
Das tensões às inovações: novos olhares 
para práticas da Escola Básica



© Editora Brazil Publishing
Presidente Executiva: Sandra Heck

Rua Padre Germano Mayer, 407 
Cristo Rei ‒ Curitiba PR ‒ 80050-270

+55 (41) 3022-6005

www.aeditora.com.br

Editor Chefe: Sandra Heck
Diagramação e Projeto Gráfico: Samuel Hugo
Capa: Paula Zettel
Revisão de Texto: A autora
Revisão Editorial: Editora Brazil Publishing

DOI: 10.31012/978-65-5016-217-7

Editora Brazil Publishing

Conselho Editorial Internacional

Presidente:
Rodrigo Horochovski  (UFPR - Brasil)

Membros do Conselho:
Anita Leocadia Prestes  (Instituto Luiz Carlos Prestes - Brasil)
Claudia Maria Elisa Romero Vivas  (Universidad Del Norte - Colômbia)
José Antonio González Lavaut  (Universidad de La Habana - Cuba)
Ingo Wolfgang Sarlet  (PUCRS - Brasil)
Milton Luiz Horn Vieira  (UFSC - Brasil)
Marilia Murata  (UFPR - Brasil)
Hsin-Ying Li  (National Taiwan University - China)
Ruben Sílvio Varela Santos Martins  (Universidade de Évora - Portugal)
Fabiana Queiroz  (UFLA - Brasil)



Simone Araujo Moreira 
(organizadora) 

Das tensões às inovações: novos olhares 
para práticas da Escola Básica

Volume 1



Curitiba / Brasil
2019

  Das tensões às inovações: novos olhares para 
T312   práticas da escola básica / organização de Simone Araújo Moreira – Curitiba:   
  Brazil Publishing, 2019.
  [recurso eletrônico]                                                    

              ISBN 978-65-5016-217-7 

  1. Educação básica. 2. Reuniões pedagógicas. 3. Educação inclusiva. 4.   
  Superdotados. I. Moreira, Simone Araujo (org.)
                                            
                                                                     CDD 372 (22.ed) 
                                                                     CDU 373

C O M I T Ê  C I E N T Í F I C O  D A  Á R E A  C I Ê N C I A S  H U M A N A S

Presidente: Prof. Dr. Fabrício R. L. Tomio    (UFPR – Sociologia)
Prof. Dr. Nilo Ribeiro Júnior     (FAJE – Filosofia)
Prof. Dr. Renee Volpato Viaro     (PUC – Psicologia)
Prof. Dr. Daniel Delgado Queissada   (UniAGES – Serviço Social)
Prof. Dr. Jorge Luiz Bezerra Nóvoa    (UFBA – Sociologia)
Prof. Dra. Marlene Tamanini     (UFPR – Sociologia)
Prof. Dra. Luciana Ferreira     (UFPR – Geografia)
Prof. Dra. Marlucy Alves Paraíso     (UFMG – Educação)
Prof. Dr. Cezar Honorato     (UFF – História)
Prof. Dr. Clóvis Ecco    (PUC-GO – Ciências da Religião)
Prof. Dr. Fauston Negreiros     (UFPI – Psicologia)
Prof. Dr. Luiz Antônio Bogo Chies    (UCPel – Sociologia)
Prof. Dr. Mario Jorge da Motta Bastos    (UFF – História)
Prof. Dr. Israel Kujawa   (PPGP da IMED – Psicologia)
Prof. Dra. Maria Paula Prates Machado   (UFCSPA- Antropologia Social) 
Prof. Dr. Francisco José Figueiredo Coelho  (GIEESAA/UFRJ – Biociências e Saúde)

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 
BIBLIOTECÁRIA: MARIA ISABEL SCHIAVON KINASZ, CRB9 / 626 



5   

Prefácio

Esta coletânea aborda experiências vivenciadas no am-
biente escolar. Mais do que uma reflexão teórica e filosófica, o texto 
apresenta uma reflexão prática e existencial, construída a partir do 
cotidiano do trabalho pedagógico. Percebe-se, nas entrelinhas do 
texto, a paixão pelo trabalho educativo, trabalho que se constrói a 
partir do coração.

Os temas principais são: a) qualidade das reuniões peda-
gógicas; b) altas habilidades e superdotação; c) literatura; d) tec-
nologia digital como recurso de ensino-aprendizagem e avaliação.

Primeiramente, são colocados em relevo argumentos que 
reforçam a melhoria da qualidade da construção do conhecimento 
e do trabalho pedagógico de forma participativa e democrática, e 
ações que valorizam uma educação integral e inclusiva. Na sequên-
cia, apresentam-se práticas que ajudam o aluno a se apaixonar pela 
literatura, através de uma leitura dinamizada despertando assim, a 
riqueza literária do autor. E, finalizando, destaca-se a importância 
do uso das tecnologias digitais como instrumento de construção do 
ensino e da aprendizagem, agregando os inúmeros recursos digitais 
existentes à didática ofertada na formação dos alunos.

Com sensibilidade e maestria profissional, Simone nos 
convida a perceber que a educação é construída a partir do am-
biente pedagógico e pastoral. Mais do que isso, nos incentiva a 
colocar a centralidade do humano na construção do ensino e da 
aprendizagem. E sob o ponto de vista teológico, sabemos muito 
bem, que quanto maior relevo se dá à dignidade humana, mais 
nos aproximamos de Deus. Em outras palavras, quanto maior a 
humanidade, maior será divindade, na perspectiva de sermos mais 
pertencentes a Deus.

Por fim, temos em mãos novos olhares para as práticas 
pedagógicas da educação básica. Faço votos de uma excelente leitu-
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ra e de que, muito em breve, tenhamos notícias do lançamento do 
volume 2 dessa coletânea, que se apresenta com relevante utilidade 
para projetos de humanização.

Pe. Márcio José Montandon Marçal. SDB  
(Salesiano de Dom Bosco). 
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Abstract

This is not just another book. It is the first volume of 
a compilation that intends to inspire many teachers who, as the 
authors, propose not only to stress, but also to throw new glances 
on practices on the Basic School, the silenced ones and those that 
occupy guidelines of contemporary discussions of Education. The 
central theme is divided into four axes: a look at the quality of 
pedagogical meetings, innovations related to giftedness and high 
skills, literacy practices through dynamic reading, and the techno-
logy as a tool for inclusion,teaching,learning and evaluation. These 
axes are addressed in texts written by educators experienced in the 
art of learning in a daily basis, and who describe inspiring practices 
that have been developed in private and public schools. It is expec-
ted, with the work, the reality to be seen as amendable by creative 
interventions, capable of valuing the human being.
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Reuniões pedagógicas no cotidiano escolar: 
espaços democráticos?

Simone Araujo Moreira1

Angelina Accetta Rojas2

Mary Rangel3

Resumo

Esta obra tem por finalidade problematizar as reuniões 
pedagógicas como espaços democráticos em escolas estaduais do 

1  Doutoranda em Educação, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre 
em Educação (UFF), pós-graduada em Coordenação Pedagógica pela Universidade 
Católica de Brasília (UCB), pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucio-
nal pelo Instituto Isabel, e graduada em Pedagogia (UFF). Atualmente é Diretora 
Pedagógica do Colégio Salesiano Santa Rosa.  (sikaraujo@yahoo.com.br)
2  Doutora em Ciências da Educação pela Udelmar, Chile, Doutora em Educação 
(UFF); Mestre em Ciências da Arte (UFF); Arte-Educadora, especializada em 
História da Arte, Educação Infantil e Musicalização. Professora Adjunta do Uni-
lasalle/RJ; Coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura do Unilasalle/RJ, Curadora 
da Galeria de Arte La Salle, membro do Conselho Editorial da Revista Conheci-
mento & Diversidade, Arte-Educadora do Instituto de Educação Professor Isma-
el Coutinho, Arte-Educadora do Colégio São Vicente de Paulo. (angelina.rojas@
lasalle.org.br).
3  Doutora em Educação pela UFRJ com estudos em nível de Pós-Doutorado em 
Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Pesquisadora Nível 1D do CNPq. Pro-
fessora Titular de Didática da UFF e da Área de Ensino-Aprendizagem da UERJ. 
Líder dos Grupos de Pesquisa sobre Ação Docente Continuada, Saúde Social: 
Diversidade, Inclusão, Resiliência e Representações Sociais e Educação. Partici-
pante do Grupo de Estudos Interdisciplinares/GREI, de Faro, Algarve, Portugal. 
Participante desde 2006, e Presidente, desde 2008, da Comissão de Progressão aos 
níveis de Associado na UFF, na área de Educação, auxiliando as áreas de Letras 
e Serviço Social. Participante do grupo de fundadores do PPGEUFF, na linha 
de pesquisa do Cotidiano da Escola e das Camadas Populares, e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Médicas/PGCM, onde atua na linha de pesquisa de 
Informação e Educação em Saúde. (mary.rangel@lasalle.org.br).
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Rio de Janeiro, no ano de 2018. De início, a questão central será tra-
tada a partir de respostas obtidas em um questionário e de reflexões 
de docentes, a respeito da dificuldade de pensarem o cotidiano es-
colar de forma participativa. Atribui-se ao fato à impossibilidade de 
encontros regulares propiciados pela Escola, que favoreçam discus-
sões e tomadas de decisões coletivas. Reflete-se ainda sobre a viabi-
lidade das reuniões em termos de dias e horários, à metodologia de 
elaboração das pautas e à periodicidade dos encontros. Seguido ao 
cenário, o debate será alargado pelos conceitos de alienação e de-
salienação, na perspectiva do filósofo e intelectual brasileiro Álvaro 
Vieira Pinto (2010). Esse esforço será cotejado, em um terceiro 
momento, pelas categorias da representação e participação, na pers-
pectiva democrática de Rancière (2014), filósofo francês nascido na 
década de 40, redimensionando-as para o espaço escolar. Por fim, 
reflete-se sobre a possibilidade de intervenção sobre a realidade.

Introdução 

O tema central deste texto ocupou esse lugar após uma 
apresentação de trabalho, que realizamos em um evento acadêmico, 
em que discutíamos sobre a elaboração de critérios para correção de 
provas discursivas no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. 
Na ocasião, sem que fosse o objetivo central daquela proposta de 
trabalho, a discussão acabou ancorada em uma constatação gene-
ralizada dos docentes presentes, de que não havia como discutir 
critérios de correções entre os pares porque a escola não garantia 
uma agenda de reuniões pedagógicas periódicas.

Foi inevitável nos deixar atravessar por essa tensão tão 
legítima dos professores, que ao emergir de uma situação aparente-
mente tecnicista, nos fez refletir sobre tantas outras situações do co-
tidiano escolar, cuja origem poderia ser a mesma: eles e elas diziam 
não ter um espaço de discussão para tomada de decisões coletivas. 
Não lhes era garantido esse direito, segundo os mesmos. Além dis-
so, diziam que quando conseguiam reunir parte do grupo para uma 
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determinada discussão, era quase como um “favor” estar presente 
em dia e horário inadequados, diante de uma pauta que pouco dia-
logava com a vida concreta. 

A conversa foi marcada também por aproximações e dis-
tanciamentos dos sujeitos em relação à expressão A escola, como se 
ora fizessem parte dela e ora a colocassem em um lugar distante, 
delimitada por um poder sobre os professores. O “nós” aparecia nas 
narrativas quando precisavam se proteger da opressão de não ser 
escola. Tal fato promovia, enquanto ouvíamos, um reencontro com 
Freire, ao dizer que “Lavar as mãos em face da opressão é refor-
çar o poder do opressor, é optar por ele” (FREIRE, 1996, p. 126). 
Ficamos nos perguntando: É conveniente não ser escola? Por outro 
lado, é justo responder por ela em qualquer circunstância?

Passamos, desde então, a dedicar especial atenção quan-
do participamos de conversas com professores, cujo tema gira em 
torno da forma como as reuniões pedagógicas são (des)organizadas 
nas escolas onde trabalham. Isso porque, contrário ao que parece, 
não favorecem a participação de todos, o que pode ser percebido na 
viabilidade dos encontros em termos de dias e horários, na metodo-
logia de elaboração das pautas e na periodicidade com que ocorrem 
(quando ocorrem). 

Convém agora, após o exposto, deixar clara a concepção 
de democracia com a qual vamos trabalhar, que vai ao encontro do 
que Rancière (2014) defende:  sentido de poder nas mãos do povo, 
daqueles que não têm título ao poder. É como pensar em profes-
sores empoderados para decisões, por meio das suas participações 
diretas, sem que se deixem atravessar pelo o que foi decidido por 
uma instância maior, por exemplo.

Foi em consequência disso que levantamos a questão da 
partida, a qual nos inspirou a escrever: as reuniões pedagógicas no 
cotidiano escolar são espaços democráticos?

Assumindo o desejo de levantar pistas que dialogassem 
com a pergunta, além da problematização, incorporaremos ao texto 
a ser lido, ainda no primeiro momento, resultados de um questio-
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nário que organizamos. O recurso foi direcionado para docentes 
de escolas estaduais do Rio de Janeiro, localizadas em Niterói. Foi 
possível mapear escolas cujas tensões revelaram complexidades que, 
no nosso entendimento, precisavam ser tratadas por matrizes de 
força humanista e comprometidas com as ideias de democratização 
e de criticidade.

É nesse esforço que, em um segundo momento, traremos 
a este trabalho aportes como o Álvaro Vieira Pinto (2010), filó-
sofo e intelectual brasileiro e, posteriormente, o Jacques Rancière 
(2014), filósofo francês, para alargarem o debate com algumas con-
tribuições pertinentes. Porém, precisamos deixar claro que não os 
tomamos como referência para buscar neles as razões políticas e 
sociais do tempo histórico em que construíram seus posicionamen-
tos ideológicos. A opção se deu porque o contato com obras desses 
autores, cujos olhares se comprometem com sentidos das ideias ci-
tadas (democracia e criticidade), nos provocaram a dedicar impor-
tância a um assunto tão naturalizado; quase em assim mesmo, do 
cotidiano escolar. 

Foi isso o que nos levou a desdobrar as seguintes ques-
tões: os conceitos de alienação e desalienação4 podem contribuir 
para o entendimento das tensões que se estabelecem na base do 
problema? De que forma as categorias de representação e partici-
pação5, quando redimensionadas para o espaço tempo escolar, podem 
alargar o debate acerca da questão central do texto?

Diante de tamanho desafio, que é pensar a complexidade 
de uma questão que se apresentou a partir de desabafos dos docen-
tes, nos sentimos convocadas a sinalizar que esse trabalho não dará 
conta de esgotar o debate. Ao contrário: registramos que a intenção 
é mesmo a de provocar inquietações capazes de mover outros mais 
e mais professores e professoras a pensar sobre o sentido das reuni-
ões pedagógicas no espaço tempo escolar.   

4  Categorias discutidas no livro Sete lições sobre educação para adultos, de Ál-
varo Vieira Pinto (2010). 
5  Categorias discutidas no livro “Ódio à democarcia”, de Jaques Rancière (2014).
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Conhecendo o problema

Nos segmentos da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental I, as reuniões pedagógicas geralmente acontecem em 
formatos semelhantes: frequência de uma vez por semana, no ho-
rário de uma última aula do dia. Ou seja, os alunos saem um tempo 
mais cedo no dia estipulado, a fim de que as professoras e os pro-
fessores possam se reunir. Há escolas que, para não dispensarem 
os alunos mais cedo, proporcionam atividades denominadas como 
“extras”. Essas atividades costumam ser artísticas ou esportivas e, 
quando ocorrem dessa maneira, os professores envolvidos não po-
dem estar presentes nas reuniões.

Sem aprofundar reflexões sobre os critérios de garantia de 
participação dos docentes na construção do espaço escolar coleti-
vo para os citados segmentos, informamos que o objeto de estudo 
desse livro foi analisado no contexto do Ensino Fundamental II e 
do Ensino Médio. Tal opção se deu pelo fato de que, diferente dos 
docentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, professo-
ras e professores desses segmentos não se encontram todos os dias, 
devido as suas jornadas e cargas horárias diversas. De modo geral, 
eles trabalham em mais de uma instituição, a fim de compor suas 
rendas, em até três turnos e, por vezes, também aos sábados.

Sendo assim, por exemplo, professores de uma escola, que 
lecionam em uma mesma série ou ano de um mesmo componente 
curricular, estão sujeitos a não se encontrar com periodicidade para 
trabalhar juntos, se não houver a garantia de um horário à parte. De 
igual maneira, garantir que todos participem de discussões acerca 
de temas cotidianos que envolvam suas práticas e a representação 
do espaço coletivo com sua peculiar responsabilidade, torna-se apa-
rentemente utópico, diante do cenário aqui exposto.

Esse fato é um complicador quando o assunto é a qualida-
de da Educação como processo coletivo e dinâmico. Para compro-
var a premissa, trazemos à pauta alguns exemplos de tensões, que 
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não são incomuns no cotidiano escolar dos segmentos do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio:

 9 A articulação da interdisciplinaridade, quer seja en-
tre os conteúdos a serem trabalhados em sala, quer 
seja no desenvolvimento de um projeto, fica total-
mente prejudicada quando não há interação míni-
ma entre os sujeitos;

 9 Diante da necessidade de tomadas de decisões so-
bre uma determinada turma ou mesmo sobre uma 
aluna, os professores não trocam ideias para consi-
derarem os diferentes pontos de vista. Nessa situa-
ção, cada um adota uma postura, que pode variar de 
conduções isoladas a indiferenças circunstanciais, 
que se projetam nas falas: A Escola que resolva, tem 
que ver o que A Escola vai fazer nesse caso;

 9 Professores e professoras que não vivenciam/exer-
citam a prática dialógica para pensar suas questões 
com os pares correm um potencial risco de repro-
duzirem essa mesma postura em sala de aula, com 
os seus alunos;

 9 A análise do impacto gerado pelas problemáticas, 
que afetam diretamente o cotidiano da comunidade 
educativa, fica inconsistente quando se resume ao 
olhar de um só grupo de trabalho, por exemplo, ao 
da equipe gestora, que comumente assume o pseu-
dônimo A Escola; 

Essa terceirização nos remete a um trecho em que Alves 
(2010), no texto Problemas da relação Educação-Cidadania, si-
naliza que

Estamos também muito avisados com relação à facili-
dade com que se culpa “a escola” (como se ela fosse um 
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ente), o professor, os métodos, num discurso recorrente 
que oculta os verdadeiros responsáveis pelo empobreci-
mento dessa escola e de seus professores (2010, p. 147).

A autora discutia os perigos que rondam o debate sobre 
cidadania e que atribuem a grupos de empresários, atletas e artistas, 
entre outros, a esperança de recuperação da educação brasileira. E, 
adiante, Cláudia Alves lembra que o objetivo precípuo dos recursos 
públicos “é o de democratizar o usufruto do patrimônio científico, 
cultural e artístico” (2010, p. 147). 

Ora, democratizar no sentido de colocar em condição 
democrática, não está imbricado com a ideia de participação, de 
responsabilização e de bem comum? Se concordamos que sim, su-
bentende-se que a expressão a escola precisa refletir os anseios, a res-
ponsabilidade, as esperanças, o comprometimento e a diversidade de 
histórias de vida dos atores que tecem esse espaço. Subtende-se que 
é necessário viver esse espaço coletivamente, assumindo uma postura 
democrática e crítica diante da realidade escolar (da vida concreta).

Mas como? Quando? Em quais condições?
Na intenção de enfrentar ainda mais essa problematiza-

ção, organizamos um questionário, cujo objetivo geral foi o de ve-
rificar se havia a garantia de um espaço democrático, de construção 
docente coletiva nas reuniões pedagógicas, em escolas estaduais do 
Rio de Janeiro, localizadas em Niterói. Foi um levantamento reali-
zado em escolas pertencentes a esse grupo.

Por meio desse recurso, também buscamos pistas para:
Identificar a periodicidade das reuniões pedagógicas nas 

Instituições pesquisadas, a fim de entender a frequência dos diálo-
gos pertinentes às práticas cotidianas; 

Analisar a forma de elaboração das pautas das reuniões 
(se eram coletivamente ou não) e se os assuntos eram considerados 
relevantes ao espaço;

- Identificar se todos os docentes participavam das reuniões 
ou se os encontros eram constituídos sempre por um grupo seleto; 
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- Entender a avaliação que os docentes faziam da quali-
dade das reuniões pedagógicas das escolas onde trabalhavam.

Na íntegra, divulgamos a seguir as perguntas feitas aos 
docentes, elaboradas nessas perspectivas e o percentual de respostas 
obtidas em cada item:

1) Com que periodicidade ocorrem as reuniões pedagó-
gicas nessa Instituição?
(1,7%) Semanais
(0%) Quinzenais
(9,0%) Mensais
(39,3%) Bimestrais/Trimestrais
(50%) Não há agendamento, pois só ocorrem quando necessário.

2) Quem participa?
(22,2%) Todos os professores podem participar, pois o horário 
é favorável.
(7,4%) Só um grupo pode participar, pois o horário é fixo, só aten-
dendo aos professores daquele dia de trabalho na escola.
(70,4%) Não há grupo certo, pois cada vez é em um horário e dia 
diferentes.

3) Como a pauta é elaborada?
(7,1%) Coletivamente.
(35,7%) Vem pronta da Direção/Coordenação.
(57,2%) Vem pronta, mas comporta encaminhamentos do grupo.

4) Quanto aos assuntos da pauta:
(70,4%) Geralmente são relevantes e pertinentes ao cotidiano escolar.
(22,2%) Não são muito relevantes ou nem sempre representam os 
interesses da coletividade.
(7,4%) Não são relevantes para os docentes e não representam os 
interesses dos mesmos.
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5) Na sua avaliação, as reuniões pedagógicas dessa 
Instituição, na forma como ocorrem, são:
(35,7%) Espaços privilegiados de trocas, diálogos e acrescentam à 
sua prática.
(57,2%) Espaços que pouco contemplam as trocas, necessitando de 
revisão na sua proposta e composição.
(7,1%) Uma perda de tempo que fragiliza o espaço escolar coletivo.

Os percentuais alcançados não se distanciaram em nada 
do que havia surgido anteriormente, como desabafos dos profes-
sores e professoras, no dia em que conversamos sobre o assunto, 
em um evento acadêmico. Mas gerá-los foi uma forma de dar um 
primeiro passo para não ficar imersa em um discurso, que poderia 
ser ingênuo ou generalista. 

Diante desses dados, portanto, entendemos que há uma 
série de questões pertinentes às políticas educacionais brasileiras 
que se refletem no status do problema, e aqui não caberia analisar 
cada uma delas. Há muitos atravessamentos nessas respostas. No 
entanto, também entendemos que as políticas emergem das práti-
cas sociais, e que não há como dissociá-las da vida concreta, vivida 
por sujeitos reais. O desafio é fazer uma distinção clara entre aquilo 
que não passa de um discurso e aquilo que efetivamente se configu-
ra como um projeto de matriz oligárquica.

Para avançar no debate, portanto, faz-se necessário tra-
zer aportes à pauta que dialoguem especificamente com a base do 
problema, em uma perspectiva política social redimensionada para 
o contexto escolar.

Alargando o debate 

Relevante referência para pensar a educação do Brasil, 
Álvaro Vieira Pinto (1909-1987), filósofo e intelectual brasileiro, 
formula suas ideias com bases humanistas, historicistas e naciona-
listas. Esses três elementos configuram uma relação dialética em 
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seu discurso e no entendimento que o autor tem sobre o trabalho 
do educador.

Aprofundando a premissa, é pertinente destacar questões 
pontuais tratadas no livro “Sete lições sobre educação de adultos”. 
A obra foi produzida a partir de uma coletânea de aulas/confe-
rências do intelectual (roteiros de aulas que ministrou), no ano de 
1966, enquanto estava exilado no Chile, e trata de temas como con-
ceito de educação, forma e conteúdo da educação, as concepções 
ingênuas e críticas da educação e a formação do educador, entre ou-
tros assuntos. Mas especificamente na introdução do livro, ao falar 
à professora Betty Oliveira, em entrevista, em 13/03/1982, Vieira 
Pinto discorre sobre a sua visão de educação e tece uma crítica em 
relação à pedagogia alienada. Temos ali uma primeira pista para en-
tender que a falta de preparo do educador, para abalar a consciência 
ingênua, incide diretamente no prejuízo do ato educativo.

No entanto, a consciência não desperta do acaso. Ela é 
resultado de uma tessitura de relações entre a prática, as ideias e a 
realidade social. Nesse sentido, convém ressaltar que no mesmo li-
vro não há referência do intelectual a Marx e nem a Engels. Porém, 
há uma convergência de ideias entre eles quando reconhecem a im-
portância da consciência indissociada das práticas sociais. É nesse 
ponto que os autores demonstram concordar que “Não é a consci-
ência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência” 
(MARX, 2012, p. 40). 

Ampliando a discussão acerca dessa primeira ideia, sub-
sequente à introdução, ao tratar da forma e conteúdo da educação, 
o autor aprofunda o conceito de alienação. Para isso, apresenta seu 
sentido na expressão filosófica e mais restritamente no sentido his-
tórico e social, situando o sujeito privado da sua essência. É a partir 
desse entendimento que é possível constatar que a origem das ma-
trizes as quais constituem a consciência de um sujeito ou de uma 
comunidade, não emergem do contexto em que vivem, mas sim de 
uma matriz dominante, assimilada de forma alienada, sem critici-
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dade. Trata-se de um desligamento da sua realidade autêntica ou da 
sua condição de sociedade, em virtude da falta de consciência que 
tem de si mesma.

Na sequência do texto, na intenção de sinalizar o sentido 
oposto desse percurso de alienação, o intelectual brasileiro então 
introduz como imperativo da desalienação, afirmando que

a principal tarefa do educador dotado de consciência 
crítica seja incessante combate a todas as formas de 
alienação que afetam a sua sociedade, particularmente 
aquelas que imperam no terreno da educação. Para isso, 
é imprescindível que o educador se converta à sua reali-
dade, seja antes de tudo do seu próprio povo, ou melhor, 
das camadas populares de sua nação (MARX, 2010). 

É bem verdade que os conceitos de alienação e desalie-
nação encontram-se situados na aula/conferência, em uma tensão 
entre os territórios nacional e estrangeiro. Entendemos, porém, que 
o fato não me distancia da possibilidade de pensar essas ideias na 
realidade da escola quando, por exemplo, um educador deixa de 
combater as formas de alienação que afetam o seu território de atu-
ação, ou mesmo de denunciá-las nas seguintes situações: quando as 
naturaliza sem exame crítico; quando abre mão de reivindicar es-
paços para pensar coletivamente e desalienadamente, sobre os pro-
blemas que afetam diretamente o seu terreno e o seu povo; e pior, 
quando não mais se sente responsável por tensionar essas formas 
instituídas de cumprir projetos prontos.

Por fim, é pertinente tomar como referência os aponta-
mentos de Pinto (2010), quando sinaliza que um projeto hegemô-
nico é muito bem estruturado para manter a população na ignorân-
cia, na consciência ingênua, sem acesso a espaços de pensamento 
crítico. E é nesse cenário que, individualmente, um ator/professor 
corre o risco de não resistir ao reducionismo de pensar a educação 
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como processo de escolarização que ocorre no estreito espaço da 
sala de aula.

Estreitando6 o problema com as categorias da representação 
e a participação

No ano de 2005, quando a França vivia a crise da demo-
cracia, Jacques Rancière, filósofo francês nascido na década de 40, 
lança o livro “O Ódio à Democracia”, cujo conteúdo busca enten-
der o novo discurso de ódio à democracia que, naquele contexto, 
desmerece a participação popular. Para tal feito, utiliza as matrizes 
dos discursos mais conhecidas em longa duração, situando o objeto 
como questão histórica.

No capítulo “As razões de um ódio”, que encerra o livro 
citado, Jaques Rancière discorre sobre a ideia de que a democracia 
não é uma forma de Estado, pois está muito além disso. O autor 
defende a ideia de que pensar dessa maneira seria reduzi-la a uma 
condição de estado da sociedade, quando deveria ser entendida, pri-
meiramente, como forma de organização da vida concreta. Isso sig-
nifica assumir uma postura democrática não só nos discursos, como 
na prática. Como exemplo, essa lógica está presente quando um 
adulto ensina os filhos a participar das decisões da casa e quando 
todos os integrantes da família se sentem igualmente responsáveis 
pelo ambiente coletivo.

Na perspectiva dessa matriz, pensar a escola como espaço 
democrático reabilita a necessidade de uma postura de participa-
ção, comprometimento e responsabilização sobre a vida comum. 
Os problemas cotidianos precisariam ser pensados e discutidos pe-
los atores que os vivem, e as decisões deveriam emergir dos fóruns 
locais e serem assumidas por todos. Adversamente à essa lógica, 
quando tais fatos não ocorrem e as resoluções dos problemas são 
sempre delegados a um “ente com força maior”, e segundo Rancière,

6  Tomamos como referência esse termo no sentido de “tornar mais íntimo”, e não 
como um apequenamento da questão.
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Cria-se assim uma cultura do consenso que repudia os 
conflitos antigos, habitua a objetivar sem paixão os pro-
blemas de curto e longo prazo que as sociedades en-
contram, a pedir soluções aos especialistas e discuti-las 
com os representantes qualificados dos grandes interes-
ses sociais. Infelizmente, todas as boas coisas têm seu 
anverso: a multidão desobrigada de preocupação de go-
vernar fica entregue a suas paixões privadas e egoístas 
(RANCIÈRE, 2014, p. 96).

Vemos aí uma importante pista para pensar o problema 
da representação em detrimento da participação, enquanto o autor 
se esforça para desconstruir a certeza de que a representação é uma 
ideia democrática. A questão fica ainda mais clara quando o filósofo 
critica o modelo de democracia representativa que elege candidatos 
através do voto popular. No seu entendimento, isso nada mais é do 
que um consentimento para que um candidato conduza as questões 
que lhe couberem, de forma oligárquica. Nessa perspectiva, os sujei-
tos se fecham em seus desejos que julgam ser os mais importantes 
de serem alcançados, e permitem que um outro se ocupe de repre-
sentá-los na luta que deveria ser pela coletividade. 

Redimensionando essas categorias do contexto políti-
co para o escolar, cabe pensar que espaço democrático se pretende 
construir: o que alguns poucos sujeitos representam e deliberam pela 
maioria nas reuniões (entendendo que isso é democrático), ou se to-
dos têm a oportunidade de participar das discussões e decisões? Até 
que ponto essa questão realmente incomoda os professores?  

Essas são perguntas para serem pensadas, levando-se em 
conta que o compromisso com a governança deve fazer brotar em 
cada um o cuidado próprio pela coletividade. Trata-se de uma tran-
sição espacial para deslocar A Escola do lugar do ente e trazer para 
o lugar do coletivo constituído pelos sujeitos da realidade concreta. 
É um esforço para pensar a escola como nossa, retirando-a da posi-
ção terceirizada dos espectadores ansiosos por serem atendidos nas 
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suas vontades individuais, nas condições mais cômodas. Os sujeito, 
quando escola, participam de tudo o que diz respeito às suas vidas 
preocupados em zelar pelo espaço comum de crescimento e convi-
vência. Estamos falando de uma ocupação natural, sem que para tal 
seja necessária a convocação ou a autorização do alto.

No entanto, para que o espaço escolar democrático se 
configure garantido, é preciso que a dialogia seja uma prática pre-
servada como princípio, para além dos encontros que nem sempre 
são diários. Mas é urgente que os sujeitos discutam, se olhem, con-
cordem, discordem, se respeitem, resolvam, planejem.

Qual lugar contemplaria tais possibilidades senão as reu-
niões pedagógicas? Enquanto espaço instituído, não precisariam ser 
organizadas como tempos e modos de fortalecimento da escola?

Concluindo e expandindo

Reafirmando o que foi apresentado na introdução desse 
trabalho, a intenção que norteou nossa escrita foi a de provocar 
inquietações capazes de mover outros mais e mais professores e 
professoras, a pensar sobre o sentido das reuniões pedagógicas no 
espaço-tempo escolar. Assumimos o desafio consciente de que aqui 
não cabe a palavra final, e sim o fomento para resgatar princípios 
democráticos de um projeto educacional, que não seja de governo, 
mas de nação; com impactos para além de governos momentâneos.  
Um projeto que precisa garantir espaços de disputa.

Nesse esforço, quando tomamos como referência ideias 
de intelectuais de alta envergadura para alargar o debate sobre o 
problema localizando-o no território escolar, não nos coube apro-
fundar os estudos referentes aos autores em suas amplas contribui-
ções acerca de assuntos como democracia e educação. Utilizamos 
recortes e categorias que nos auxiliaram a perceber as subjetividades 
que compõem o seguinte fato: as reuniões pedagógicas ainda não 
são espaços democráticos em escolas estaduais do Rio de Janeiro, 
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situadas em Niterói, segundo os professores e professoras que res-
ponderam o questionário. Esse dado mereceu atenção.

O que precisa ficar claro é que, diante desse levantamen-
to, urge fazer um exame crítico acerca dos projetos restritivos des-
tinados à Educação. É necessário chamar a atenção para o projeto 
hegemônico bem estruturado para manter professores e professoras 
sujeitos à ignorância e à consciência ingênua, sem a visão ampla das 
questões que os afetam diretamente, assim como afetam a socieda-
de de modo geral.

Reuniões Pedagógicas não têm de ser lugares ocupados 
por pessoas que possam fazer o favor de estarem presentes, cujos 
ausentes não façam diferença. Não tem de ser um assim mesmo, 
constituído por pautas que não dialoguem com a realidade concre-
ta; que não reflitam a vida que pulsa dinâmica buscando espaços 
para ser vivida.

Por fim, após toda a problematização desse texto, silen-
ciamos em diálogo com Freire quando recusa a posição fatalista 
diante da história e dos fatos, e defende a inserção do sujeito no 
mundo. Ele nos aquieta e nos encoraja dizendo “Nenhuma realida-
de é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade 
da nossa intervenção sobre ela” (1997).
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Construção de clube de ciências para 
alunos superdotados

Felipe Rodrigues Martins7

Resumo

A evolução do conceito de superdotação está associada 
à evolução do conceito de inteligência. Segundo a Teoria dos Três 
Anéis, a superdotação é o resultado da interação de três compo-
nentes: habilidade acima da média, criatividade e envolvimento na 
tarefa. Como forma de atendimento e desenvolvimento do super-
dotado, segundo o Modelo Triádico de Enriquecimento, é possível 
construir um Clube de Ciências em que os estudantes se dediquem 
regularmente ao aprofundamento de temas relacionado às Ciências 
Naturais. O presente capítulo tem como objetivo relatar a cons-
trução e a manutenção de um Clube de Ciências em duas escolas 
da rede privada do município de Niterói, entre os anos de 2011 e 
2014, bem como descrever brevemente as atividades da Liga de 
Iniciação Científica desde 2015. Atualmente, a Liga tem como ob-
jetivos tanto o desenvolvimento de habilidades e competências para 
o desenvolvimento da pesquisa científica quanto a popularização 
e divulgação da ciência e o respeito à diversidade. As ações afir-
mativas objetivam compartilhar o conhecimento científico também 
através da arte pelo viés da cidadania.

7  Doutorando do Programa Pós-graduação em Ensino em Biociências e Saúde 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Mestre em Diversidade e Inclusão pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Coordenador do Setor Espaço de In-
clusão (SEI) do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), Coorde-
nador do coletivo Liga de Iniciação Científica (Linc) e Professor de Química dos 
Colégios Salesiano Santa Rosa e São Vicente de Paulo. (felipe_prof@yahoo.com).
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A evolução do conceito de superdotação

Toda concepção teórica é construída, em termos tempo-
rais, sob alicerces que são reflexos da visão do mundo, do ser hu-
mano e da sociedade. A evolução do conceito de superdotação está 
profundamente associada à evolução do conceito de inteligência 
(PÉREZ, 2008). Especialmente, quanto à superdotação, em termos 
históricos, os primeiros estudos foram realizados por Francis Galton, 
na Inglaterra do século XIX, por influência da teoria darwiniana, se-
gundo a qual a inteligência e outros caracteres psíquicos pareciam ser 
herdados (STEFANO, 2004).

Galton, que era primo de Charles Darwin, cunhou o ter-
mo “eugenia” em 1883, na obra Inquiries into Human Faculty and Its 
Development. Contudo, suas conclusões sobre a hereditariedade e os 
“bem nascidos” devem ser observadas sob o prisma de sua época, não 
sendo ele o responsável pela disseminação a posteriori de ideias segre-
gacionistas decorrentes do seu trabalho (FRAGA; AGUIAR, 2010).

No início do século XX, em função da obrigatoriedade 
do ensino básico público, Alfred Binet e Théodore Simon propu-
seram uma ferramenta capaz de classificar e separar as crianças se-
gundo suas possibilidades de aprendizagem (DELOU, 2001). Tal 
ferramenta chegou aos Estados Unidos e foi adaptada por Lewis 
Terman e sua equipe da Universidade de Stanford, passando a ser 
denominada escala de Stanford-Binet (OLIVEIRA, 2007). 

Na década de 1930, foram feitas diversas críticas em tor-
no do emprego excessivo e possíveis efeitos discriminatórios quanto 
a utilização dos testes psicométricos. A associação da inteligência 
a fatores genéticos recebeu também graves críticas, especialmente, 
em função do discurso eugênico nazista no contexto da Segunda 
Guerra. Consequentemente, o debate sobre a questão da inteli-
gência ficou centrado nas explicações ambientais até os anos 1960 
(DELOU, 2001). Nessa época, surgiram novas concepções de in-
teligência com orientações cognitivas descritas mais em termos de 
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estratégias e de processos de tratamento de informações do que da 
aptidão ou da capacidade mental. Sob esse prisma, os testes psico-
métricos pareciam dizer pouco quanto à experiência cognitiva dos 
indivíduos (OLIVEIRA, 2007).

Atuando, desde a década de 1970 na educação dos su-
perdotados americanos, o psicólogo Joseph Renzulli desenvolveu 
um projeto de atendimento educacional diferenciado, partindo de 
uma nova conceituação de superdotação e novos procedimentos de 
identificação. A concepção de superdotação, segundo a Teoria dos 
Três Anéis, é compreendida como resultado da interação de três 
componentes: habilidade acima da média, criatividade e envolvi-
mento na tarefa. A habilidade pode ser geral ou específica, podendo 
se manifestar pela aplicação de várias combinações das habilidades 
superiores gerais a uma ou mais áreas especializadas de conheci-
mento ou de realização humana. O envolvimento na tarefa traduz a 
capacidade para altos níveis de interesse, entusiasmo e fascínio pela 
resolução de um problema ou estudo de um assunto, enquanto a 
criatividade refere-se à capacidade para resolver problemas de for-
ma original (RENZULLI; REIS, 1986; RENZULLI, 2004).

Como forma de atendimento ao aluno superdotado, 
Renzulli propôs o Modelo Triádico de Enriquecimento como pro-
posta educacional que objetiva desenvolver o potencial do aluno 
sistematicamente, oferecendo um currículo diferenciado e estimu-
lando um desempenho acadêmico de excelência por meio de ativi-
dades enriquecedoras e significativas (RENZULLI, 2004).

O modelo se baseia na elaboração de atividades diferen-
ciadas quanto aos objetivos. As atividades do tipo I tem como prin-
cipal objetivo do Enriquecimento Escolar do Tipo I despertar o in-
teresse para o estudo. Os alunos são expostos a uma grande varieda-
de de temas, por meio de visitas, palestras, documentários, artigos, 
filmes e exposições. Nas atividades do Tipo II, os alunos aprendem 
a fazer pesquisa, bem como adquirir conhecimentos sobre meto-
dologias investigativas e desenvolvimento do raciocínio científico. 
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As atividades do tipo II são mais elaboradas com o intuito de de-
senvolver o processo de pensamento e sentimento, enquanto as do 
Tipo III promovem a reflexão sobre problemas reais, por meio de 
métodos adequados de investigação, produção de conhecimento 
inédito, resolução de problemas ou a construção de um produto ou 
serviço (RENZULLI, 2004). 

O atendimento ao superdotado no Brasil 

A Educação Especial, no país, foi organizada, a partir do 
século XIX, como um serviço educacional especializado, substi-
tuindo o ensino regular, o que propiciou a criação de instituições 
especializadas, escolas especiais e classes especiais que segregavam 
alunos que não se enquadravam no conceito de normalidade, tan-
to em termos físicos quanto comportamentais (BRASIL, 2008). 
Nesse período, a Educação Especial foi constituída a partir de um 
modelo médico ou clínico. Especialmente nas instituições psiqui-
átricas, a atividade escolar tinha pouca ou nenhuma relevância, a 
atividade educativa foi focada no desenvolvimento de atividades 
da vida diária e prontidão para a alfabetização (GLAT; BLANCO, 
2013). Por outro lado, a educação dos superdotados foi caracteriza-
da pelo contraste entre a continuidade e a descontinuidade de ini-
ciativas governamentais e não-governamentais desde 1924, quando 
foram realizadas as primeiras validações de testes de inteligência 
(DELOU, 2001).

A partir de 1929, os testes de inteligência passaram a 
subsidiar a organização nas escolas públicas das chamadas “classes 
homogêneas” por nível intelectual, bem como as classes especiais 
previstas na reforma da educação (CAMPOS, 2003). A psicóloga 
russa Helena Antipoff introduziu o termo excepcional para se referir 
a crianças cujos resultados do teste se afastaram da área de nor-
malidade. Assim, a Educação Especial passou a atender crianças e 
adolescentes que se desviassem acentuadamente da norma do seu 
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grupo em relação a uma ou mais características mentais, físicas ou 
sociais, de modo a criar um problema de desenvolvimento e adap-
tação ao ambiente social. Mais tarde, em 1945, com a preocupação 
de descobrir e educar os superdotados, Antipoff criou o primeiro 
serviço para pessoas superdotadas, reunindo estudantes de escolas 
da Zona Sul do Rio de Janeiro para estudos em literatura, música e 
teatro (DELOU, 2007; BRASIL, 2008).

O atendimento educacional a alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEE) foi regulamentado na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de dezembro 
de 1961. Contudo, ainda sob influência da clínica médica, a Lei 
referia-se ao tratamento dedicado ao excepcional (DELOU, 2007). 
Posteriormente, apesar da LDBEN de agosto de 1971, pela primei-
ra vez, ter explicitamente previsto que os alunos com deficiências 
físicas ou mentais e os alunos superdotados devessem receber tra-
tamento, não houve organização efetiva de um sistema de educação 
capaz de atender às suas NEE, o que reforçou o encaminhamento 
dos estudantes para as classes e escolas especiais (BRASIL, 2008).

A grande mudança começou apenas a ser percebida a 
partir da promulgação da nova LDBEN de dezembro de 1996. 
Sob inspiração da Declaração de Salamanca, da qual o Brasil foi 
signatário, a Lei assegurou como dever do Estado, o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) gratuito aos educandos com de-
ficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996).

Segundo as Diretrizes Nacionais de Educação Especial 
para a Educação Básica, as Instituições devem proporcionar ativi-
dades que favoreçam os alunos superdotados, o aprofundamento e 
enriquecimento dos aspectos curriculares, por meio de desafios adi-
cionais nas classes comuns, na sala de recursos ou em outros espa-
ços definidos pelos sistemas educacionais. As atividades devem ser 
oferecidas para aprofundar e enriquecer os aspectos curriculares dos 
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alunos superdotados, de modo que suas potencialidades passam a ser 
desenvolvidas (BRASIL, 2001). Os alunos superdotados têm direito 
a currículos enriquecidos e aprofundados de forma complementar 
ao currículo regular, de acordo com as habilidades e aptidões de cada 
um, e devem ter suas atividades de enriquecimento curricular de-
senvolvidas nas escolas públicas de ensino regular em interface com 
os núcleos de atividades para superdotação e com Instituições de 
Ensino Superior (IES) e institutos dedicados ao desenvolvimento e 
promoção de pesquisa, artes e esportes (BRASIL, 2009).

Diferentes visões sobre o ensino de Ciências no Brasil

Ainda que o sistema escolar brasileiro tenha dado seus 
primeiros passos com a chegada dos jesuítas, em 1549, essa primei-
ra ideia de educação formal seguia os moldes das escolas dirigidas 
por esses religiosos na metrópole e, até meados do século XVIII, a 
estrutura educacional brasileira contava apenas com alguns colé-
gios, seminários e internatos. 

Após a expulsão dos jesuítas, em 1772, foi inaugurada no 
Rio de Janeiro a Academia Científica, destinada ao estudo das ci-
ências e, graças ao início da exploração de ferro no país, foram cria-
dos, em 1812, o Gabinete de Química e o Laboratório de Química 
Aplicada, ambos no Rio de Janeiro. Entretanto, mesmo tendo em 
D. Pedro II, regente entre 1831 e 1898, a personificação do grande 
entusiasta da atividade científica, o ensino de ciências permaneceu 
desprestigiado, pois se associava à formação da classe trabalhadora.

Assim, o processo de valorização do conhecimento da 
natureza e da incorporação das ciências nos currículos escolares no 
Brasil cresceu lentamente, em virtude de um ensino clássico-huma-
nista. O panorama só começou a mudar no final do século XIX em 
função da exigência de noções de ciências físicas e naturais para a 
admissão ao curso de Medicina. Entretanto, a con cepção de ciência 
a ser ensinada não foi unânime e a conquista de espaço nos currícu-
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los não ocorreu apenas em função de sua relevância, mas esteve re-
lacionada aos processos sociais e culturais de sua época (MELONI, 
2012). Havia, basicamente, duas visões principais: uma que via a 
ciência como um instrumento de aperfeiçoamento da produção e 
promoção do pro gresso; e outra que a via como um conjunto de 
conhecimentos importantes ao homem culto e civilizado.

A reforma para os ensinos primário e secundário no mu-
nicípio da Corte e para o ensino superior em todo o Império intro-
duziu noções de física, química e história natural, com explicação de 
suas principais aplicações à indústria e aos usos da vida. A proposta 
evidenciou a intenção de ensinar ciência com o objetivo de preparar 
os jovens para exercerem as atividades da vida social e do mundo do 
trabalho, inclusive do trabalho manual (MELONI, 2012). 

No Brasil, especialmente a necessidade de preparação dos 
alunos mais aptos era defendida em nome da demanda de inves-
tigadores para impulsionar o progresso da ciência e tecnologia na-
cionais das quais dependia o país em processo de industrialização. 
A sociedade brasileira, que se ressentia da falta de matéria-prima e 
produtos industrializados durante a 2ª Guerra Mundial e no perío-
do pós-guerra, buscava superar a dependência externa e desenvolver 
uma ciência essencialmente nacional (KRASILCHIK, 2000). 

Já na década de 1940, a mais significativa busca por me-
lhorias no ensino de ciências foi a criação do Instituto Brasileiro de 
Educação, Ciência e Cultura (IBECC), que se dedicou à elaboração 
de materiais didáticos e experimentais para professores e cidadãos 
interessados em assuntos científicos. Em 1952, surgiram os primei-
ros kits de química destinados aos alunos de 2º grau. Em 1955, com 
a mudança de direção do IBECC, os novos kits eram constituí-
dos de uma caixa de material para realização de experimentos, um 
manual de instruções e um folheto com leitura suplementar sobre 
química, física ou biologia. Os kits objetivavam capacitar alunos, 
mesmo fora do ambiente escolar, a realizar experimentos e solucio-
nar problemas (BARRA; LORENZ, 1986).
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A partir dos anos 1950, fica evidente que os objetivos da 
educação são modificados em função de transformações no âm-
bito da política e da economia, tanto em termos nacionais quanto 
internacionais (KRASILCHIK, 2000). Um dos eventos importan-
tes dessa década foi o sucesso técnico-científico do lançamento do 
Sputinik I russo em 1957, o que colocou a antiga União Soviética em 
evidência quanto ao desenvolvimento científico e tecnológico. Esse 
fato gerou uma reação nos países ocidentais considerados desenvol-
vidos, como EUA e Inglaterra, que mobilizaram grande aporte de 
recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento da ciência e 
tecnologia bem como da educação científica e tecnológica, incluin-
do a educação básica como forma de incentivo a jovens talentos na 
escolha de carreiras afins (TRÓPIA, 2009). A preocupação ame-
ricana com o ensino de ciências se tornou explícita no documento 
publicado pela Comissão Presidencial Consultiva estabelecida pelo 
presidente Dwight Eisenhower em 1959 (SCHWARTZMAN; 
CHRISTOPHE, 2009).

Paralelamente, durante o breve período entre a interrup-
ção do governo de Getúlio Vargas e a instauração do regime militar, 
houve uma mudança na concepção do papel da escola, que passava 
a ser responsável pela formação de todos os cidadãos e não mais 
apenas de um grupo privilegiado. A LDBEN, de 21 de dezembro 
de 1961, ampliou bastante a participação das ciências no currículo 
escolar, que passaram a figurar desde o 1º ano do curso ginasial, 
tendo a função de desenvolver o espírito crítico com o exercício do 
método científico. O cidadão seria preparado para pensar lógica e 
criticamente e assim capaz de tomar decisões com base em infor-
mações e dados (KRASILCHIK, 2000).

A legislação permitiu ao IBECC a introdução de ma-
teriais adotados em outros países elaborados com base na investi-
gação científica (BARRA; LORENZ, 1986). Através de acordos 
firmados com a United States Agency for International Development 
(USAID), alguns vigentes até 1971, o governo brasileiro atuava so-
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bre escolas, conteúdos e métodos de ensino, no sentido de oferecer 
aos estudantes uma formação científica mais eficaz, tendo em vista 
o desenvolvimento do país (NASCIMENTO et al., 2010).

Nesse período, as mudanças curriculares preconizavam a 
substituição de métodos expositivos de ensino por métodos ativos e 
enfatizavam a importância da utilização do laboratório no ofereci-
mento de uma formação científica de qualidade aos estudantes. As 
atividades educativas tinham por finalidade motivá-los e auxiliá-los 
na compreensão de fatos e conceitos científicos, os facilitando a apro-
priação dos produtos da ciência. (NASCIMENTO et al., 2010). 

Na década de 1970, o projeto nacional do governo militar 
preconizava modernizar e desenvolver o país num curto período. O 
ensino de ciências era considerado um importante componente na 
preparação de trabalhadores qualificados, no entanto, a LDBEN, 
promulgada em 11 de agosto de 1971, atuou sobre as ciências de 
forma adversa, pois a emprestou o caráter profissionalizante, des-
caracterizando sua função no currículo. A nova legislação contur-
bou o sistema, mas as escolas privadas, cada vez mais importantes 
no cenário educacional, continuaram a preparar seus alunos para o 
curso superior e o sistema público também se reajustou de modo 
a abandonar as pretensões irrealistas de formação profissional por 
meio de disciplinas pretensamente preparatórias para o trabalho 
(KRASILCHIK, 2000).

O final dos anos 1970 foi marcado por uma severa crise 
econômica e pela eclosão de movimentos populares que exigiam a 
redemocratização do país. Nesse período, houve grande preocupa-
ção em relação ao ensino e à aprendizagem dos conteúdos científi-
cos, bem como ao desenvolvimento de habilidades científicas pelos 
estudantes com vistas a enfrentar os desafios impostos pelo desen-
volvimento (NASCIMENTO et al., 2010). 

Segundo a legislação vigente, promulgada em 20 de de-
zembro de 1996, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, a educação es-
colar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social 
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(BRASIL, 1996), contudo, segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, 

o aprendizado deve contribuir não só para o conheci-
mento técnico, mas também para uma cultura mais am-
pla, desenvolvendo meios para a interpretação de fatos 
naturais, a compreensão de procedimentos e equipa-
mentos do cotidiano social e profissional, assim como 
para a articulação de uma visão do mundo natural e so-
cial (BRASIL, 1999). 

Engana-se, no entanto, aquele que acredita que chega-
mos a um consenso em relação aos objetivos do ensino de ciên-
cias, seja no Brasil ou no mundo. Mesmo na primeira década de 
um novo século, é possível observar, a existência de duas vertentes 
principais nas questões de educação em ciências, uma mais voltada 
para capacitar os estudantes a conhecer e fazer uso da ciência exis-
tente, e outra preocupada em ver a ciência em seu contexto mais 
amplo, como um processo de construção social com importantes 
implicações para a vida das pessoas, o funcionamento das socie-
dades e do meio ambiente em que vivemos (SCHWARTZMAN; 
CHRISTOPHE, 2009).

Ideias sobre um Clube de Ciências

Segundo Chassot (2003), a ciência é uma linguagem por 
meio da qual se pretende fazer uma leitura do mundo, entretanto, 
sendo essa linguagem uma construção humana, é mutável e falível. 
Já como manifestação do conhecimento humano, a ciência pro-
põe modelos interpretativos da realidade, desenvolve leis e teorias. 
Embora o conhecimento científico seja considerado como um con-
junto de informações específicas, sobre os fenômenos naturais, está 
organizado a partir de uma estrutura que prima pela objetividade, 
a lógica e o questionamento metodológico (CHALMERS, 1993). 
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O ensino de Ciências deve considerar o estudante como protago-
nista, portanto, é fundamental o desenvolvimento de propostas que 
incentivam a construção do conhecimento por parte dos estudan-
tes. Nesse sentido, o Clube de Ciências se apresenta como espaço 
importante e complementar para a educação científica nas escolas 
(SCHROEDER, 2012). 

Mancuso e colaboradores (1996) definem Clube de 
Ciências como uma organização em que os estudantes se dedicam 
regularmente ao estudo mais aprofundado de temas relacionado 
às ciências naturais, a partir de problemas e objetivos específicos. 
Basicamente, um Clube objetiva incentivar o interesse pela ciência e 
possibilitar a vivência do “fazer ciência” como um processo constru-
tivo. Evidentemente, as atividades acontecem sob a coordenação do 
professor que orienta o desenvolvimento e a concretização de uma 
educação científica muito mais significativa para todos os envolvidos. 

A proposta de implantação de um Clube de Ciências está 
baseada na concepção de que conhecimentos científicos são cons-
truídos por meio de processos de elaboração/reelaboração que são 
pessoais e sociais, apoiados pelo professor, que busca alternativas 
que conduzam ao desenvolvimento de suas potencialidades - quan-
do um estudante problematiza, por exemplo, possivelmente está in-
teressado (DELIZOICOV et al., 2002; GIL- PÉREZ, 2005). 

A ideia de implantação de Clubes tem como objetivo ge-
ral desenvolver, por meio da educação científica, o entendimento 
dos fenômenos do mundo físico, químico e biológico e dos aspectos 
ambientais necessários para a manutenção da vida, além da com-
preensão dos processos de produção do conhecimento humano e da 
tecnologia, suas aplicações, consequências e limitações. Além desse 
objetivo, propor, via formação científica, a condução dos estudantes 
na utilização dos conhecimentos adquiridos, integrados a valores 
éticos que os auxiliem na tomada de decisões e na sua emancipação 
social e cultural (SCHROEDER, 2012).

A utilização do Clube de Ciências como ferramenta no 
atendimento ao aluno superdotado vai ao encontro tanto da proposta 
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de construção de um espaço de educação científica quanto local de 
produção de conhecimento e desenvolvimento do potencial destes. 

Um pouco sobre a gênese do Clube de Ciências

No ano de 2011, com o apoio da Coordenadora da área 
de Ciências de uma escola da rede privada do município de Niterói, 
foi feita a proposta de implantação de um projeto intitulado “Clube 
de Ciências” à Coordenação Pedagógica dessa escola, no qual os 
professores seriam orientadores no processo de aprofundamento 
do conhecimento científico e na iniciação do desenvolvimento da 
pesquisa científica com aulas de 1h40 (duas horas-aula) e duração 
de dezoito encontros semanais ao longo do ano letivo. O projeto foi 
oferecido aos alunos desde o 6º ano do Ensino Fundamental à 2ª 
série do Ensino Médio, sendo os alunos divididos em dois grupos 
em função da faixa etária/escolaridade (a saber, um grupo com os 
alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, e outro, para alu-
nos do 9º ano do Ensino Fundamental em diante). A inscrição e 
manutenção do aluno no projeto estavam condicionadas ao paga-
mento de uma taxa mensal referente ao pagamento das horas-aula 
dos professores envolvidos e compra de material necessário para 
construção dos experimentos. O sucesso da implantação do projeto 
nessa escola possibilitou a proposição, também sob a supervisão da 
Coordenação da área de Ciências, junto à Coordenação Pedagógica, 
da implantação do projeto em outra escola da rede privada do mes-
mo município nos mesmos moldes (MARTINS, 2016).

Não havia, àquela altura, qualquer embasamento teórico 
sequer sobre o comportamento de altas habilidades ou superdota-
ção. Sendo assim, o trabalho desenvolvido foi pautado basicamente 
em duas ideias: 1) explicações científicas são construídas, validadas 
em espaço de investigação orientada; 2) é necessário promover es-
paços permanentes de reflexão e troca de experiência entre docen-
tes acerca da implantação de uma concepção teórico-metodológica 
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de ensino por meio de atividades investigativas. Essas diretrizes 
fizeram que todo o processo, desde a idealização até a efetiva im-
plantação do Clube de Ciências, fosse feito em equipe, contando 
com o apoio tanto do pessoal responsável pela parte técnica dos 
laboratórios quanto da coordenação pedagógica de cada escola 
(MARTINS, 2016).

No Clube de Ciências, a ideia principal era uma estratégia 
metodológica com atividades investigativas por meio da resolução 
de problemas em que o aluno fosse conduzido a aprender a resolver 
e resolver para aprender. O desenvolvimento dos experimentos teve 
como objetivo despertar a criatividade, o raciocínio lógico e a capa-
cidade de pesquisa, desenvolvendo a autonomia e a capacidade de 
elaborar conhecimento. A elaboração das atividades investigativas 
foi uma forma de oportunizar aos alunos participar de seu proces-
so de aprendizagem, através da mobilização para a solução de um 
problema e, a partir dessa necessidade, produzir o conhecimento 
por meio da interação entre pensar, sentir, discutir, explicar, relatar 
e fazer (WILSEK; TOSIN, 2011).

Pensando no desafio de relacionar teoria e prática, os tra-
balhos foram desenvolvidos buscando grande participação dos alu-
nos. Durante a realização dos experimentos, as etapas pertinentes 
ao desenvolvimento de uma pesquisa seguindo o método científico 
foram respeitadas, sendo os alunos orientados de que a leitura, a 
análise e a interpretação dos dados e fatos que ocorrem num deter-
minado contexto são fases importantes do processo e que não de-
vem ser abolidas da rotina de um pesquisador (MARTINS, 2016).

Ao final do ano letivo de 2011, o resultado do projeto foi 
considerado positivo em ambas as escolas, tanto pelos professores 
quanto pela coordenação pedagógica. Contudo, em função da mu-
dança de direção na primeira escola, o projeto só se perpetuou na 
segunda. A partir do ano de 2012, até o ano de 2014, o Clube de 
Ciências existiu atendendo exclusivamente aos alunos dessa escola, 
que manifestavam interesse pelas Ciências da Natureza. Ao longo 
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do período de duração do Clube de Ciências, foram realizadas vi-
sitas ao Laboratório Didático do Instituto de Física (LADIF) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foram realizados 
dois encontros entre alunos do Clube de Ciências e ex-alunos que 
ingressaram em cursos universitários nas Áreas de Física, Química e 
Engenharia, além de uma visita ao Museu de Astronomia e Ciências 
Afins (Mast). Em todas as atividades, a principal motivação, além da 
própria inserção no contexto das ciências naturais, foi apresentar ao 
aluno com vocação científica a outros com o mesmo interesse.

Percebendo a necessidade de espaços que incentivassem 
o desenvolvimento do potencial científico e da experimentação e, 
a partir de 2014, ciente das particularidades dos indivíduos super-
dotados e identificando-os como sujeitos de um potencial trabalho 
que articulasse a criatividade e a reflexão, foi construída a pergunta 
da dissertação de mestrado: o Clube de Ciências poderia constituir 
um programa de enriquecimento para alunos com comportamento 
de superdotação?

Ao longo de dois anos (2014 a 2016) foi construída a disser-
tação: “Clube de ciências como ferramenta de iniciação científica para 
alunos superdotados e/ou com vocação científica” no Curso de Mestrado 
Profissional em Diversidade e Inclusão (CMPDI) da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) sob a orientação das Professoras Cristina 
Maria Carvalho Delou e Fernanda Serpa Cardoso.

A vivência no Clube de Ciências como também nas ofici-
nas ofertadas aos alunos superdotados, ainda em 2014, trouxe outro 
questionamento: é possível e importante ampliar espaços nos quais 
a ciência seja “ofertada” de forma atraente e consciente aos alunos, 
incluindo os com comportamento de superdotação?

Relato sobre algumas atividades da liga de iniciação científica

Em 2015, foi criado o coletivo Liga de Iniciação Científica 
como um espaço de pesquisa orientado para os alunos do Ensino 
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Fundamental I e II e Ensino Médio que têm interesse pronunciado 
nas Ciências Naturais, sobretudo aqueles com comportamento de 
superdotação. Nesse espaço, os professores seriam orientadores no 
processo de aprofundamento do conhecimento científico e no de-
senvolvimento da pesquisa científica.

Trabalhamos com esses alunos sob a perspectiva da inicia-
ção científica. No entanto, ao longo do tempo, sentimos a necessi-
dade de também compartilhar o conhecimento com outras pessoas. 
Em 2017, os alunos da Liga participaram da Mostra Científica do 
II Congresso Científico Tecnológico para o Ensino Médio realiza-
do pelo grupo Desenvolvimento e Inovação no Ensino de Ciências 
(Dieci) da UFF em Niterói. Nessa ocasião, foram apresentados 
diversos experimentos construídos pelo grupo como o canhão de 
batatas, o espelho infinito, o labirinto elétrico, entre outros.

Em 2018, tivemos a oportunidade de participar em três 
ocasiões diferentes do evento “Sábado da Ciência”, no museu 
Espaço Ciência Viva. No primeiro evento intitulado “Visões mi-
croscópicas: do mundo visível ao atômico”, apresentamos a oficina 
“Um universo invisível aos olhos”, para a qual construímos um mi-
croscópio caseiro com um laser, uma seringa e uma base de madeira. 
Nessa ocasião, observamos uma amostra de água não tratada, uma 
de água estéril e outra de um esfregaço de mucosa bucal.

No evento “Eu amo Matemática”, realizado posterior-
mente no mesmo espaço, oferecemos a oficina “Equilíbrio de Nash 
e a formação dos cartéis”. Essa oficina começou a ser construída a 
partir da exibição para os alunos da Liga do filme estadunidense de 
2001 “Uma mente brilhante” (do original A beautiful mind).

O filme, do gênero drama biográfico, conta a história do 
matemático americano John Forbes Nash Jr. (interpretado pelo 
ator neozelandês Russell Crowe) ao longo de sua vida acadêmica 
até o recebimento do Prêmio do Banco da Suécia para as Ciências 
Econômicas, em Memória de Alfred Nobel, em 1994, por sua 
análise básica de equilíbrio na teoria dos jogos não-cooperativos. 
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O filme mostra tanto o desenvolvimento da Teoria do Equilíbrio 
quanto os aspectos particulares da esquizofrenia do qual John Nash 
era vítima. Essa foi uma grande oportunidade de discutir conheci-
mento (especialmente matemático), diversidade (especialmente a 
questão das doenças de natureza psiquiátrica, sobre as quais ainda 
há grande preconceito) e arte (pelo viés do cinema). Contudo, essa 
não seria a única oportunidade de fazermos tal interação.

O sucesso da atividade descrita, realizada a partir da exi-
bição e discussão de um filme, levou o grupo a se reunir para as-
sistir a outro drama biográfico de 2014 intitulado “O jogo da imi-
tação” (do original The Imitation Game). O filme é ambientado na 
Inglaterra da Segunda Guerra Mundial e conta a história do ma-
temático britânico Alan Mathison Turing (interpretado pelo ator 
britânico Benedict Cumberbatch).

Com o objetivo de decifrar os códigos nazistas da má-
quina Enigma, Alan é convocado a trabalhar para a Inteligência 
Britânica e acaba por construir a máquina de Turing, através da 
qual lança as bases do computador moderno e consolida o conceito 
de algoritmo. O filme aborda também a questão da homossexuali-
dade de Turing (que resultaria em um processo criminal na década 
de 1950), o que possibilitou não somente a discussão a respeito de 
algoritmo, mas também a oportunidade de conversarmos sobre as 
diferenças históricas relacionadas à diversidade sexual.

O terceiro evento realizado no espaço ocorreu no mês 
de novembro e foi intitulado “Ciência e Arte no Ciência Viva”. 
Sob a inspiração do trabalho de registro fotográfico do “jardim 
químico” realizado por Stéphane Querbes, propusemos a oficina 
“Registrando a beleza da Química”. Nessa oficina, realizamos três 
experimentos químicos distintos e convidamos o público a registrar 
com seus aparelhos telefônicos cada reação.

Desenvolvida no início do século XIX, no mesmo momen-
to histórico no qual floresce o positivismo de Comte, a fotografia 
nasce como produto do desenvolvimento tecnológico e se presta à 
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impressão de plantas para os botânicos, fotografia de arquitetura para 
o desenvolvimento urbanístico, fotografia como testemunho das des-
cobertas na área médica. Contudo, encontra uma multiplicidade de 
funções que transcendem sua utilização como ferramenta científica: 
reprodução de obras de arte; ilustração para as páginas dos jornais e 
cartazes; até a animação para a construção do cinema e da televisão 
(RIBEIRO, 1993). Apesar de compartilhar a pretensa neutralidade 
da ciência, a fotografia, ao longo do tempo, se constrói como discurso 
visual sujeito às subjetividades do fotógrafo, do tempo e do espaço 
(MACHADO, 1998). A linguagem fotográfica torna-se tanto um 
pacote de informações quanto uma nuvem de fantasia. Enquanto pa-
cote, fornece dados sobre lugares, pessoas, épocas e acontecimentos, 
ganhando sentido e valor como peça de registro histórico. Enquanto 
nuvem, é uma criação humana, marcada pelas escolhas, desejos, ima-
ginações e representações daquele que fotografa e daqueles que a ob-
servam (SONTAG, 2004). Nessa oficina, a Liga buscou conjugar a 
ciência e arte através do registro fotográfico de reações segundo a 
ótica do expectador, considerando a liberdade e o interesse de cada 
indivíduo sobre o fenômeno químico.

Finalmente, participamos também, ainda no ano de 
2018, da V Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Município de Niterói, inscrita no calendário de eventos da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia. Nela, apresentamos jogos como 
o “bingo matemático”, “dominó matemático” e “batalha naval peri-
ódica”. Por intermédio de cada jogo, buscamos aproximar o conhe-
cimento científico e matemático do grande público.

A crise de paradigmas

Neste momento, o Brasil, bem como outros países, vive 
sob a égide da polarização. Ainda que a legislação educacional pre-
conize a inclusão das pessoas com NEE e a legislação civil ampare a 
liberdade religiosa, puna a discriminação por raça ou por orientação 
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sexual, vivemos em um momento em que o respeito à diversidade 
está sendo posto em xeque. Sendo assim, é fundamental construir-
mos espaços de discussão que resgatem as conquistas tanto na área 
educacional quanto social.

A proposta da Liga de Iniciação Científica hoje é tanto 
contribuir para a formação dos alunos com vocação científica, es-
pecialmente aqueles com NEE, quanto constituir um veículo de 
divulgação cientifica e conscientização da necessidade do respei-
to à diversidade. Conjugamos ciência, arte e cidadania com ações 
afirmativas que objetivam compartilhar o conhecimento científico 
bem como reconstruímos esse conhecimento com nossos alunos 
também através da arte pelo viés da cidadania.
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Estudo de casos clínicos como proposta 
para atendimento a alunos com 

comportamento superdotado

Fernanda Serpa Cardoso8

Guilherme Soares9

Resumo

O atendimento aos alunos superdotados no Brasil ainda 
é muito precário, seja pela dificuldade de identificação, pelo desco-
nhecimento das diversas inteligências ou mesmo o despreparo para 
a realização de atividades que atinjam a esse público alvo da edu-
cação inclusiva no contexto da suplementação. Diante desse qua-
dro, o presente capítulo apresenta um relato de caso ocorrido em 
um colégio particular da cidade de Niterói – RJ, tendo como base 
conceitos abordados em estudos acerca da inteligência e superdota-
ção e a proposta do Modelo Triádico de Enriquecimento proposto 
por Joseph Renzulli. Como ação inclusiva, tal proposta pode ser 
ampliada para toda a comunidade escolar, favorecendo não só aos 
alunos com comportamento superdotado.

Meu aluno é superdotado? E agora, o que fazer? Esses 
são questionamentos comuns entre os profissionais da educação. A 
dúvida da presença de um aluno com comportamento superdotado, 
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Colégio Salesiano Santa Rosa. (fernandalabiomol@yahoo.com.br).
9  Doutor em Medicina Veterinária – Clínica e Reprodução animal pela Universi-
dade Federal Fluminense, com licenciatura plena para Ciências Biológicas pela Uni-
versidade Salgado de Oliveira. Docente do Colégio Salesiano Santa Rosa, da Uni-
versidade de Vassouras e da Universidade Santa Úrsula. (gsoaresvet@gmail.com).
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ou mesmo a certeza através de um diagnóstico, traz para o professor 
a necessidade de repensar a sua prática pedagógica de forma a aten-
der de maneira adequada um indivíduo com demandas próprias e 
peculiaridades. Mas como saber se temos nos espaços escolares alu-
nos superdotados? Como são as suas características? E mais, como 
atendê-los? Para responder a essas perguntas, o presente capítulo 
abordará um relato de caso ocorrido em um colégio particular da 
cidade de Niterói – RJ, dialogando com conceitos abordados em 
estudos acerca da inteligência e superdotação.

Como são os alunos com comportamento superdotado?

Indivíduos com altas habilidades ou superdotação com-
põem um grupo bastante heterogêneo, variando em seus interesses e 
desempenho. Enquanto uns apresentam um excelente desempenho 
em uma área específica, outros podem ser excepcionais em mais de 
uma área, isoladas ou combinadas; variam de humor, uns são mais 
introvertidos e outros mais extrovertidos (SIMONTON, 2000). A 
legislação brasileira conceitua alunos com altas habilidades ou su-
perdotação (AH/SD) como aqueles que apresentam “potencial ele-
vado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 
isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade” (BRASIL, 2008). No entanto, para alguns autores, é 
muito complexo definir os indivíduos com altas habilidades ou su-
perdotação, uma vez que esse é um fenômeno multifacetado e que 
envolve um conjunto de características da pessoa, como a criativida-
de, diversas habilidades gerais e específicas, o interesse, as oportuni-
dades oferecidas incluindo o nível de instrução e escolaridade, além 
do ambiente em que o indivíduo está inserido (CARDOSO, 2016).

 A definição do que é ter altas habilidades ou superdota-
ção tem mudado ao longo do tempo. O que antes era visto como 
unidimensional e associado ao elevado potencial acadêmico, hoje 
tem uma múltipla visão com a existência de diversos tipos de inte-
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ligência, como é apresentado na Teoria das Múltiplas Inteligências 
(GARDNER, 1983). Renzulli utiliza a palavra “superdotado” como 
adjetivo para qualificar o comportamento escolar, e não como subs-
tantivo evidenciando a necessidade de transformar os potenciais 
em desempenhos (RENZULLI, 2014). Assim, discute o desenvol-
vimento de comportamentos superdotados relacionados ao tempo, às 
pessoas e às circunstâncias e podem ser desenvolvidos de acordo 
com as associações que faz. O referido autor ainda ressalta a exis-
tência de dois tipos de superdotação: 1) o escolar ou acadêmico e 2) 
o produtivo-criativo, indicando que ambos são importantes e que 
normalmente existe uma interação entre eles. 

Enfatizando essa visão, Gallagher (2002) diz que a iden-
tificação de crianças e jovens superdotados deve ser feita conside-
rando que: 1) as habilidades dos indivíduos são uma interação ge-
nética com as experiências ambientais; 2) além de uma inteligência 
geral, chamada fator “g”, há também domínios específicos onde os 
indivíduos podem ter habilidade superior em alguns campos e 3) 
a avaliação dos indivíduos deve levar em conta suas experiências e 
não apenas o momento que está sendo vivido.

Inteligência e Superdotação

Os estudos que lidam com habilidades humanas têm evi-
denciado o conceito de comportamento superdotado, já que crianças 
e adolescentes muito inteligentes e talentosos sempre existiram em 
todos os tempos e chamam a atenção das pessoas que com elas con-
vivem. É sabido que a palavra inteligência se aplica para além do seu 
conceito, ou seja, ela ultrapassa a fronteira das características intelec-
tuais de um indivíduo. Como objeto de estudo, o conceito de inteli-
gência ao longo dos anos sempre esteve associado com os contextos 
sociais, políticos e ideológicos de uma época, estabelecendo uma liga-
ção com os valores dominantes e com as qualidades humanas enfati-
zadas pela sociedade em cada momento (MIRANDA, 2008).
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Estudos sobre inteligência vêm atravessando séculos 
e, desde a Grécia antiga, disseminando conceitos e outras vezes, 
sendo vivenciados na prática por casos verídicos relatados pela hu-
manidade (BALBINOTTI, 2005). Até o século XIX, a inteligên-
cia era atribuída ao caráter de associação de ideias simples prove-
nientes de experiências, tendo em John Locke seu grande defensor 
(SALGADO-NETO; SALGADO, 2011). Ainda no Século XIX, 
Francis Galton analisou a inteligência como um fator genético a 
partir da hereditariedade da genialidade (DEL CONT, 2008). No 
entanto, em 1904 e 1905, foram os trabalhos de Spearman e de 
Binet e Simon, respectivamente, que marcaram definitivamente a 
investigação da inteligência humana ao longo de todo o século XX 
(LIU et al., 2007). Por meio de seus estudos é que começaram a se 
desenvolver os testes psicométricos e também a representação ma-
temática do desempenho intelectual, o QI - coeficiente intelectual. 

A partir da década de 80, as novas teorias que surgiram 
sobre a inteligência ampliaram a forma como a identificação, por 
exemplo, de alunos com altas habilidades ou superdotação deve ser 
feita, assim também como seu acompanhamento (SIMONETTI, 
2008), discutindo que a inteligência vai muito além do que a medi-
da de uma escala pode representar (LIU et al., 2011). Dentre essas 
teorias podemos citar: a Teoria dos Três Anéis de Renzulli e o mo-
delo das Inteligências Múltiplas de Gardner.

Na década de 70,  Joseph Renzulli propôs a Teoria dos Três 
Anéis sobre Comportamentos Superdotados e o Modelo Triádico 
de Enriquecimento Escolar. Em sua teoria, representada na Figura 
1, os indivíduos considerados com comportamentos superdotados 
devem apresentar três características que se sobrepõem: habilidade 
acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. 
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Figura 1: Teoria dos Três Anéis - Concepção proposta por Joseph 
Renzulli (CS – Comportamentos Superdotados).
Fonte: Adaptado de Renzulli e Reis, 1986.

Essas características não se desenvolvem sozinhas, mas 
têm como suporte o envolvimento da família, escola, colegas, entre 
outros. Essa teoria destaca ainda que nem sempre os componentes 
basilares da superdotação irão aparecer simultaneamente, o que não 
descaracteriza a identificação do indivíduo com altas habilidades ou 
superdotação. Segundo dos Santos e Peripolli (2011) “o essencial 
é que eles interajam entre si e em algum grau, para que o coefi-
ciente de produtividade possa insurgir”. Renzulli ainda propõe a 
implementação de atividades escolares que ele chama de Modelo 
Triádico de Enriquecimento (RENZULLI; REIS, 1997), as quais, 
segundo pesquisas posteriores, ajudariam não só aos indivíduos 
identificados com comportamentos superdotados em um ambiente 
escolar, mas a todos os outros alunos matriculados na unidade que 
oferecesse essas atividades.

Posteriormente, na década de 80, Howard Gardner um 
psicólogo construtivista, insatisfeito com a ideia unitária da inte-
ligência e com o fato dos testes de QI serem as únicas possibili-
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dades disponíveis para se medirem a capacidade de uma pessoa, 
propôs a Teoria das Inteligências Múltiplas. Nela, o referido autor 
redefine a inteligência como habilidades para resolver problemas 
(GARDNER, 1983), identificadas, inicialmente, em ao menos sete 
áreas distintas ampliadas para nove áreas em estudos posteriores 
(GARDNER, 2005). Ao analisá-las com base em critérios constru-
ídos em pesquisa, definiu que cada uma tem origem independente, 
com limites genéticos e neuroanatômicos próprios, podendo haver 
até uma relação entre elas, mas não como um fator necessário. As 
inteligências identificadas por Gardner são: linguística, lógico-ma-
temática, espacial, musical, cinestésica, interpessoal, intrapessoal, 
naturalista e a inteligência existencial.

Muitas vezes dispersos, os variados estudos sobre inte-
ligência e altas habilidades ou superdotação são realizados em di-
versas partes do mundo, onde podemos destacar Estados Unidos, 
Canadá, Chile, Peru, Finlândia, Alemanha, China e Portugal 
(VAN HARPEN; SRIRAMAN, 2013). Esses estudos eviden-
ciam que a questão é muito mais ampla do que pensavam os estu-
diosos até a primeira metade do século XX. Com essa diversidade 
de definições e concepções sobre inteligência e toda a sua abran-
gência, incluindo a fisiologia do organismo e principalmente do 
cérebro de indivíduos com altas habilidades ou superdotação, di-
versos modelos de testes foram e são realizados ao longo dos anos 
com o objetivo de identificar os indivíduos com altas habilidades 
a fim de proporcionar a inclusão dos mesmos em ambientes que 
potencializem suas habilidades. 

Uma vez identificados por testes realizados por psicó-
logos ou pela indicação de professores, por meio da observação 
criteriosa de determinadas características presentes nesses alunos 
(DELOU, 2001), é preciso planejar atividades que atendam às 
necessidades educacionais especiais desses alunos, no modelo da 
suplementação que pode ser feito tanto na sala de aula regular 
quanto no contraturno. 
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Atendendo as demandas dos alunos superdotados
Em estudo desenvolvido em 2007, Alencar destacava 

que os indivíduos com inteligência acima da média deixam de ter 
características imutáveis para sua habilidade específica e podem 
ser influenciados por fatores ambientais (ALENCAR, 2007). O 
meio pode influenciar de várias maneiras. É possível que a crian-
ça ou adolescente seja exposto por indivíduos da própria família 
a situações que estimulem seu potencial, em outros momentos a 
escola é a principal responsável, direta ou indiretamente, por esse 
estímulo. No contexto escolar, Renzulli propõe a implementação 
de atividades chamadas de modelo Triádico de Enriquecimento 
(RENZULLI; REIS, 1997), as quais segundo suas pesquisas pos-
teriores (RENZULLI, 2004) ajudaria a toda comunidade escolar.

O Modelo Triádico de Enriquecimento (Figura 2) su-
gere a implementação de atividades de três tipos (RENZULLI; 
REIS, 1997).

Figura 2: Modelo Triádico de Enriquecimento.
Fonte: Renzulli, 2014.
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- Atividades do Tipo I: atividades introdutórias com o ob-
jetivo de que o aluno tenha contato com um vasto leque de conhe-
cimentos, que geralmente não são encontrados em currículos esco-
lares. Elas devem ser planejadas sempre de acordo com interesse do 
aluno com o objetivo de estimular a curiosidade, fomentar discus-
sões e responder questionamentos. Podem apresentar várias pro-
postas como palestras com pesquisadores da área de interesse dos 
alunos, oficinas, feiras, visitas, internet, filmes etc. (RENZULLI; 
FLEITH, 2002). 

- Atividades do Tipo II: atividades com o objetivo de contri-
buir para o pensamento de uma forma mais reflexiva e questionadora, 
com ênfase na análise, síntese e avaliação das situações apresentadas. 
Realizar uma entrevista e analisar os dados, por exemplo, fazem parte 
desse tipo de atividade. Esse tipo de enriquecimento deve promover 
no aluno a habilidade de “como fazer”, de forma que o mesmo esteja 
preparado para avaliar e interferir em situações reais. 

- Atividades do Tipo III: atividades que visam à análise e 
investigação de problemas reais, propondo soluções para os mes-
mos. Essas atividades também visam à interação dos alunos com 
professores, especialistas e colegas. Como envolve produção criati-
va, os produtos obtidos devem ser apresentados em feiras, congres-
sos, seminários etc. (RENZULLI; FLEITH, 2002). 

As práticas de enriquecimento curricular que estimulam 
o potencial dos alunos com altas habilidades têm sido alvo de dis-
cussão de muitos pesquisadores da área, que apontam a necessidade 
de ambientes que favoreçam o desenvolvimento da habilidade pro-
missora de cada indivíduo (FORTES, 2008), ampliando as ativida-
des para um maior número de alunos possível que apresentem e de-
senvolvam “comportamentos superdotados” (RENZULLI, 2004).

Com o objetivo de criar um espaço que atenda não só 
aos alunos identificados com altas habilidades, Renzulli propõe o 
Modelo de Enriquecimento para toda a Escola – SEM (Figura 3), 
que é um programa baseado em práticas de excelência encontradas 
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em vários programas para indivíduos com altas habilidades ou su-
perdotação, mas com uma meta principal que é oferecer uma apren-
dizagem desafiadora, prazerosa e superior para todos, expondo os 
alunos a diferentes temas e áreas de interesse (RENZULLI, 2004).

Figura 3: Schoolwide Enrichment Model - SEM.
Fonte: Renzulli, 2014

Além de contemplar as atividades propostas pelo Modelo 
Triádico de Renzulli para os alunos com altas habilidades, o SEM 
deve proporcionar aos profissionais da educação condições de: (1) 
conhecer as potencialidades dos seus alunos e desenvolvê-las atra-
vés de atividades de enriquecimento; (2) mesclar atividades curri-
culares padronizadas com outras que favoreçam uma aprendizagem 
significativa, com o objetivo de aumentar o desempenho acadêmico 
de todos os alunos; (3) refletirem suas práticas docentes a partir de 
programas de capacitação para toda a equipe escolar, desde ges-
tores até o professor que acompanha o aluno em sala de aula; (4) 
preparar seus alunos para participarem de uma comunidade escolar 
interativa, onde possam também ser atores das tomadas de decisões 
(RENZULLI, 2004).

Tanto o Modelo de Enriquecimento Triádico quanto o 
Modelo de Enriquecimento para toda a Escola propostos por Renzulli 
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(2004) indicam o quanto é necessário conhecer os alunos com altas 
habilidades assim como suas demandas, para que a partir delas, os ob-
jetivos dos diferentes programas sejam pensados e implementados. 

Estudos de Casos Clínicos – um modelo de atendimento 
para toda a escola

No ano de 2017, havia um aluno, matriculado, com diag-
nóstico de altas habilidades, em uma turma do 7º ano do Colégio 
Salesiano Santa Rosa em Niterói - RJ. Como previsto em Lei LDB 
9394/96, título III, item III, foi solicitado, pela supervisão pedagó-
gica do Colégio em questão, que esse aluno recebesse atendimento 
especial no modelo de suplementação, com tarefas desafiadoras de 
modo que ele não perdesse o interesse ante às atividades propostas 
para a turma. 

Esse aluno em questão era dócil, sociável e não apresenta-
va problemas em sala de aula durante as aulas ou atividades propos-
tas e se integrava bem com os demais alunos, no entanto, relatava 
tédio aos familiares quanto ao desenvolvimento das tarefas pro-
postas pela equipe de professores. Ele tinha extrema facilidade em 
apreender os conceitos propostos, mas não era o aluno com a maior 
nota da turma. Tais informações são relevantes para desmistificar 
ao leitor um perfil de superdotação de “alunos problema” ou de “gê-
nios” em relação às matérias trabalhadas na escola ou à disciplina.

Conhecendo o aluno e com as orientações recebidas da 
Supervisão Escolar, o professor de Ciências da turma iniciou um 
trabalho de atendimento a esse educando. O conteúdo de Ciências 
do 7º ano no Colégio Salesiano Santa Rosa abrange a apresenta-
ção dos cinco reinos. Ao trabalhar o Reino Protoctista, aborda-se 
também as principais protozooses. Dessa forma, para atender à de-
manda de desafios para o supracitado aluno, foi-lhe proposta uma 
atividade baseada em problematização, baseada na atividade do tipo 
III proposta por Renzulli (RENZULLI; FLEITH, 2002) descrita 
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a seguir: 1) o professor pesquisou em revistas científicas indexadas 
via Scielo10, selecionou três relatos de caso de protozooses em revis-
tas médicas e editou os textos de modo a ocultar o nome da doença 
ou qualquer referência direta a ele; 2) esses relatos de caso editados 
foram entregues ao aluno para que ele pesquisasse e resolvesse os 
casos clínicos, o que foi muito desafiador para ele, visto que abor-
dava sintomatologia real e terminologia técnica e científica usada 
nas publicações médicas; (3) após as tentativas de solução por parte 
do aluno, foram-lhe dados os artigos na íntegra para que, após sua 
pesquisa, confrontasse os resultados que obteve com os narrados 
nos relatos de caso. 

O resultado foi muito positivo, pois o aluno sentiu-se re-
almente motivado com a solução dos casos clínicos e se empenhou 
bastante com o trabalho proposto. Se acertou tudo? Não importa, 
pois, o aprendizado foi muito além do que meramente saber ou não 
sintomas e alterações clínicas de protozooses, atingindo o objeti-
vo proposto por Renzulli (2004) ao sugerir que o professor insira 
nas atividades curriculares padronizadas, outras que favoreçam uma 
aprendizagem significativa.

Pensando na ampliação da atividade para toda escola, con-
forme proposto no Modelo de Enriquecimento para toda a Escola 
de Renzulli, o professor optou por utilizar a atividade inicialmente 
pensada para o aluno com diagnóstico de altas habilidades também 
para alunos do Ensino Médio, em um projeto do Colégio Salesiano 
Santa Rosa intitulado “Sala de Estudos”. Em tal projeto, há um espa-
ço na escola, no qual os alunos podem realizar tarefas de sua escolha, 
sozinhos ou em grupo, em um determinado horário de aula pré-es-
tabelecido. Ele tem a finalidade de trabalhar a autonomia do aluno 
quanto ao seu planejamento de tempo e sua rotina de estudos. 

Os mesmos casos clínicos foram disponibilizados para os 
alunos da 1ª série do Ensino Médio que estavam estudando tam-

10 Disponivel em: www.scielo.br

http://www.scielo.br
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bém, porém de forma mais aprofundada, as principais protozooses. 
Os alunos espontaneamente se envolveram na solução dos casos 
clínicos que geraram muita discussão e pesquisa por parte deles, 
desenvolvendo, igualmente, atividades do tipo III propostas por 
Renzulli (RENZULLI; FLEITH, 2002). Eles relacionavam os 
sintomas escrevendo em um quadro branco e iam debatendo sobre 
seu significado clínico e de que modo esses sintomas se encaixavam 
com as doenças trabalhadas em classe. Esse brainstorming para o 
diagnóstico fez com que os próprios alunos batizassem a proposta 
como “Projeto Dr. House” em referência ao seriado Dr. House, es-
trelado pelo ator Hugh Laurie. 

O índice de acerto dos alunos, o que também não é o 
mais relevante no caso, foi similar ao do aluno do 7º ano descrito 
neste relato, enfatizando dois aspectos importantes: 1) a capacidade 
do aluno, mais novo, com altas habilidades em realizar uma tarefa 
sozinho com o mesmo desempenho de alunos do Ensino Médio e, 
portanto, com um grau de escolaridade mais avançado; 2) a possi-
bilidade de ampliar as atividades propostas para toda a escola, con-
forme sugerido por Renzulli (2004).

A repercussão foi tão positiva que os alunos da 2ª série do 
Ensino Médio começaram a pedir aos professores de biologia para 
que se fizessem o mesmo para eles, ajudando-os a refletir sobre sua 
prática pedagógica. 

Considerações Finais

Indivíduos com inteligência acima da média podem ter 
sua habilidade específica influenciada por fatores ambientais, como 
atividades desenvolvidas em ambientes escolares. Essas atividades 
são importantes não só na ampliação do repertório cognitivo do 
aluno, mas principalmente na sua auto-afirmação enquanto aluno 
com comportamento superdotado. Uma vez desenvolvidas, pen-
sando os aspectos do tipo de inteligência, acima da média, que tal 
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indivíduo possui, é possível que o repertório seja ampliado não só 
pensando em outras atividades para o próprio aluno como também 
para todos os alunos da escola. Verifica-se, também, que atividades 
problematizadoras como as propostas no tipo III de Renzulli são 
relevantes para todo o corpo discente. Dessa forma, seria interes-
sante que o professor, ao desenvolver o seu planejamento, o faça de 
forma a incluir os alunos com comportamento superdotado, sem 
evidenciar o seu “diferencial”, através de propostas pedagógicas 
pensadas para toda a turma.
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Harry Potter como guia metodológico no 
Programa Mais Educação:  

uma escolha sensível 

Jamilly Moraes Silva11

Resumo

O estudo evidencia como livros infantis e juvenis best-
-sellers podem ser utilizados na elaboração de projetos no ambien-
te escolar, tendo em vista a escolha dos alunos, a fim de despertar 
a criatividade e interesse pela leitura. Neste capítulo, detalha-se o 
passo a passo de elaboração e aplicação de um projeto de incentivo 
à leitura, desenvolvido pela monitora da disciplina “Letramento” 
em uma escola estadual de Niterói, no contexto do Programa Mais 
Educação. A pesquisa, de natureza qualitativa, é norteada pelo pa-
radigma indiciário de Ginzburg (1989), levando em consideração o 
estudo “a leitura mennocchiana”, desenvolvido por Cunha (2009), 
tendo como fundamentos os estudos do letramento (STREET, 
2014; FREIRE 1987), os gêneros discursivos (BAKHTIN, 1998, 
2003) e o conhecimento escolarizado (GOULART, 2003, 2010). 

Introdução

A pesquisa demonstra como livros infanto-juvenis, os 
quais algumas vezes sofrem preconceito por não fazerem parte dos 

11  Mestre em Estudos Linguísticos, pela Faculdade de Formação de Professores 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPLIN - UERJ/FFP). Graduada 
em Letras Português e Literaturas, pela mesma universidade (UERJ/FFP).  Mem-
bro (estudante) do Grupo de Pesquisa Linguagem & Sociedade (UERJ/FFP-C-
NPq). Tem como foco pesquisas nas áreas de letramento e linguística aplicada. 
(jamillyms@gmail.com).
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cânones literários, podem ser utilizados no âmbito escolar, a fim 
de despertar o interesse pela leitura, escrita e ensino de gêneros 
de forma lúdica. Tal estudo pode contribuir para que professores 
possam colaborar para despertar o gosto literário nos alunos, já que 
muitas vezes são esses os primeiros livros com os quais as crianças e 
os jovens realizam sua experiência com a leitura. 

Essa temática se justifica pela sua relevância no ambiente 
educacional e social, uma vez que demonstra uma forma prática de 
ressignificação da escola, sendo ela espaço de construção de conhe-
cimento e cidadania. 

As práticas de letramento foram desenvolvidas no contex-
to do Programa Mais Educação (PME), elaborado pelo Ministério 
da Educação (MEC, 2010) e adotado nas escolas públicas, e con-
tava com a participação de monitores, cuja função era atuar nas 
disciplinas do referido programa. 

O estudo busca trazer contribuições pertinentes, visto que 
pode ser considerado um uso prático do letramento social, demons-
trando que nas atividades escolares é possível praticar cada vez menos 
um ensino baseado no modelo autônomo de letramento (STREET, 
2014) em prol de uma prática libertadora (FREIRE, 1987), estimu-
lando gradativamente a leitura dos alunos, a fim de que se tornem crí-
ticos e participantes no meio escolar e, consequentemente, no meio 
social mais amplo, uma vez que tomem gosto pela leitura e a partir dela 
aprendam e passem a fazer e a compreender as suas possíveis inter-
pretações, levando este aprendizado para o meio social onde circulam.

A escola e o Programa Mais Educação

O Programa Mais Educação é um projeto de âmbito na-
cional, que teve início no ano de 2007, com o objetivo de instituir 
a educação em tempo integral nas escolas públicas municipais e 
estaduais de ensino, prioritariamente as que possuem baixo Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e situações de 
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vulnerabilidade educacional e social. O PME tem como foco me-
lhorar a aprendizagem dos alunos em Língua Portuguesa (lecio-
nadas na disciplina Letramento) e Matemática, visando à redução 
da desigualdade educacional. Além das disciplinas obrigatórias 
(Letramento e Matemática), o PME estabelecia outras, a saber: 
História em quadrinhos, Informática, Dança, Teatro e Projeto 
Segundo Tempo (Educação Física). Cabia a cada escola escolher 
as oficinas que se adequassem melhor à sua realidade e público, 
abrangendo o acompanhamento pedagógico de diversas áreas do 
conhecimento, cultura, artes, saúde, esporte e lazer. 

Entre os anos de 2011 a 2013, época em que atuei como 
monitora do PME, a escola atendia, aproximadamente, 100 estu-
dantes da região para cursar o ensino fundamental (5º ao 9º anos). 

A coordenação do PME, composta por duas professoras, 
que compreendiam muito bem a realidade de escola, tinha a função de 
orientar e dar suporte sempre que necessário aos monitores. No entan-
to, a proposta era nova para todos os que estavam inseridos no PME. 

Segundo o documento do MEC (2010), o foco da disci-
plina Letramento seria o ensino de diversos gêneros discursivos du-
rante as aulas, o que era feito por mim. Havia um material de apoio, 
com sugestões de atividades para os alunos de cada segmento, fo-
cados na realização de avaliações como o Saerj12, Saerjinho e Prova 
Brasil, que servem de indicadores do ensino do Estado do Rio de 
Janeiro e a nível nacional. Além de abranger a leitura e a escrita, 
visando a sua aplicação social, a disciplina Letramento ainda con-
tava com o apoio para aquisição de livros pelo Programa Nacional 

12  “O Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro existe 
desde 2008 e foi criado com o objetivo de promover uma análise do desempenho 
dos alunos da rede pública do Rio de Janeiro nas áreas de Língua Portuguesa e 
Matemática. A avaliação envolve as turmas do 5º e do 9º ano do Ensino Funda-
mental, da 3ª série do Ensino Médio, das fases equivalentes da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), do 4º ano do Ensino Normal e pelos concluintes do Programa 
Autonomia.” Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?ar-
ticle-id=843535 
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da Biblioteca Escolar (PNBE), o que as bibliotecárias da escola em 
questão faziam com frequência. Esse foi um fato que fez com que 
houvesse a aproximação entre a monitora de letramento e o espaço 
da biblioteca. Tendo isso em vista, posteriormente criei o projeto de 
incentivo à leitura.

Na escola, para a participação no PME, os alunos eram 
agrupados de acordo com os anos escolares. No entanto, devido à 
evasão crescente, os monitores começaram a trabalhar com turmas 
multisseriadas, fato que se tornou um desafio para o monitor na ela-
boração de atividades que atendessem às necessidades dos alunos. 
No meu caso em particular, agrupava os alunos, em sala de aula, por 
ano escolar para desenvolver o trabalho na disciplina de Letramento.

A escola em ação: o projeto de incentivo à leitura

Ao iniciar minhas atividades como monitora do PME, 
nessa escola, no ano de 2011, já frequentava o curso de Letras 
Português e Literaturas, na Faculdade de Formação de Professores 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ). 
Cheguei à escola convidada por uma amiga, que, por sua vez, foi 
convidada para atuar no PME na área de Matemática e, assim 
como eu, a maioria dos monitores estava no início da graduação. 
Com a pouca experiência em sala de aula para o desenvolvimento 
da prática docente, comecei, a princípio, a me guiar pelo material 
didático destinado ao PME, na disciplina Letramento. 

No início, eu elaborava atividades que atendessem às ne-
cessidades das cinco turmas (nomeadas como turmas A, B, C, D 
e E), utilizando em muitas dessas atividades meios lúdicos para a 
aprendizagem da linguagem. O desenvolvimento das atividades e a 
resposta dos alunos foram o ponto de partida para que eu passasse a 
pensar em um meio de atrair os alunos para as aulas: para aprende-
rem o conteúdo bem como a de ter consciência e compromisso com 
a própria aprendizagem, participando de maneira ativa das aulas. 
Foi assim que nasceu o projeto de incentivo à leitura.
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O projeto de incentivo à leitura foi realizado na biblioteca 
da escola e surgiu devido à minha inquietação ao ver que a evasão 
das aulas era muito grande. Ele foi inserido como parte do PME e 
as aulas passaram a ser, em sua maioria, no espaço da biblioteca. Isso 
possibilitou que o aprendizado ocorresse de forma mais tranquila, 
uma vez que eles estavam inseridos na dinâmica lúdica e competiti-
va. Antes, os alunos não viam nenhum ponto positivo em ficar mais 
tempo na escola, assistindo mais aulas do que antes, sem a cobrança 
de provas e pontuação dada pelos professores. Pelo contrário, sen-
tiam-se cansados e obrigados a ficar por mais tempo no ambiente 
escolar. Após a implementação da nova iniciativa, com a cobrança 
de regras que lhes daria alguma recompensa no final do processo 
e pela sua estruturação ser prática, fazendo alusão a um universo 
ficcional que os atraia, passaram a ter mais atenção às atividades e a 
participarem de forma ativa.

Investiguei, primeiramente, por meio de interações em 
sala de aula, o hábito de leitura dos alunos e quais livros desper-
tavam mais o seu interesse. Em sua maioria, os livros escolhidos 
por eles eram os infanto-juvenis, tais como: a) Harry Potter, com a 
temática de magia e fantasia; b) Percy Jackson e os olimpianos, re-
ferente à mitologia grega; c) a saga Crepúsculo, narra o amor entre 
um vampiro e uma humana e; d) O Diário de um Banana, narra o 
dia a dia escolar. 

Observei que havia um ponto em comum entre as te-
máticas dos livros por eles escolhidos e por essa razão optar pelos 
referidos livros seria uma forma de atraí-los e estimulá-los à leitura. 
Dessa forma, não hesitei em trabalhar com as sagas da preferência 
dos alunos, mesmo porque o meu próprio conhecimento das obras 
facilitou bastante o desenvolvimento das atividades e o desenrolar 
do trabalho no PME com os alunos.

Com o apoio da Direção e coordenação, foram estipula-
das algumas regras de convívio escolar, a fim de incentivar os alunos 
a participarem de forma mais ativa das atividades do PME e de 
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promover a leitura de livros da biblioteca da escola. Por essa razão, 
toda a estrutura física do projeto de incentivo à leitura, assim como 
algumas aulas de Letramento, passaram a ocorrer na biblioteca da 
escola. Desse modo, as aulas ocorriam de forma mais dinâmica, 
possibilitando aos alunos a consulta de livros de forma mais rápida. 

O contexto da saga Harry Potter 

A saga de Harry Potter é composta por sete livros. O 
primeiro foi publicado no ano de 1997 e o último, em 2007, pela 
autora inglesa J.K. Rowling, e se tornou um sucesso mundial. Foi 
traduzida para 73 idiomas e adaptada para o cinema, rendendo oito 
filmes de sucesso absoluto. Apesar de uma temática fantástica, a 
história possui diversos elementos que se comunicam com o dia a 
dia do leitor, principalmente se esse leitor fizer parte da faixa etária 
para a qual os livros são destinados. 

A história tem como pano de fundo e cenário a Escola 
de Magia e Bruxaria de Hogwarts, fator que aproxima a história da 
realidade do aluno-leitor, uma vez que Hogwarts, a escola ficcional, 
possui diversos elementos do cotidiano escolar real, como professo-
res com os quais se identificam ou não, prática de esportes, brinca-
deiras, grupos de amigos, entre outros. Ou seja, apresenta pontos de 
contato entre a ficção e a realidade. 

Quando um novo aluno chega à Escola de Magia, pela 
primeira vez, assim como Harry Potter e seus amigos, ele é selecio-
nado pelo Chapéu Seletor para fazer parte de uma das quatro casas 
da escola, que funcionam como suas famílias no tempo em que lá 
estão. São elas: Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina. Cada 
casa tem características que a representam, e o Chapéu Seletor é 
colocado na cabeça de cada personagem para verificar qual caracte-
rística representaria melhor o novo membro de Hogwarts.

Durante o ano escolar, os alunos de Hogwarts competem 
pela “Taça das Casas”. Suas benfeitorias rendem pontos à sua casa, 
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assim como os alunos que infringem alguma das regras da escola 
perdem pontos em suas respectivas casas. A casa que, ao final do 
ano, obtiver mais pontos ganhará a competição. A pontuação na 
história era marcada por uma enorme ampulheta no salão principal 
de Hogwarts (Figura 4), que é controlada magicamente. Bastava 
um professor dizer quantos pontos o aluno de Hogwarts ganhou ou 
perdeu e automaticamente eram somados ou descontados. 

Figura 4: Ampulheta marcadora de pontos de Hogwarts.
Disponivel em: https://viajeinofilme.wordpress.com/2014/06/16/5-
motivos-para-visitar-the-making-of-harry-potter-london/. Acesso em : 
03 jan. 2018.

Na tentativa de uma aproximação dos alunos e de esti-
mulá-los a permanecer nas aulas, fiz uma adaptação das estratégias 
e jogos representados na saga de Harry Potter, utilizando-o como 
guia metodológico para o andamento das aulas, como a divisão de 
casas/equipes e distribuição de pontos. 

Assim, associando o universo ficcional à realidade dos 
alunos, deu-se o início à estrutura do projeto. 

https://viajeinofilme.wordpress.com/2014/06/16/5-motivos-para-visitar-the-making-of-harry-potter-london/
https://viajeinofilme.wordpress.com/2014/06/16/5-motivos-para-visitar-the-making-of-harry-potter-london/
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Detalhamento dos eixos de desenvolvimento do projeto de 
incentivo à leitura 

O projeto de incentivo à leitura foi desenvolvido em 8 
momentos organizados, inicialmente, de acordo com os seguintes 
eixos: 

MOMENTO/ EIXO I
Reconhecimento das leituras e necessidades dos alunos
Duração: aproximadamente duas semanas
Alunos participantes: Todas as 5 turmas do Programa, em seus respectivos 
horários

1ª etapa:
- Conversar com os alunos, em sala de aula, sobre o que eles consideravam leitura.
- Observar das dificuldades dos alunos com relação à leitura e escrita de diversos 
gêneros discursivos (BAKHTIN, 1997).
2ª etapa:
- Ir à biblioteca com os alunos.
- Escolher de livros por cada um dos alunos e temas que mais os atraiam. 

MOMENTO/ EIXO II
Escolha do livro base para montagem do projeto de incentivo à leitura 
(Harry Potter)
Duração: aproximadamente uma semana
Alunos participantes: Todas as 5 turmas do Programa, em seus respectivos 
horários 

1ª etapa:
- A partir da realização e observação dos itens do eixo anterior, levando 
em consideração a escolha dos alunos, a saga Harry Potter torna-se guia 
metodológico para a elaboração do projeto.
- “Transformação” do ambiente escolar real no baseado no fictício (Hogwarts).

MOMENTO/ EIXO III
Apresentação e contextualização de Harry Potter para os alunos 
Duração: aproximadamente duas semanas
Alunos participantes: Todas as 5 turmas do Programa, em dois turnos (manhã 
e tarde). Turmas mescladas.

1ª etapa: 
- Sondagem com os alunos para saber se conheciam (leram ou assistiram) a 
saga Harry Potter.
- Assistir ao primeiro filme da saga (Harry Potter e a Pedra Filosofal) com os 
alunos, a fim de contextualiza-los na história de maneira mais rápida.
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MOMENTO/ EIXO IV
Quiz para divisão de equipes
Duração: aproximadamente uma semana
Alunos participantes: Todas as 5 turmas do Programa, em seus respectivos 
horários

1ª etapa:
- Elaborar das perguntas para o quiz, baseadas na saga Harry Potter.
- Aplicar o quiz para os alunos.

MOMENTO/ EIXO V
Consolidação das equipes, das regras e ocupação do espaço da biblioteca 
escolar
Duração: aproximadamente uma semana
Alunos participantes: Todas as 5 turmas do Programa, em dois turnos (manhã 
e tarde). Turmas mescladas.

1ª etapa:
- Apresentação das casas de Hogwarts, com trecho do filme Harry Potter e a 
Pedra Filosofal.
- Divulgação do resultado do quiz, na biblioteca da escola, com simulação da 
seleção do chapéu seletor para divisão das casas de Hogwarts (equipes), baseado 
em Harry Potter. 
2ª etapa:
- Apresentação das regras do projeto de incentivo à leitura.
- Explicar sobre a pontuação das casas/equipes.

MOMENTO/ EIXO VI
Consolidação do projeto de incentivo à leitura
Duração: aproximadamente seis meses
Alunos participantes: alunos do PME

- Cobrança das regras (imagem 3) nas aulas e atividades da escola.
- Uso contínuo da biblioteca.
- Aulas do Programa Mais Educação.

MOMENTO/ EIXO VII
Premiação para a equipe vencedora da gincana (todas as equipes)
Duração: um dia.
Alunos participantes: Todas as 5 turmas do Programa.

1ª etapa:
- Passeio cultural pela cidade de Niterói.

Quadro 1: Eixos de desenvolvimento do projeto de incentivo à leitura
Fonte:  A autora.
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Descrição e caracterização das atividades 

Nessa seção, serão descritos detalhadamente cada um 
dos momentos propostos para o desenvolvimento do projeto de 
incentivo à leitura, assim como ocorreu o processo de produção 
escrita dos alunos. A presente descrição possibilita o melhor en-
tendimento de cada fase que levou ao material de análise da pes-
quisa e a utilização de Harry Potter como guia metodológico para 
a evolução do projeto, como forma de envolver e motivar os alu-
nos nas aulas do Programa.

Momento I – 1ª Etapa

Minha intenção, nas aulas de Letramento, era fazer com 
que os alunos criassem um hábito de leitura, para que esse costume os 
auxiliasse em outros aspectos de vida social e escolar. Constatei que 
eles não julgavam as pequenas leituras do cotidiano (feed de notícias 
do Facebook, outdoors expostos nas ruas, livros didáticos) inseridas 
no universo do que entendiam como leitura de livro. Tinham em 
mente, segundo a minha compreensão, que somente a leitura de um 
livro, e, em geral, a de um livro grande, era considerada por eles a 
“verdadeira” leitura. Então, perguntei-lhes quais livros eles já tinham 
lido na vida, ou começado a ler e desistido, com a finalidade de saber 
que tipo de leitura despertava o interesse e o gosto deles.  

Momento I – 2ª Etapa

Após o momento de diálogo com os alunos, depois de 
observar os livros escolhidos, comecei a dar os primeiros passos 
com relação à montagem do projeto de incentivo à leitura. A ida 
à biblioteca para realizar as atividades já foi uma estratégia para 
mudar o contexto da sala de aula por um local que pudesse ser mais 
aconchegante e acolhedor. Lá, pude observar o interesse dos alunos 
pelos livros sendo a série Harry Potter a mais disputada entre eles 
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para o empréstimo da biblioteca, o que me levou a escolhê-la como 
ponto de partida para as atividades de leitura e escrita. 

Momento II

Ao levar Harry Potter para a escola, criando o projeto de 
incentivo à leitura, consegui fazer com que os alunos começassem 
a frequentar as aulas do PME e se interessassem pelas atividades 
propostas. Afastei os “dementadores”13 e levei conhecimento aos 
alunos. Construído de maneira, a princípio, “intuitiva” e sensível, 
o projeto foi aprimorado à medida que as experiências iam sendo 
vividas nas interações, resultando da integração dos alunos às aulas. 

Momento III 

Com o intuito de inserir os alunos no contexto, propus 
que assistíssemos ao primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, 
durante a aula, com o objetivo de situar os alunos que não conhe-
ciam a história e de estimular a leitura entre todos. Após esse mo-
mento de contextualização, foi possível realizar na mesma semana 
a atividade seguinte, em que os alunos responderam ao quiz, o qual 
foi entregue a mim, e que serviu como base para dividir os alunos 
em quatro grupos, para posteriormente participar da gincana.

Momento IV

Nesse momento do projeto, os alunos foram separados 
em quatro grupos e cada um deles correspondia a uma das casas de 
Hogwarts. O critério de divisão dos alunos para as casas dentro do 
projeto de incentivo à leitura ocorreu por meio de um questionário, em 
formato de quiz (múltipla escolha, com quatro opções, sempre reme-

13  Na história de Harry Potter são os guardas da prisão do mundo dos bruxos. 
São criaturas das trevas, que se alimentam da felicidade humana, causando depres-
são e desespero.
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tendo aos traços das quatro casas de Hogwarts, como ilustra o brasão 
da figura 5), com dez perguntas aos alunos, como descrito a seguir.

Figura 5: Brasão da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
Disponivel em: https://escola-de-hogwarts.weebly.com/casas-de-hogwarts.
html. Acesso em: 03 jan. 2018.

1) cor preferida (as 4 cores das casas: azul/corvinal; ver-
melho/grifinória; amarelo/lufa-lufa e verde/sonserina).

2) animal preferido (leão/grifinória; texugo/lufa-lufa; 
águia/corvinal e cobra/sonserina).

3) qualidade com a qual mais se identifica (coragem/gri-
finória; lealdade/lufa; esperteza/corvinal e astúcia/sonserina).

4) escolha da casa (grifinória, lufa-lufa, corvinal ou son-
serina, uma vez que o Chapéu Seletor leva em consideração a opi-
nião do novo aluno).

5) matéria preferida (pessoal).
6) personagem com o que mais se identifica (um perso-

nagem de cada casa).

Momento V – 1ª Etapa

Esse momento contou com a participação de todos os alu-
nos do PME, na biblioteca da escola. A recriação do espaço da bi-
blioteca para a reprodução de situações do livro foi fundamental para 

https://escola-de-hogwarts.weebly.com/casas-de-hogwarts.html
https://escola-de-hogwarts.weebly.com/casas-de-hogwarts.html
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que a atividade acontecesse de forma lúdica. Assim, os alunos foram 
selecionados pelo Chapéu Seletor, que foi colocado na cabeça de cada 
aluno, indicando a casa para a qual cada aluno deveria se dirigir. Cada 
aluno recebeu um crachá para identificar a casa à qual ele pertenceria.

Momento V – 2ª Etapa

Após a primeira etapa do quinto momento, apresentei as 
regras aos alunos, que diziam respeito ao modo como eles teriam 
que se comportar. Confeccionei cartazes com as regras que foram 
espalhados por toda a escola, para lembrar aos alunos das situações 
em que eles teriam que angariar pontos para as suas equipes. A 
pontuação era feita com bolinhas de gude, que eram armazena-
das em tubos marcadores com a cor de cada casa. O próprio aluno, 
junto com o monitor, colocava ao final de cada aula o seu ponto no 
tubo, sendo ele positivo ou negativo. Esses pontos também eram 
registrados no caderno da casa.

Figura 6: Quadro de regras do projeto de incentivo à leitura.
Fonte: SILVA, J. M., 2012.
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Figura 7: Tubos marcadores de pontos.
Fonte: SILVA, J. M., 2012.

Figuras 8: Cadernos de registro de pontos.
Fonte: SILVA, J. M., 2012.
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Momento VI 

A nova dinâmica proposta pelo projeto de incentivo à 
leitura começou a chamar atenção dos alunos, despertando maior 
interesse e comprometimento dos mesmos. Alguns alunos retorna-
ram às atividades do PME e começaram a ler Harry Potter e outros 
livros, como leitura extraclasse, incentivados pelos amigos e para 
poder ganhar pontos para suas respectivas equipes.  

Nas aulas de Letramento, eram também abordados dife-
rentes gêneros do discurso, como contos, diários, fábulas, poesias, re-
ceitas e currículos, tendo como objetivo principal o uso real de cada 
um deles na vida dos alunos, sempre culminando em uma produção 
final, e sempre que possível era exposto na escola, muitas vezes na 
própria biblioteca. A partir dos gêneros ensinava aspectos linguísti-
cos e os papéis sociais dos gêneros apresentados em aula, para que os 
alunos pudessem fazer uso deles e reconhecê-los, conforme indicado 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. 

Momento VII 

Considerando o viés cultural, conforme o Manual de 
Educação Integral em Jornada Ampliada, documento base para 
implantação do PME, foi planejada uma recompensa para os alu-
nos, nesse momento do trabalho. No final do ano, a casa vencedora 
ganharia um passeio cultural pela cidade de Niterói. O “prêmio” foi 
determinado pela própria escola, em decorrência ao aniversário da 
cidade que estava próximo, dia 22 de novembro, como um modo de 
os alunos conhecerem mais sobre a cidade em que vivem, como as-
pectos históricos, culturais e pontos turísticos. No fim, não somente 
os alunos vencedores do projeto de incentivo à leitura foram ao 
passeio cultural, mas sim todos os alunos participantes. 
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Conclusão: escuta, olhar e tato: sentidos alertas para a 
escolha dos alunos 

Com a finalidade de compreender o mundo e os conhe-
cimentos prévios e individuais dos alunos no papel de escritores, 
assim como os movimentos da leitura e da escrita em seus textos, 
segundo a perspectiva do paradigma indiciário, observei quais eram 
as leituras que esses alunos faziam. Muitos deles não tinham o há-
bito de ler, mas os poucos que liam escolhiam livros considerados 
“literatura de massa”, livros esses que têm, em alguns ambientes, 
principalmente no acadêmico, certa rejeição. No entanto, uma das 
propostas desse estudo é que o professor, no contexto escolar, possa 
utilizar essas leituras, as vezes prévias do aluno para elaborar pro-
jetos e montar atividades, fazendo com que os alunos se envolvam 
com os conteúdos. 

Por outro lado, apesar do grande sucesso, a obra Harry 
Potter, assim como outras sagas, até hoje ainda recebe muitos rótulos, 
no campo literário, uma vez que é considerada por muitos críticos da 
área acadêmica como “baixa literatura” ou “literatura de massa”, ou 
literatura de entretenimento fácil, o que pode causar certo receio ou 
desconforto entre os professores no momento de utilizar essas leitu-
ras no contexto escolar. Porém, a opção pela “baixa literatura” deve 
ser revista no campo escolar, para ser encarada como uma porta de 
aproximação entre o professor e o aluno em direção à construção do 
hábito de leitura, que, sem dúvida, tem início no prazer de ler. 

Por essa razão, o projeto de incentivo à leitura foi crucial 
para que os alunos fossem estimulados a ler e a produzir os livros 
escritos por eles próprios. E dessas produções emana o dialogismo 
de diversas vozes, seja dos livros lidos, das interações com amigos, 
professores e familiares ou dos discursos que circulam no meio so-
cial, como notícias, textos presentes em redes sociais, entre outros.  

Em toda interação permeada pela linguagem, leva-se um 
pouco do outro e deixa-se um pouco de si no outro. Somos todos 
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nós produtos de todas as pessoas e leituras com as quais interagimos 
durante nossas vidas; mistura polifônica de tudo o que aprendemos. 
Esse movimento da linguagem viva nos torna seres sociais ativos.  

Dependendo da função em que estamos inseridos, ou que 
determinado indivíduo se insere, passamos a adquirir voz ativa, nosso 
discurso passa a carregar valores e ideologias, o que Bakhtin chama 
de “sentido ideológico”. Ele defende que “a palavra está sempre car-
regada de um conteúdo ou sentido ideológico” (BAKHTIN, 2003, 
p. 95). que será sempre definida pelo contexto na qual está inserida.
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O desenredo da linguagem: lendo 
Guimarães Rosa em sala de aula

Carla MacPherson Garcia de Paiva14

Resumo

Usar contos de Guimarães Rosa nas salas de aula nem 
sempre é tarefa fácil, pois os alunos se deparam com estruturas 
que contrariam as regras da valorizada língua padrão aprendidas 
nas aulas de Língua Portuguesa, chegando mesmo a desistir da 
leitura. Esse capítulo apresenta uma proposta de leitura do con-
to Desenredo, de Guimarães Rosa, com base nos postulados da 
Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e da Linguística Textual 
(LT), focalizando, especialmente, nos processos que constroem o 
caráter e as ações das personagens e a intertextualidade. Com apoio 
dessas duas linhas teóricas, percebe-se que é possível encaminhar a 
produção de leitura de modo a apresentar o aluno leitor à profundi-
dade do universo rosiano e aos sentidos que emergem do texto, por 
meio de sua estrutura lexicogramatical e intertextual. 

Introdução

Penetrar no universo linguístico e literário de Guimarães 
Rosa é tarefa que requer dedicação e cumplicidade do leitor, sendo 

14 Mestra em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e doutoranda em Língua Portuguesa na mesma instituição. Vinculada 
ao Grupo de Pesquisa Sistêmica, Ambientes e Linguagens (SAL/CNPq) e ao 
Grupo de Estudos em Sistêmica e Discurso (GESD/UERJ). Docente de Língua 
Portuguesa no Colégio Salesiano Santa Rosa. Áreas de interesse: língua portugue-
sa, linguística sistêmico-funcional, produção textual, leitura e ensino. http://lattes.
cnpq.br/4791573841604223. (cmgpaiva@yahoo.com.br).
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indispensável atenção às nuances narrativas, estratégica e intencio-
nalmente elaboradas ao longo do texto, em seu percurso de constru-
ção de sentido. O leitor desacostumado às criações e recriações do 
autor no campo da linguagem, especialmente o aluno acostumado 
a textos menos elaborados e de compreensão mais imediata, espan-
ta-se e, muitas vezes, afasta-se, por não estar disposto a decifrar o 
texto, a “lutar com palavras15”.

Tal tarefa é essencial, uma vez que a ressignificação do 
conteúdo discursivo é um dos traços mais marcantes no universo 
textual rosiano, pois o autor cria e recria a palavra no plano de ex-
pressão, apontando novos sentidos a serem depreendidos pelo lei-
tor, despertando-o para reflexões acerca da vida e do mundo.  São 
frases caóticas e entrecortadas, fortes inversões sintáticas, emprego 
inusitado de classes gramaticais, confronto entre português arcaico 
e neologismos, além de regionalismos, uso de provérbios populares 
e máximas do próprio autor mineiro, tudo em favor de um poético 
exercício literário, nascido de grande experimentação verbal.

Nesse sentido, as escolhas de recursos lexicogramaticais 
do autor, bem como a articulação desses na construção discursiva, 
constituem semanticamente o texto, fazendo com que, à superfície 
textual, sobreponha-se outro sentido. No conto Desenredo, às ven-
turas e desventuras amorosas das personagens sobrepõe-se a ca-
pacidade de o ser humano reinventar metalinguisticamente a sua 
história. Essa trilha semântica não é facilmente percorrida pelo lei-
tor imaturo, sobretudo por jovens alunos concluintes da 3ª série do 
Ensino Médio, segmento no qual foi aplicada a atividade que deu 
origem a este artigo.

A fim de contribuir para o desenvolvimento da competên-
cia leitora do aluno, a teoria sistêmico-funcional de Michael Halliday 
foi o suporte empregado para analisar a construção da narrativa do 

15  ANDRADE, C. D. de.  O Lutador. In: José. Rio de Janeiro: Companhia das 
Letras, 2012.
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conto de Rosa. A abordagem focalizou especificamente, para veri-
ficação da categoria lexicogramatical da transitividade na composi-
ção das personagens, a metafunção ideacional, que será brevemente 
apresentada da seção seguinte. Vale ressaltar que a terminologia da 
Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) não foi apresentada aos alu-
nos, por termos ciência de que nova nomenclatura, além de nada criar 
por si só, apenas traria confusão, prejudicando, ou, até mesmo, impe-
dindo o propósito da atividade pedagógica desenvolvida. 

Ainda na perseguição dos sentidos construídos pelo texto 
de Rosa, com amparo nos ditames da Linguística Textual, examinou-
-se mais detidamente a importância da intertextualidade no percurso 
de construção da coerência do texto. Adotou-se, portanto, a noção de 
que a intertextualidade tem importância relevante para a compreen-
são dos processos de construção do sentido da narrativa pelo leitor. 

A leitura produzida à luz das duas correntes teóricas pre-
tendeu mostrar aos alunos que o sentido de um texto depende não só 
da lexicogramática, mas também das relações intertextuais mobiliza-
das dentro do contexto de cultura dos membros de uma comunidade.

Fundamentação teórica

• A Linguística Sistêmico-Funcional e as metafunções 
da linguagem

A linguagem é um instrumento para expressão de conte-
údos reveladores das experiências de mundo que cercam o indiví-
duo e que abarcam suas dimensões interior e exterior. O ser huma-
no produz textos em gêneros diversos, com finalidades específicas 
e sob determinadas condições de produção, sempre intermediados 
pela linguagem e seus códigos, entre eles, a língua.

A abordagem funcionalista postula que a língua não pode 
ser considerada como um objeto autônomo, mas uma estrutura 
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submetida às pressões da situação comunicativa, levando-se em 
conta os interlocutores e a intenção dos falantes, fatores que exer-
cem grande influência sobre a estrutura linguística. 

Dentro do universo de teorias funcionalistas, a Linguística 
Sistêmico-Funcional (LSF) assenta-se em preceitos teóricos de-
senvolvidos por Michael Halliday, que têm como eixos centrais a 
noção de língua como escolha que exercerá determinada função 
no ato comunicativo e a relação entre linguagem e contexto social 
(HALLIDAY, 1976). Assim, a análise sistêmico-funcional do texto 
permite que as razões e intenções que originaram o texto sejam 
investigadas, associadas ao contexto social e cultural que o produzi-
ram (CUNHA; SOUZA, 2007).

Todo uso linguístico que se constitua como texto está 
sempre inserido em dois contextos encapsulados: contexto de si-
tuação e contexto de cultura. O contexto de cultura é mais amplo, 
compreendendo o universo de representações culturais e práticas 
sociais dos participantes. Dentro dele, está o contexto de situa-
ção, o ambiente imediato em que o texto está em funcionamento. 
(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) 

A realidade construída intersubjetivamente no ambiente 
do contexto de situação é formada por três variáveis: campo, re-
lações e modo. Na teoria sistêmico-funcional, o campo refere-se 
à natureza da ação social em curso, ao que está acontecendo, no 
que os participantes estão envolvidos; as relações referem-se a quem 
está participando da interação, à natureza dos papéis que desem-
penham, o grau de controle de um participante sobre o outro, a 
distância social ou o grau de formalidade; o modo refere-se à fun-
ção que a linguagem exerce e o veículo utilizado na situação comu-
nicativa, o que os participantes esperam que a linguagem faça por 
eles na situação: a organização simbólica do texto, a sua função no 
contexto, incluindo o canal (falado, escrito etc.) e também o modo 
retórico, como persuasivo, expositivo, didático e outros (FUZER; 
CABRAL, 2010). 
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As variáveis do contexto de situação são realizadas por 
significados construídos por metafunções. Sob a perspectiva da 
LSF, três metafunções organizam a linguagem a fim de concreti-
zar o objetivo básico do ato comunicativo: compreender o ambien-
te que o produziu e influir sobre nossos interlocutores (SOUZA, 
2009). Assim, a metafunção ideacional é responsável pela repre-
sentação das ideias ou dos conteúdos; a metafunção interpessoal 
revela a interação entre os usuários da língua e interlocutores do 
discurso; e a metafunção textual organiza as informações mobiliza-
das no texto. Cada uma das metafunções realiza-se a partir de um 
sistema próprio, constituído por orações e períodos, fraseados que 
se articulam sintaticamente em favor de uma construção do sentido 
do texto, conforme o quadro a seguir.

Contexto de situação (variáveis) modo relações campo

Metafunções (significados) textual interpessoal ideacional

Sistemas gramaticais (fraseados) tema modo transitividade

Quadro 2: As metafunções de acordo com seus sistemas
Fonte: A autora

Neste estudo de Desenredo, serão examinadas a metafun-
ção ideacional, em especial os processos que constituem semanti-
camente as personagens Jó Joaquim e sua amada, e a metafunção 
interpessoal presente nas metáforas interpessoais que constroem a 
perspectiva avaliadora do narrador. 

• A metafunção ideacional e o sistema de transitividade

A metafunção ideacional é construída por meio de um siste-
ma de transitividade formado por um conjunto de orações com verbos 
de predicações (ou transitividades) variadas, que permitem a identifi-
cação das atividades humanas e da realidade expressas pela linguagem. 
Dessa forma, a oração é o instrumento gramatical que permite a reve-
lação das experiências de vida, dos sentimentos e das relações existentes 
entre o mundo exterior e interior das pessoas no discurso. 
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O sistema de transitividade é composto por processos, par-
ticipantes e circunstâncias, os quais revelam quem faz o quê, a quem 
e em que circunstâncias. Processos são itens lexicais que exprimem 
uma ação, um acontecimento, um estado, um processo, um dizer, um 
existir, um sentir (grupo verbal). Participantes são os elementos que 
se associam aos processos para indicar aquele que age, sente, existe, 
pensa, encontra-se em um determinado estado (grupo nominal). As 
circunstâncias são os elementos responsáveis por indicar modo, tem-
po, lugar, assunto, entre outros (advérbio, grupo preposicional).

Cada tipo de processo estabelece seu próprio esquema de 
construir um domínio particular da experiência, a ele associando 
seus participantes específicos e circunstâncias variadas. A escolha 
de um determinado processo, em detrimento de outros possíveis, 
possibilita a depreensão do papel dos participantes no discurso. São 
os seguintes os processos do sistema de transitividade, conforme 
denominados por Halliday: material, relacional, mental, verbal, 
comportamental e existencial. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2004). No quadro a seguir, pode-se observar cada um deles e sua 
expressão semântica nos textos:

Processo Significado

Material

Representam ações e acontecimentos do mundo físico, sendo 
sentido, os responsáveis pela criação de uma sequência de 
ações concretas, sejam elas criativas ou de transformação. 
Alguns exemplos: acontecer, fazer, emergir, construir, cozinhar 
etc. Os principais participantes desse processo são o Ator e 
a Meta. Por ser o participante que realiza a ação, a presença 
do Ator é obrigatória, ainda que esteja implícito. A Meta é o 
participante a quem o processo é dirigido.

Relacional

Permitem classificar e identificar por meio de verbos como 
ser e estar, que relacionam dois participantes no discurso. 
Quando classificam, há a atribuição de identidade, classe, 
características e estados (de modo geral, os predicativos da 
gramática tradicional), podendo também indicar posse (ter). 
Seus participantes são denominados Portador e Atributo. 
Ao identificar, há o destaque dos participantes dentro de um 
grupo, sendo denominados Identificado e Identificador.
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Processo Significado

Mental

Relacionam-se ao espaço interior do indivíduo, à sua 
consciência, revelando a apreciação humana do mundo. 
Halliday divide esses processos em três subtipos: processos 
mentais de cognição (saber, entender, decidir, compreender); 
processos mentais de percepção (ver, ouvir, cheirar); e 
processos mentais de afeição (gostar, amar). Os participantes 
desse tipo de processo são o Experienciador, em cuja mente 
o processo está se realizando, e o Fenômeno, que é o 
elemento percebido/sentido pelo Experienciador.

Verbal

São processos de dizer, como falar, sussurrar e responder, 
situando-se na fronteira entre os processos mentais e 
relacionais. Seus participantes são quatro: o Dizente, 
que realiza a ação, o Receptor, para quem a mensagem é 
direcionada, o Alvo, a entidade que é atingida pelo processo, 
e a Verbiagem, a mensagem propriamente dita. 

Comportamental

São ações que englobam comportamentos físicos e 
psicológicos realizados de forma simultânea, situando-se 
entre os processos materiais e mentais, muitas vezes sem uma 
linha nítida que os distinga. Segundo Halliday, há processos 
comportamentais como, olhar, assistir, encarar, preocupar-se e 
outros, que estão mais próximos de ações mentais e outros 
que estão mais próximos de ações materiais, como dançar, 
respirar, deitar etc. Seus participantes são o Comportante, 
entidade que realiza a ação e a Extensão, que define o escopo 
do processo e pelo menos um de seus participantes seja uma 
figura animada ou personificada.

Existencial

Situado entre os processos relacionais e materiais, representam 
algo que existe ou acontece e são realizados por verbos como 
haver, existir e ter (em português brasileiro informal). Nesse 
processo, há apenas um tipo de participante, o Existente.

Quadro 3: Os processos do sistema de transitividade e seus significados
Fonte: A autora.

Não é difícil perceber a relação entre alguns pontos da 
LSF e da gramática tradicional, como, no processo material, Ator 
e Meta remeterem à ideia de Sujeito e objeto. Entretanto, como 
já salientado anteriormente, na linha sistêmico-funcional a ques-
tão da estruturação sintática subjaz à produção de significados. 
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Ou seja, não é a relação sintática que constrói os significados da 
oração, mas sim a relação semântica entre os participantes repre-
sentados por ela. Com base nisso, desenvolveu-se a atividade de 
leitura em sala de aula.

• A Linguística Textual e a intertextualidade

O diálogo entre textos é, muitas vezes, uma chave de 
compreensão da narrativa de Desenredo. São muitos os estudos do 
texto e de seus componentes de textualidade, que são os fatores 
que fazem com que ele se constitua como um todo significativo. 
Beaugrande e Dressler (1981) afirmam que a unidade de sentido no 
todo do texto existirá se houver a continuidade de sentidos entre os 
conhecimentos ativados pelas expressões do texto. Para os autores, 
haverá continuidade, essencial para a coerência do discurso, se o 
conjunto de conceitos e relações subjacentes à superfície linguística 
do texto for acessível e relevante na produção do mundo textual 
elaborado pela linguagem (MARCUSCHI, 2011). 

Um texto é aceito como coerente quando apresenta elemen-
tos e conceitos compatíveis com o conhecimento de mundo do re-
cebedor. Dessa forma, o sentido de um texto é construído tanto pelo 
produtor como pelo recebedor, que precisa deter os conhecimentos ne-
cessários à sua interpretação. Essa dinâmica interativa exige capacidade 
de pressuposição e inferência do recebedor, pois nem todos os dados 
necessários à compreensão do texto vêm de forma explícita. 

Para que a continuidade de sentidos esteja configurada no 
texto, Beaugrande & Dressler apresentam sete critérios: a coesão e a 
coerência, centradas no texto; a situacionalidade, a informatividade 
e a intertextualidade, centradas nos interlocutores; a intencionali-
dade do locutor e a aceitabilidade do interlocutor.

A intertextualidade é um importante fator de coe-
rência, na medida em que se recorre ao conhecimento prévio 
de outros textos para a cognição dos sentidos de um novo tex-
to.  Quando há intertextualidade explícita, as fontes originais 
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são citadas, sendo de fácil apreensão para o recebedor. Quando 
implícita, as fontes não são mencionadas, o que implica um 
maior conhecimento do recebedor para a recuperação dos tex-
tos-fonte. Percebe-se, então, a importância do reconhecimento 
do texto fonte e dos motivos de sua presença no texto recebido 
para a construção de sentido de um texto.

Dessa forma, analisar a intertextualidade presente no 
conto em estudo é fundamental para que se possa compreender 
mais profundamente os sentidos construídos na narrativa, para 
além da sintaxe. A retomada explícita e implícita de outros tex-
tos constrói sentidos novos, para cuja decifração conta-se com a 
adesão do leitor. 

O gênero do estudo: entre o conto e o “causo” 

Classificar Desenredo como conto é reduzi-lo à simplici-
dade que não cabe às artimanhas linguísticas de Guimarães Rosa. 
De fato, o texto é parte do último livro publicado em vida pelo 
autor mineiro, Tutameia (ROSA, 2009), uma coletânea de contos. 
No entanto, um exame mais apurado de sua estrutura narrativa le-
va-nos ao universo dos casos contados à beira da mesa nas casas mi-
neiras, ou “causos”, como são por vezes conhecidos, uma referência 
ao linguajar do povo mais humilde. 

A frase que abre a narrativa já antecipa e prepara o leitor, 
colocando-o na posição de ouvinte do que será contado: “Do narrador 
a seus ouvintes”. No conto, ou no “causo”, o narrador em terceira pessoa 
narra a história de Jó Joaquim, que se apaixona por uma mulher casada. 

Desenredo

Do narrador seus ouvintes:
– Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como 

o cheiro de cerveja. Tinha o para não ser célebre. Como elas quem 
pode, porém? Foi Adão dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria, 



87   

Rivília ou Irlívia, a que, nesta observação, a Jó Joaquim apareceu. 
Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel e pão. 

Aliás, casada. Sorriram-se, viram-se. Era infinitamente maio e Jó 
Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se. Voando o mais em 
ímpeto de nau tangida a vela e vento. Mas tendo tudo de ser secre-
to, claro, coberto de sete capas.

Porque o marido se fazia notório, na valentia com ciú-
me; e as aldeias são a alheia vigilância. Então ao rigor geral os dois 
se sujeitaram, conforme o clandestino amor em sua forma local, 
conforme o mundo é mundo. Todo abismo é navegável a barqui-
nhos de papel.

Não se via quando e como se viam. Jó Joaquim, além disso, 
existindo só retraído, minuciosamente. Esperar é reconhecer-se in-
completo. Dependiam eles de enorme milagre. O inebriado engano.

Até que -deu-se o desmastreio. O trágico não vem a 
conta-gotas. Apanhara o marido a mulher: com outro, um tercei-
ro... Sem mais cá nem mais lá, mediante revólver, assustou-a e ma-
tou-o. Diz-se, também, que a ferira, leviano modo.

Jó Joaquim, derrubadamente surpreso, no absurdo desistia 
de crer, e foi para o decúbito dorsal, por dores, frios, calores, quiçá lá-
grimas, devolvido ao barro, entre o inefável e o infando. Imaginara-a 
jamais a ter o pé em três estribos; chegou a maldizer de seus próprios 
e gratos abusufrutos. Reteve-se de vê-la. Proibia-se de ser pseudo 
personagem, em lance de tão vermelha e preta amplitude.

Ela -longe- sempre ou ao máximo mais formosa, já sa-
rada e sã. Ele exercitava-se a aguentar-se, nas defeituosas emoções.

Enquanto, ora, as coisas amaduravam. Todo fim é im-
possível? Azarado fugitivo, e como à Providência praz, o marido 
faleceu, afogado ou de tifo. O tempo é engenhoso.

Soube-o logo Jó Joaquim, em seu franciscanato, dolo-
rido, mas já medicado. Vai, pois, com a amada se encontrou - ela 
sutil como uma colher de chá, grude de engodos, o firme fascínio. 
Nela acreditou, num abrir e não fechar de ouvidos. Daí, de repen-
te, casaram-se. Alegres, sim, para feliz escândalo popular, por que 
forma fosse.
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Mas.
Sempre vem imprevisível o abominoso? Ou: os tempos 

se seguem e parafraseiam-se. Deu-se a entrada dos demônios.
Da vez, Jó Joaquim foi quem a deparou, em péssima 

hora: traído e traidora. De amor não a matou, que não era para truz 
de tigre ou leão. Expulsou-a apenas, apostrofando-se, como inédito 
poeta e homem. E viajou a mulher, a desconhecido destino.

Tudo aplaudiu e reprovou o povo, repartido. Pelo fato, 
Jó Joaquim sentiu-se histórico, quase criminoso, reincidente. Triste, 
pois que tão calado. Suas lágrimas corriam atrás dela, como for-
miguinhas brancas. Mas, no frágio da barca, de novo respeitado, 
quieto. Vá-se a camisa, que não o dela dentro. Era o seu um amor 
meditado, a prova de remorsos. Dedicou-se a endireitar-se.

Mais.
No decorrer e comenos, Jó Joaquim entrou sensível a 

aplicar-se, a progressivo, jeitoso afã. A bonança nada tem a ver com 
a tempestade. Crível? Sábio sempre foi Ulisses, que começou por 
se fazer de louco. Desejava ele, Jó Joaquim, a felicidade -ideia inata. 
Entregou-se a remir, redimir a mulher, à conta inteira. Incrível? É 
de notar que o ar vem do ar. De sofrer e amar, a gente não se desfaz. 
Ele queria os arquétipos, platonizava. Ela era um aroma.

Nunca tivera ela amantes! Não um. Não dois. Disse-se 
e dizia isso Jó Joaquim. Reportava a lenda a embustes, falsas lé-
rias escabrosas. Cumpria-lhe descaluniá-la, obrigava-se por tudo. 
Trouxe à boca-de-cena do mundo, de caso raso, o que fora tão cla-
ro como água suja. Demonstrando-o, amatemático, contrário ao 
público pensamento e à lógica, desde que Aristóteles a fundou. O 
que não era tão fácil como fritar almôndegas. Sem malícia, com 
paciência, sem insistência, principalmente.

O ponto está em que o soube, de tal arte: por antipes-
quisas, acronologia miúda, conversinhas escudadas, remendados 
testemunhos. Jó Joaquim, genial, operava o passado -plástico e 
contraditório rascunho. Criava nova, transformada realidade, mais 
alta. Mais certa?
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Celebrava-a, ufanático, tendo-a por justa e averigua-
da, com convicção manifesta. Haja o absoluto amar -e qualquer 
causa se irrefuta.

Pois produziu efeito. Surtiu bem. Sumiram-se os pontos 
das reticências, o tempo secou o assunto. Total o transato desman-
chava-se, a anterior evidência e seu nevoeiro. O real e válido, na 
árvore, é a reta que vai para cima. Todos já acreditavam. Jó Joaquim 
primeiro que todos. 

Mesmo a mulher, até, por fim. Chegou-lhe lá a notícia, 
onde se achava, em ignota, defendida, perfeita distância. Soube-se 
nua e pura. Veio sem culpa. Voltou, com dengos e fofos de bandeira 
ao vento.

Três vezes passa perto da gente a felicidade. Jó Joaquim 
e Vilíria retomaram-se, e conviveram, convolados, o verdadeiro e 
melhor de sua útil vida.

E pôs-se a fábula em ata.
Rosa, J. G. Desenredo. In Tutameia. 9ªed. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2009.

Análise do corpus

Para a atividade, cada aluno recebeu uma cópia do con-
to. Com suporte de tecnologia, projetou-se o texto para a análise 
conjunta da construção narrativa com a turma. Para analisar a 
intertextualidade, utilizou-se a internet a fim de efetuar pesqui-
sas nos casos em que o repertório sociocultural dos alunos não 
era suficiente para a compreensão total da intenção discursiva. 
Serão aqui apresentados apenas alguns dos pontos ressaltados na 
leitura. Por fim, cabe ressaltar novamente que a nomenclatura 
sistêmico-funcional presente nesta análise não foi utilizada na 
aula, empregando-se, quando necessário, os termos previstos na 
Nomenclatura Gramatical Brasileira, adotada em materiais di-
dáticos e nas salas de aula do país. 
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• A metafunção ideacional e a construção das 
personagens

Os dois primeiros parágrafos do conto apresentam as 
personagens por meio de caracterizações que revelam que, se é fácil 
definir o homem, há dificuldade em definir a mulher. 

(1) Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como 
o cheiro de cerveja.

(2) Tinha o para não ser célebre.
(3) Chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia
(4) Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel e pão.
(5) Aliás, casada.
Em (1) e (2), os processos relacionais era e tinha, asso-

ciado aos participantes Atributos cliente, quieto, respeitado e bom, 
indicam que o Portador Jó Joaquim era um homem de hábitos re-
gulares, calmo, digno do respeito da comunidade e agradável, que se 
contentava com uma vida simples e sem notoriedade.

Em (3), o processo material chamar, equivalente a nomear, 
associado ao participante Meta Livíria, Rivília ou Irlívia, já anun-
cia a dificuldade em delinear o perfil da mulher, prenunciando o ca-
ráter volúvel que se constatará ao longo da narrativa. Ao descrever a 
mulher em (4) e (5), os processos relacionais ser e ter estão elípticos, 
assim como o Portador deixando em evidência os Atributos bonita, 
morena mel e pão e casada. 

Assim, sua beleza e vivacidade são os principais atrativos 
que despertam o desejo nos homens. Não importa seu nome, sua 
individualidade; importa sua aparência, seu instrumento de poder.

(6) Jó Joaquim, além disso, existindo só retraído, minu-
ciosamente.

(7) Jó Joaquim, derrubadamente surpreso, no absurdo de-
sistia de crer, e foi para o decúbito dorsal, por dores, frios, calores, 
quiçá lágrimas, devolvido ao barro, entre o inefável e o infando.

(8) Chegou a maldizer de seus próprios e gratos abusufrutos.
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(9) Proibia-se de ser pseudo personagem, em lance de tão 
vermelha e preta amplitude.

(10) Ela -longe- sempre ou ao máximo mais formosa, já 
sarada e sã.

Jó Joaquim e a mulher passam a viver sua relação amorosa 
secretamente. Em (6), o gerúndio empregado no processo existen-
cial existindo indica o prolongamento da relação vivida discreta e 
cuidadosamente pelo Existente Jó Joaquim.

Quando vem a lume a existência de outro amante da mu-
lher, o marido traído o mata e fere a mulher. Sabendo-se também 
traído, Jó Joaquim cai em depressão, adoece. O processo mental 
desistia de crer, em (7), marca a profundidade do choque sofrido 
pelo Experienciador Jó diante do Fenômeno no absurdo: ele, aman-
te, foi traído por ela, com outro amante. O processo verbal chegou a 
maldizer, em (8), equivalente a praguejar, mostra o arrependimento 
da personagem masculina por toda a entrega e dedicação à mulher. 

Em (9), o processo material proibia, empregado na voz 
reflexiva, revela a punição autoinfligida pelo Ator Jó, ofendido em 
saber-se mais um no rol de relações da mulher que amava, um ele-
mento sem importância, como atesta o participante Meta de ser pseu-
do-personagem. E ela, a volúvel, cada vez mais bela, recuperada do tiro, 
conforme se lê em (10), na relação estabelecida entre o Portador ela e 
os Atributos formosa, sarada e sã, pelo processo relacional ser.

Segue-se a narrativa da viuvez da mulher e de seu ca-
samento com Jó Joaquim, a nova traição sofrida por ele, agora na 
condição de marido traído, e sua reação – expulsá-la, para agrado 
da comunidade e recuperação do respeito público. Jó Joaquim, en-
tretanto, sofria com a ausência da mulher e passou a construir um 
novo perfil para ela junto à comunidade, desfazendo o antigo, ma-
culado pela nódoa do adultério. 

(11) Entregou-se a remir, redimir a mulher, à conta inteira.
(12) Jó Joaquim, genial, operava o passado - plástico e 

contraditório rascunho.
(13) Criava nova, transformada realidade, mais alta.
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(14) Todos já acreditavam. Jó Joaquim primeiro que todos.
(15) Mesmo a mulher, até, por fim.
Por meio da ação, Jó Joaquim iniciou o processo de perdão 

da mulher, como se depreende em (11), por meio dos processos ma-
teriais remir e redimir.  A transformação da imagem de Livíria se ini-
cia com o apagamento do passado, como o sentido construído pelos 
processos materiais operava e criava, em (12) e (13), respectivamente. 

Em (14) e (15), o processo mental acreditavam, em elipse 
no segundo item, indica que, por meio do poder criador da língua, 
Jó Joaquim fez surgir uma nova mulher, de história limpa e proba, 
irretocável e crível, não só para a comunidade, mas também para ele 
e para a própria mulher. Todos esquecem o passado e vivem o novo 
presente. Assim, é a linguagem que constrói a nova identidade da 
mulher, agora Vilíria, plena de honradez e felicidade na nova vida 
com Jó Joaquim, ainda que seu nome denuncie os contrastes de sua 
personalidade: vil e lírio, o mal e a pureza.

• A intertextualidade na construção de sentido do texto

Em Desenredo, os sentidos construídos pela intertextuali-
dade são muitos, e são materializados por referências a textos consa-
grados, a provérbios e ditados populares, mantidos ou desconstruídos. 

No primeiro parágrafo do texto, estabelece-se a intertex-
tualidade com o texto bíblico, tanto pela nomeação da personagem 
Jó, como pela referência a Adão e Eva. 

(30) Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como 
o cheiro de cerveja.  

(31) Foi Adão dormir, e Eva nascer.
Na narrativa religiosa, Jó é o personagem bíblico envolvi-

do numa disputa entre Deus e Satanás. Para provar a lealdade de Jó, 
Deus o despoja gradativamente de todos os bens materiais. A cada 
perda, Jó mostrava-se resignado e confiante na providência divina. 
Essa resignação diante do sofrimento fez de Jó um símbolo da pa-
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ciência. Em (30), a personagem masculina do conto, Jó Joaquim, 
assim como seu homônimo bíblico, não se revolta diante do so-
frimento causado pelas traições. Sofre calado, pacientemente, ou a 
afasta de sua vida, em atitude oposta ao do primeiro marido da mu-
lher, que ao descobrir-se traído, matou o amante e feriu a mulher. 

Em (31), recupera-se a origem do ser humano, segundo 
a concepção religiosa, nas figuras de Adão e Eva são personagens 
do Gênesis, um dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Deus 
criou Adão, o primeiro homem, e, percebendo-o solitário e infeliz, 
tirou-lhe uma costela e criou Eva. Criada para ser a companhei-
ra de Adão, Eva foi a causa de sua desgraça, pois induziu-o a de-
sobedecer a ordem de Deus comendo o fruto proibido, metáfora 
do sexo, acarretando a expulsão de ambos do paraíso. No conto de 
Rosa, a mulher também é a causadora da infelicidade do homem. 
Assim, o leitor/ouvinte, recupera o texto religioso já preparado para 
o possível desenrolar da narrativa, esperando ouvir uma história de 
sedução e desgraça. 

Outros intertextos são construídos com provérbios do 
universo cultural brasileiro, adulterados ou subvertidos, demandan-
do uma reelaboração por parte do leitor/ouvinte.

(32) Vá-se a camisa, que não o dela dentro.  
(33) A bonança nada tem a ver com a tempestade. 
Em (32), recupera-se o provérbio “Vão se os dedos e fi-

cam os anéis”. Por meio das metáforas que constituem o provérbio 
e sua variação, o leitor infere que a perda do amor (a camisa; os de-
dos) é compensada pela manutenção da dignidade e do respeito de 
Jó Joaquim na comunidade. Em (33), há a subversão do provérbio 
“Depois da tempestade vem a bonança”, mostrando que o sofri-
mento de Jó Joaquim não passou depois do escândalo, ao contrário 
do que enuncia a fonte intertextual.

O narrador vale-se ainda de intertextualidades cujas fon-
tes estão no mundo clássico, como se indicando que a história de Jó 
Joaquim não é nova, mas se repete na linha do tempo.
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(34) Sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer 
de louco.  

(35) Ele queria os arquétipos, platonizava.
Em (34), recupera-se A Odisseia, poema épico atribuído 

ao poeta grego Homero, Ulisses casa-se com Penélope e é chamado 
para participar da guerra de Troia. Não querendo deixar sua esposa, 
finge-se de louco para não ir ao combate. Para Jó Joaquim, fingir-
-se de louco significa apagar o passado para construir uma nova 
história. Nas duas narrativas, o amor é o sentimento que move os 
homens, embora com objetivos diferentes: Ulisses não quer partir 
para longe da esposa e Jó Joaquim quer libertar a esposa adúltera 
diante de si e da comunidade.

Ao recuperar o conhecimento sobre os modelos do filó-
sofo Platão em (35), o leitor/ouvinte infere a decisão de Jó Joaquim 
em construir uma imagem de perfeição para a mulher: bela como 
antes, mas pura e casta, de acordo com os padrões morais de sua 
comunidade. 

Ao inverter e transformar certos ditos populares, o narra-
dor explora a possibilidade de renovação da linguagem de formas 
consolidadas e fixadas pelo uso. A alteração de clichês e as combi-
nações inesperadas provocam o estranhamento no leitor/ouvinte. 

(36) Voando o mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento
(37) As aldeias são a alheia vigilância
(38) Todo abismo é navegável a barquinhos de papel
Os excertos acima estão na parte inicial do conto, após a 

introdução das personagens e a informação sobre o início de seu re-
lacionamento amoroso. O excerto (36) compreende um conhecido 
clichê usado no Brasil: tudo ir de vento em popa, significando que 
tudo vai bem.  Recuperando-o, o leitor/ouvinte compreende o sen-
tido de felicidade e prazer que envolve a vida dos amantes naquele 
momento. A seguir, o narrador aponta o perigo da exposição diante 
da comunidade em (37), remetendo à conhecida e intrometida prá-
tica de vigiar a vida dos outros.
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A situação pode ser extremamente perigosa, sentido que 
emerge de (38), indicando a necessidade de tomar cuidado, numa 
alusão intertextual a “todo cuidado é pouco”, também conhecido 
clichê popular. 

Além desses exemplos de intertextualidade que recupera 
conteúdos de outros textos, é importante ressaltar outro tipo: a refe-
rência à forma de outros gêneros textuais na frase de encerramento 
do conto Desenredo. 

(39) E pôs-se a fábula em ata.
A fábula e a ata são gêneros textuais com formas diferentes 

de enquadramento da realidade. A primeira é uma narrativa curta, 
que recria a realidade humana pela linguagem com o objetivo de 
transportar, pelo discurso, um ensinamento de ordem moral. A se-
gunda é o registro escrito de um evento como assembleia ou sessão de 
julgamento, expressando os acontecimentos tal como se sucederam, 
fixando um valor de verdade da realidade por meio da linguagem

Na potência criadora de Guimarães Rosa, tem-se, então, 
um conto com características de contação de caso, que o narrador 
nomeia de fábula e se converte em ata. A narrativa é fabular porque 
é a recriação da realidade vivida por Jó Joaquim e a mulher por meio 
da linguagem, instituindo uma nova ordem moral para o casal. A 
imagem positiva da mulher e a concretização dessa nova realidade, 
construtos da linguagem, tornam-se definitivas pelo apagamento 
do passado, fixando-se como o registro de uma ata, consistindo 
numa nova verdade na comunidade em que vive o casal.

Considerações finais

A narrativa de Guimarães Rosa é plena de manobras e 
malabarismos linguísticos que surpreendem e confundem um leitor 
imaturo ou inexperiente e, por isso, o trabalho com seus textos em 
sala de aula costuma ser tarefa árdua para o professor. Lê-lo privile-
giando apenas a superfície textual em suas estruturas morfológicas 
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e sintáticas, desprezando os percursos construtores de sentidos que 
subjazem a ela, é desprezar a riqueza literária do autor.  

Com a análise aqui efetuada, ainda que não se te-
nham abarcado todas as possibilidades semânticas presentes em 
Desenredo, pretendeu-se contribuir para a prática docente usando o 
instrumental da Linguística Sistêmico-Funcional e da Linguística 
Textual. Com auxílio da primeira linha teórica, constatou-se que a 
análise da metafunção ideacional favorece a percepção da constru-
ção dos sentidos que elaboram as personagens. A segunda vertente 
teórica possibilita que os sentidos textuais sejam construídos pelo 
descortinamento de outros textos prévios trazidos ao conto.

Com tal aporte teórico, é possível demonstrar ao alunado 
que a marca de oralidade representada pela estratégia de contação 
de “causo”, a profusão de referências intertextuais, as recriações e 
subversões de provérbios e clichês e a inovação sintática na (des)
construção de frases são estratégias narrativas conduzidas por um 
autor hábil em manter a atenção de seu leitor/ouvinte. 

Como propósito maior, espera-se que essa atividade de lei-
tura monitorada e assistida contribua para que o aluno se dispa do 
medo de ler o texto rosiano e que se desenrede da dificuldade e da 
insegurança, para construir um novo enredo para sua vida de leitor.

Referências 
ANDRADE, C. D. O Lutador. In: José. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2012. 

CUNHA, M. A. F da.; SOUZA, M. M de. Transitividade e seus contextos de uso. 
Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.

FUZER, C.; CABRAL, S.  Introdução à gramática sistêmico-funcional em língua 
portuguesa. Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina, 2010.

HALLIDAY, M. A. K. Estrutura e função da linguagem. In: LYONS, J. (org.). 
Novos horizontes em linguística. São Paulo: Cultrix, Ed. da Universidade de São 
Paulo, 1976.

HALLIDAY, M.A.K.; MATTHIESSEN C. M. I. M. An introduction to function 
grammar. 3. ed. London: Arnold, 2004.



97   

MARCUSCHI, L.A. Linguística textual: o que é e como se faz? São Paulo: Pará-
bola Editorial, 2011.

ROSA, J. G. Desenredo. In: Tutameia. 9. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2009.

SOUZA, M. M. Transitividade e ensino: compreendendo a construção de opini-
ões no editorial. Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Revista Odisséia 
nº 3, PPGEL/UFRN, 2009. Disponível em: http://www.cchla.ufrn.br/odisseia/
numero3/arquivos.

http://www.cchla.ufrn.br/odisseia/numero3/arquivos/Medianeira_Souza_TRANSITIVIDA
http://www.cchla.ufrn.br/odisseia/numero3/arquivos/Medianeira_Souza_TRANSITIVIDA


98   

SalesiHorta: um relato de experiência

Sandra Heloisa Moreira Rangel Volpi16

Resumo 

O presente capítulo busca aproximar ciência e tecnologia, 
a partir do protagonismo do educando, apropriando-se das lingua-
gens científica e digital, com ênfase aos conteúdos das Ciências da 
Natureza e a relevância social. Para tanto, o objetivo do projeto foi 
a confecção de um aplicativo, de fácil acesso, chamado SalesiHorta. 
Todo o processo foi desenvolvido por estudantes do Colégio Salesiano 
Santa Rosa - Niterói, do 6º ano do Ensino Fundamental II, no ano 
de 2017, orientados pela professora de Ciências e apoio do assistente 
de Informática Educativa, que, incialmente, pesquisaram vegetais a 
serem plantados em uma horta, e os selecionaram para integrar o 
projeto, finalizado com a produção do aplicativo. Essa atividade pro-
porcionou não só melhora no rendimento das turmas como também 
no relacionamento entre os mesmos, aumentando a motivação pelo 
desenvolvimento de propostas pedagógicas.

Introdução 

Estamos vivendo um mundo no qual a tecnologia se faz 
cada vez mais presente na vida de diversos indivíduos e isso não 

16  Mestra em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente pelo Centro 
Universitário Plínio Leite (UNIPLI). Pós-Graduada “Lato Sensu” em Docência 
do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Graduada 
em Ciências Biológicas (Licenciatura e bacharelado) pela Fundação Técnico-
Educacional Souza Marques. Docente de Ciências no Colégio Salesiano Santa 
Rosa. (sandrarvolpi@gmail.com).
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é diferente no contexto educacional. As instituições educacionais 
precisam estar cada vez mais atentas à formação integral do cidadão, 
como indivíduo detentor dos diferentes conceitos científicos traba-
lhados, mas também capaz de usar as novas tecnologias integrando 
os diferentes saberes na solução de problemas do seu entorno.       

Pensando nessa proposta, surgiu no ano de 2016, durante 
o planejamento das atividades referentes ao ano de 2017, a ideia 
deste capítulo, quando se pensou em desenvolver um projeto a ser 
aplicado nas turmas de 6º ano, a respeito de hortas, em que os alu-
nos não fossem apenas receptores das ideias, mas sim protagonistas 
das mesmas.  Não se pretendia oferecer apenas informações sobre 
o assunto, como algo sem graça e corriqueiro, mas juntar conheci-
mento e ação por parte dos educandos, ou seja, privilegiando o que 
hoje chamamos de CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) em um 
ambiente educacional.

No início do ano letivo, a proposta de um trabalho virtual 
que envolvesse a confecção de hortas foi apresentada aos alunos 
e a partir daí os mesmos escolheram a criação de um aplicativo 
tecnológico. Esses levantamentos fizeram com que a professora da 
disciplina de Ciências junto a alguns alunos do sexto ano do Ensino 
Fundamental II do Colégio Salesiano Santa Rosa buscassem parce-
ria com o setor tecnológico da escola, preconizando uma atitude in-
terdisciplinar, de troca e de intersubjetividade, já proposta por Ivani 
Fazenda no final dos anos setenta do século passado (FAZENDA, 
2002). A partir dos encontros realizados entre os professores e alu-
nos, foi decidido que o mesmo atrelaria o conhecimento adquirido, 
na disciplina Ciências, com o assunto Técnicas Agrícolas e comple-
taria com a utilização de uma ferramenta acessível a smartphones, 
tabletes, iPad, conectados ao mundo em que vivemos.

O eixo central era buscar a construção de uma consciên-
cia ecológica nos alunos, no sentido de desenvolver hortas de forma 
acessível, eficiente, ao alcance de todos, de maneira clara e objetiva. 
Para o aluno de uma escola de grande centro, a visão de uma horta 
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é algo distante, exclusiva do campo e não da cidade, sendo relevante 
que o mesmo perceba ser capaz de auxiliar na elaboração de hortas, 
mesmo em pequenas áreas como apartamentos, de modo a poder 
ajudar seus familiares nesse aspecto. 

Sobre esse ponto de vista, Dohme (2002, p. 25) aponta 
que “podemos imaginar que é difícil para uma criança ‘nascida e 
criada’ em um apartamento sentir-se parte da natureza e, conse-
quentemente, se ela não se sente inserida, não tem a mínima noção 
de que precisa fazer algo”. Portanto, era importante auxiliar o jo-
vem a perceber-se integrante da natureza e com um olhar para os 
problemas vigentes ao nosso país, quando se depara com os altos 
índices de pessoas passando fome. Nesse caso, “não basta obser-
var passivamente o entorno, mas é importante certa educação do 
olhar, aprender a ‘ler’ e compreender o que se passa a nossa volta” 
(CARVALHO, 2004, p. 86).

Ao apresentar esse aplicativo desenvolvido pelos edu-
candos, buscou-se uma forma viável, de fácil acesso e usando uma 
linguagem com boa compreensão, para atingir o seu objetivo de 
levá-lo a todos os públicos, os mais próximos ou os mais distantes. 
Os dispositivos móveis, por serem do agrado de todos, favorecem a 
disseminação do aplicativo em questão. 

O estudo e utilização desse aplicativo procurou tirar as 
crianças de suas “zonas de conforto” de antigos trabalhos escolares 
para algo que dialogue com o seu tempo, melhorando o seu olhar, 
tanto sobre o ambiente, quanto sobre algo próximo que é fazer uma 
horta e principalmente, estimular que tomassem atitudes perante os 
desafios propostos. A respeito dessa importante questão, Cunha e 
Guerra (2003) apontam que

Nessa relação (dialética/dialógica) entre indivíduo e so-
ciedade, sociedade humana e natureza, entre as partes 
e o todo, é que se constrói o processo de uma educação 
política que forma indivíduos (educandos e educado-
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res) como atores (sujeitos) sociais, aptos a atuarem co-
letivamente no processo de transformações sociais em 
busca de uma nova sociedade ambientalmente susten-
tável. Nesse processo, nós (educandos e educadores) nos 
transformamos também, nos educamos, nos conscienti-
zamos (CUNHA; GUERRA, 2003, p. 102).

A construção do aplicativo

O presente estudo foi realizado no Colégio Salesiano 
Santa Rosa, Niterói, Rio de Janeiro, envolvendo os alunos do 6º ano, 
na disciplina de Ciências, cujo conteúdo motivador foi o assunto 
Técnicas Agrícolas. As atividades foram desenvolvidas ao longo do 
primeiro semestre de 2017, sempre com o intuito de aproximar o 
aluno da pesquisa e da tecnologia, sendo notório que em todas as 
etapas das atividades propostas os alunos, preferencialmente, utili-
zavam os meios de comunicação digitais.

O desenvolvimento passou por duas fases: a de pesquisa e 
a de confecção do aplicativo. A fase da pesquisa foi organizada em 
três etapas.  Na primeira etapa ocorreu uma pesquisa, na qual cada 
aluno pesquisou em casa sobre os mais variados vegetais pertinen-
tes a uma horta, de acordo com o seu interesse. Essa etapa levaria o 
educando a conhecer e se interessar por vegetais já vistos nos mer-
cados, feiras, mas desconhecidos para muitos desses alunos.

Na segunda etapa, os alunos das cinco turmas do 6º ano, 
foram divididos em grupos de cinco integrantes, dentro de suas salas, 
e reuniram as pesquisas já realizadas em um material com contribui-
ção de vários alunos, para a confecção de um texto único, realizando 
assim um trabalho colaborativo. Em suas pesquisas, os grupos deve-
riam contemplar os seguintes itens, a respeito dos vegetais estuda-
dos: nome científico, origem, meses de plantio, solo adequado para 
semeação, informações do plantio e utilidades do objeto de estudo. A 
pesquisa poderia ser feita em materiais digitais ou impressos.
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Na terceira etapa, uma vez finalizadas as pesquisas feitas 
pelos educandos nas etapas anteriores e já condensadas, elas foram 
encaminhadas à professora de Ciências que, ao criar um endereço 
eletrônico de trabalho, conseguiu viabilizar a comunicação entre 
todos os alunos do 6º ano, bem como a troca de informações entre 
professor-aluno. Assim, cada grupo digitalizou seu trabalho e en-
viou à professora, de forma que o mesmo fosse partilhado para os 
demais colegas. 

 A segunda fase do trabalho envolveu o setor tecnoló-
gico do Colégio Salesiano Santa Rosa, de forma que o funcio-
nário participante da proposta auxiliasse os alunos a colocarem 
os dados coletados na pesquisa no formato de um aplicativo. O 
tecnólogo, juntamente com alguns alunos, pesquisou vários meios 
de criação de um aplicativo e em acordo com a professora foi de-
cidido confeccionar o App Web SalesiHorta, na plataforma Fábrica 
de Aplicativos, que contém soluções em tecnologia mobile aos 
usuários da plataforma e por ser uma plataforma intuitiva, faci-
litando sua criação, já que a mesma seria realizada junto a alunos 
de uma faixa etária baixa. O aplicativo é acessível a usuários de 
Smartphone e Tablet, com sistemas Android e IOS, possuindo as-
sim grande acessibilidade e utilidade. 

Para a confecção do aplicativo foi necessário, em um 
primeiro momento, pesquisar na internet fotos de hortas para 
ilustrar o mesmo. Para isso, os alunos não só trouxeram as pesqui-
sas realizadas em casa como também a complementaram na sala 
de informática do colégio. Em um segundo momento, sinalizaram 
a importância de criar ícones que comporiam a tela inicial, sendo 
eles: Horta, Alunos do 6º ano, App SalesiHorta e Colaboradores 
(figura 9). Subsequente a isso, escolheram as imagens que iriam 
compor os seus textos finais, como também a ideia da composição 
dos ícones. Como são alunos do 6º ano, houve a mediação do 
professor/funcionário do setor de informática auxiliando-os no 
desenvolvimento do trabalho. 
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Figura 9: Tela inicial do aplicativo.
Fonte: A autora.

Após o aplicativo ficar pronto, foi disponibilizado para 
que os resultados do projeto pudessem se tornar públicos. Para isso, 
todos os alunos foram orientados a baixar o programa QR Code e, 
assim, ver o seu trabalho pronto para o uso. 

A partir da construção do aplicativo, os alunos tiveram a 
ideia de produzir histórias que pudessem ter como “pano de fundo” 
uma horta. Sendo assim, organizaram-se em grupos de quatro in-
tegrantes e partiram para a análise de títulos motivadores, sugeridos 
pela professora, a fim de chegar à elaboração dos próprios títulos, de 
acordo com o interesse e criatividade dos componentes. Cada aluno 
deveria, dentro de seu grupo, escrever uma folha da história em 
questão, de forma que todos participassem do processo, incluindo 
o educador. A seguir, estão alguns títulos escolhidos pelos alunos: 
“A cebola metida a besta”, “A salsinha perfumada”, “Tufão, o cão 
protetor da horta”, “O vai e vem das formigas”, “O dia da enchente 
na horta”, “Tomate: é fruto ou legume?”, “O dia em que uma flor 
surgiu na horta” (figura 10), entre outros.
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Figura 10: Livrinhos produzidos pelos alunos.
Fonte: A autora. 

A construção do texto foi colaborativa, pois cada integrante 
do grupo desenvolveu uma parte da história que foi complementada 
por outro colega. Assim, o livrinho foi sendo construído dependendo 
da inspiração de cada um e, de modo geral, ficaram prontos rapi-
damente. Depois da produção, os alunos digitaram os livros, alguns 
fizeram a sua própria ilustração. Já outros, optaram por imagens dis-
ponibilizadas na internet e encadernaram os mesmos. 

Após as etapas discorridas no desenvolvimento do tra-
balho, ele foi apresentado a todos os alunos do 6º ano pelo funcio-
nário do setor de informática e alguns alunos. Foi disponibilizado 
o QR Code impresso, para que todos baixassem o aplicativo em 
seus smartphones, podendo vislumbrar o resultado do trabalho 
colaborativo, fato capaz de deixá-los encantados e muito felizes. 
Conversaram entre si e também com os professores sobre o pro-
cesso de construção. Foi um dia bem enriquecedor e logo qui-
seram compartilhar em suas redes sociais. Foram tiradas fotos 
dos alunos na inauguração e postadas no próprio aplicativo, bem 
como da professora e o colaborador do projeto. Seguem abaixo 
depoimentos dos alunos17:

17  Não constam os nomes dos alunos. A identificação foi feita por letras do 
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O trabalho significou aprender mais sobre os vegetais e co-
nhecer alguns que eu nem sabia que existiam. Também foi 
gratificante saber que o aplicativo começou a fazer um suces-
so e por estar ajudando muitas pessoas (Aluno A).

Eu achei muito importante o SalesiHorta, porque foi feito 
por nós, você aprende mais sobre as plantas. Antes o manje-
ricão da minha avó não crescia, mas agora, cresce lindamente 
e saudável, graças ao aplicativo que construímos. (Aluna B).

Foi uma experiência muito legal, pois esse aplicativo vai 
ajudar muitas pessoas que quiserem começar a plantar, mas 
não sabem como fazer. Por exemplo, a minha mãe adorou o 
aplicativo e agora temos uma hortinha em casa. (Aluno C).

Para mim representou muita coisa, o aplicativo, pois a gente 
ajudou as outras pessoas a cuidarem de suas hortas e, tam-
bém nos ajudou. Gostei muito da experiência de fazer um 
aplicativo, para outras pessoas verem, baixarem e espero que 
essas pessoas tenham gostado bastante como nós (Aluna D).

Os resultados alcançados pelos alunos foram bem favo-
ráveis, tanto no conteúdo proposto pela professora de Ciências, 
como também na desenvoltura com a qual levaram todas as 
etapas, indo ao encontro de Carvalho (2004), quando propõe a 
importância de desafiar o aluno frente ao novo. O aplicativo foi 
muito favorável não só para os educandos, mas também para a 
comunidade educativa e membros de redes sociais. Tornou-se re-
levante, principalmente, para comunidades distantes e agentes de 
pastorais em zonas rurais, a fim de minimizar a fome, ter o prazer 
de se ter uma horta caseira, entre outros.

Esse olhar sobre os conteúdos deve margear os trabalhos 
desenvolvidos nas escolas, pois as atividades devem ser voltadas 
para uma educação relevante. E sobretudo

alfabeto, do A até o G .
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os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vis-
ta social, cultural e científico, permitindo ao estudante 
compreender, em seu cotidiano, as relações entre o ser 
humano e a natureza mediadas pela tecnologia, supe-
rando interpretações ingênuas sobre a realidade a sua 
volta (BRASIL, 2000, p. 28).

Cabe ressaltar que, em três dias, atingiu-se mais de mil 
acessos, chamando a atenção da mídia local, o que motivou aos 
alunos a irem além da construção de um aplicativo. Dessa forma 
propuseram à professora de Ciências a elaboração de livros de his-
tórias cujos personagens centrais seriam os vegetais pesquisados na 
fase da construção dos aplicativos. Essa etapa, que ocorreu apenas 
após o aplicativo estar pronto também foi muito importante, pois 
possibilitou o desenvolvimento da escrita e o estímulo à criativi-
dade dos alunos. De modo geral, nessa faixa etária, os alunos têm 
certa resistência à escrita, o que prejudica seu próprio desenvolvi-
mento acadêmico. A iniciativa pelo trabalho escrito apontou para 
os professores que, quando motivados, os alunos não entendem a 
escrita como algo “chato”, mas sim um desafio. A gratificação de 
participarem desse momento está relatada em alguns comentários 
feitos pelos alunos:

Os livrinhos ...  foram uma forma legal de produzir, conse-
guir botar as minhas ideias, junto com meus colegas. Nunca 
tinha feito isso, adorei (Aluno E).

Sobre o livrinho foi muito divertido escrever a história, 
usamos a imaginação, fizemos a digitação e imprimimos. 
Depois dividimos as tarefas, para a apresentação na Feira 
de Humanidades e ficou muito legal (Aluna F).

Foi bom para exercitar a criatividade. Foi um livrinho que 
nos fez ficar mais juntos uns dos outros, para fazer tudo. 
Aprendemos a ter mais responsabilidade (Aluna G).
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De acordo com o planejamento pedagógico do Colégio, 
os alunos começaram a se organizar para apresentar os trabalhos 
na Feira de Humanidades. Eles se dividiram e alguns ficaram res-
ponsáveis por apresentar o aplicativo, enquanto outros prepararam 
o ambiente de “Contação de Histórias”. A montagem dos stands, 
incluindo ornamentação, foi feita pelos alunos com materiais con-
feccionados pelos próprios. Coube aos professores apenas a super-
visão da organização e o acompanhamento durante as exposições. 
Ultrapassando os muros da instituição, no site do Colégio18 foi pu-
blicado: “O 6º ano EF II promoveu animadas e criativas sessões de 
‘Contação de Histórias’ ao longo de todo o evento”.

A culminância do trabalho ocorreu em três momentos: 
1) na Feira de Ciência e Tecnologia de Niterói – RJ, realizada no 
dia 20 de outubro de 2017, foi apresentado o aplicativo e para essa 
etapa foram escolhidos, dentre todos os envolvidos, dois alunos 
que representariam o grupo na feira; 2) na Feira de Humanidades 
do Colégio Salesiano Santa Rosa, realizada no dia 21 de outu-
bro de 2017, quando os alunos encenaram e fizeram a “Contação” 
de suas próprias Histórias, colocaram os livrinhos para exposi-
ção e apreciação do público, bem como apresentaram e divulga-
ram o aplicativo produzido por eles; e 3) na XI Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (XI FECTI), 
realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2017, depois de ter sido 
selecionado dentre os melhores do Estado, foi apresentado nesse 
evento (figura 11) .  

18 Disponivel em: www.salesianoniteroi.com.br
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Figura 11: Apresentação na XI FECTI.
Fonte: A autora.

O envolvimento dos alunos nas diversas etapas do traba-
lho foi reconhecido pela comunidade educativa do Colégio Salesiano 
Santa Rosa, sendo os professores orientadores convidados a compar-
tilhar com os demais as dificuldades, mas, principalmente, os êxitos 
alcançados nas turmas. Também foram convidados a fazer uma trans-
missão ao vivo, na rádio Catedral FM 106,7, explicando a construção 
do aplicativo. A rádio entrou em contato na época, por demonstrar in-
teresse pelo aplicativo para ser usado em comunidades distantes, junto 
ao trabalho das pastorais. Além da rádio, outros meios de comunicação, 
como jornais, publicaram matérias a respeito do aplicativo em questão. 

Como fruto dessa divulgação, o presidente da Comissão 
de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Niterói, se interessou 
pelo projeto e esteve no Colégio, com o intuito de conhecer mais a 
seu respeito, publicando em seu perfil no aplicativo Instagram: 

À tarde fui conhecer, pessoalmente, os alunos do Colégio 
Salesianos que idealizaram, sob a coordenação dos profes-
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sores, o aplicativo SalesiHorta. Já havia falado em outro 
momento do aplicativo e, como presidente da Comissão de 
Meio Ambiente, fiz questão de parabenizá-los pela iniciati-
va. Uma ferramenta simples e de grande utilidade para fa-
zer sua própria horta. (Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara Municipal de Niterói).

A exposição na mídia, assim como o reconhecimento de 
familiares e professores, foi um grande incentivo para os alunos, que 
perceberam a importância de atuarem de forma ativa e responsável 
no desenvolvimento de um projeto.

Passados alguns meses, em junho de 2018, a Rede Salesiana 
de Escolas promoveu um evento em Belo Horizonte, MG, apresen-
tando as melhores práticas pedagógicas inovadoras idealizadas em 
suas escolas, sendo o SalesiHorta escolhido para fazer parte do mes-
mo. Na oportunidade, os professores realizaram uma oficina, durante 
a qual distribuíram o kit SalesiHorta (figuras 12 e 13), composto por 
uma sacola com o logotipo da escola, prospecto contendo explicações 
para o acesso ao aplicativo e sementes para o plantio. 

Figura 12: Apresentação na em Belo Horizonte.
Fonte: A autora.
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Figura 13: Kit SalesiHorta.
Fonte: A autora. 

Considerações Finais 

O envolvimento de alunos na elaboração e execução de 
um projeto educacional é bastante relevante sob vários aspectos, 
como cognitivos e de responsabilidade frente ao novo. A relação 
feita entre Ciência e Tecnologia, permeada por um tema de rele-
vância social, sendo bem aceita por alunos de uma faixa etária ainda 
baixa, mostra a relevância da Ciência, Tecnologia e Sociedade na 
vida das pessoas. É importante os educadores entenderem que a ge-
ração que hoje frequenta as salas de aula tem uma facilidade em li-
dar com a tecnologia, o que garante um bom resultado pedagógico.

Esperamos que a experiência vivida pelos alunos do 
Colégio Salesiano Santa Rosa e partilhada na mídia, além de expo-
sições, possa ser inspiradora a outros educandos.
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Tecnologia a serviço da inclusão

Sérgio José De Carvalho Júnior19

Simone Araujo Moreira20

 

Resumo

Esta obra tem por objetivo não só problematizar o mo-
mento de aplicação de provas para alunos com necessidades edu-
cacionais especiais, mas também apresentar um projeto de inclusão 
através de recursos tecnológicos, inicialmente planejado para esse 
fim. Os sujeitos foram alunos e alunas do Ensino Fundamental II 
que apresentavam laudos de dislexia, déficit de atenção com ou sem 
hiperatividade, transtornos de ansiedade e transtornos do Espectro 
Autista, em uma escola da rede privada do município de Niterói. 
Como metodologia, as narrativas da equipe do Laboratório de 
Informática e dos alunos propiciaram pistas para a elaboração da 
ferramenta designada “prova narrada” que passou a integrar oficial-
mente o cenário de avaliação da aprendizagem dos alunos e alunas 
da Instituição, após oito anos de aprimoramento. Para operaciona-
lizar o processo da prova narrada no menor espaço de tempo e baixo 
custo, utilizou-se o pacote Office que está presente na maioria das 
plataformas, aliado a recursos auditivos. Dessa forma, estudantes 

19  Coordenador do Laboratório de Informática Educativa do Colégio Salesiano 
Santa Rosa, Graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade 
Federal Fluminense e Formando em Administração pela Universidade Federal 
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nica e Institucional pelo Instituto Isabel, e graduada em Pedagogia (UFF). Di-
retora Pedagógica do Colégio Salesiano Santa Rosa.  (sikaraujo@yahoo.com.br).
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com necessidades especiais têm recursos de acessibilidade diferen-
ciados agregados ao mesmo instrumento que é aplicado a todos os 
outros alunos. Conclui-se que a ferramenta favoreceu/favorece a in-
clusão de muitos estudantes em situação de necessidades especiais 
no momento de realização das provas e que outras possibilidades 
poderão ser exploradas a partir dessa experiência.

Da igualdade e da não discriminação

Art. 4o  Toda pessoa com deficiência tem direito à igual-
dade de oportunidades com as demais pessoas e não so-
frerá nenhuma espécie de discriminação 

(Capítulo II, LEI 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015)

O entendimento do termo “igualdade” nada tem de sim-
ples. Nas práticas das escolas brasileiras, identifica-se o esforço da 
padronização ao longo da história em muitos dos detalhes que fazem 
parte do seu cotidiano. Como exemplo, pode-se citar a disposição das 
carteiras em sala de aula, os modelos de provas iguais para todas as 
turmas, os uniformes e até mesmo a adoção de material didático igual 
em escolas com diferentes realidades socioculturais. Nessa lógica, a 
igualdade de oportunidades consistia, literalmente, em oferecer o 
mesmo a todos, independente de qualquer diferença entre os sujeitos.  

Porém, no balanço de avanços e recuos da Educação 
Brasileira, educadores como Paulo Freire passaram a sinalizar, en-
tre outras questões, a importância da democratização do ensino, de 
uma escola que de fato, fosse para todos. Ao afirmar que “ensinar 
exige apreensão da realidade”, Freire (1996) apresenta um ideal de 
educador sensível e disponível ao saber, instigado pelos desafios per-
tinentes à prática educativa. Dessa forma, questionaram-se o acesso 
aos estudos, o currículo, as formações docentes, materiais didáticos 
e a qualidade do ensino em relação ao cenário político social. Essas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.146-2015?OpenDocument
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questões foram e têm sido um debate repleto de interfaces que se 
configuram pela necessidade de adequação das práticas escolares à 
realidade nacional.  

Portanto, validando a urgência de revisão no modelo de 
educação que se pretende democrática, a Lei 13.146 de 06 de julho 
de 2015 convocou as escolas a concretizarem práticas que favore-
cessem à igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Isso 
gerou uma tensão considerável entre família e escola, pois a abran-
gência da categorização “estudantes com deficiência” passou a ser 
motivo de embates entre ambos no que tange à reivindicação dos 
direitos. Em muitas situações, a referida expressão foi banalizada e 
confundida como possibilidade de facilidades para quem apresen-
tasse alguma dificuldade de aprendizagem. Em outras, foi negada 
por não revelar evidências visíveis aos olhos dos avaliadores.

Paralelo à essa questão, outro desafio se deu: considerar a 
diferença na oferta de determinados serviços como forma de igua-
lar as oportunidades para todos. Entre outras coisas, o ato de (re)
pensar a adaptação de mobiliário, de acessibilidade aos ambientes, a 
formação das turmas, a organização das aulas para melhor aprovei-
tamento dos alunos e, sobretudo, a verificação das aprendizagens, 
ganhou espaço nas pautas educacionais.

Garantir pleno acesso ao currículo em condições de igualdade e 
ainda promover o exercício da autonomia aos estudantes com deficiência, 
conforme indica a Lei 13.146, é tarefa que chegou às escolas como 
um convite à reinvenção de práticas há muito tempo arraigadas. Foi 
nesse cenário de reinvenções, que o Projeto Prova Narrada foi ela-
borado. No Colégio Salesiano Santa Rosa (CSSR), antes mesmo da 
obrigatoriedade da Lei, no ano de 2010, por necessidade de atender 
determinados alunos do Ensino Fundamental II considerados até 
então, como especiais, houve a preocupação de estudar formas de 
incluí-los no ambiente de aprendizagem em todas as suas esferas. E 
para além dos espaços físicos, um dos desafios era: Como incluí-los 
no momento de realização das provas?  
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O ponto de partida fundamentou-se nos seguintes 
princípios: 

Objetivos:

 9 Viabilizar a inclusão de alunos com necessidades es-
peciais no momento da realização das provas;

 9 Concretizar o projeto “Prova Narrada”, possibilitan-
do futuras adaptações.

Sujeitos e cenário:

 9 Alunos e alunas do Ensino Fundamental II do 
Colégio Salesiano Santa Rosa, que através de laudos 
médicos comprovavam Dislexia, Déficit de Atenção 
com ou sem Hiperatividade e Transtornos do 
Espectro Autista, entre outros.

Metodologia:

 9 Observação participante no momento de aplicação 
de provas lidas;

 9 Análise de narrativas de discentes, de docentes e das 
famílias acerca das dificuldades encontradas por esse 
grupo de alunos para que se sentissem incluídos no 
momento de realização das provas;

 9 Utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs).

Por fim, para pensar o trajeto do Projeto, levou-se em 
conta a premissa da igualdade de oportunidades, sem ceder aos 
apelos que, equivocadamente reivindicavam facilidades ao invés 
de adaptações.



116   

O momento de realização das provas: que significado tem?

É muito forte o interesse dos professores em ter nas 
mãos algo que possam avaliar e emitir juízos acerca da 
produção dos estudantes (ABRAHÃO, 2008, p. 247).

A avaliação da aprendizagem dos estudantes é sempre 
motivo de discussão entre as equipes docentes. Nesse contexto, 
a formação inicial dos professores e as suas experiências de vida 
como alunos interferem diretamente na maneira como lidam com 
a avaliação. Sabe-se que, de modo geral, a concretude do instru-
mento de avaliação ainda atende mais aos professores do Ensino 
Fundamental II, do que a subjetividade de recursos como a obser-
vação direta, por exemplo. 

Elaborar uma prova, com questões que verifiquem os 
conteúdos trabalhados durante as etapas do ano letivo, é uma práti-
ca comum no segundo segmento. Segundo Moreira (2013), a prova, 
portanto, possibilita o planejamento da ação docente a partir dos 
resultados (o que vou ensinar, o que foi aprendido) e também cum-
pre a função de regulação (PERRENOUD, 1999) das aprendiza-
gens dos alunos (como vou ensinar). Nesse sentido, compreende-se 
a importância atribuída pelos docentes ao momento formal em que 
todos os seus alunos serão avaliados de igual maneira, sobre os mes-
mos assuntos e nos mesmos níveis de aprofundamento.

Nesse aspecto, convém sinalizar que não coube ao Projeto 
problematizar os fundamentos que caracterizam o momento em 
que se realiza a prova, mas entendê-lo a partir do ponto de vista 
dos professores e dos alunos. Trata-se de um evento que demanda 
preparação prévia de ambos, e que cumpre a função de nortear tudo 
o que virá pela frente, cumprindo a função de regulação do processo 
de ensino e aprendizagem. A sensação de sucesso ou de fracasso, 
de que toda a preparação valeu à pena ou não, de que houve ensino 
e aprendizagem, são elementos inerentes às provas. Não estar em 
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condições de realizá-las por limitações próprias, pode influenciar 
diretamente na autoestima do aluno, que passa a dar menos valor à 
percepção que tem de si mesmo.

Incluir, nesse momento, não significa dar uma nota para 
quem não consegue realizar a atividade, mas sim proporcionar aos 
sujeitos com deficiências, oportunidades de mostrarem aquilo que 
aprenderam, ao mesmo tempo que os demais estudantes.

Para considerar a premissa de que “a pessoa com deficiên-
cia não deve sofrer nenhuma espécie de discriminação”, passou-se a 
pensar em como organizar recursos de acessibilidade de tecnologia 
assistiva, conforme indica o item VII do artigo 28, do Capítulo IV, 
da Lei 13.146 de 06 de julho de 2015.

O Projeto Prova Narrada

• As primeiras tentativas e conclusões

No ano de 2010, a equipe pedagógica do CSSR já identi-
ficava a necessidade de realizar a aplicação de provas para o grupo de 
alunos com Dislexia, Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade 
e Transtornos do Espectro Autista de maneira diferenciada. Era 
consenso, entre os professores, de que as provas precisariam ser as 
mesmas, mas frequentemente havia problemas em sala de aula com 
esse grupo de alunos pelos seguintes motivos:

1) Distraíam-se com facilidade e não conseguiam con-
cluir a prova no tempo previsto;

2) Com frequência, não entendiam enunciados e soli-
citavam auxílio ao aplicador da prova para que lesse 
e explicasse;

3) Os professores acreditavam que os alunos sabiam os 
conteúdos, mas que não conseguiam mostrar essas 
aprendizagens no momento de realização das provas.
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Naquela circunstância, a solução encontrada pela equipe 
foi a de oferecer a esses alunos, com a anuência das famílias, a opor-
tunidade de realizar as provas não mais em suas salas de aula, mas 
sim, em espaços diferenciados do Colégio, caso desejassem. A opção 
se deu pelo fato de serem espaços mais tranquilos, onde seria possível 
contar com um ledor de provas. Os alunos eram agrupados de acordo 
com as séries, e contavam com um ledor por grupo, para atendê-los. 

Com o Projeto em prática, nesse primeiro momen-
to, a observação sensível do Coordenador do Laboratório de 
Informática, que tem um filho com Transtorno do Espectro 
Autista, fez toda a diferença. Segundo ele, o ambiente não era 
nada favorável ao rendimento desses adolescentes. No direito 
das suas singularidades, eles tinham tempos diversos de reações, 
necessidades especiais diferentes, subjetividades, particularida-
des e limitações, diante do mesmo instrumento de avaliação. 
Além disso, ficavam à espera de ajuda de uma só pessoa por 
grupo, faltando-lhes autonomia para gerenciar o tempo na re-
solução de uma questão de acordo com as suas necessidades, ou 
mesmo para avançarem sem solicitar auxílio.

Não raro, a interpretação ou a intonação do ledor du-
rante a leitura das questões, induzia o aluno ao erro ou mesmo 
à resposta correta. E, paralelo a isso, era percebido que o aluno 
introvertido, pela inabilidade social, abdicava de pedir que o ledor 
repetisse a leitura quantas vezes fossem necessárias, o que gerava 
prejuízos nos resultados.

Após duas etapas realizando as avaliações da forma 
descrita, o Coordenador passou a considerar a necessidade de 
criar melhores condições de acesso às provas, para esse grupo de 
alunos. Sabia-se da possibilidade de adequação das avaliações, 
mas a opção foi a de adaptar o mesmo instrumento para que os 
alunos pudessem ser avaliados nas suas aprendizagens através 
das mesmas questões.  



119   

• E a tecnologia digital entra em cena

Revoluções implicam, por sua essência, em transforma-
ções sensíveis que reestruturam paradigmas das mais 
diversas naturezas. A evolução humana é formada por 
revoluções e a história nos mostra que os indivíduos e 
organizações que progridem têm sucesso e evoluem são 
aqueles que mais rapidamente se adaptam às mudanças. 
(GABRIEL, 2013, p. 01). 

Vivemos em tempos de (r)evolução digital na educação 
(GABRIEL, 2013) que ocorre em uma velocidade desafiadora. 
Considerando o ano de 2004 como referência para o processo 
de interação com os conteúdos digitais, constata-se que a condi-
ção de adaptação às mudanças tem-se revelado melhor na geração 
nascida no final do século XX e início do século XXI, do que nas 
gerações anteriores. 

Concomitante a esse fato, crianças que apresentam 
Dislexia, Déf icit de Atenção com ou sem Hiperatividade e 
Transtornos do Espectro Autista têm encontrado nos recur-
sos digitais caminhos possíveis de compreensão de conteúdos 
e expressão de ideias que não encontravam em canais conven-
cionais21. De modo geral, observa-se uma identificação rápida e 
fácil com o computador por parte desse grupo de alunos, o que 
pode ser muito útil à Escola no que diz respeito aos desafios das 
adequações metodológicas.

Concordando com Allan (2013), a necessidade de revi-
são das metodologias exige práticas inovadoras que valorizem os 
interesses individuais dos sujeitos. Portanto, com base nessas pre-
missas e na história de vida do Coordenador do Laboratório de 

21  Entende-se por “canais convencionais” materiais como cadernos, livros, cane-
tas, lápis, borracha e até mesmo o texto oral.
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Informática do CSSR, a proposta de incluir os referidos alunos no 
momento de realização das provas tomou um novo rumo: o com-
putador seria o aporte tecnológico que favoreceria a inclusão.

Usando basicamente ferramentas do sistema operacional 
Windows associado ao Microsoft Word, a Prova Narrada tornou-se 
uma realidade. Foram necessários alguns pequenos ajustes no ca-
lendário escolar para que o Laboratório de Informática recebesse 
com antecedência, as provas e pudesse adaptá-las com botões que 
são hiperlinks para as narrações dos trechos da prova. A opção por 
usar hiperlinks e não embutir o som no próprio documento (ar-
quivo do Word) se deu pelo fato de se poder, facilmente, corrigir 
inconsistências nos sons que são gravados em suas próprias pastas 
sem, necessariamente, modificar o arquivo da prova. A flexibilidade 
que a utilização do hiperlink proporciona é tamanha que a correção 
de uma eventual falha no som pode ser feita com a prova aberta na 
tela do aluno que a está executando. Essas narrações são realizadas 
pela equipe do Laboratório de Informática utilizando o gravador 
de sons do Windows e um headset. Cada trecho da prova, tais como 
enunciados, legendas, alternativas, tirinhas, gráficos, tabelas e todos 
os textos relevantes, são lidos e gravados separadamente em arqui-
vos de som. A lógica da navegação pelo documento da prova acom-
panha a mesma lógica utilizada pela navegação em hipertextos nos 
ambientes de internet. O arquivo de texto (prova) faz ligações com 
outros arquivos (sons) que enriquecem o documento. Os parágrafos 
muito longos são transformados, na maioria das vezes, em dois ou 
três arquivos de som distintos. 

O projeto trata-se de uma inovação de uso da ferramenta. 
Utilizamos o Microsoft Word para promover acessibilidade lançando 
mão do posicionamento estratégico dos botões, que são os links 
para os sons dos trechos narrados da prova.

Toda a gravação é feita respeitando o calendário escolar 
sem impactá-lo negativamente com relação aos prazos de entrega 
das provas por parte dos docentes para as devidas formatações e 
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revisões que são inerentes ao processo. A opção pelo uso de ferra-
mentas do cotidiano de todo usuário de computadores pessoais se 
deu pelo fato da otimização de tempo e custos para o processo de 
gravação. Não obstante também, vislumbramos a possibilidade de 
levar o projeto, Prova Narrada, para outras escolas, sendo assim, 
faz todo sentido o emprego de tecnologias amplamente usadas, 
aceitas e de fácil acesso. 

A seguir, temos a imagem do gravador (Figura 14) que 
é preferencialmente escolhido. Note que esse aplicativo vem em-
butido em versões anteriores do sistema operacional Windows, o 
que não inviabiliza sua utilização nas versões atuais. 

Figura 14: Gravador de som.
Fonte: Os autores.

Abaixo (Figura 15), encontra-se um exemplo de um dos 
instrumentos de avaliação já adaptado com botões para o uso dos 
alunos que constituem o público alvo do projeto Prova Narrada.
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Figura 15: Avaliação adaptada com botões.
Fonte: Os autores.

Com o auxílio de fones de ouvido, cada estudante sen-
ta-se diante de um computador no Laboratório de Informática e, 
através de cliques na prova, que é exatamente igual a prova im-
pressa, ele pode ouvi-la na ordem que quiser, quantas vezes forem 
necessárias e no seu próprio tempo e no volume que desejar. Esse 
formato ajustado proporciona melhores condições de concentração 
e imersão na atividade que está sendo realizada. 

Com o avanço incessante das tecnologias digitais, robôs e 
sistemas automatizados de leitura são cada vez mais comuns ao co-
tidiano do usuário de internet e de editores de texto. A opção por 
não se lançar mão da leitura automatizada por robôs ou aplicativos 
que são dedicados a essa operação se deu pelo fato de que esses ainda 
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não conseguem embarcar nas suas leituras a emoção, entonação e 
acentuação que fazem toda diferença para a interpretação dos tre-
chos que são narrados na prova por parte dos alunos. Numa expe-
riência para validação do uso de leitores automatizados na aplicação 
das provas, dentre as aplicadas no período, introduzimos uma que foi 
adaptada utilizando um robô de narração disponível, gratuitamente, 
na internet. O retorno obtido através do depoimento dos alunos foi 
que a narração parecia ter sido feita por um estrangeiro. Somando-se 
a isso o dispêndio de tempo para adaptar o instrumento de avaliação 
utilizando-se um recurso digital de narração foi muito superior ao 
tempo que a equipe do laboratório de informática gasta para narrar 
o mesmo instrumento. A própria estrutura do arquivo da prova, que 
lança mão de tabelas, caixas de texto, marcadores, tiras, ilustrações, 
gráficos, formas, objetos entre outros, tornam a leitura automatizada 
inviável. A prova narrada foi pensada para que qualquer aluno que 
se coloque à frente do computador, que já estará com o instrumen-
to de avaliação na tela, precise de pouquíssima instrução de uso da 
ferramenta por parte do aplicador. Nesse caso, o aplicador não terá 
que ser, necessariamente, um profissional da área de tecnologia ou 
ter conhecimentos avançados na área. Bastará que ele transmita a 
mecânica do uso do teclado, aliado ao mouse, para ativar a função de 
hiperlink do botão, ou seja, informar que deve ser pressionada a tecla 
CTRL (CONTROL) antes do clique no botão que estará posiciona-
do à frente de um trecho do instrumento de avaliação. O restante  é 
pura navegação pelo documento através de suas barras de rolagem ou 
através do botão de scroll do mouse.

Quando os alunos se sentam diante das máquinas fazen-
do uso dos fones de ouvido, a possibilidade de déficit de atenção é 
substancialmente minimizada. Além disso, como o editor de textos 
utilizado é o Microsoft Word, que é líder de mercado e muito familiar 
a maioria dos usuários de computadores pessoais, o aluno consegue, 
com muita facilidade, ajustar tamanho da fonte e das imagens, por 
exemplo, para satisfazer alguma necessidade de acessibilidade. 
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Observou-se no formato ajustado do Projeto que o res-
peito à autonomia dos alunos foi expressivo. Nessa lógica, Freire 
(1996, p. 66) adverte que “O respeito à autonomia e à dignidade 
de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou 
não conceder uns aos outros”. Trata-se, portanto, de um direito do 
sujeito que precisa ser considerado nas práticas escolares.

Por essa razão, fica claro para o aluno participante desse 
processo que ele está no controle de suas escolhas em relação à re-
alização da prova, e que existe uma equipe para apoiá-lo e dar todo 
o suporte necessário. Toda oportunidade educativa é valiosa e in-
dispensável. É importante ressaltar que a automatização da leitura 
que proporciona ao aluno muito mais autonomia na gestão da sua 
prova não exclui a participação de aplicadores e/ou mediadores no 
momento da avaliação. Tornar a prova acessível não deve nos tornar 
insensíveis as diversas outras necessidades inerentes ao momento 
da realização da avaliação. 

Para provocar novos avanços

O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de 
maneira segura em nossas teorias e ideias, e estas não 
têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o novo 
brota sem parar. Não podemos jamais prever como se 
apresentará, mas deve-se esperar sua chegada, ou seja, o 
inesperado. E quando o inesperado se manifesta, é pre-
ciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias, em vez de 
deixar o fato novo entrar à força na teoria incapaz de 
recebê-lo (MORIN, 2011, p. 29).

Na trajetória do Projeto Prova Narrada, do ano de 2010 
até 2018, os avanços se deram porque a equipe que abraçou a causa 
se manteve aberta ao novo, que ainda brota sem parar. O conheci-
mento empírico, a sensibilidade, o conhecimento técnico, teórico e 
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tudo o que foi formador na história dos sujeitos envolvidos foram 
elementos que fizeram toda a diferença no planejamento das ações.

Ao contrário das dificuldades encontradas por muitas es-
colas para buscar caminhos de inclusão, no que tange à aplicação de 
provas o CSSR abriu-se ao inesperado com disposição para rever 
teorias. Nesse contexto, a opção pela introdução das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC’s) no momento de realização 
das provas potencializou positivamente o desempenho dos alunos 
e minimizou o caráter empático intrínseco nas relações humanas. 

No Projeto Prova Narrada, a tecnologia é utilizada não 
para afastar pessoas, mas sim para garantir o protagonismo do alu-
no. Para o grupo de alunos participantes, devolve-lhe a autonomia 
de realizar as provas em igualdade de condições sem a interferência 
de terceiros, melhorando a sua autoestima. 

Essa é uma das questões fortemente contempladas no 
planejamento do projeto, pois a autoestima, aqui entendida como 
o valor que se dá à percepção que se tem de si mesmo (MOYSÉS, 
2001), é fator primordial para o bem estar no ambiente escolar. 

Tais afirmações podem ser confirmadas a seguir, em re-
latos de alunos participantes. Eles responderam à pergunta: Vocês 
preferem fazer prova em sala de aula (lá embaixo), ou no Laboratório 
de Informática (lá em cima)?

Prefiro fazer no laboratório porque não tem coisas que 
possam atrapalhar a minha atenção na prova (A, 2º série 
do EM).

Eu prefiro fazer no laboratório porque eu me sinto me-
lhor. Eu não consigo entender alguns textos, e também 
não consigo ler muito bem, então eu prefiro no labora-
tório (B, 9º ano).

Eu fiz prova lá em cima a partir do 6º ano e acho que foi 
muito válido. Nunca fui uma menina de notas muito al-
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tas, porém posso garantir que se fizesse prova lá em baixo 
minhas notas poderiam ser até mais baixas. Para mim, a 
melhor coisa de fazer prova lá em cima é que você pode 
ter uma ajuda. Quando tinha dúvida em uma questão eu 
perguntava e vocês me explicavam. Era muito melhor ouvir 
a prova do que ler, porque eu conseguia entender mais e 
melhor. Foi uma experiência muito positiva para mim, pois 
esse suporte me ajudou a vencer a dificuldade que a dislexia 
me impôs (C,9º ano).

Figura 16: Aluna realizando a prova narrada (foto ilustrativa).
Fonte: Os autores.

Portanto, a experiência constitui-se positiva, como rela-
tou a aluna, porque segue inacabada e repleta de possibilidades de 
futuras adaptações. Abre-se para o inesperado considerando que 
muito ainda tem que avançar a fim de proporcionar adequações 
às diferentes demandas das especificidades de muitos sujeitos. 
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Sujeitos únicos que têm o direito, sobretudo, de se entenderem nas 
suas necessidades para que possam lidar com elas de forma saudável 
e serem felizes.

Esse projeto é um passo na direção da inclusão e um 
convite à discussão sobre novas formas de avaliação, novos instru-
mentos de medição de desempenho e proficiência e sobre novas 
metodologias, lançando novos olhares sobre o processo de ensino 
e aprendizagem para alunos amparados pela Lei 13.146 de 06 de 
julho de 2015. 
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