: 

 
 

- Essencialmente para relaxar. (Guimarães). 
 
- Como forma de prazer, conhecimento, conhecer outras culturas, viagem, 
vazão. (Vila das Aves). 
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- Ajudam a lidar com problemas que vem surgindo na escola, como lidar 
com os alunos. (Braga). 
 
- Além de ser um prazer, faz parte da minha vida. Um incentivo, um 
instrumento de trabalho, não só para mim, mas também para os alunos. 
(Nazaré). 
 
- Por prazer, sobretudo, curiosidade. (Santo Tirso). 

 

Quanto à prática de leitura, as escolas de Portugal, assim como a Escola da 

Ponte têm como base norteadora o Plano Nacional de Leitura (PNL). A Escola da 

Ponte participa de duas atividades sugeridas pelo PNL, a saber: a Semana da leitura 

e o Concurso Nacional de Leitura. Na Ponte, essas ações são discutidas e 

ressignificadas no âmbito da Dimensão Linguística - responsável pela elaboração 

das atividades relacionadas à leitura e escrita -, com o apoio da Dimensão Artística. 

Segundo Fátima: “O PNL é um projeto a nível nacional que visa promover o gosto 

pela leitura e desenvolvimento da literacia (capacidade, as competências da leitura)”. 

Os professores dessa Escola não indicam diretamente os livros literários aos alunos, 

mas incentivam os educandos por meio de diferentes ações. Seguem as atividades 

propostas pelo PNL e desenvolvidas pela Escola da Ponte (ver figura 22 a seguir): 

 

 

Figura 22 - Atividades de leitura na Escola da Ponte 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nos dados coletados na Escola da Ponte. 
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A Semana da Leitura, assim como a Quinzena de Leitura, é uma ação 

sugerida pelos alunos e professores e têm como objetivo promover o gosto pelo livro 

e pela leitura. Atividades desenvolvidas como: “Escadote das Adivinhas” (cada vez 

que acertam uma adivinha, sobem um degrau da escada); “Chá com livros”; “A 

pesca de histórias”; “Poesia: próxima paragem” (os alunos declamam poesias em 

Comboios, que são os trens); “Cantas ou cantilenas”, dramatizações de textos, na 

escola, no Lar de idosos. E a cada ano surgem novas propostas de atividades. A 

Semana da Leitura é um projeto de âmbito nacional, proposto pelo PNL; entretanto, 

a Escola adapta conforme seus objetivos. 

 
- Todos os projetos que vêm até nós, como os já referidos. Vêm até nós de 
diferentes fontes (como o Ministério da Educação, Instituto de Engenharia, 
Bandeira Sul da Europa, etc.) e são adaptados à nossa realidade através 
das propostas das crianças. (sujeito Porto). 

 

 

Os projetos de incentivo à leitura, assim como os projetos de incentivo às 

demais áreas, são sugeridos por entidades ou instituições, mas ressignificados pelos 

alunos e professores de acordo com a realidade da Escola. É o exemplo da Semana 

de Leitura, que é um projeto de âmbito nacional adaptado e ampliado pela Escola. 

Criaram-se a partir dessa ação outras mais, tais quais: Quinzena da Leitura, Contos 

ao Luar, Ler Consigo, Clube dos Leitores, Jardim da Poesia. 

A Quinzena de Leitura é uma atividade, conforme especifica Fátima (um dos 

sujeitos da pesquisa), que busca promover o gosto pelo livro e pela leitura; 

sensibilizar para a importância da leitura na sociedade atual; elevar os níveis de 

literacia dos alunos; desenvolver a criatividade e o sentido estético e artístico dos 

alunos e aproximar a escola da comunidade envolvente. Ao longo dessa quinzena, 

decorrem atividades diversas no âmbito da leitura, as quais envolvem toda a escola 

e comunidade educativa. A organização dessa quinzena e a preparação das 

sessões são tarefas partilhadas com os alunos, os quais assumem o papel de 

dinamizadores.  

 
A Quinzena de Leitura mais dedicada à leitura, em que os alunos dão 
sugestões de atividades para essa quinzena, sugeriram a participação. Ex.: 
Próxima Paragem – Poesia- Ensaio com música, drama, apresentação 
dentro do comboio, a poesia. Exemplos de atividades: O que andas a ler. 
Percussão pela vila. Os alunos escolhem o tipo de leitura.  (sujeito Fátima) 
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Os Contos ao Luar são atividades propostas pela Dimensão Linguística que 

ocorria na Biblioteca de Beja. Hoje acontece na própria comunidade. Não se 

restringe somente aos alunos, mas aos pais e à comunidade. A intenção é 

sensibilizar os pais por meio da declamação de poesias, de contos, relacionados a 

uma data comemorativa. 

O projeto Ler Consigo trata de levar os autores, os escritores, os ilustradores, 

os dramaturgos, ou qualquer pessoa da comunidade para ler uma história na escola. 

Normalmente, são convidadas pessoas ligadas à literatura, mas também família e 

pessoas da Vila. São os alunos que sugerem, juntamente com a responsabilidade 

da biblioteca, a escolha dos autores. Essa dinâmica tem como objetivo promover a 

ideia de que ler é importante, unindo nessa ação alunos, escola e comunidade 

envolvente. Esse projeto pressupõe uma troca comunitária em que pessoas 

exteriores à escola são convidadas a partilharem leituras com os alunos. A seleção 

desses convidados nasce das motivações e interesses dos alunos, visto que são 

eles que sugerem os nomes de quem gostariam de receber, colaborando também 

na preparação das sessões. Há, também, partilhas de leituras diárias com a 

participação de alunos, orientadores educativos, visitas, pais, elementos da 

comunidade educativa ou qualquer outro convidado que se disponibilize. A gestão 

desses momentos vem sendo orientada pela equipe da Responsabilidade da 

Biblioteca.  

- “Ler Consigo” consiste no convite. Os alunos propõem nomes de 
candidatos que gostariam de contar uma história para eles. (depende do 
candidato). Mais ou menos 15 a 20 alunos (partilham em assembleia). 
Neste ano, 2012, iniciou um projeto: Conto de Saramago. Surgiu um 
projeto artístico já leram o conto. Dia 24 é a ação “O conto da ilha 
desconhecida” ou filosofia para crianças. Março – Espetáculo, numa 
Abordagem Artística. Fazemos articulação com a Dimensão Artística. Os 
Lusíadas, por meio dos outros alunos do Aprofundamento. Alguns alunos 
trabalham com o conto original, outros com a versão em prosa com a 
adaptação de Joao de Bona. (sujeito Fátima). 

 
 

A cada ano as ações ressignificam-se conforme o contexto e envolvidos nos 

projetos. Nada é pré-estabelecido, pelo contrário, qualquer projeto ou atividade é 

construído em conjunto com todos os integrantes da Escola. Há um movimento 

contínuo nas práticas, mas estas são antes pensadas, refletidas e discutidas em 

assembleias. Os alunos são conduzidos a pensar e agir de forma crítica e 

responsável. 
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O Jardim da poesia é outra atividade de incentivo à leitura, em que os alunos 

participam registrando seus pensamentos e sentimentos de forma artística e poética.  

Ela é preparada por um grupo de alunos que faz a recolha, a seleção e a 

organização de todos os poemas escritos pelos colegas. Os poemas são expostos 

nos murais e no jornal da escola. Os alunos são convidados também a partilhar seus 

poemas por meio de declamações. Com essa ação, a escola busca promover o 

gosto pela escrita de poesia, incentivar a criatividade dos alunos e divulgar as 

produções poéticas dos alunos no seio da comunidade. Há também uma 

apresentação chamada de “reedição do Jardim da Poesia” que ocorre no final de 

cada ano letivo. Nessa época, os alunos expõem de forma artística suas poesias, 

utilizam teatro, dramatização, canto, declamação, conforme a organização dos 

próprios alunos com o apoio dos orientadores. Segue abaixo o depoimento de uma 

aluna no Jornal da Escola: 

 

Para falarmos sobre o “Jardim da Poesia”, podemos dizer que serve para 
melhorarmos a capacidade de nos exprimirmos, de imaginarmos coisas 
bonitas...Em todos os espaços da nossa escola há dispositivos. Mas no 
pavilhão Rubem Alves existe um dispositivo chamado o “Jardim da Poesia”. 
Todos os dias, há menos que se oferecem para ler uma poesia da sua 
autoria ou de outros autores. Andam todos entusiasmados em desenvolver 
a sua veia poética ou, então, em pesquisar poemas. Nós adoramos esse 
dispositivo! Alivia a nossa alma! Quem ainda não experimentou devia 
experimentar. (Cátia Rafaela e Marina Sofia. Disponível no jornal da Escola 
da Ponte). 

Outro dispositivo no incentivo a leitura é o Clube dos leitores, organizado 

pelos alunos responsáveis pela biblioteca. As obras requisitadas no clube dos 

leitores são para ser simplesmente lidas, sem compromisso com qualquer outra 

atividade. Não só os alunos participam, mas também professores e demais 

funcionários dessa Escola.  

Quinzenalmente, durante o recreio, o grupo dessa responsabilidade organiza 

o espaço para a exposição de livros (ver figuras 23 e 24). Há alunos dos Três 

núcleos envolvidos, entre sete a quinze anos de idade. Para emprestarem um livro 

precisam assinar seu nome em uma folha e comprometer-se em devolver sem 

danos e na data prevista (ver figuras 25 e 26), caso contrário os responsáveis por 

esse projeto terão que orientar e cobrar o cumprimento dos deveres. Se o caso não 

for resolvido, será levado à assembleia, onde todos os alunos e professores 

discutirão abertamente os meios de resolução desse conflito. 
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Figura 23 – Espaço escolhido para exposição de livros 

  

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 
 
 
 
 

Figura 24 - Livros escolhidos pela responsabilidade da biblioteca 

    

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 
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Figura 25 - Ficha de controle para requisição de livros 

  

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 
 
 
 
 

Figura 26 – Aluna preenchendo seu nome na ficha do clube de leitores 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 
 

 

As atividades de leitura promovidas pela escola permitem uma análise sobre 

a concepção de literatura e de como ela se expressa no dia a dia da Escola da 

Ponte. Há uma articulação das políticas escolares com as políticas públicas (PNL), 

que são projetos que têm como objetivo principal elevar o nível de literacia dos 

portugueses. Evidências demonstram uma preocupação com uma literatura estética. 

A ressignificação dessa concepção dá-se por meio das várias ações aqui descritas 

no âmbito da leitura.  

O aluno escolhe seus livros espontaneamente, já que este é gestor de seu 

tempo e de sua aprendizagem. Cada ambiente possui livros sugeridos pelo PNL, 
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como também pela Dimensão Linguística em conjunto com os alunos da 

responsabilidade da biblioteca. Segundo entrevistas realizadas na Escola pela 

pesquisadora, a seleção de livros acontece por núcleos e pelas competências 

leitoras do aluno. Em cada núcleo há um cantinho com uma vasta variedade de 

livros de diferentes gêneros: lendas, narrativas tradicionais, poesias, contos, 

adivinhas, etc. 

Os alunos escolhem as obras literárias tendo a liberdade de contar ou não o 

que leram. Podem compartilhar obras que já leram com seus colegas no clube dos 

leitores, indicando as leituras preferidas - caso não gostem de alguma obra, também 

compartilham. Há diferentes formas de o aluno contar o que leu, e a escolha é dele 

ou do grupo, dependendo do projeto no qual estão inseridos. A literatura nessa 

Escola está ligada diretamente com as artes, por meio da poética, teatro, produções 

plásticas, música. E todas essas ações acontecem com a organização e 

responsabilidade dos alunos, e todos têm o direito de participar ou não de algum 

espetáculo literário. O respeito, a autonomia, a responsabilidade estão fortemente 

ligados a toda e qualquer ação dessa escola. 

Há uma relação interessante do aluno com o livro, que foi investigada a partir 

de um cartaz exposto no mural interno da escola. O cartaz traz ações que 

contribuem para responder a questão sobre a relação do aluno com o livro. Diz 

respeito aos direitos “inalienáveis” do leitor, conforme a foto a seguir (ver figura 27). 
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Figura 27 – Cartaz sobre os direitos do leitor 

 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora na Escola da Ponte (2012). 

 

 

Os Direitos inalienáveis do leitor é um texto que foi extraído do livro Como um 

Romance, de Daniel Pennac, que trata da relação entre o livro e o leitor. O autor 

compara essa ligação a um namoro, propõe um clima de romance entre leitura e 

leitor. Ele utilizou a metáfora para alertar que essa relação precisa ser amorosa, ou 

seja, deve partir de interesses e não de imposições. Nesse sentido, Pennac 

esclarece que “O professor não é, aqui, mais do que uma casamenteira. Quando é 

chegada a hora, é bom que ele saia de cena na ponta dos pés”. (PENNAC, 2008, p. 

104).  

Ao tratar da escolarização da literatura, Pennac desabafa: “Se o pedagogo 

em mim fica chocado por não ‘apresentar a obra no seu contexto’, persuada-se o 

dito pedagogo de que o único contexto que conta, por enquanto, é dessa classe” 

(PENNAC, 2008, p. 110, grifos do autor). O autor refere-se às interpretações e às 

fichas de leitura cobradas ainda em algumas escolas, que comprometem essa 

relação de amor com o livro. Pennac concorda que é interessante falar das obras 

aos alunos, mas alerta que não deveria ser utilizado com um fim em si mesmo, pois 

“[...] o fim é a obra. A obra nas mãos deles. E o primeiro de seus direitos, em matéria 
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de leitura, é o direito de se calar” (PENNAC, 2008, p. 119). A figura 28 a seguir traz 

algumas considerações do autor citado no cartaz exposto no mural da escola no que 

se tange à liberdade de leitura e ao respeito com o leitor. 

 

 

Figura 28 – Direitos do Leitor 
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Continuação 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada em Pennac (2008). 
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Os direitos inalienáveis do leitor foram trazidos à baila, pois evidenciam uma 

postura democrática e solidária, de acordo com a concepção da Escola, que 

priorizam a formação estética do aluno. 

Verificamos que a concepção fruitiva de literatura dos professores dessa 

Escola permite-os pensar em estratégias de leitura adequadas, que respeitam a 

função estética da literatura. Caracteriza-se, portanto em uma relação com a arte. As 

propostas de leitura estão sendo enfatizadas na busca pelo aluno leitor, mas um 

leitor consciente de suas escolhas, sobretudo um leitor crítico que reconheça a obra 

literária como arte. Nesse contexto, segundo Culler (1999), ao conceber o indivíduo 

como “sujeito liberal”, a literatura desvincula-se de pretextos e assume a obra 

literária como “objeto estético”, objeto de apreciação. 

É perceptível, portanto, atividades de leitura na Escola da Ponte que buscam 

provocar a curiosidade dos alunos pelos livros, por meio de variados gêneros.  A 

principal função do professor objetiva a formação de leitores do literário, mas de 

leitores capazes de estabelecer uma relação, segundo Pennac (2008), de 

“amorozidade” com a obra literária.  
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 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Deixo as histórias por completar, porque tudo o que é predito é da natureza das 
coisas inertes. Porque tudo aquilo em que não cabe num pensamento divergente 

confunde a semente com o gesto. Porque tudo que é previsível estiola. A vida é 
um constante recomeço, sem princípio nem fim.  

(...) Um destes dias, eu lhe contarei outras histórias... 
José Pacheco (2004, p. 93). 

 
 

Com o presente estudo procuramos compreender a concepção de literatura 

adotada na Escola da Ponte e perceber como essa concepção é ressignificada no 

dia a dia dos professores e dos alunos dessa escola. Para isso, buscamos 

embasamento teórico em autores que lidam com a literatura fruitiva, trazendo 

também autores que estudam o processo da escolarização da literatura e a 

influência na formação estética do sujeito. Este trabalho como um todo trilhou um 

percurso na busca pela melhor forma de responder teoricamente e 

experimentalmente as questões levantadas na metodologia. Para tanto foi 

necessário coletar os dados em campo. 

Partimos do pressuposto de que seria possível envolver os alunos em 

momentos de atividades de leitura para posteriormente realizarmos um grupo focal, 

assim como com os professores. Planejamos então a pesquisa construindo um 

cronograma de atividades para a visitação. A partir do primeiro contato com a escola 

percebemos que o cronograma planejado deveria ser alterado para harmonizar com 

a sua metodologia.  O mais oportuno a fazer era então não modificar o andamento e 

planejamento individual de cada aluno, pois precisávamos analisar a rotina, e 

qualquer interferência nossa poderia alterar a natureza da observação. Dessa forma, 

a coleta de dados deu-se a partir da observação, entrevistas e questionários.  

Há um ponto que consideramos relevante encontrado nas “falas” das 

professoras durante as entrevistas. Todas, sem exceção, ao referirem-se às suas 

vivências e às suas ações na escola expressaram-se na primeira pessoa do plural, 

demonstrando coletividade, união. Essa atitude foi percebida nas ações e nas falas 

não só de professores como também de alunos e funcionários.  Essa coletividade se 

reflete no respeito, na solidariedade, no companheirismo, na cooperação, na 

sensibilidade, que revela uma educação voltada para a formação estética.  

Outra questão que nos chamou a atenção é de como alunos participantes e 

professores lidam com o tempo. Inicialmente, pensamos ser estranho e discutimos 
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essa questão com outra pesquisadora, que no momento realizava sua pesquisa, 

com foco nos livros didáticos da língua inglesa. Em conversa, concluímos que o 

tempo em que os alunos dedicavam-se aos estudos era pequeno em relação ao 

tempo que dispunham para as discussões em torno dos problemas diários e grupos 

de responsabilidades. Contudo, estamos habituados a estabelecer horários para 

cada atividade, é uma forma de organização escolar que integramos. A primeira 

análise foi a partir de nossas experiências, associadas à reflexão, e proposta por 

Freire (1996).  A Escola da Ponte dispõe de menos tempo para a realização das 

atividades, o que não indica a fragilidade no aprendizado do aluno participante em 

função de práticas coletivas.   As discussões em torno dos problemas a serem 

resolvidos, fazem parte da construção da aprendizagem e da competência do 

estudante. O tempo de aprender, de avaliar, de pesquisar, de ler, é o próprio aluno, 

pois é ele o gestor do seu saber. O relógio para os alunos participantes da Ponte 

serve para orientação, e não somente para determinar a hora de uma atividade. 

Essa competência é incentivada desde os primeiros anos na escola, no Núcleo da 

Iniciação. 

No terceiro capítulo foi tratado dos pressupostos metodológicos da escola da 

Ponte, com referência ao autor do projeto “Fazer a Ponte”, José Pacheco. Baseadas 

em seus livros, apresentamos parte da escola por meio de relatos do autor, bem 

como em artigos e pesquisas já realizadas sobre a escola. Contudo, constatar aquilo 

que foi lido trouxe-nos além da experiência uma compreensão mais ampla dessa 

realidade.  

Destacamos a importância de entender primeiramente que nenhuma prática 

dessa escola está isolada de seu Projeto Educativo. Há uma forte ligação de todas 

as ações em seus principais eixos, já pontuados no texto do trabalho, que são a 

autonomia, a responsabilidade e a solidariedade. E são respaldados nesses eixos 

que todos os projetos se constroem. A partir desse entendimento que trataremos de 

responder as questões da pesquisa.   

Há projetos de literatura propostos pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) os 

quais a Escola da Ponte participa e que buscam incentivar os alunos e a 

comunidade em geral para a importância da leitura, portanto trabalha em rede. O 

PNL é responsável também pela escolha e orientação de livros para as escolas. 

Conforme os estudos de Balça e Pires (2012), o programa manifesta a preocupação 

com a obra nos aspectos da diversidade, da qualidade, da integridade, da 
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intertextualidade, da progressão do texto. Para nós, revelou-se que esses aspectos 

trazem como objetivo desenvolver a competência dos leitores. 

São muitas atividades que o PNL propõe para o incentivo à leitura do 

literário. A Escola da Ponte desenvolve algumas dessas atividades e as ressignifica 

conforme seu projeto educativo, que tem como principal objetivo desenvolver um 

leitor crítico e sensível. Percebemos com isso que a Escola demonstra uma 

preocupação além da formação de leitores, preocupa-se com a formação estética e 

a formação de “criadores”, pois valoriza e oportuniza por meio das atividades 

realizadas com a leitura, não só a participação como também a organização e 

decisões dos alunos.  

Os alunos participantes da Ponte interagem com o livro por livre escolha. 

São incentivados por meio das atividades literárias a desenvolverem-se leitores 

fruidores de textos. A disposição dos livros na escola segue a linha do Projeto 

Educativo, que entende que uma biblioteca deve fazer parte do cotidiano do aluno. 

Devido a isso, ela está inserida no mesmo espaço de estudo. O objetivo da proposta 

de ter a biblioteca no mesmo espaço é facilitar o acesso para estudos e leituras no 

horário em que o aluno determinar, pois é ele quem planeja suas tarefas, com apoio 

dos professores. Há livros de pesquisa separadamente dos livros literários, os quais 

contemplam diferentes autores e visam aprimorar o conhecimento do educando por 

meio das diferentes visões dos autores. Os livros literários estão subdivididos em 

uma estante, organizados e separados por gêneros para facilitar as buscas. Nesse 

sentido todos são responsáveis pelo acervo dos livros, em manter o espaço dos 

livros organizado e atraente. No que se refere à variedade dos livros literários, 

observamos que é necessário rever. Há bons livros que contemplam diversificados 

gêneros, mas em relação ao número de alunos a quantidade de livros poderia ser 

ampliada. 

A literatura é trabalhada como qualquer outra ação, pelo interesse do aluno, 

respeitando sua competência leitora. Há muitas atividades que envolvem o aluno de 

forma artística com as obras literárias, como já apresentadas. Destacamos a 

Semana da leitura, Contos ao luar, Jardim da poesia, Clube dos leitores, Quinzena 

da leitura, História da quinzena. São atividades que aproximam o leitor do livro pelo 

encantamento, pela criação, pela reflexão, pela arte. A Escola oportuniza espaço e 

tempo para leitura fruitiva e para experiências artísticas, que possibilitam a interação 

com a diversidade de textos, abrindo caminhos para a fruição estética.  
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Os professores reconhecem que dispõem de pouco tempo para leituras de 

obras literárias em função de seus estudos e leituras voltadas à educação, mas 

sinalizam a importância de contribuir para formação de um leitor crítico e sensível. 

As atividades surgem a partir dos alunos, mas a Dimensão Artística incentiva os 

alunos a participar, a elaborar e a organizar as atividades por meio dos grupos de 

responsabilidade em conjunto com a Dimensão Linguística que orienta e sugere  

atividades de leitura. 

Para nós, ficou claro que a proposta literária dessa escola promove um 

encontro das artes com a leitura, e através das atividades de leitura citadas no 

capítulo anterior conduzem os alunos a perceber o livro como um “objeto estético”, 

um “objeto de fruição”, de “apreciação”. Com isso a escola oportuniza a formação 

não apenas de um leitor, mas de um leitor crítico, de sentido estético que saberá 

escolher e interpretar suas obras também por um viés artístico. 

As reflexões desenvolvidas a partir dessa pesquisa possibilitaram perceber 

que um trabalho com a literatura voltado à sua função estética é possível de ser 

realizado em sala de aula, e essa ação pode contribuir para que leitor desenvolva 

suas competências leitoras por meio da fruição e sensibilização frente à obra 

literária, promovendo a sua formação estética por meio de uma linguagem artística. 
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Apêndice A – Entrevista com os professores responsáveis pelo Núcleo da Iniciação 

 

Caracterização 

1- Escolaridade:  

(  ) Graduação. Curso: ____________________ Ano de conclusão: _____________  

(  ) Especialização. Curso: _________________ Ano de conclusão: ___________  

(  ) Outros. __________________________________________________________  

2- Em que série você leciona hoje nessa escola? ____________________________  

3- Há quanto tempo você leciona nessa série? ______________________________  

5- Qual é a sua carga horária semanal? ___________________________________  

6- Há quanto tempo você é professor? ___________________________________  

Leituras 

7- O que você tem lido ultimamente? Cite: _________________________________ 

8- Com que frequência você lê? _________________________________________ 

9- Para você, para que serve a literatura? __________________________________ 

10- Que tipo de literatura você prefere ler?  (indique no máximo duas alternativas) 

(   ) Poesia 

(   ) Romance 

(   ) Conto 

(   ) Crônica 

(   ) Novela 

(   ) Outra. Qual? ___________________________________________________  

11- Você se considera um bom leitor? Por quê? __________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Prática docente  

12- Seus alunos costumam ler? O que eles leem? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

13- Você indica livros de literatura para seus alunos? Que tipo? ________________ 

___________________________________________________________________ 

14- Que critérios você usa para escolher esses livros? ________________________ 

___________________________________________________________________ 

15- Que atividades você tem feito em sala de aula para incentivar a leitura? _______ 

___________________________________________________________________ 

16- Que uso você faz dos textos literários inseridos no livro didático? ____________ 

___________________________________________________________________ 

Projeto da escola  

17- A escola tem um projeto de incentivo à leitura? Se tiver, como ele é? ________ 

__________________________________________________________________ 

Acesso às obras literárias  

18- Há biblioteca em sua escola? Se tiver, como funciona? __________________ 

___________________________________________________________________ 

19- Seus alunos frequentam a biblioteca da escola? E outra biblioteca? __________ 

___________________________________________________________________ 

20- A quantidade de obras que a escola possui é suficiente para o número de 
alunos? 
___________________________________________________________________ 

21- Que tipos de livros a escola possui?  ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

22- Como é montado o acervo de livros da escola? __________________________ 

___________________________________________________________________ 
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23- Você costuma frequentar a biblioteca pública de seu município? _____________ 

___________________________________________________________________ 

24- Como você faz para conseguir obras literárias para ler (compra, empresta de 
outras pessoas, empresta em bibliotecas)? ________________________________ 
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Apêndice B - Questionário aplicado com os coordenadores 

 

1- Escolaridade:  

(  ) Graduação. Curso: ____________________ Ano de conclusão: _____________  

(  ) Especialização. Curso: ___________________ Ano de conclusão: ___________  

(  ) Outros. __________________________________________________________  

2- Há quanto tempo você atua como coordenadora nessa escola? _____________ 

3- Há quanto tempo você trabalha nessa escola? ___________________________  

4- Em que outras funções relacionadas à educação você já atuou? Durante quanto  

tempo? ____________________________________________________________  

5- Há quanto tempo você atua no magistério? ______________________________  

Leituras  

6- O que você tem lido ultimamente? Cite:__________________________________ 

7- Com que frequência você lê?__________________________________________ 

8- O que tem dificultado ou facilitado sua leitura? ____________________________ 

9- Que tipo de literatura você prefere ler?  (indique no máximo duas alternativas) 

(  ) Poesia 

(  ) Romance 

(  ) Conto 

(  ) Crônica 

10- Você se considera um bom leitor? Por quê? ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Projeto da escola  

11- A escola tem um projeto de incentivo à leitura? Se tem, como ele é? _________ 

___________________________________________________________________ 
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12- Qual é o conhecimento dos professores em relação a esse projeto? __________ 

__________________________________________________________________ 

13- Há algum projeto de incentivo à leitura que não foi feito pela escola, mas do qual  

ela participa? Se há, descreva-o: ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101



 

Apêndice C – Tarefas de responsabilidade 

TAREFAS DAS RESPONSABILIDADES 

BIBLIOTECA/MATERIAL 
COMUM 

BAR 
 

COMPUTADORES E MÚSICA MURAIS 
 

RECREIO BOM 
 

CORREIO DA 
PONTE 

Actualizar o registo dos 
recursos disponíveis. 

Discutir os produtos e 
serviços que o bar deverá 
fornecer. 

Actualização do inventário do 
equipamento informático, 
software e CD-ROM 
afectos à responsabilidade. 

Colocar e organizar 
dispositivos. 

Zelar pelo bom estado dos 
Jogos de Mesa. 

Iniciar os 
intercâmbios com o 
Brasil com a turma do 
7º Ano “Olhando em 
Volta” (até 
Dezembro). 

Organizar os manuais por 
espaço/ valência. 

Planear horários e grupos 
de trabalho. 

Organização dos CD’s de 
música dos espaços. 

Manuseamento da 
organização, 
(hierarquização) da 
informação. 

Organizar actividades 
relacionadas com os Jogos de 
Mesa. 

Troca de 
correspondência de 
desenhos carta com 
a Associação 
Querubins. 

Facultar e proceder ao 
registo de livros e/ou 
documentos que os alunos 
necessitam para consultar 
em casa. 

Estabelecer as regras de 
funcionamento do bar. 

Colaboração com a 
responsabilidade do Recreio 
Bom na monitorização do 
dispositivo que regula a 
utilização dos computadores 
portáteis nos intervalos 
no Pavilhão Grande. 
 

Destacar datas importantes. Zelar pelo bom estado dos 
materiais desportivos e 
respectiva 
requisição/renovação dos 
mesmos. 
 

Rede janelas para o 
mundo”  Instituto 
Vigotsky. 

Sensibilizar os alunos para a 
necessidade de registarem 
os manuais que levam para 
consulta em casa. 

Adquirir os produtos para o 
bar. 

Organização dos 
computadores portáteis nos 
espaços – distribuição e 
verificação diária dos 
computadores. 

Destacar aniversários de 
todos os alunos. 

Melhorar o recinto exterior em 
termos desportivo. (Num 
primeiro 
momento, a Responsabilidade 
entende ser fundamental a 
aquisição de uma 
tabela de basquetebol). 
 

Criar um dispositivo 
para quem quer 
responder a 
correspondência. 

Sensibilizar os alunos para a 
necessidade de preservar e 
manter organizados os 
recursos disponíveis. 

Elaborar métodos de 
controlo do funcionamento 
do bar. 

Elaboração de grelhas de 
requisição e de utilização dos 
computadores 
portáteis. 
 

 Organizar algumas actividades 
desportivas no espaço 
exterior. 

Trocar 
correspondência 
entre alunos. 
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                                                                                                                                                                                          Continuação 
BIBLIOTECA/MATERIAL 

COMUM 
BAR 

 
COMPUTADORES E MÚSICA MURAIS 

 
RECREIO BOM 

 
CORREIO DA 

PONTE 

Organização de dossiês 
temáticos. 

Verificar e controlar as 
contas e “stock” do bar. 

Divulgação de novas contas 
de utilizadores e respectivas 
passwords. 

 Organizar actividades on-line, 
recorrendo a alguns jogos de 
computador 
acessíveis na Net. 

Criar um marco 
de correio. 

 Planear melhoramentos ao 
funcionamento do bar. 

Manutenção, actualização e 
limpeza dos computadores – 
Actualizações em 
Windows Update, limpeza do 
ambiente de trabalho, correr o 
antivírus 
Semanalmente. 
 

 Dinamizar alguns momentos 
de vídeo (mais para o Inverno) 
para o intervalo 
do almoço.  

Criar uma conta 
de e-mail. 

 Garantir o normal 
funcionamento do bar. 

Montagem do Videoprojector e 
tela de projecção sempre que 
necessário. 

 Colaborar com a 
Responsabilidade dos 
Computadores e Música no 
sentido de 
monitorizar o dispositivo que 
regula a utilização dos 
Portáteis nos Intervalos 
(Pavilhão do Conhecimento). 

Responder às 
cartas em 
conjunto. 

  Helpdesk diário – impressões 
em rede, problemas mais 
comuns (impressora 
não funciona, computador 
bloqueado, esquecimento de 
password, etc. 

 Colaborar, pontualmente, com 
a Responsabilidade do 
Terrário e Jardim, uma 
vez que existem espaços de 
acção comuns às duas 
responsabilidades. 

Criar um link para 
a 
responsabilidade 
no moodle da 
escola. 

  Actualização e manutenção do 
espaço Moodle – dinamização 
de fóruns, publicação de 
notícias. 
 

  Pesquisar sobre 
como 
funcionavam os 
correios 
antigamente. 
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                                                                                                                                                                                                           Continuação 

TAREFAS DE RESPONSABILIDADE 

VISITAS DA PONTE 
 

ARRUMAÇÃO E MATERIAL 
COMUM 

JOGOS DE MESA 
 

TERRÁRIO E JARDIM JORNAL 

Fazer um levantamento inicial 
das pessoas interessadas em 
apresentar a escola 
às visitas ao longo do ano. 
 

Zelar pelo material comum. Organizar os jogos. 
 

Cuidar das plantas existentes. Periodicidade do jornal Dia a Dia: 
mensal. 

Organizar as parcerias. Arrumação de livros. Tentar adquirir mais jogos, 
depois de fazer um 
levantamento dos existentes e 
de recolher opiniões. 

Semear novas plantas. Mudança de programa de edição 
do jornal: FreeHandMX. 

Continuar com o dispositivo que 
determina as parcerias – 
sugerimos que no 
Núcleo do Aprofundamento este 
dispositivo seja consultado 
através da 
plataforma moodle. 

Arrumação de casacos nos 
cabides das casas de banho. 

Elaborar uma lista com alguns 
direitos e deveres básicos dos 
utilizadores dos 
Jogos. 
 

Cuidar da horta aromática e 
aumentar o seu número de 
plantas. 
 

Divisão do jornal em diferentes 
secções, presentes em todas as 
edições do 
jornal, por exemplo: Destaque; 
Ponte; Cabecinha pensadora; 
História da 
Quinzena; Destrava-Línguas 
(espaço dedicado às Línguas 
Estrangeiras); Jardim 
da Poesia; Passa a Palavra 
(espaço de crítica literária, 
cinematográfica e 
discográfica); Teclas (espaço 
dedicado às TIC); Identidade 
Desconhecida e 
Sabias que…?. 
 

Criar um dispositivo que 
monitorize o número de vezes 
que cada pessoa 
apresenta a escola às visitas. 
 

Distribuição de peças de 
vestuário esquecidas na 
escola. 

Elaborar uma caixa destinada 
às peças perdidas. 

Melhorar as condições do 
“jardim” que está à frente da 
escola (semear relva). 
 

Incentivo à colaboração de toda a 
comunidade escolar através da 
criação de 
um novo dispositivo, presente em 
diferentes espaços de trabalho. 
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                                                                                                                                                                                                                    Continuação 
VISITAS DA PONTE 

 
ARRUMAÇÃO E MATERIAL 

COMUM 
JOGOS DE MESA 

 
TERRÁRIO E JARDIM JORNAL 

As pessoas da 
Responsabilidade podem 
inscrever-se para apresentar a 
escola 
às visitas e também ficam 
responsáveis pelas 
substituições em caso de falta. 

Afiar lápis. Colocar etiquetas nos diferentes 
jogos e secções do armário. 

Criar bichos-da-seda. Dinamização de concurso 
literário. 

Reflectir sobre a manutenção/ 
alteração do formulário de 
identificação das 
visitas e sobre os direitos e 
deveres das mesmas. 
 

Organizar marcadores. Recolher e pintar caixas para os 
jogos. 

Construir ninhos e comedouros 
para os pássaros. 

Distribuição do jornal, 
preferencialmente, às quartas-
feiras, na reunião de 
tutoria, em dia de ausência de 
fecho e abertura da quinzena, a 
fim de ser 
explorado nesse contexto. 

  Elaborar puzzles “gigantes”. Melhorar o uso do compostor. Publicação do jornal no Moodle 
da Escola. 

  Inventar alguns jogos, utilizando 
diferentes materiais. 

Melhorar o uso do terrário.  

  Tentar completar jogos com 
outras peças. 

Realizar pesquisas sobre plantas, 
animais [...] para cumprirmos, de 
uma 
forma mais consciente, com as 
nossas responsabilidades. 

 

  Pintar uma mesa de jogos 
(damas, xadrez, labirintos). 

Fazer “campanhas” de 
sensibilização referentes à 
necessidade de 
preservação da Natureza   
 

 

  Elaborar uma placa para 
identificar o espaço dos jogos 
de mesa. 

Divulgar o nosso trabalho a toda a 
escola (na Assembleia). 
 

 

   Realizar avaliações intermédias 
do trabalho efectuado e fazer o 
balanço 
final da Responsabilidade. 

 

   Redigir as actas das reuniões.  

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados obtidos em Escola da Ponte (2011a). 
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Apêndice D - Quadro resumo da transcrição das entrevistas com os professores 
 Fátima Coimbra Lisboa Porto 

Caracterização     

Graduação Licenciatura em matemática 
e ciências da natureza 

Educação de Infância Licenciatura Licenciatura Ciências da 
Educação. 

Ano de conclusão da 
graduação 

2005 1989 1999 1994 

Especialização Promoção de saúde e meio 
ambiente 

Diploma ESN dos Superiores 
especializados em 
administração e gestão 

Ensino de Matemática Educadora de Infância 

Ano de conclusão de 
especialização 

2010 1993 1999 1988 

Outros cursos Mestrado em educação 
sexual 

   

Tempo de atuação como 
coordenadora na escola 

7 anos 4 anos (como gestora) 3 anos 1
a
 vez 6 anos e 2

a
 vez 

3anos. 

Tempo de serviço na escola 7 anos 12 anos 9 anos 14 anos 

Outras funções ocupadas na 
educação 

 Durante 11 anos na 
formação de professores do 
ensino básico do 1º e 2º 
ciclos e na formação de 
educação de infância. 

Coordenadora do Plano de 
Matemática (5 anos) e tutora 
(6 anos). 

Como educadora de infância, 
por mais de 10 anos. 

Tempo de serviço nessas 
funções 

    

Tempo de atuação no 
magistério 

7 anos 8 anos 14 anos 24 anos 

Leituras     

Últimas leituras  Valter Hugo – Mãe e José 
Luis Peixoto. 

Relatório do PISA, Normas 
para a Educação, Novo 
Programa de matemática, O 
Último Segredo (Romance 
policial, José Rodrigues dos 
Santos). 

Escola de Ponte: Formação 
e transformação. 

Frequência da leitura  Regularmente Semanalmente (as leituras 
ligadas à pedagogia) e 
diariamente (romances). 

Semanalmente (1 vez) livros. 
Revistas e jornais 
diariamente. 

Dificuldades e facilidades na  Excesso de trabalho e pouca As leituras ligadas à A Atividade profissional. 
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leitura disciplina. pedagogia e didática da 
matemática são facilitadoras. 

Preferência de leitura  Poesia, Romance Romance, Conto Poesia, Romance 

Você se considera um bom 
leitor? Por quê? 

 Não, por falta de tempo e 
pouca disciplina. 

Sim. Porque leio bastante e 
tento tirar sempre 
aprendizagens para a vida, 
dessas leituras. 

Não sei se eu sou uma boa 
leitora. Sei que gosto de ler 
livros, revistas, jornais e 
faço-o com frequência. 

Projeto da escola     

A escola tem um projeto de 
incentivo à leitura? 

O PNL que é um projeto a 
nível nacional que visa 
promover o gosto pela leitura 
e desenvolvimento da 
literacia (capacidade, as 
competências da leitura). 

Sim, Ler Consigo, Semana 
da leitura, Semana das 
Línguas, PNL (Plano 
Nacional de Leitura), etc. 

Sim. Plano Nacional de 
Leitura, Ler Consigo, 
Semana de leitura, Semana 
das Línguas. 

Tem, por exemplo, o Plano 
Nacional de leitura, Ler 
Consigo, Semana da leitura, 
etc. 

Como ele é? PNL Semana de Leitura 
- A Quinzena de Leitura mais 
dedicada à leitura, em que 
os alunos dão sugestões de 
atividades para essa 
quinzena, sugeriram a 
participação. 
Ex.: Próxima Paragem – 
Poesia 
- Ensaio com música 
Drama 
Apresentar dentro do 
comboio a poesia. 
Exemplos de atividades: 
O que andas a ler. 
Percussão pela vila. Os 
alunos escolhem o tipo de 
leitura. 
 
PNL Concurso Nacional de 
Leitura – gosto pela leitura. 
Na 2ª fase há um prêmio de 
interpretação. 

- Os contos ao luar – 
atividade proposta 
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pela dimensão 
linguística que 
ocorria na biblioteca 
da cidade de Beja. 

Não se restringe somente 
aos alunos, mas aos pais e 
comunidade sensibilizando 
os pais. Escolha dos livros 
para isso: com datas 
- São Martinho 
- Declamação, relação com a 
data. 
 
Projeto P – Ler Consigo 
consiste no convite. Os 
alunos propõem nomes de 
candidatos que gostariam de 
contar uma história para 
eles. (depende do 
candidato). Mais ou menos 
15 a 20 alunos (partilham em 
assembleia). 
 

- 5 minutos (tentamos 
diariamente) - 
leituras diária mais 
breves 

- Neste ano, 2012, 
iniciou um projeto ... 

- Conto de Saramago. 
Surgiu um projeto 
artístico já leram o 
conto. Dia 24 é a 
ação “O conto da 
ilha desconhecida 
“ou filosofia para 
crianças. 

- Março – Espetáculo. 
- Abordagem Artística 
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- Relação Articul. D 
Artística. Os 
Lusíadas, por meio 
dos outros alunos do 
Aprofundamento. 
Alguns alunos o 
original, outros com 
a versão em prosa 
com a adaptação de 
Joao de Bona. 

Qual é o conhecimento dos 
professores em relação a 
esse projeto? 

Estão todos bem engajados, 
participam de outras áreas. 

Todos os professores são 
envolvidos nestes projetos, 
assim o conhecimento é 
total. 

Todos tem conhecimento 
destes projetos. 

Todos os professores 
conhecem, sabem o que se 
pretende com ele e através 
do plano quinzenal partilham 
as atividades que envolvem 
este projeto. 

Há algum projeto de 
incentivo à leitura que não foi 
feito pela escola, mas do 
qual ela participa? 

É o caso do PNL. Plano Nacional de Leitura, 
Projeto de Intercâmbio com a 
biblioteca do Centro Cultural. 

Plano Nacional de Leitura. Todos os projetos que vêm 
até nós, como os já 
referidos. Vêm até nós de 
diferentes fontes (como o 
Ministério da Educação, 
Instituto de Engenharia, 
Bandeira Azul da Europa, 
etc.) e são adaptados à 
nossa realidade, através das 
propostas das crianças. 
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Apêndice E - Quadro resumo da transcrição das entrevistas com os professores 
 Guimarães Vila das Aves Serra da Estrela Braga Nazaré Santo Tirso 

Caracterização       

Graduação Licenciatura, 1
o
 

ciclo, ensino básico 
Licenciatura em 
ensino, em 
português, inglês e 
francês  

Licenciatura em 
Matemática e 
Ciências da 
Natureza 

Ensino Básico, 1º 
ciclo 

Línguas e 
literatura 
Moderna, 
Português – 
Inglês. 

Licenciatura 
Português - 
Inglês 

Ano de conclusão da 
graduação 

2003 2003 2005 2007 2003 2004 

Especialização Literatura infantil Teoria de literatura 
e literatura 
portuguesa 

Pós-graduação em 
saúde e meio 
ambiente 

Mestrado em 
Educação especial 

Licenciatura 
Português- 
Inglês. 

 

Ano de conclusão da 
especialização 

2004 ou 2005 2005 2010 2011 2003  

Outros cursos Formação, oficina, 
biblioteca, literatura 

Licenciatura em 
língua e literatura 
europeias variantes 
em português e 
espanhol. 
Mestrando em 
português e 
espanhol 

Mestrado em 
Educação Social 

   

Núcleo que leciona Iniciação Núcleo de 
aprofundamento 

Iniciação Núcleo Iniciação Aprofundamento, 
mas já estive na  
Consolidação e 1 
ano na Iniciação. 

Consolidação 

Tempo de ensino nesse 
núcleo 

5 anos 7 anos 7 anos 3 anos 2 anos 7 anos 

Carga horária semanal 35h 35h ou mais 35h oficiais 8h30m às 16h15m 35h 35h 

Tempo de serviços nessas 
funções 

9 anos 9 anos 7 anos 5 anos 10 anos 8 anos 

Tempo de atuação no 
magistério 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Leituras       

Últimas leituras Romance – Cem 
anos de solidão / 

No âmbito da área, 
relacionado com a 

Psicologia Infantil A 
criança mais triste 

Relacionados à 
Educação Especial, 

Romeu e Julieta, 
e O Rapaz do 

Relacionado à 
escrita de texto 
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Livro técnico 
educação, sobre 
iniciação à escrita e 
leitura. 

oralidade. do mundo de Cathy 
Glass 

além de outros 
relacionados a 
infância. 

Pijama às riscas 
(O menino do 
pijama listrado), 
Concurso 
nacional de 
leitura 

com dinâmicas 
de texto. A 
Fenda (Doris 
Lessing) 

Frequência da leitura Todos os dias. Quase diariamente 
(à noite) literatura 

As literárias só nas 
férias. Os outros 
(educacionais) 
quando é 
necessário. 

Diariamente, um 
bocadinho. 

Não consigo 
adormecer sem 
ler. É uma rotina 
como escovar os 
dentes. Perdeu 
ritmo de leitura 
desde que está 
nesta escola. 

Sempre a ler, 
jornais, 
revistas... 

Função da literatura Essencialmente 
para relaxar. 

Como forma de 
prazer, 
conhecimento, 
conhecer outras 
culturas, viagem, 
vazão. 

Porque formação 
aumenta o 
conhecimento, 
divertir, distração, 
descontrair. 

Ajudam a lidar com 
problemas que vem 
surgindo na escola, 
como lidar com os 
alunos. 

Além de ser um 
prazer, faz parte 
da minha vida. 
Um incentivo, um 
instrumento de 
trabalho, não só 
para mim, mas 
também para os 
alunos. 

Por prazer 
sobretudo, 
curiosidade. 

Preferência de leitura Romance / Conto 
infantil / Técnicos, 
voltados à 
educação. 

Poesia (Daniel 
Faria), romance, 
conto. 

Contos, Relatos 
verídicos, 
científicos. 

Romance, sobre 
Educação. 

Romance, 
Contos, Poesia 
pelo projeto. 

Poesia, 
Romance, 
Crônica 

Você se considera um bom 
leitor? Por quê? 

Sim, porque leio 
muito, gosto de ler. 
Papel e livros são 
importantes. 

Sim, a questão do 
bom leitor é dúbia. 
É um bom leitor 
quando estabelece 
uma relação crítica 
com a leitura, uma 
relação de boa 
interpretação. 

Poderia ser melhor. 
Poderia ser mais 
regulado. Poderia 
ter mais tempo. 

Sim, tento ler com 
regularidade. 

Sou muito crítica 
e percebo 
quando é uma 
boa leitura. Sou 
boa leitora. Gosto 
de trocar com os 
colegas. 

Sim. Tem a ver 
com meu 
conceito de 
leitor, que é a 
capacidade de 
captar de forma 
crítica o seu 
livro. 

Projeto docente       

Seus alunos costumam ler? 
O que eles leem? 

Sim, leem um 
bocado de tudo, 
álbuns, corpo 

Sim, eles têm 
quinzenalmente a 
história da 

Alguns sim, porque 
gostam e outros 
são pressionados 

Pouco. A história 
da quinzena (fazem 
os guiões) 

Eu gostaria que 
eles lessem mais. 
É mais reduzido 

Sim. História de 
quinzena, 
escolhidas pelos 
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humano. quinzena (eles ou 
nós quem define). 
Projeto Ecumênico 
histórias de outros 
países. 
Preocupação 
transdisciplinar. 

para desenvolver 
as competências. 
Outros não tem 
interesse. 

interpretação e 
gramática. 

o que leem com 
regularidade. As 
tecnologias são 
um inimigo da 
leitura. 

orientadores 
educacionais ou 
alunos. Os 
próprios textos 
criados pelos 
alunos viraram 
histórias da 
quinzena. Os 
alunos sugerem. 
Biblioteca é 
outro dispositivo 
que desperta o 
gosto pela 
leitura.  
Textos 
narrativos - há 
um grande por 
textos de 
tradição oral: 
adivinhas, lenga 
lenga, 
travalínguas. Há 
um grupo mais 
restrito que está 
descobrindo a 
poesia. E outros 
já arriscam ... 

Você indica livros de 
literatura para seus alunos? 
Que tipo? 

Não diretamente, 
mas ao mudar as 
estantes, na 
seleção dos livros. 

 Não indico, mas 
oriento os que 
estão nos estantes. 

Tem opções de 
várias histórias e 
entre essas tem 
lendas, contos, 
trava-línguas, 
histórias, poesias. 
Para terem 
variedades. 

Indico contos, 
quinzenalmente 
para serem 
trabalhados, e 
A leitura de 
prazer junto da 
tutoria. 

Eu trago de casa 
para emprestar, 
principalmente 
quando dizem 
que não gostam 
de ler. 

Que critérios você usa para 
escolher esses livros? 

Diversidade, um 
bocadinho de tudo. 
Princesas, fadas, 
bruxas, corpo 

 Histórias 
adaptadas pela 
idade, livros não 
muito extensos, 

O Plano Nacional 
de Leitura. E outros 
livros que a escola 
vai adquirindo. 

Tento manter o 
foco de interesse 
quanto à 
adolescente. Não 

Primeiro é a 
questão de 
interesse dos 
alunos. Eles têm 
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humano. apropriados à 
idade. 

muito elaborados. 
O mais 
importante é se 
identificar com a 
leitura para 
depois serem 
críticos. 

que perceber os 
interesses. E 
também temos 
que distinguir 
uma literatura de 
mais ou menos 
qualidade. 
Também indicar 
do PNL, que 
também dão 
listagem de 
livros, 
orientação. 

Que atividades você tem 
feito em sala de aula para 
incentivar a leitura? 

Clube de leitores, 
os pais vêm para 
escola fazer uma 
leitura, partilha em 
5 minutos, partilhar 
os livros que leram, 
sempre que 
quiserem mostrar 
podem fazer. A 
dimensão Li – 
Projeto Ler Consigo 
– convidam 
autores, escritores, 
jogador de futebol, 
enfermeiro, 
pessoas que 
contam histórias. 
(Quem quiser se 
inscreve) 
-Semana de leitura 
– várias atividades 
organizadas pelos 
professores e 
alunos. 
Diversificadas e 
diferentes, 

 Dinamizar  o clube 
dos leitores, 
requisitam livros ou 
trocam entre eles, 
para fazer partilha. 

Partilha em voz alta 
de textos e 
trabalhos 
produzidos por 
eles. 

Uma série de 
atividades que 
estão 
enquadrando 
com a dimensão 
linguística. Vimos 
a leitura como 
desenvolve 
muitas 
competências e 
habilidades de ler 
/ escrever. 

História da 
quinzena, 
produção de 
texto. É difícil 
separar leitura 
de escrita. 
Inventar 
histórias. A 
dimensão 
linguística 
também 
promove a 
composição das 
histórias com os 
alunos. Ler 
Consigo. 
Quinzena de 
Leitura. 
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workshops com 
livros de princesas, 
jogos gigantes 
sobre livros, 
escada de 
adivinhas, 
consultório dos 
contos, chá com 
livros em um local 
próximo. Semana 
das línguas 
(estrangeiras) 
 

Que uso você faz dos textos 
literários inseridos no livro 
didático? 

  Gramática, 
interpretação. 

Não usamos. 
(história da 
quinzena). Tem 10 
histórias em uma 
caixinha cor-de-
rosa e escolhem 
para fazer os 
guiões de leitura 
relacionados ao 
projeto. Vamos 
acrescentando 
sempre que 
necessita. 

São vários livros 
didáticos. Se 
refere mais à 
quinzena, 
valorizamos a 
leitura integral 
dos livros 
didáticos. 

Não temos um 
livro só, mas 
vários que 
servem como 
fonte de 
consulta, 
sobretudo 
quando vamos 
trabalhar os 
gêneros. 

Projeto da escola        

A escola tem um projeto de 
incentivo à leitura?  

  Muitos. Biblioteca que é 
responsável pela 
estrutura interna da 
sala. Biblioteca 
ambulante. 

Vários. Acima falado. 

Como ele é?   Projeto – Ler 
Comigo- São 
convidados 
pessoas externas a 
escola que fazem a 
leitura aos alunos. 
Semana da Língua. 

 Projeto a nível 
PNL, projeto de 
larga escala, 
como também 
prevê atividades 
de leitura na 
escola. 
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Plano Nacional de 
Leitura, que é um 
plano h. pelo 
Ministério de 
Educação. 

(quinzenais) 
-Semana da 
Leitura  
- Projeto Ler 
Consigo (surgiu a 
nível nacional) 
- Semana das 
Línguas 

Acesso às obras literárias        

Tem biblioteca em sua 
escola? 

A escola é a 
biblioteca. 

 Não há lugar fixo. Sim. Os alunos e 
orientadores (2), 
conforme as 
responsabilidades. 

Sim.  Sim, em cada 
espaço. E os 
alunos podem 
requisitar 
quando querem.  

Como funciona? Estamos a tentar 
organizar o arquivo 
dos livros. 

 Estão em estantes 
em sala, para 
consultar com 
facilidade. 

 A ideia é que 
todos os livros 
estejam em todo 
o espaço da 
escola. 
Responsabilidade 
da biblioteca: 
incentivo à 
leitura, para 
controlar a 
requisição dos 
livros 

Está a cargo de 
mais ou menos 
12 alunos que 
são 
responsáveis 
pela biblioteca 
que pensam em 
atividades que 
promovam o 
gosto pela 
leitura. 

Seus alunos frequentam a 
biblioteca da escola? 

   Sim.  Sim, muitos 
deles. Assim 
que terminam a 
escola, 
frequentam a 
biblioteca. 
Alguns alunos 
recebem 
também o 
bibliotecário 
aqui. 

Seus alunos frequentam 
outra biblioteca? 

A biblioteca do 
Centro Cultural. 

 Há muitos alunos 
que frequentam a 

Penso que não Centro Cultural. 
O bibliotecário 
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biblioteca no 
Centro Cultural. 
Levamos os alunos 
quando recebemos 
o convite. 

colabora em 
parceria com a 
escola. 

A quantidade de obras que 
a escola possui é suficiente 
para o número de alunos? 

  Sim, todos os anos 
adquirimos obras 
novas. Os alunos e 
professores 
escolhem. 

Não. A relação está no 
número de 
leitores. Tem sido 
suficiente para os 
poucos que leem 
(Através do PNL 
adquirimos novas 
obras). 

Anualmente a 
escola recebe 
obras do PNL. 
Nesses últimos 
anos 
conseguimos 
enriquecer a 
biblioteca, mas 
podia receber 
mais obras.  

Que tipos de livros a escola 
possui?   

  Todos. De todos os tipos. Variados, seleção 
para oferecer aos 
alunos uma 
biblioteca mais 
rica. A escola é 
responsável 
pelas escolhas. 

Diferentes 
gêneros, lendas, 
narrativas, 
tradicionais, 
enciclopédias. 
 

Como é montado o acervo 
de livros da escola? 

  Por núcleo, 
adaptado por idade 
e competência. 

Pelo Plano 
Nacional de 
Leitura. 

Em cada núcleo 
tem um cantinho 
conforme as 
idades, variadas. 

Ajuda do PNL 
para livros 
literários, 
mediante os 
interesses dos 
núcleos. No 
início do ano os 
pais dão uma 
verba para a 
escola adquirir 
os didáticos. 

Você costuma frequentar a 
biblioteca pública de seu 
município? 

Sim, bastante.  Não. Mas das 
universidades onde 
estudei. 

Sim. Não. Sim. A biblioteca 
onde moro já 
está melhorando 
a qualidade de 
livros. Poderia 
ter um 
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investimento 
maior para os 
livros. Promover 
atividades que 
incentivam 
adultos e 
crianças à 
leitura. Fica 
restrita às 
crianças. 

Como você faz para 
conseguir obras literárias 
para ler (compra, empresta 
de outras pessoas, 
empresta em bibliotecas)? 

Compro e 
empresto. 

 Compro. Gosto de 
sublinhar e ficar 
para mim. 

Compro. Compro. Compro muitos, 
empresto e 
requisito da 
biblioteca. 
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Apêndice F – Transcrição das entrevistas com os sujeitos de pesquisa 
Sujeito: Santo Tirso 

Pesquisadora (35:20): Qual é a sua graduação, a faculdade? 
Santo Tirso (35:23): Eu sou licenciada em ensino de Português e Inglês pela Universidade do ...  
Pesquisadora (35:38): Em que ano que concluiu? 
Santo Tirso (35:42): 2004, se  não me engano. 
Pesquisadora (35:46): Especialização ou pós-graduação?  
Santo Tirso (35:50): Não, não. 
Pesquisadora (35:53): Outros? Algum outro? 
Santo Tirso (35:54): Não tenho outras formações. 
Pesquisadora (35:55): Em que série, núcleo você leciona hoje nessa escola? 
Santo Tirso (36:00): Neste momento estou mais restrita ao núcleo da Consolidação. 
Pesquisadora (36:04): Este que você estava trabalhando hoje era da Consolidação?  
Santo Tirso (36:05): Eram alunos da Consolidação. 
Pesquisadora (36:07): Achei que fosse era da Iniciação. 
Santo Tirso (36:10): Não, não, não, embora não há um...todas as idades...não conseguimos ver a 
que núcleo eles pertencem. Alunos muito novinhos que passaram agora para o núcleo da 
Consolidação e que estão oficialmente no terceiro ano, por isso não há uma idade que precisamos 
dizer que estão na Iniciação ou na Consolidação, tem a ver com as competências que eles têm. 
Pesquisadora (36:42): Era a mesma equipe do Rubem Alves ali, né? 
Santo Tirso (36:46): Exatamente, são alunos de diferentes grupos de trabalho, que eram cinco 
grupos de trabalho de manhã do núcleo de Consolidação que estavam comigo no momento ... 
Pesquisadora (37:00): E eles que escolheram essa aula?  
Santo Tirso (37:02): Esse movimento surgiu um pouco a partir de um diagnóstico que nós tivemos 
no início do ano ...das competências que eles tinham de leitura e de escrita... também, e a partir 
desses articulados, nós verificamos uma das estratégias que poderiam ... num momento fixo em que 
eles trabalhassem ??? relacionados quer com a leitura quer com a escrita. 
Pesquisadora (37:34): Há quanto tempo você leciona nesse núcleo?  
Santo Tirso (37:38): Desde que estou cá na escola, ou seja, sétimo ano. 
Pesquisadora (37:44): E qual a sua carga horária semanal? 35 horas também como todos? 
Santo Tirso (37:47): É, embora também seja um bocadinho difícil... 
Pesquisadora (37:53): Que tem ainda mais horas... 
Santo Tirso (37:54): Exatamente!  
Pesquisadora (37:56): Há quanto tempo você é professora? 
Santo Tirso (37:58): 8 anos. 
Pesquisadora (38:04): O que você tem lido ultimamente? Agora são questões ligadas à leitura. 
Santo Tirso (38:06): O que eu tenho lido ultimamente...mais relacionado com o quê? Com...Neste 
momento estou a ler...até estou fascinada com um trabalho que estou a fazer de manhã com aquele 
grupinho...relacionado à revisão e escrita de textos, por causa que foi aconselhado  por uma colega 
que estava aqui a fazer um estudo  que tem a ver especificamente com as dinâmicas de criação de 
texto que oriento quinzenalmente. É um bocadinho também para me ajudar a pensar se os caminhos 
e as formas que são assim mais corretas e se fazem sentido.  
Pesquisadora (38:53): Algum livro de literatura?  
Santo Tirso (38:55): De literatura, porque essas 35 horas têm influência também nas leituras que 
acabamos de ter de fazer. Comecei a ler há pouco tempo “A fenda” de Doris Lessing, há uns anos 
atrás, mas deixei em stand by ultimamente e... depois...fazer a história da quinzena é outro 
dispositivo que imagino que a “Guimarães” e a “Fátima” já tenham falado da História da quinzena, 
também leituras desse nível, também faço regularmente, para fazer as escolhas de aconselhar os 
livros para os alunos lerem, seja mais literatura infantil... 
Guimarães (39:59) Esqueci da história da quinzena...  
Santo Tirso (40:01): Ahhh..esquecestes? Estava aqui a dizer que a “Guimarães” e a “Fátima” 
(muitos risos). 
Guimarães (40:07): Não falei da história da quinzena... 
Pesquisadora (40:09): Não falasse?  
Guimarães (40:10): Não falei da história da quinzena... 
Santo Tirso (40:12): Estava aqui dizendo que tinha certeza que a “Guimarães” e a “Fátima” já 
falaram.  
Pesquisadora (40:19): Mas agora tá registrado! 
Guimarães (40:19): A história da quinzena...eu não falei da História da Quinzena... 
Guimarães fala ao longe.... 

118



 

Santo Tirso (40:39): Na história da quinzena são leituras que fazemos que tem a ver 
necessariamente com a literatura infantil e juvenil ... 
Guimarães (40:49): ...Muitos contos... muita literatura infantil... 
Santo Tirso (40:55): Embora, praticamente, para a história da quinzena, porque sempre gostei da 
infantil e juvenil também.  
Pesquisadora (41:04): E com que frequência você lê então? Diariamente? 
Santo Tirso (41:06): Estou sempre a ler...questão de jornal, revistas também é muito habitual 
comprar... acho que ler é algo que acontece todos os dias, a toda hora. 
Pesquisadora (41:24): Para você para que serve a literatura, a obra literária?  
Santo Tirso (41:32): Se eu seguir o exemplo da Fenda, da Doris Lessing, para mim por prazer, 
sobretudo por prazer, às vezes por um pouquinho de curiosidade, mas é por prazer, por curiosidade, 
na altura em que a Doris Lessing ganhou o prêmio Nobel, fiquei curiosa porque achei uma senhora 
muito simpática, vi uma entrevista no dia que ela descobriu que tinha sido a escolhida e fiquei com 
uma vontade de ler algo dela. Depois, curiosamente, no início... o livro que escolhi dela é 
exatamente o oposto da imagem que eu havia criado na minha mente sobre a escritora, e daí foi um 
bocadinho...um bocadinho de choque não estava a contar com o livro que comecei a ler...não sei se 
foi uma boa escolha, mas... 
Pesquisadora (42:25): Você então não gostou da leitura? 
Santo Tirso (42:27): Tive de parar e estou...  
Pesquisadora (42:32): Tem um certo choque assim.. 
Santo Tirso (42:32): Como eu dizia, é uma senhora já de uma certa idade muito vistosa, muito 
simpática e o livro começa com uma, uma espécie de tribo em que sacrificam crianças, lançam de 
uma fenda, ou seja, é  um contraste entre uma imagem que eu tinha visto de uma escritora...  
Pesquisadora (42:55): Uma senhora bondozinha...  
Santo Tirso (42:58): Exato, e dum livro que  eu comecei a ler e um bocadinho ...extremo, de 
sacrifício, de noção de tribo que se calhara, exige da minha parte uma atenção maior e eu precisei 
fazer essa pausa para depois continuar  
Pesquisadora (43:17): Olha que interessante.  
Santo Tirso (43:18): Isso acontece em alguns livros...começo a ler e fico entusiasmada, um 
entusiasmo pelo escritor e depois tenho de parar e só mais tarde é que volto a ler e continuar  
Pesquisadora (43:35): Interessante! Que tipo de leitura você prefere ler? Poesia, romance, conto, 
podes indicar duas, né? Crônica, novela? 
Santo Tirso (43:46): Eu poesia necessariamente ... poesia tenho de escolher porque é um dos 
gêneros que gosto bastante. E agora, desses que tem... mais...eu leio bastante romance... acho que 
seria outro que eu focaria...crônica..se tiver de escolher duas... 
Pesquisadora (44:17): Poesia e romance. Você se considera uma boa leitora? 
Santo Tirso (44:22): Eu acho que sim. 
Pesquisadora (44:25): E por quê? Por que você diz que é uma boa leitora? 
Santo Tirso (44:30): Isso tem a ver com meu conceito do que significa ser um leitor...eu associo ser 
um bom leitor com a capacidade que temos de interpretar aquilo que lemos.. que não tem 
propriamente de estar no livro, no livro literário,  mas pode estar no jornal, pode estar na revista, nos 
anúncios publicitários...nós somos leitores do mundo que nos circunda, e nesse caso eu acho sou 
um bom leitor porque sei interpretar de uma forma crítica aquilo que eu leio. E minha sessão de 
leitura agora (crianças entram no espaço)...não sei se estar a associar um bom leitor à regularidade 
das leituras ...mais facilmente com um leitor a necessidade de ler, de interpretar ... e não tanto a 
regularidade...  
Pesquisadora (45:43): Regularidade...OK...Seus alunos costumam ler?  
Santo Tirso (45:52): Sim sim... 
Pesquisadora (45:54): E o que que eles leem?  
Santo Tirso (45:59): Depende...aqui na escola...como eu já falei do dispositivo da dimensão 
linguística que é a História da quinzena, ou seja, quinzenalmente eles têm uma história que é 
escolhida geralmente pelos orientadores educativos, pode ser sugerida pelos próprios alunos, e este 
ano aconteceu uma coisa interessante a meu ver, que foi os próprios textos criados pelos alunos ser 
a história da quinzena, é engraçado... a dinâmica hoje de manhã...o grupo terminou outra história 
ontem e sugeriu...pensávamos: “Como que agora podemos divulgar este texto que criamos em 
conjunto?”, e uma das coisas que eles disseram: “Pode ser a história da quinzena?” 
Pesquisadora (46:53): Legal! 
Santo Tirso (46:54): É outra forma de divulgação da escrita que eles produzem. A história da 
quinzena é também uma forma de promover a leitura entre eles. Temos também a questão da 
biblioteca que é outro dispositivo que promove também o gosto pela leitura...o que que eles leem? 
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Das partilhas que eles vão fazendo comigo...volta e meia eles trazem livros de casa para mostrar o 
que estão a ler, leem sobretudo textos narrativos  
Pesquisadora (47:33): Textos narrativos... 
Santo Tirso (47:34): Sim, embora haja um grande interesse também por textos de tradição oral: 
adivinhas, anedotas, lengalengas, trava-línguas. Nas idades com que trabalho, no núcleo da 
consolidação, são textos também que despertam grande interesse. Há um grupo mais restrito que 
estava a descobrir um interesse maior pela poesia.  
Pesquisadora (48:03): Ah, que legal! 
Santo Tirso (48:04): Sim, também está a tentar a escrever alguma coisa, embora eles tenham um 
bocadinho da apreciação porque escrever um poema é muito difícil. Ontem uma delas dizia: “Eu 
nunca escrevi um poema”, mas dizia com uma intenção, como se ... “queria experimentar , mas não 
estou preparada”. Alguns deles já arriscam os textos ... de tradição oral – lengalenga – já porque 
eles fazem as próprias ...escrever ... 
Pesquisadora (48:38):  Lengalenga é como o que mais ou menos? 
Santo Tirso (48:17): Lengalenga são textos muito...pensar... tentar lembrar um..depois eu...  
Pesquisadora (48:57): OK...Você indica livros de literatura para seus alunos? Ou são esses que 
estão disponíveis na biblioteca?  
Santo Tirso (49:04): Muitas vezes eu trago livros meus de casa para emprestar. Isso acontece 
quando há alunos que dizem que não gostam de ler e que não leem.  
Pesquisadora (49:15): Ah, tá! 
Santo Tirso (49:17): Geralmente eu tento ter uma conversa...”Ah, não é possível, tenho certeza que 
gostas de ler alguma coisa”,  e eles têm um bocadinho dessa ideia de que não gostam de ler que 
para eles é ler os livros literários... 
Pesquisadora (49:32): Eles não têm ainda aquela...  
Santo Tirso (49:33): ... quando estão a ler uma notícia ou sobre um jogo de futebol que aconteceu 
no fim de semana também estão a ler, e nesse caso aí que tem a ver com eles, que interesses eles 
teriam? Quais são os temas? Quais são os assuntos que lhes interessam? E muitas vezes não 
existindo esses livros cá na escola, eu trago de casa e empresto.  
Pesquisadora (49:56): E que critérios que você usa para escolher esses livros?  
Santo Tirso (50:00): Primeiro é a questão que eu disse, dos interesses dos alunos, acho que tem de 
ser ..., dizer o que gostam de ler e não ser eu a dizer o que que eles devem ou  mandar eles lerem, o 
interesse deles para mim é crucial. Depois, dentro dos interesses que eles manifestam, obviamente 
que nós como adultos temos também uma capacidade maior de se distinguir a literatura com maior 
ou menor qualidade, e para se basear nessa avaliação, não uma avaliação subjetiva, que não vale, 
mas basear também isso no conselho ...Para além de tudo disso, temos também as indicações que 
vêm do Plano Nacional de Leitura que já abrange uma série de publicações, elas já...por níveis e 
aparecem muito divulgadas junto com os pais e da sociedade 
Pesquisadora (51:11): Mas eles que indicam os livros ou só dão o dinheiro e vocês compram?  
Santo Tirso (51:16): Eles dão uma listagem de livros que eles consideram como importantes, são 
orientações de leitura, que é para a escola ... 
Pesquisadora (51:30): Então vocês escolhem dentro dessa listagem? 
Santo Tirso (51:33): Muitos dos livros que nós adquirimos para a biblioteca da escola vêm dessa 
verba que recebemos anualmente do Plano Nacional de Leitura que deve ser gasta de acordo com 
essa lista que nos é enviada pelo PNL. 
Pesquisadora (51:49): Enviada pelo PNL. 
Santo Tirso (51:50): Exatamente  
Pesquisadora (51:55): Que atividades você tem feito em sala de aula para incentivar a leitura?  
Santo Tirso (51:57): Algumas delas eu já fui falando, que é a questão da História da quinzena, 
mesmo os momentos de criação de texto, como a dinâmica de hoje de manhã, criação de texto...há 
uma mistura...é difícil separar a leitura da escrita nestes momentos, porque estamos a ler ao mesmo 
tempo que estamos a escrever, e como eu dizia ...aquele exemplo que lhe dava a pouco, partimos 
de uma história que já existe, num primeiro parágrafo, e depois de eles terem de continuar esse 
primeiro parágrafo, inventarem uma história diferente, acaba por ser associar a leitura com a própria 
escrita. Para além disso, a dimensão linguística também desenvolve uma série de atividades que 
promovem...ummm..acontecia da leitura nos alunos, algumas delas tenho certeza que a Guimarães 
e a Fátima já falaram que é o Ler consigo, um projeto que pressupõe trazer à escola diferentes 
personalidades, convidados para lerem para os alunos, é muito habitual recebermos escritores, 
bibliotecários, familiares, os próprios alunos dinamizarem as sessões de leitura para os colegas, 
antigos professores, trazer de fora pessoas para partilhar leituras também com eles. Temos também 
a Quinzena de leitura, que é outra atividade que nós desenvolvemos, temos a ainda a desenvolver  
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Pesquisadora (53:45): História da quinzena é diferente da Quinzena da leitura? 
Santo Tirso (53:47): Quinzena da leitura é uma quinzena, exatamente, quando se concentra uma 
série de atividades de leitura...ehhhh...deixa eu pensar....como no ano passado...fizemos várias 
atividades como ao ar livre em que eles fizeram uma caminhada, trouxeram um livro de casa, e 
partilharam leituras para os colegas. Fizeram uma viagem de comboio, também, onde, durante a 
viagem  
Pesquisadora (54:21): ...contaram histórias... 
Santo Tirso (54:22): Exatamente, os levamos até o porto, aos passageiros que lá estavam eles 
partilharam poemas de textos por eles escolhidos e também ensaiados. Depois outras atividades 
que tem mais a ver com os gostos deles, por exemplo, como eu disse, eles têm um interesse muito 
grande por textos de tradição oral, por isso havia atividades mais consignadas com os provérbios, 
adivinhas, lengalengas, travalínguas. Lembro de uma atividade “Adivinha quem vai travar a língua”, 
ou seja,  ao aluno é ensinado um conjunto de travalínguas  e depois dinamizar as atividades para os 
colegas. Há muitas outras, por exemplo, ... aprofundamento, penso que a Fátima também falou disso 
do Concurso Nacional de Leitura. Há uma série de atividades que a dimensão prepara.  
Pesquisadora (55:17): E que uso você faz dos textos literários inseridos nos livros didáticos? Você 
faz algum uso daqueles que têm..que cada...eu já percebi que tem várias atividades... 
Santo Tirso (55:25): Exatamente, isso que eu ia dizer, nós não temos a política do manual único. Há 
no espaço uma série de manuais que estão disponíveis, que servem também como fonte de 
consulta, de textos literários também, sobretudo quando eles estão a trabalhar com diferentes 
gêneros literários: poesia, texto dramático, e por aí adiante; muitas vezes não tem sido tanto habitual 
ultimamente, nós temos aproveitado mais dos enquadrados no Plano Nacional de Leitura, ou então 
as escolhas dos alunos, e os textos criados pelos alunos para a História da quinzena, mas já 
aconteceu em anos anteriores de textos que surgem em livros didáticos que nós achamos que 
são...que têm valor, de serem aproveitados também para a História da quinzena, mas não tem sido 
muito frequente, porque normalmente temos entrado mais nos livros do Plano Nacional, nestes 
volumes e nos textos criados pelos alunos. 
Pesquisadora (56:30): A escola tem um projeto de incentivo a leitura? Se tiver como ele é? É esse 
que você falou aqui em cima, né?  
Santo Tirso (56:39): Exatamente, todas essas atividades, ou projetos têm como objetivo primordial o 
desenvolvimento da competência leitora dos alunos... e não só porque...por exemplo, na Quinzena 
da leitura esse objetivo de alargar o prazer pela leitura, o gosto pela leitura, não se restringe aos 
alunos, também dinamizamos atividades que  tragam os pais à escola e que ao centralizar os pais 
para a importância da leitura estamos também a chegar aos alunos porque o desenvolvimento dessa 
competência não se restringe à escola. 
Pesquisadora (57:22): Além dos muros da escola, né? 
Santo Tirso (57:24): Exatamente! 
Pesquisadora (57:25): Biblioteca nesta escola, já percebi que tem diversos espaços, se tiver como 
funciona, daí eu percebi...você quer contar para mim...os alunos têm acesso aos livros, como é? 
Santo Tirso (57:40): Exatamente, os livros...não há um espaço chave..não é um espaço fechado, os 
livros estão disponíveis para todos poderem requisitar..esses estão, nos casos dos livros, disponíveis 
quer nos espaços, quer mais livros de carisma literário ele está a cargo de uma responsabilidade de 
um grupo de alunos, cerca de 12, 15 alunos, que é o grupo de Responsabilidade da Biblioteca que 
trata da gestão, da arrecadação dos livros, da organização, do funcionamento da própria biblioteca e 
ao mesmo tempo pensa uma série de atividades e de dinâmicas que promovam o gosto pela leitura. 
Este ano, por exemplo, estes livrinhos pendurados aqui pelos espaços é um bocadinho de tentativa 
de se os alunos não vêm buscar os livros, os livros vão até aos alunos, vamos tentar convencê-los a 
pegar e nós lermos. O conceito de biblioteca ambulante também foi operado, ao meu ver... este ano, 
e que também serve para incentivar afinidades igual a requisitar livros e a ler. 
Pesquisadora (59:09): Seus alunos frequentam a biblioteca..outra biblioteca além dessa da escola?  
Santo Tirso (59:12): Muitos deles, porque também tem a ver com o final das atividades aqui na 
escola, nós terminamos as quatro e um quarto, muitos dos alunos não ficam para as atividades do 
prolongamento e tem, mesmo aqui perto, o Centro Cultural de Vila das Aves. Alguns dos alunos 
frequentam com alguma regularidade o Centro Cultural da Vila das Aves, a biblioteca do centro, e 
requisitam também livros nesse centro, embora por obsessão que eu tenho, e mesmo porque é 
frequente também aqui na escola o bibliotecário educar desse centro que é ainda uma porcentagem 
muito diminuta aquela que frequenta a biblioteca do centro, da proximidade, e sendo também que 
faço um bocadinho a sensibilização dos alunos...paro, explico-lhes um pouco também como eles 
podem pegar livros também da biblioteca, o que eles podem fazer, que tipos de livros que lá tem, no 
sentido também  de incentivar de eles irem lá às vezes, embora isso já aconteça com alguns deles, 
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mas não uma porcentagem muito alargada. 
Pesquisadora (1:00:25): A quantidade de obras que a escola possui você acha que é suficiente para 
o número de alunos?  
Santo Tirso (1:00:38): Como eu já lhe disse a pouco, anualmente a escola recebe uma verba do 
Plano Nacional de Leitura para adquirir novas obras e enriquecer a biblioteca. Nestes últimos anos 
parece que temos conseguido enriquecer a biblioteca da escola com essa verba que recebemos, 
embora acho que... penso que...o apoio sempre continuará também no futuro e que precisamos 
também receber ainda mais livros que abranjam uma série de gêneros literários que sejam do 
interesse do alunos. 
Pesquisadora (1:01:24): E que tipos de livros a escola possui?  
Santo Tirso (1:01:26): Como disse, diferentes gêneros: poesia, textos narrativos, dentro dos textos 
narrativos, os contos, as lendas, textos mais relacionados com a tradição oral...enciclopédias...acho 
que acaba por abranger os diferentes gêneros, no entanto dentro de cada um dos gêneros, é 
preciso, e acho que faz todo o sentido, continuar a adquirir mais livros.  
Pesquisadora (1:01:57): E como é montado o acervo de livros na escola? com a ajuda do PNL, né?  
Santo Tirso (1:02:02): Exatamente. Estamos a falar sobre os livros literários, porque depois os livros 
que temos disponíveis nos espaços, como eu dizia, que eram manuais, outros livros relacionados 
também com a aprendizagem...(fim da gravação). 
 

Sujeito: Serra da Estrela 

Serra da Estrela (22:56): Estavas a gravar? 
Pesquisadora (22:58): Ah, sim, mas eu posso apagar. 
Pesquisadora (23:08): A sua graduação?  
Serra da Estrela (23:11): Eu tenho licenciatura em professor do Ensino Básico na variante de 
Matemática e Ciências da Natureza 
Pesquisadora (23:28): Ano de conclusão da graduação? 
Serra da Estrela (23:29): 2005 
Pesquisadora (23:31): Especialização? 
Serra da Estrela (23:39): Especialização? Fiz a Pós-graduação em Promoção da saúde e do meio 
ambiente. Ano de conclusão foi em 2010. Fiz Mestrado também nessa área em Educação Sexual 
com ... na área de Educação sexual. 
Pesquisadora (24:09): Em que série você leciona, não é série é núcleo...  
Serra da Estrela (24:11): Núcleo da Iniciação 
Pesquisadora (24:16): Como é que chama o grupo? Porque têm três grupos. 
Serra da Estrela (24:17): Exato. Têm três grupos: tem o grupo da Primeira Vez que está a primeira 
vez está mais ao cuidado da Guimarães é que está mais direcionada para o trabalho com eles. O 
grupo da Primeira Vez é o único grupo que trabalha mais exclusivamente com alguns professores. 
Todos os outros trabalham com todos os professores. Eu trabalho com os dois grupos. Existem dois 
grandes grupos de crianças que estão matriculadas na Segunda Vez, na Terceira Vez, na Quarta 
Vez e algumas na Quinta Vez, e nós trabalhamos com os dois grupos. Temos uma espécie de 
distribuição em que um dia sabemos vamos estar mais próximos dos Seis Estrelas, outro dia vamos 
estar mais próximos dos Cientistas Malucos. Nós trabalhamos com os dois sem haver qualquer tipo 
de distinção. 
Pesquisadora (25:06): Primeira vez; Seis Estrelas e Cientistas Malucos, basicamente? 
Serra da Estrela (25:08): -Exatamente. Na iniciação existem 3 grandes grupos: o grupo da Primeira 
Vez, que tem um trabalho mais com o desenvolvimento das competências leitoras e da escrita, e 
iniciação à matemática, é um trabalho mais orientado pela professora Guimarães. Ehhh..o outro 
grupo, são grupos mais heterogêneos em que tem alunos de diferentes vezes, que estão na 
escola...têm diferentes níveis  de desenvolvimento para eles poderem ajudar uns aos outros. 
Pesquisadora (25:38): Há quanto tempo você leciona nessa escola? 
Serra da Estrela (25:41): Este é meu sétimo ano aqui na escola  
 
Pesquisadora (25:45): Qual é a sua carga horária semanal? 
Guimarães (25:49): Oficiais ou não oficiais? 
Pesquisadora (25:51): As oficiais são trinta e cinco horas, não é isso? 
Serra da Estrela (25:54): Eu não sei, mas...sinceramente eu não sei, nunca fiz a conta...e porque é 
igual para todos.  
Pesquisadora (26:00): Acho que são trinta e cinco horas porque perguntei para o Ricardo. 
Serra da Estrela (26:05): Mas essas são as oficiais, porque têm reuniões extras  e outras coisas 
Pesquisadora (26:13): Há quanto tempo você é professora? No geral né?  
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Serra da Estrela (26:19): Sete anos. Terminei o curso em Junho e já iniciei a trabalhar em setembro 
aqui na escola da Ponte. 
Pesquisadora (26:28): O que você tem lido ultimamente? 
Serra da Estrela (26:34): Que é que eu tenho lido ultimamente? (Risos). Pode não ser diretamente 
consignado com o projeto, têm muitos livros consignados com a Iniciação e com o Projeto que já os 
li...O último livro que eu li tem mais a ver com  Psicologia Infantil, o título é A criança mais triste do 
mundo tem a ver com a qualidade ... vários problemas tanto na vida familiar quanto na vida escolar. 
A criança mais triste do mundo é de José, não, é de Cathy Glass. 
Pesquisadora (27:08): Com que frequência você lê? 
Serra da Estrela (27:13): Se for documentos mais de trabalho, pedagogia, o que é o trabalho do 
projeto, documentos que nós precisamos para o nosso dia a dia, ou aí quando é necessário. Obras 
literárias mesmo normalmente só nas férias. O último livro li nas férias de verão, é normalmente nas 
férias, obras literárias nas férias. 
Pesquisadora (27:36): E os outros quando é necessário, né? 
Serra da Estrela (27:36): Sim, sim. 
Pesquisadora (27:39): Educacionais? 
Serra da Estrela (27:41): Só nas férias, por questões temporais. Tenho livros que comecei a ler e 
nunca mais terminei que é A fórmula de Deus de um jornalista português. Comecei a ler em 
Setembro, só li umas trinta páginas, não consegui mais... 
Pesquisadora (27:54): Não consegui mais... 
Serra da Estrela (27:56): ...está lá parado, provavelmente só vou terminar nas férias.  
Pesquisadora (27:58): A fórmula de Deus? 
Serra da Estrela (27:59): A fórmula de Deus. 
Pesquisadora (28:04): Para você, para que serve a literatura? A literatura da obra literária, né? 
Serra da Estrela (28:06): A literatura serve para a formação, serve para nos formarmos, aumentar 
nossos conhecimentos, cultura geral, serve para tudo também, para nos animar até. Há obras que 
também servem mais... tem uma que mais me ... para tudo...para tanta coisa, para formação, para 
distração, par divertir mesmo, descontrair. 
Pesquisadora (28:43): Que tipo de literatura você prefere ler? Poesia, romance, conto, crônica, 
novela, podem ser outros também. 
Serra da Estrela (28:56): Eu gosto muito de contos de histórias verídicas, que tratam de histórias 
verídicas. 
Pesquisadora (29:10):  Relatos verídicos, então? 
Serra da Estrela (29:11): Relatos verídicos que tenham no fundo uma missão que precisamos  
aprender algo. Gosto de livros científicos também. Esse A fórmula de Deus, apesar de eu não 
terminar tem uma grande, uma grande ... 
Pesquisadora (29:25):  É? 
Serra da Estrela (29:28): Exatamente! 
Pesquisadora (29:29): Não deixa de ser um conto porque diz ser conto verídico. 
Serra da Estrela (29:30): Exatamente, e mais livros de parecer científico que sinceramente não 
gosto muito.  
Pesquisadora (29:38): Você se considera um bom leitor?  
Serra da Estrela (29:40): Poderia ser melhor. Acho que era importante eu conseguir ler com mais 
regularidade. Por isso acho que nesse aspecto tenho muito a melhorar.   
Pesquisadora (29:56):  Por quê? Porque precisaria de mais regularidade? 
Serra da Estrela (29:58): Ler com mais regularidade.  
Pesquisadora (30:00):  Isso...falta tempo para leitura ou falta...?  
Serra da Estrela (30:05): Neste momento, me falta é um bocadinho de tempo, por exemplo, o último 
livro que eu li no verão tinha essas páginas que eu consegui ler em três dias, fiquei tão viciada no 
livro que eu não...eu queria descobrir o que estava a acontecer, e aconteceu o mesmo com um livro 
enorme ..O código da Vinci, que eu li em 3 dias também, foi nas férias, uma noite que eu fui direto, 
estava tão fascinada com o livro, que eu não consegui parar. Mas acho que neste momento é mais 
falta de tempo mesmo. E o pouco tempo que tenho gosto mais de estar...de relaxar, dormir. É por aí.  
Pesquisadora (30:43): Seus alunos costumam ler? 
Serra da Estrela (30:47): Depende. Temos muitos alunos, né... Temos alguns que costumam ler, e 
que leem porque gostam, temos outros que leem porque são um bocadinho pressionados, porque 
necessitam de ler para desenvolver as competências de leitura que estão ainda deficitárias, e temos 
alguns que não gostam de ler. Desses três grupos, o grupo dos que leem por gosto ...aqueles que 
leem por necessidade, e no fundo são um bocadinho pressionados para...e os outros que não 
gostam de ler e que não ...Peço desculpas por estar constipada. 
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Pesquisadora (31:33): Sem problemas. Você indica livros de literatura para os seus alunos? 
Serra da Estrela (31:42): Sim, ainda ontem dei um trabalho de casa, a minha tutoria foi retirar  um 
livro aqui da escola e ler. O trabalho foi ler a obra, porque hoje eles teriam que contar ou recontar o 
que leram.  
Pesquisadora (31:53): Cada um escolheu o seu? 
Serra da Estrela (31:55): Normalmente eu não indico, porque...os livros que estão cá na escola eles 
já são pensados para aproveitá-los, eles podem ler qualquer livro. 
Pesquisadora (32:05): Então, “não indico”, né? Mas orienta os que estão na estante? 
Serra da Estrela (32:10): Nas estantes já temos livros distribuídos ... alunos . Nós distribuímos os 
livros pelas estantes aqui na Iniciação que deem conta de nossos alunos e aqueles que achamos 
que eles conseguem ler, têm capacidade para compreender. 
Pesquisadora (32:30):  E quem é responsável por essa seleção de livros?  
Serra da Estrela (32:34): Isso normalmente é a Dimensão Linguística que faz.  São os professores 
que trabalham mais na área ... Braga, Guimarães e o Pedro. Depois de outros núcleos temos outros 
professores. 
Pesquisadora (32:46):  Da iniciação são esses, né? 
Serra da Estrela (32:48):  Sim. Da Iniciação, o Pedro, Guimarães e Braga. 
Pesquisadora (32:52):  Que critérios vocês usam para escolher esses livros? 
Serra da Estrela (32:53): É o critério que foi escrito pela dimensão, tem a ver com as histórias 
adaptadas à idade, com a complexidade até da própria escrita, ou simplicidade, digamos assim, da 
própria escrita,  normalmente tentamos que os livros não sejam  muito extensos, tentamos que não 
sejam muito extensos por pensar em chegar ao fim e não conseguir compreender à vezes...  
Pesquisadora (33:23):  Apropriado à idade, então? 
Serra da Estrela (33:24): Exatamente! 
Pesquisadora (33:33):  Que atividade você tem feito em sala de aula para incentivar à leitura? Você 
falou: leem em casa e contam as histórias?  
Serra da Estrela (33:40): Procuro dinamizar o Clube dos leitores, que é um dispositivo que nós 
temos de pesquisa em casa. São dois...seguinte...em que eles podem ... livros ou até  trocarem 
livros que têm para ler diversas coisas. Essas atividades são sustentadas pelos dois professores que 
estão ali no mural... Clube dos leitores com pesquisa em casa. Eles podem livremente ... o livro, têm 
de dizer qual o livro que tem casa para nós conseguirmos fazer a gestão dos livros e dizer quanto 
tempo eles vão precisar dois, três dias, mas para o início tem muitas atividades no espaço de 
trabalho deixar, mas gostaria de deixar mais essa resposta... essa pergunta para as colegas da 
Linguística, porque eu nesse aspecto dou mais apoio, mas a preparação, a orientação, é mais com 
os colegas da Linguística. 
Pesquisadora (34:39):  Que uso você faz dos livros literários inseridos no livro didático? Você não 
trabalha a literatura, né?  
Serra da Estrela (34:47): É assim, porque eu não trabalho diretamente, mas tenho utilizado às 
vezes para preparar cursos, para organizar cursos...sei que a Dimensão Linguística utiliza  livros 
literários de autores até  infantis famosos para fazerem as histórias da quinzena, são histórias que os 
alunos têm que ler e responder a perguntas de interpretação de textos, questões mais gramaticais, 
mas os livros literários servem de base para as  histórias da quinzena.  
Pesquisadora (35:10):   E tratam da interpretação, da gramática 
Serra da Estrela (35:20): Interpretação, gramática... 
Pesquisadora (35:23):  E do Clube de Leitores seria mais leitura livre? 
Serra da Estrela (35:27): É mais leitura livre 
Pesquisadora (35:28):  Depois eles contam... 
Serra da Estrela (35:29): Exatamente, eles contam para os colegas. Gostam muito de ler, 
principalmente, adivinhas, travalínguas, depois gostam de partilhar com os colegas. 
Pesquisadora (35:43):  A escola tem um projeto de incentivo à leitura? Se tiver, como ele é? O Clube 
dos leitores, é isso? 
Serra da Estrela (35:48): A escola está envolvida em vários projetos. Nós podemos... O projeto de 
leitura “Ler consigo” que é um projeto anual em que são convidadas pessoas externas à escola de 
diferentes áreas ou pessoas importantes da comunidade como bombeiros voluntários que vem cá 
fazer leituras para nossos alunos. Para... temos a semana da línguas, que é uma semana pretende 
no fundo promover as diferentes línguas que são trabalhadas aqui na escola, não só língua 
portuguesa, como a língua mali, língua inglesa, língua francesa e temos tantas coisas paralelas para 
incentivar a leitura. A escola também faz parte do... 
Alguém (36:38): Do Plano Nacional de Leitura 
Serra da Estrela (36:40): Do Plano Nacional de Leitura que é um plano lançado  pelo Ministério da 
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Educação, tem várias orientações também neste nível. Existem realmente muitos projetos. 
Pesquisadora (36:59):  Tem biblioteca nessa escola? 
Serra da Estrela (37:03): A biblioteca na escola não ocupa um lugar fixo, não há um espaço que nós 
possamos chamar de biblioteca, porque os livros estão espalhados por diferentes estantes pela 
escola, estão espalhados pela escola, para ser mais fácil o acesso aos alunos, para os alunos 
poderem consultar com mais facilidade e não terem que se dirigir a um espaço chamado biblioteca, 
não é, porque o conhecimento tem de estar espalhado e disponível 100%. 
Pesquisadora (37:37):  Seus alunos frequentam a biblioteca da escola? 
Serra da Estrela (37:40): Esta da faixa interior.. 
Pesquisadora (37:41):  Essa da faixa interior, e outra biblioteca? 
Serra da Estrela (37:42): Há muitos alunos que frequentam a biblioteca ali no Centro Cultural de 
Belas Artes. Nós temos aqui um Centro Cultural que é mesmo pertinho que promove também 
atividades na Hora do Conto. 
Pesquisadora (37:56):  Vocês chegam a levar também... 
Serra da Estrela (37:58): Nós também conseguimos alguns convites e muitas vezes levamos lá 
grupos de alunos para participar. 
Pesquisadora (38:12): A quantidade de obras que a escola possui é suficiente para o número de 
alunos? O que vocês acham?  
Guimarães responde (38:26): Sim, todos os anos adquirimos novas obras.  
Pesquisadora (38:30): a aquisição de livros é responsabilidade também da Dimensão Linguística. 
Eles é que fazem essa.. 
Guimarães (fala ao longe) (38:39): os livros....as obras...os professores ...escolhemos da dimensão 
linguística que escolhe os livros ...novos livros...dentro de uma lista dos possíveis livros ...foram eles 
que escolheram Essa estante foram eles que escolheram. 
Pesquisadora (39:41): Que tipos de livros a escola possui?   
Serra da Estrela (39:45): Livros educativos, livros de poemas, contos, científicos... 
Pesquisadora (39:50): Como é montado o acervo de livros da escola? Por sala, por seguimento, por 
núcleo, né? 
Serra da Estrela (39:54): Por núcleo, mais por núcleo, tentando adaptar o livro aos alunos que nós 
temos. Há livros mais complexos que nós não temos aqui na Iniciação, mas existem na 
Consolidação e no Aprofundamento.  
Pesquisadora (40:09): Por núcleo adaptando por competência ou por idade, como que é? 
Serra da Estrela (40:11): É adaptado por idade e competência, porque no fundo, em grande parte 
dos casos, a competência também está relacionada... 
Pesquisadora (40:25): Você costuma frequentar a biblioteca pública de seu município? 
Serra da Estrela (40:26): Não. Costumo frequentar a biblioteca das universidades onde estudei. 
Continuo indo lá de vez em quando. A biblioteca de nosso município, infelizmente, ainda não tem 
tantas obras como na universidade. 
Pesquisadora (40:43): Como você faz para conseguir obras literárias para ler. Você compra, 
empresta de outras pessoas, empresta em bibliotecas? 
Serra da Estrela (40:49): Eu gosto de comprar. Eu gosto muito de sublinhar os livros, sublinhar as 
partes mais importantes, as partes que mais me motivam, normalmente gosto. Compro e gosto de 
ficar com os livros para mim. Mas de vez em quando também peço emprestado, depende do 
tamanho ???(41:13)  que exista. Mas normalmente opto pela compra. 
Pesquisadora (41:16): Você poderia dar uma assinadinha aqui? Não há problema? 
Serra da Estrela (41:21): Não, nenhum (risos). 
 

Sujeito: Guimarães 

Pesquisadora (41:43): Vamos começar, a faculdade, a graduação... 
Guimarães  (41:45): A especialização,  Licenciatura com especialização em Literatura Infantil, 
Análise textual da literatura infantil. 
Pesquisadora (41:57): E a graduação é em.. 
Guimarães (41:58): Licenciatura em 1

o
 ciclo no ensino básico 

Pesquisadora (42:19): Qual foi o ano de conclusão? 
Guimarães (42:20): 2003. E da especialização, 2004 ou 2005, não tenho certeza, por aí (tenta 
lembrar, alguns murmúrios).  
Pesquisadora (42:45): Outros cursos? 
Guimarães (42:46): Tenho as formações, agora curso curso, não, mas tenho formação, workshop,  
oficinas, formação em TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação, Formação em literatura, 
formação em  bibliotecas, uma série de formações. 
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Pesquisadora (43:11): Em que sério você leciona, nessa escola é núcleo.. 
Guimarães (43:14): Núcleo da Iniciação  
Pesquisadora (43:20): Há quanto tempo você leciona nesse núcleo? 
Guimarães (43:23): Cinco anos, é o tempo em que estou na escola. 
Pesquisadora (43:26): Qual a sua carga horária semanal? 
Guimarães (43:33): Deixa eu ver com o Jair. ...Das oito e meia, dez e meia...são duas horas e meia. 
Seis vezes cinco, trinta, depois mais, mais  (faz contas) 
Pesquisadora (44:18):  35, né? 
Guimarães (44:19): É mais de 35, mas é por aí.  
Pesquisadora (44:18):  Há quanto tempo você é professora?  
Guimarães (44:26):  Desde 2003.  
Pesquisadora (44:32):  O que você tem lido ultimamente?  
Guimarães (44:34):  O que é que eu tenho lido ultimamente? Ultimamente mais livros técnicos, de 
educação, de iniciação à leitura e à escrita, mas por aí. É a primeira vez aqui na escola que estou 
com a Primeira Vez. Eu tenho estado mais com os outros miúdos. 
Pesquisadora (45:05): Tem o da Primeira Vez, o que faz o grupo dos Cientistas malucos?  
Guimarães (45:14):  Esse é o da segunda, da terceira, da quarta, da quinta vez. São todos juntos.  
Pesquisadora (45:20): Tem o dos s cientistas malucos e tenho o outro.. 
Guimarães (45:23):  O da Seis Estrelas, é igual só que  não cabem todos no mesmo espaço tivemos 
de fazer os dois grupos por questão de espaço. Imaginemos que esse espaço não era necessário 
para a Primeira Vez, poderia estar os dois aqui, mas ...é uma questão de espaço mesmo. 
Pesquisadora (45:47): Com que frequência você lê? 
Guimarães (45:48):  Posso dizer que eu leio todos os dias.  
Pesquisadora (45:54): Para você, para que serve a  literatura? 
Guimarães (45:58):  Serve a literatura essencialmente para relaxar, exatamente, totalmente relaxar.  
Pesquisadora (46:09): Que tipo de literatura você prefere ler, poesia, romance, conto... 
Guimarães (46:12):  Romance e contos, romance e contos infantis, principalmente. Leio muito a 
literatura infantil.  
Pesquisadora (46:20): Outros tipos? 
Guimarães (46:21):  Não, só os técnicos, o resto é só livros técnicos. 
Pesquisadora (46:29): Voltados à educação, né? 
Guimarães (46:30):  Uhum! 
Pesquisadora (46:35): Você se considera uma boa leitora? Por quê?  
Guimarães (46:36):  Sim, não sei como se considera um bom leitor, mas sim. Porque leio muito, 
gosto de ler. Eu fiz a especialização precisa...é por causa disso que gosto de ler, gosto de livros, 
gosto de papel, papel para mim é importante. Ora, o que é um bom leitor? O que se espera de um 
bom leitor? Não sei o que pode ser um bom leitor. 
Pesquisadora (47:14): Aquele que vê que lê ativamente, diariamente ... 
Guimarães (47:18):  Será que isso é um bom leitor? Pronto, então sim, se isso é um bom leitor... 
Pesquisadora (47:24): Seus alunos costumam ler?  
Guimarães (47:25):  Sim, leem. 
Pesquisadora (47:26): O que eles gostam de ler?  
Guimarães (47:27):  O que eles leem?  Leem um bocado de tudo, leem principalmente contos, leem 
...  leem álbuns mais de imagens, as meninas leem tudo de princesas de fadas, do corpo humano, 
leem de tudo, ...  para colocar sempre livros novos para eles, sempre que há livros novos eles vão 
lá... 
Pesquisadora (47:55):  Chama a atenção, né? 
Guimarães (47:58):  Tem o encontro dos leitores que eles se inscrevem, querem levar algo... 
Pesquisadora (48:00): Deixa eu mostrar ali. É nessa estante ali que tem de literatura só ou tá 
misturado a de pesquisa junto? 
 
Guimarães (48:02):  Tem também pesquisa, porque essa é a Primeira Vez, só do primeiro ano, 
então, tem um bocadinho de tudo para eles poderem experimentar um bocadinho de tudo, sempre 
querem levar um livro para casa, não há prazo, não há linha do vai, não há linha do entregar, quando 
o quer pega, toda a escola, é só pegar, escreve ali no Clube dos leitores o nome do livro e a data e 
se quiser na próxima vez escreve, quando trouxer (48:43 –mostra a tabela no quadro de 
empréstimos de livros) 
Toda a escola, quando quiser levar um livro é só escrever ali e traz quando quiser, não tem uma 
semana, um dia, dois dias, eles que escolhem, conforme seu ritmo.  
Pesquisadora (49:09): Você indica livros de literatura para seus alunos? 
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Guimarães (49:14):  Acabo fazendo isso não diretamente, mas indiretamente arrumando ali as 
estantes, mudando a estante, fazendo a seleção dos livros que vão para ali, de alguma forma já 
estou a influenciá-los no que vão ler.  
Pesquisadora (49:37): Que critérios você usa para escolher esses livros?. 
Guimarães (49:41):  Diversidade, acima de tudo diversidade, um bocadinho de tudo. Há miúdos que 
gostam mais de livros sobre o mundo, sobre o corpo humano, mapas, outros miúdos, as meninas, 
gostam mais de histórias das Princesas, e por aí afora, das bruxas, há outros que gostam de livros 
bem diversificados. Tento diversificar essencialmente, por um bocadinho de tudo  
Pesquisadora (50:10): OK. Que atividades você tem feito em sala de aula para incentivar a leitura? é 
o que se faz...é o Clube de Leitura, é isso? 
Guimarães (50:11):   Não há clube de leitura, temos o dispositivo para leitores que “Há vontade,  
utiliza”. Sempre incentivamos os pais a vir cá fazer uma partilha de uma leitura ou de um advinha, 
uma palavra, um poema, do que seja, tem ali o Partilhas em 5 minutos, podem fazer de manhã 
(aquela azul), partilhas em 5 minutos, inscrevem-se lá e podem vir cá fazer a partilha do que 
quiserem para incentivá-los. 
Pesquisadora (50:57): Os pais que fazem isso? 
Guimarães (50:59):  Podem ser pais, podem ser alunos, podem ser professores, quem quiser. 
Pesquisadora (51:00): É nesse azul ali (mostrando a tabela no quadro exposto na sala ).  
Guimarães (51:10):  Momentos para parar e ouvir e depois continuar. O normal da discussão 
envolta daquilo é só mesmo o ouvir por ouvir, pelo prazer, pelo prazer de ouvir. 
Guimarães (51:25): Falando disso, eles gostam muito de partilhar os livros, não há um guia para 
fazer essa partilha. Sempre que eles querem fazer a partilha, mostrar o livro que tomaram para casa 
ou outro qualquer que tenham em casa e queiram mostrar aos colegas, eles mostram e isso 
incentiva a que os outros vão buscar esse livro para levar para casa também. Falar nisso em termos 
da Dimensão Linguística, pela escola toda, essas atividades fazemos com a escola toda que é o 
projeto Ler Consigo que os miúdos convidam autores, ilustradores, jogadores de futebol, 
personalidades aqui da vila, presidente da junta da freguesia, presidente dos bombeiros, uma 
enfermeira, alguém ali da Midouro. Convidam pessoas que queiram que eles venham contar uma 
história. Esse é o Ler Consigo, o Projeto Ler Consigo. Combinamos com os miúdos quem eles 
querem assistir, inscrevem-se e participam  
Pesquisadora (52:40): Quem quiser, né? 
Guimarães (52:42):  Quem quiser. Temos também a Semana de leitura onde há várias atividades 
organizadas por nós e pelos alunos miúdos para os colegas e atividades que incentivem a leitura, 
mas atividades diversificadas, diferentes, coisas que normalmente no dia a dia não fazem, como por 
exemplo, podemos fazer um workshop de princesas baseado no livro Princesas, tudo cor de rosa, só 
princesas. Podemos fazer, por exemplo, jogos gigantes, tipo do jogo da Glória, mas sobre os livros, 
temos de fazer a Escada dos adivinhas onde eles tentam adivinhar, cada um que consegue 
adivinhar sobe a escada, duas equipes quem chegar lá em cima ganha. Podemos fazer o 
Consultório dos contos. São atividades mais recorrentes, todos os anos há sempre novas.  
Pesquisadora (53:54): Consultório de quê? 
Guimarães (53:55):  Consultório dos contos. Alguém incialmente diz o problema que tem e depois 
organiza sua ação para resolver esse problema contando um conto. O conto é direcionado para 
resolver o problema, ou então, que já é, já é quase encaixar com o livro, nós vamos para um café 
aqui próximo que nós ... espaço, enchemos um tubo de livros, chá, bolachinhas, e leem livros...  
Pesquisadora (54:30): E nesse também participa quem quiser? 
Guimarães (54:31): Todas é só para quem quiser. Tem uma série delas, e todos os anos vai 
mudando. ler Consigo, Semana da Leitura, temos também a Semana das Línguas que é mais 
direcionada, línguas estrangeiras, que pode ser uma semana só específica, só para uma língua 
estrangeira, ou, então, pode estar diluída na Semana da leitura, podemos incluir ainda diferentes, 
fazemos duas semanas seguidas e nessas duas semanas tem atividades também tanto de línguas 
estrangeiras - inglesa, alemão , francês -, como literatura portuguesa.  
Pesquisadora (55:21): Seus alunos frequentam a biblioteca da escola? Não tem biblioteca, né?  
Guimarães (55:26):  A escola é a biblioteca. Os livros estão por todos os espaços, portanto todos 
eles frequentam a biblioteca todos os dias (risos - o sujeito para se deleitar com essa informação). 
 Pesquisadora (55:39): E há alguma outra biblioteca? 
Guimarães (55:40):   Não. Tem a biblioteca do Centro Cultural que é aqui próximo, ao lado da 
Midouro, há alunos que vão lá. 
Pesquisadora (55:47): Com vocês assim para escutar um conto?  
Guimarães (55:50): Podem ir conosco, ou para ouvir um conto, ou pode ser para ver o 
funcionamento da biblioteca, por exemplo, a disponibilidade da biblioteca, foi a questão da última 
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vez. No início do ano, uma das primeiras coisas que fizemos foi ir ao Centro Cultural ver como eles 
estavam organizando a biblioteca para que é para podermos organizar a nossa. Para eles os livros 
estarem todos espalhados não está organizado. Não está organizado porque não temos um registro 
com os livros. É o maior erro que ainda não conseguimos fazer, mas estamos a tentar a começar a 
fazer isso, é fazer uma listagem de livros, um arquivo, exatamente, todos os livros, um registro, todos 
os livros que existem, onde é que estão, os livros novos que chegam e por aí afora. Não há esse 
registro. Portanto eles foram aprendendo como é que se pode fazer esse registro e são eles que 
estão organizando a biblioteca. 
Pesquisadora (57:03): A quantidade de obras que a escola possui é suficiente para o número de 
alunos?  
Guimarães (57:04): É, e todos os anos adquirimos mais livros. Tem a verba da escola e do Plano de 
Ensino da Leitura  
Pesquisadora (57:17): Através do plano da escola, do projeto da escola... 
Guimarães (57:22): Do projeto da escola e do Plano Nacional do Leitor. 
Pesquisadora (57:30): Tenta conciliar esses dois. Já perguntei que tipo de livros a escola possui: os 
mais variados possíveis. 
Pesquisadora (57:33): Como é montado o acervo de livros da escola, é a partir do Projeto da escola 
e o Plano Nacional. 
Guimarães (57:38): Exatamente 
Pesquisadora (57:41):  Você costuma frequentar a biblioteca pública de seu município? 
Guimarães (57:43):  Sim, bastante.  
Pesquisadora (57:48):  Lá que você pega os contos, os romances? 
Guimarães (57:51):  Sim, muito, muito. É claro, que é mais barato (risos). Mesmo os livros que eu 
leio, é lá que vou buscar, eu não compro tudo, porque se eu comprasse tudo aquilo que eu leio eu 
tava na falência. Eu vou lá, requisito, leio, depois tiro minhas notas e depois devolvo.  
Pesquisadora  (58:10): Lembras o último romance que você pegou?  
Guimarães (58:12) – O último romance que eu li o..o...o..Cem anos de solidão do Miguel Garcia 
Marquês. Já faz uns aninhos que agora não tenho mais me dedicado à literatura. (fala com um 
pouco de angústia).  
Pesquisadora (58:36): Como você faz para conseguir obras literárias para ler (compra, empresta de 
outras pessoas, empresta em bibliotecas)?  
Guimarães (58:43): Compro e empréstimo da biblioteca. 
Pesquisadora (58:50): Ok, muito obrigada! Podes dar uma assinadinha aqui? 
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Anexo A – Modelo de Guião 

 

Escola Básica da Ponte- Quinzena 11 / 11 

 

 

HISTÓRIA da QUINZENA: “História da Gata Borralheira”, de Sophia de Mello 

Breyner Andresen 

 

GUIÃO de LEITURA ORIENTADA - Nível 2 

 

 

1. Pesquisa sobre a bibliografia da autora do conto que acabaste de ler. 

2. Identifica o modo de apresentação da narrativa predominante no início do conto: a 

narração, a descrição ou o diálogo. Justifica a tua resposta. 

3. Refere o nome da personagem principal. 

4. Como se sentiu Lúcia no seu primeiro baile? 

5. Explica o sentido da seguinte passagem: “Como se elas, afirmando não saber quem ela era, 

a atirassem para o mundo das coisas inexistentes.” (p. 13). 

6. Menciona os argumentos utilizados, timidamente, por Lúcia para convencer a tia a mudar o 

vestido lilás que lhe destinou. 

7. “Aqui o meu vestido é uma espécie de anti-passaporte que me proíbe a passagem para o 

mundo deles.” 

   7.1. Comenta a importância das aparências na sociedade retratada neste conto. 

   7.2. Já alguma vez te sentiste menosprezado(a) por causa da tua aparência ou conheces 

alguém que tenha passado por essa situação? Relata o contexto em que isso aconteceu, os 

sentimentos vividos e o modo como foi ultrapassado. 

8. O rapaz que dançou com a Lúcia via aquela festa e perspetivava a vida de um modo distinto 

da protagonista. Compara essas duas posições perante essas realidades. 

9. Durante a festa, Lúcia sentiu-se bastante humilhada. Qual é o percalço que ocorreu quando 

dançava com o rapaz?   

10. Lúcia recorda a opção que fez, no passado, perante dois caminhos: viver com a família 

uma vida pobre ou viver com a tia que lhe prometia todas as coisas de que precisava. Se 

estivesses no lugar de Lúcia, que caminho seguirias? Porquê? 

11. Resume a segunda parte deste conto. 

12. Consideras que o destino de Lúcia foi justo? Justifica a tua opinião. 

13. A nossa sociedade vive dividida entre as aparências do materialismo, da ânsia de fama e 

de prestígio social e os valores. Imagina um conjunto de diferentes dilemas, como o que Lúcia 

viveu, e prepara um pequeno debate sobre os mesmos.  

Bom trabalho!      
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Anexo B – Competências necessárias para transição do Núcleo da Iniciação para a 
Consolidação 
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                                                                                                                          Continuação 

 

Fonte: Escola da Ponte (2011b). 
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Anexo C – Competências necessárias para transição do Núcleo da Consolidação 
para o Aprofundamento 

 

 

 

Fonte: Escola da Ponte (2011c). 

134




