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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo questionar como professor e aluno constroem as 
questões étnico-raciais em sala de aula por meio da leitura.  A tese está centrada no 
estudo de leitura e interpretação do rap em forma de poema, O Navio Negreiro, de 
Caetano Veloso, e tem como objetivos contribuir para o desenvolvimento da leitura e 
compreensão de texto, além de refletir acerca da situação do aluno afrodescendente 
visando à importância da aplicação da Lei 10.639 909/ 2003 nas unidades escolares. 
Como o texto trabalhado na pesquisa é de caráter literário e apresenta muitas 
metáforas e, grande parte das escolas públicas não prepara seus alunos para as 
habilidades e competências de leitura desse tipo de texto, me apoio na teoria sócio-
histórico cultural (Vigotsky, 1934) e aponto a importância desse suporte no que 
tange à leitura como prática social.  Com relação aos procedimentos metodológicos, 
a pesquisa ação (Thiollent ,1982) foi desenvolvida sob um enfoque qualitativo e teve 
como meta  analisar as ações de uma  professora de Língua Portuguesa e de seus 
alunos no decorrer de três aulas de leitura. O instrumento utilizado para a geração 
de dados foi a gravação de aulas nas quais houve o “pensar em conjunto” 
(Pontecorvo, 2005). As categorias de análise linguística são propostas por Orsolini 
(2005), Pontecorvo (2005) e Kebrat Orechioni (2006).   Na análise de dados procurei 
discutir as ações pedagógicas em sala de aula a fim de entender como professor e 
aluno constroem as questões étnico-raciais nas aulas de leitura. Os resultados da 
pesquisa permitem dizer que as ações da professora pesquisadora –  na prática de 
mediação e interação de leitura – possibilitaram a formação dos alunos como 
leitores crítico e reflexivos e, houve uma valorização da  Cultura e da História Afro- 
brasileira. Por fim, esta pesquisa permitiu ao professor pesquisador pensar em 
possíveis ações afirmativas e pedagógicas em torno da negritude com o intuito de 
propor uma escola preparada para reconhecer e assimilar a diversidade no cotidiano 
escolar além de oferecer aos alunos a oportunidade de refletirem criticamente sobre 
nas questões étnico-raciais em sala de aula. 
 

 

Palavras-chave: leitura, cultura afro-brasileira, ensino-aprendizagem em língua 

materna e construção de sentidos. 
 
 

 

 

 

 

 



OLIVEIRA, S.C.M.  de. The teaching and learning of reading on ethnic/racial 
issues: dilemma, problem or desirable knowledge building? 2012. 148 f. 
Master's degree thesis in Applied Linguistics and Language Studies. Sao Paulo: 
Pontifical Catholic University of São Paulo-PUC-SP-Graduate Program in Applied 
Linguistics and Languages Studies. Advisor: Prof. Dr. Angela Lessa. 
 

ABSTRACT 

 
The present dissertation aims at questioning how teachers and students construct 
their ethnic/racial issues in the classroom through reading. The thesis focuses on the 
study of reading and interpretation of the rap in the form of Caetano Veloso 
poem, Slave Ship, and aims to contribute to the development of text reading and 
understanding. Moreover, it reflects on the situation of the students of African 
descent, seeking to reflect on the importance of the enforcement of law number 
10.639.909/ 2003  at schools. As the type of text worked out in the research is literary 
and has many metaphors, and a large fraction of the public schools do not prepare 
their students for the skills and competencies needed in this kind of reading, I 
support the Cultural-Historical Theory  (Vygotsky, 1934) and point out the 
importance of this support when it comes to reading as a social practice. Regarding 
methodological procedures, action research (Thiollent, 1982) was developed under a 
qualitative approach and was aimed at analyzing the actions of a teacher of 
Portuguese and her students over three reading classes.   The instrument used for 
data generation was the recording of classes in which there was the "thinking 
together" process (Pontecorvo, 2005). The categories of linguistic analysis are 
proposed by Orsolini (2005), Pontecorvo (2005) and Kebrat Orechioni (2006). In data 
analysis I sought to discuss the pedagogical actions in the classroom in order to 
understand how teachers and students construct their ethnic/racial issues in reading 
lessons. The survey results allow to say that the actions of the researcher teacher - 
the practice of mediation and reading interaction- enabled the development of 
students as critical and reflective readers, and there was an appreciation of Afro-
Brazilian Culture and History. Finally, this research allowed the researcher teacher to 
think about possible affirmative pedagogic action around the blackness in order to 
propose a school prepared to recognize and assimilate the diversity in school life and 

to provide students the opportunity to reflect critically on the ethnic/racial issues in 
the classroom. 
 
Keywords: reading; afro-brazilian culture; learning-teaching in mother tongue; 

construction of meaning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A realidade do dia a dia da escola pública foi o denominador comum para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. A violência, o desemprego, a baixa renda, a 

evasão escolar, as desigualdades sociais e raciais fez-me pensar sobre o papel da 

unidade escolar diante de sua comunidade.  

Ao longo de oito anos de experiência como professora – da rede estadual – 

deparei-me com evasão escolar, falta de interesse, sentimento de fracasso – por 

parte dos alunos, maioria advinda da periferia e afrodescendentes –, e pude 

perceber que o modelo tradicional de ensino e aprendizagem não oferecia subsídios 

para uma formação cidadã e inclusiva de meus alunos na sociedade. 

 Diante disso, em vez de culpar o aluno e seus familiares pelo fracasso 

escolar, entendi que o meu papel como professora seria de propiciar momentos de 

aprendizagem significativa, pois não são os alunos que devem se adaptar a política 

de educação da escola, mas é a escola que deve se moldar a epiderme cultural de 

seus alunos. A partir dessas reflexões, resolvi transformar o meu sistema de trabalho 

com textos, por meio de novos conceitos e teoria sobre o ensino de leitura.  

O objetivo da pesquisa busca questionar como professor e aluno constroem 

as questões étnico-raciais em sala de aula por meio da leitura. Devo dizer que a 

experiência como professora de língua portuguesa me levava a utilizar métodos de 

ensino de leitura que pouco estimulava a reflexão do aluno, sendo técnicas 

convencionais e repetitivas sugeridas pelo livro didático da escola e que 

normalmente deixavam meus alunos enfadados e cansados e, por consequência, 

eles não aprendiam a ler. 

Diante desse dilema pessoal, percebi que não poderia lutar sozinha contra um 

sistema educacional que prioriza a cópia e a repetição sem o contato com novas 

teorias educacionais e sem uma formação adequada aos professores; foi dessa 

maneira que procurei atualizar-me nos novos quadros teóricos de ensino e 

aprendizagem: ingressei no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem da PUC-SP e obtive ferramentas metodológicas para o 

ensino de leitura, além de suporte para entender os problemas de linguagens em 

práticas reais de discurso, no caso da pesquisa, as vozes das minorias: os 

afrodescendentes na unidade escolar.  A pesquisa investigativa do ensino e 
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aprendizagem da leitura sobre questões étnico-raciais tem como problema a 

seguinte pergunta: 

 

Como professor e aluno constroem as questões étnico-raciais em sala 

de aula por meio da leitura? 

As investigações estão divididas em dois blocos: o primeiro bloco comenta os 

recentes trabalhos relacionados à área da leitura, e o segundo bloco discorre sobre 

dissertações que tratam sobre as questões étnico-raciais. Concernente às pesquisas 

voltadas para a área de leitura inseridas no âmbito da Linguística Aplicada, cabe 

destacar as pesquisadoras: 

 

  Lemos (2005) – faz uso da técnica do revozeamento como uma estratégia 

didática de leitura em que o professor medeia e orquestra as vozes dos 

alunos a fim de proporcionar-lhes a troca de experiência em sala de aula e 

dar-lhes a oportunidade de falar e de serem ouvidos –; 

 

  Queiroz (2009) – trabalha com a abordagem didática de mediações de 

leitura, destaca a importância de descentralizar o poder do professor (tido 

como detentor do saber e por consequência agente transmissor de todo 

seu conhecimento) e propõe uma nova abordagem de leitura que capacita 

o leitor a ter um posicionamento crítico frente ao mundo contemporâneo 

no qual está inserido –; 

 

  Ritter (1999) – procurou analisar o tipo de aula de leitura que uma 

professora de língua materna, do Ensino Fundamental, pertencente a uma 

escola pública ministra para seus alunos. A investigação revelou, nas aulas 

de leitura observadas, o predomínio de uma visão tradicional de 

linguagem, em que se concebe a leitura como decodificação e busca do 

sentido único do texto. Para a pesquisadora essa visão decorre da 

inconsistência teórica do docente somada à existência de certas imagens 

interiorizadas pelo mesmo, como o professor: informador, controlador, 

avaliador; o aluno: recebedor; e a sala de aula: o lugar de transmissão do 

conhecimento. Tal posicionamento e silenciamento dos alunos contribuem 

para a atribuição ao livro didático como o único “produtor de sentido” da 
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aula de leitura, levando a formação de pseudo-leitores, ou, em outras 

palavras, leitores desprovidos de criticidade, decifradores das meras 

linearidades do texto –; 

 

 Nolasco (2006) – pesquisou qual a importância do ensino de leitura para 

os professores de uma escola da rede pública estadual a partir de um 

projeto realizado na escola chamado “Hora da leitura”; a autora examina 

os significados e ensino de leitura de textos prescritivos e, os sentidos que 

os professores da rede pública estadual atribuem à leitura e ao ensino de 

leitura. Tal projeto foi implantado pela Secretaria da Educação com a 

finalidade de melhorar a proficiência em leitura para alunos do ciclo II do 

Ensino Fundamental –; 

 

 Bárbara (2007) – afirma que a leitura não é uma atividade de assimilação 

passiva de informação e que nesse sentido, ler seria levar o ser humano a 

pensar criticamente a respeito do mundo a sua volta. Para chegar a tal 

foco o indivíduo teria que se valer da leitura cooperativa entre professor e 

aluno a fim de construir significados entre o literal e o metafórico –; 

 

 Souza (2008) – que examina os sentidos sobre leitura no Ensino Médio, 

nas áreas de língua portuguesa, história e química, enfatiza a importância 

do trabalho com leitura numa perspectiva interdisciplinar e observa as 

dificuldades de leitura dos alunos que cursavam o Ensino Médio em 

compreender textos, pois eles não conseguiam ultrapassar a localização 

de algumas informações presentes no texto, ou seja, não conseguiam 

participar ativamente do processo de leitura enquanto leitores críticos. 

 

 A nova proposta para o ensino e aprendizagem de leitura se baseia em 

compreender o ato de ler como uma prática social, na qual o leitor constrói o sentido 

do texto inserido em um contexto sócio-histórico cultural. Isso significa como afirma 

Queiroz (2009), que o professor deve auxiliar o aluno na construção do 

conhecimento, auxiliá-lo na construção de significados durante a atividade de leitura, 

partindo do pressuposto que esse significado não é dado no texto, mas construído 

pela interação dos envolvidos no processo de leitura, que trazem seus 
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conhecimentos de mundo, seus valores e suas experiências. Ou seja, o aluno deve 

ter um professor mediador (Vygotsky, 1934) que lhe dê suporte para a construção do 

conhecimento e que lhe permita ser sujeito de seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

Referente às questões étnico-raciais vale destacar Santos & Machado (2008) 

em Políticas Públicas educacionais: antigas reinvindicações, conquistas (Lei 

10639/2003) e novos desafios, e Santana (2008) em Salvador: a luta pela 

recuperação de negros. 

No primeiro trabalho, as autoras discutem como o processo de identificação 

étnica é construído no plano simbólico, em opções curriculares e nas metáforas 

interditas que permeiam as ideias preconcebidas e as sutis forças ideológicas que 

permeiam o imaginário, fazendo ao leitor um convite de revisão de valores e 

acepções individuais. 

Santana elabora, de forma diferente, uma discussão sobre a maneira pela 

qual os docentes foram formados, pautados quase sempre na tradição 

monoculturalista, buscando esclarecer o que eles entendem por educação 

multicultural e quais os possíveis impedimentos para um trabalho docente nesse 

contexto. 

Existem publicações de grande valor sobre o ensino de leitura, como por 

exemplo: Queiroz (2009), Souza (2008), Lemos (2005), Ritter (1999), porém, é raro 

encontrar um projeto que trate sobre leitura e concomitantemente tenha a 

preocupação de contribuir para a implementação da Lei 10.639/ 2003. 

Portanto, acredito que esta dissertação seja relevante por conter inquietação 

de encontrar meios pedagógicos que permitam a implementação da lei por meio da 

formação de leitores críticos e reflexivos sobre as questões étnico-raciais. 

 Tendo apresentado – em linhas gerais – o levantamento de pesquisas 

recentes sobre leitura, o problema e o objetivo do presente trabalho, cabe justificar a 

área em que esta pesquisa se insere.  

A Linguística Aplicada é uma ciência que direciona sua atenção para questões 

pragmáticas da língua, basicamente buscando entender o uso da linguagem em 

práticas discursivas. No contexto específico desta pesquisa a Linguística Aplicada 

busca ouvir “a voz das minorias”, no caso os negros, procurando maneiras de 

inserção desta parcela da população na sociedade, essencialmente por meio da 

educação.  
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Segundo Moita Lopes, a Linguística Aplicada: 

 

“Trata-se de pesquisa de natureza aplicada em ciências sociais [...]. 
Trata-se de pesquisa aplicada no sentido em que se centra 
primordialmente na resolução de problemas de uso de linguagem 
tanto no contexto da escola, quanto fora dele embora possa também 
contribuir para a formulação teórica, como a chamada pesquisa 
básica [...]. A LA é uma ciência social, já que seu foco é em 
problemas de uso de linguagem enfrentados pelos participantes do 
discurso no contexto social”. (LOPES,1994, p. 17-26). 

 

Também de acordo com Kleiman (1998, p.55): 

 

“[...] a LA se caracteriza pela expansão dos dados que estuda, das 
disciplinas-fonte e das metodologias, em função da necessidade de 
um entendimento de problemas sociais de comunicação em 
contextos específicos (o seu objeto abrangente) que procura resolver 
(o seu objetivo abrangente)”. (KLEIMAN,1998, p.55). 

 

Pode-se concluir, então, que a área de Linguística Aplicada enfoca problemas 

concretos de conflito comunicativos, interpretando-os, com o objetivo de alcançar 

soluções que possam contribuir para a vida social. Para isso, exige do 

professor/pesquisador uma postura de transgressão, característico de pesquisas de 

cunho qualitativo. 

Segundo Penycook, transgressão em Linguística Aplicada significa: 

 
“[...] professores que tiveram a coragem de transgredir os limites que 
confinariam cada aluno a uma rota, a uma abordagem de 
aprendizagem com em uma linha de montagem. Transgredir sugere 
Hooks (1994:13) é opor, resistir e cruzar, os limites opressores da 
dominação pela raça, gênero e classe. Aqui temos uma imagem de 
professores que transgridem os limites normais da pedagogia e 
ensinam seus próprios alunos a transgredir: a pedagogia como 
transgressão”. (PENNYCOOK,2006, p.75). 

 

Isso significa que a Linguística Aplicada permite que os participantes interajam 

durante o processo de investigação e entendam que pensar além de ser um ato 

cognitivo, é também uma atividade política. Por fim, permite criar um ambiente 

pedagógico propício para que os participantes não aceitem apenas aquilo que lhes é 

dado, mas que eles possam – por meio da produção dialética – produzir e 

compartilhar sentidos e significados, em prol do desenvolvimento da cidadania e da 

construção de suas respectivas identidades étnicas. 
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Além da Linguística Aplicada a presente pesquisa apoia-se também no 

entendimento do “pensar alto em conjunto” (Pontecorvo, 2005) que considera o 

pensar como um evento social, e que observa a leitura como uma prática social em 

que os participantes ao se sociabilizarem num evento de leitura constroem o sentido 

social e étnico do texto. 

Refletindo sobre o papel que a leitura tem nas escolas atualmente e com base 

nas leituras que tratam sobre a formação de leitores críticos percebo a necessidade 

da desconstrução das práticas tradicionais de professores de línguas. Cresce a 

necessidade de professores mais reflexivos e democráticos que olhem criticamente 

para o seu trabalho, reflitam sobre o que fazem para que eles possam sair de suas 

posições de autoridade e perceberem aquilo que está acontecendo à sua volta e 

mudarem seu perfil tradicional de professor (Ferreira, 2001). 

Por essas razões, é necessário investir na escola que prioriza a 

heterogeneidade cultural e considera as diferenças e diversidades a fim de criar um 

novo modelo de leitura que busque discutir questões étnico-raciais, em torno da 

negritude. 

Após apresentar o problema de pesquisa, o objetivo e a justificativa, exponho 

a seguir como esta dissertação foi estruturada, dividida em quatro capítulos, 

organizada da seguinte maneira: 

 

1) no primeiro capítulo são discutidos quais princípios legais contextualizam 

as questões étnico-raciais, isto é, os parâmetros da Lei e suas políticas de 

ações afirmativas em torno da negritude; 

 

2) no segundo capítulo, são discutidos os referenciais teóricos que embasam 

esta pesquisa, as principais teorias de ensino e aprendizagem de leitura: 

os aspectos da visão tradicional de leitura, as visões cognitivas que 

abordam estratégias de leitura como os modelos ascendentes e 

descendentes top down e botton up, a visão de leitura como prática social, 

o processo cognitivo de leitura na perspectiva vygotskiniana e a mediação 

na construção de leituras. E em seguida, é apresentada a relevância da 

educação por meio de um letramento crítico; 
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3) o  terceiro capítulo apresenta a argumentação sobre as razões da opção 

pela linha de pesquisa qualitativa a fim de responder as perguntas de 

pesquisa e assegurar os objetivos de investigação. O quarto capítulo 

contém a análise e discussão de dados; 

 
4) nas considerações finais, são apontadas as dificuldades e limitações 

desse trabalho, a contribuição para a área e grupo de pesquisa no qual se 

insere. 
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CAPÍTULO 1 –  PRINCÍPIOS LEGAIS QUE CONTEXTUALIZAM A 

PESQUISA 

 

 

O presente capítulo trata sobre os parâmetros da Lei 10.639/2003 que visa à 

obrigatoriedade do ensino da História e da Cultura Afro e Afro-brasileira nas 

unidades escolares, com o objetivo de resgatar a identidade dos jovens 

afrodescendentes, por meio da cultura. Posteriormente, argumenta sobre o papel da 

escola frente às relações etnorraciais e os novos desafios para uma escola que deve 

aprender a conviver com a diversidade e com as diferenças. 

As consequências históricas de um país ex-escravocrata podem claramente 

ser observadas no cotidiano da população brasileira. Apesar de o Brasil considerar-

se uma nação sem preconceito e, ainda persistir no imaginário popular o mito da 

democracia racial em que negros e brancos vivem em perfeita harmonia, como 

aponta Gilberto Freire (1964), percebe-se por meio dos meios de comunicação e até 

mesmo no cotidiano, uma constante assimetria social. 

E os principais prejudicados por essas diferenças sociais são as camadas 

mais pobres, isto é, as comunidades afrodescendentes, que herdaram do regime 

escravocrata, a pobreza e a discriminação. 

Por essa razão, a Lei 10.639/2003 – sancionada em 9 de janeiro de 2003 – 

assegura o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como 

assegura o direito às histórias e culturas, que compõem a nação brasileira, além do 

direito ao acesso às diferentes fontes da cultura nacional, a todos os brasileiros. 

Em 10 de março de 2004, um ano após a promulgação desta Lei foi aprovado 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) parecer (n. 003/2004, PROCESSO N.º: 

23001.000215/2002-96) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, tendo como relatora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Conforme 

dizeres do próprio parecer, este visava regulamentar a alteração trazida à Lei 

9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 10.639/2003 que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana na Educação Básica, assegurando o direito à igualdade de condições de 

vida e de cidadania, assim como garantir igual direito às histórias e culturas que 

compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da 
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cultura nacional a todos brasileiros.  

De certa forma, essa determinação legal busca resgatar a autoestima do 

negro e sua identidade étnica. Para representantes do Movimento Negro, o negro se 

encontra excluído, tanto em termos sociais, quanto econômicos. 

Segundo Munanga: 

 

“[...] a ignorância em relação à história dos negros, as diferenças 
culturais, os preconceitos étnicos, tudo isso aliado à exploração, 
desfigurou a personalidade moral dos negros, tornando-os, então, 
sinônimo de ser primitivo inferior. A exclusão, o abandono e o 
descaso, ainda persistem, através dos séculos”. (MUNANGA,1986, 
p.21). 

  

A citação de Munanga leva à reflexão sobre dois aspectos importantes, 

naquilo que tange à formação ideológica do branco e do negro. 

Em AD (Análise do Discurso), segundo Orlandi (2007, p. 37), a ideologia se 

encontra em um movimento constante, do simbólico e da história. Se o indivíduo se 

posiciona, ideologicamente, como racista, suas estratégias de suposta supremacia 

racial dão-se pela ignorância, em relação à história dos negros e suas diferenças 

culturais. Ou seja, apagar da memória das pessoas a história alheia, do seu 

semelhante, poderá gerar expressões preconceituosas. Quando nascemos, já 

somos interpelados pela linguagem e pela ideologia e as palavras só tomam sentido, 

pela história e pela língua. 

Se nos encontramos expostos a ideologias sofistas, provavelmente, teremos 

um discurso racista. Em outras palavras: “a partir de uma posição dada em uma 

conjuntura sócia histórica dada que se determinará o que pode e deve ser dito” 

(Orlandi, 2007, p. 43). 

Já o negro, alienado de sua história e de sua cultura, pode sujeitar-se às 

forças ideológicas. Isso pode ser confirmado em pesquisas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) quando se questiona a cor da pele dos entrevistados 

e muitos respondem que são chocolate, marrom, bombom, entre outras 

adjetivações, que pretendem, ingenuamente, escamotear suas respectivas origens. 

De acordo com o parecer supracitado: “convivem, no Brasil, de maneira tensa, 

a cultura e o padrão estético do negro e africano e um padrão estético e cultural 

branco e europeu. Porém a presença da cultura negra e o fato de 45% da população 

brasileira ser composta de negros (de acordo com o censo do IBGE) não têm sido 
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suficientes em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e 

valoriza principalmente as raízes europeias da sua cultura, ignorando ou pouco 

valorizando as outras que são a indígena, a africana e a asiática” 1. 

É importante colocar em evidência que nem o parecer, tampouco este 

trabalho, pretende supervalorizar o negro e discriminar o não negro. A proposta 

apresentada é de reeducação das relações étnico-raciais, conscientizando as 

pessoas, de que o sucesso de uns, tem o preço da marginalização e da 

desigualdade, impostas aos outros. Além desse enfoque, o parecer determina que 

os estabelecimentos de ensino estejam bem equipados e com professores 

competentes, no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação 

de negros e brancos, no sentido de que venham a relacionar-se, com respeito, 

sendo capazes de corrigir posturas, atitudes e palavras, que impliquem desrespeito 

e discriminação. 

E qual é o papel da escola frente às relações étnico-raciais? 

É um profundo equívoco pensar na educação como veículo desvinculado de 

ações políticas. Durante todo o percurso histórico da educação nacional há uma 

variedade de escolas, desde a escola tradicional, à crítica reflexiva; cada uma delas 

com seus objetivos pedagógicos e políticos.  

Destaque deve-se dar ao fato de que em meados de 1930, surge no país o 

mito da democracia racial, discurso ideológico em que negros e brancos viveriam em 

harmonia por serem frutos de uma miscigenação racial. Ideia que foi difundida, tanto 

pela elite brasileira, quanto por intelectuais da época, como Gilberto Freire, autor de 

Casa Grande e Senzala. E o reflexo dessa suposta harmonia foi dissimular as 

desigualdades e escamotear mecanismos de exclusão, das classes menos 

favorecidas.  

Rodrigues, nesse sentido afirma que: 

 

“[...] a ideia de democracia racial também permitiu a 
operacionalização, no interior do sistema educacional brasileiro, 
desde sua origem de um discurso racionalista e brasileiro e 
modernizante tributário das teorias raciológicas nas quais as 
contribuições culturais indígenas e negras, por serem inferiores 
deveriam ser apagadas”. (RODRIGUES,2003, p. 24). 

                                                
1 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf, acesso em 3 de mai. 2011. 
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A afirmação acima revela características da escola tradicional, que privilegia a 

homogeneidade cultural e despreza as diferenças e pluralidades culturais no âmbito 

escolar. 

A Constituição Federal de 1937 ofereceu subsídio legal à elitização do ensino, 

ao aprovar o artigo 129, assim redigido:  

 

“„O ensino pré-vocacional e profissional destinados às classes menos 
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado‟. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de 
ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos estados, dos 
municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 
profissionais”. (Art. 129, CF/1937). 

 

Essa Lei fundou a escola tecnicista voltada para alunos que não passaram 

nos testes de ingresso para a escola pública. Por essa razão, seriam direcionados a 

desenvolver trabalhos manuais. Enfim, mais uns artifícios para separar turmas de 

alunos brancos dos alunos negros e deixar de atender a uma demanda de 

estudantes afrodescendentes. Desta forma é possível afirmar que a escola é um 

microcosmo da sociedade, apresentando caracteres idênticos, e, por esse motivo, 

pode ser o ponto de partida de mudanças sociais, devendo ser um espaço aberto 

para a inserção das heterogeneidades culturais, proposta que se enquadra nos 

parâmetros de uma escola democrática. 

Oliveira & Abramowicz (2003) citando Silva e Monteiro (2000) afirmam: “Os 

professores desconhecem a história e a cultura do povo negro e silenciam diante 

das situações de discriminação, que as crianças vivem”. Desse modo, a escola se 

posiciona numa zona de conforto e aguarda, com grande expectativa, que o 

educando se adapte à epiderme social e cultural dos modelos pedagógicos. Diante 

desse contexto está lançado um desafio: educar pela diferença. Isso implica 

investir em ações afirmativas, a fim de amenizar uma dívida histórica perante 

comunidades afrodescendentes deste país, além de resgatar suas identidades 

culturais para uma democracia mais igualitária, proposta que a Lei 10.639/2003 visa, 

ao propor uma escola preparada para reconhecer e assimilar as diversidades no dia 

a dia escolar. 

Por fim, objetiva-se aqui contribuir para a superação das desigualdades 

étnico-raciais que marcam a história brasileira e como o âmbito educacional pode 

promover conhecimentos sobre a realidade e a história sociocultural de tais relações. 
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CAPÍTULO 2 –  CONSTRUTOS TEÓRICOS DE PESQUISA 

 

 

O presente capítulo apresenta as abordagens teóricas de ensino- 

aprendizagem que fundamentam as práticas escolares: o behavorismo (Skinner, 

1974) e suas relações com o ensino tradicional, e as consequências do ensino 

tradicional para o aluno e para o professor. Em seguida,a próxima seção trata sobre 

as teorias de ensino e aprendizagem centrada no aluno como o cognitivismo (Piaget, 

1980) e trato sobre as consequências da visão cognitiva para o professor e para o 

aluno. Posteriormente é discorrido sobre a teoria sócio-histórico cultural (Vygotsky, 

1934) e apontada a importância dessa teoria, no que tange à leitura como prática 

social. Também são assuntos do capítulo o papel do aluno no contexto de leitura 

como prática social e do professor na dinâmica de um evento de leitura. 

 

 

2.1.  O behavorismo 

 

O norte americano Skinner (1974), baseado dos experimentos de Pavlov, se 

propôs a construir um modelo de condicionamento do comportamento humano no 

contexto educacional. Davis e Oliveira (2008) ao tratarem da proposta de Skinner 

afirmam que as mudanças no comportamento podem ser provocadas de diversas 

maneiras e é necessário observar e analisar as consequências que o meio produz 

na pessoa. Por exemplo: se as consequências são positivas, chamadas de 

reforçamento, deve-se elogiar o indivíduo; porém, se a reação é negativa deve-se, 

segundo Skinner, fazer uso da punição com o intuito de diminuir a frequência de atos 

“equivocados” e assim refinar o comportamento humano.  A teoria do 

comportamento na educação de acordo com Mizukami (1986) pretende que o 

professor apenas transmita os conhecimentos e seja considerado como um 

engenheiro da aprendizagem e que direcione sua didática muito mais para o controle 

do comportamento do que para a aquisição do conhecimento. Assim o behavorismo 

em sala de aula dá ênfase ao professor e coloca em suas mãos a responsabilidade 

de planejar, organizar e executar com sucesso as situações de aprendizagem de 

seus alunos e, as estratégias de reforço podem ser expressas por meio de notas, 

elogios, entrega de lições caprichadas entre outras.  Porém, esse tipo de abordagem 
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centraliza o poder da aprendizagem no professor e desconsidera a ação 

protagonista do aluno tornando o processo de ensino ineficaz porque não visa 

nenhuma proposta cognitiva de pesquisar condições de aprendizagem. Desse modo, 

segundo Davis e Oliveira (2008) na concepção comportamental não existe uma 

preocupação em explicar os processos de raciocínio das crianças e como elas se 

apropriariam do conhecimento. Isto é, o olhar comportamental entende que a mente 

é como um recipiente em que é possível colocar e tirar ideias. Esta é uma 

concepção tradicional de ensino que considera aprendizagem como um processo 

transmissivo em que professor e aluno não se abrem para a negociação de sentidos 

durante a aquisição de conhecimento. 

 

 

2.1.1.  A visão tradicional de leitura 

 

 A visão tradicional de ensino faz uso de algumas estratégias didáticas do 

behavorismo. Nesta concepção de ensino – que considera o aluno como uma tábua 

rasa desprovida de qualquer conhecimento de mundo – cabe ao professor transmitir 

seu saber para o educando. Esta visão de ensino foi herdada do behaviorismo que 

entende a educação como uma ferramenta intimamente ligada à transmissão cultural 

(Misukami, 1986). 

Segundo Canolla: 

 

“O leitor brasileiro de hoje, ao menos nos centros urbanos, é um 
cidadão imerso em uma sociedade letrada e está sujeito à influência 
de muitos veículos que expressam vozes de poderosas instituições. 
A escola, enquanto instituição poderia contribuir de modo mais 
significativo para torná-lo um cidadão letrado de fato e não apenas 
um indivíduo alfabetizado, ou semialfabetizado, ou, pior ainda, um 
analfabeto funcional”. (CANOLLA ,2001, p. 12). 

 

Isto implica que a abordagem tradicional de ensino faz com que o indivíduo 

consiga ler porque tem noções do código linguístico, porém de acordo com Soares 

(2004), a apropriação da tecnologia de decodificação da língua não basta.  É preciso 

que o indivíduo faça uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais que 

envolvem a língua escrita conjugando-as adequadamente às práticas sociais de 

interação oral. Desta forma, entender a leitura como algo desvinculado das 
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circunstâncias sociais pode fazer com que a aprendizagem perca o sentido e o aluno 

o gosto pela leitura. 

          Ao aprender a ler na escola pelo ensino tradicional, o aluno pode 

encontrar dificuldade em estabelecer uma relação concreta com suas experiências 

cotidianas.  Assim, ler torna-se um fim em si mesmo e não uma atividade com uma 

finalidade específica.  

De acordo com Canolla (2001) para a maioria dos alunos, a leitura não é 

aquela atividade realizada no aconchego do lar, no canto preferido, que permite que 

nos isolemos, sonhemos, esqueçamos, entremos em outros mundos, e que são 

primeiramente associadas com as histórias lidas pelas mães antes de dormirmos. 

Pelo contrário, para a maioria, as primeiras lembranças dessa atividade de leitura 

são a cópia maçante, até a mão doer, de palavras da família do “d”, tais como “Dói o 

dedo do Dudu”.   

A minha prática como professora mostrou o quão é comum encontrar alunos 

com aversão à leitura. Várias vezes ouvi alunos dizerem “eu não gosto de ler porque 

é muito difícil de aprender”. Dessa forma, pergunto: esse fato não é decorrente de 

um ensino tradicional, em que a leitura é um ato em si mesmo? 

Segundo Soares: 

 

“A escola automatiza as atividades de leitura e de escrita em relação 
as suas circunstâncias e usos sociais criando seus próprios e 
peculiares eventos e suas próprias e peculiares práticas de 
letramento. É a pedagogização do letramento, nos termos de Street 
(1995:106,118), processo pelo qual a leitura e a escrita, no contexto 
escolar, integram eventos e práticas sociais especificas, associadas 
à aprendizagem, de natureza bastante diferente dos eventos e 
práticas associados a objetivos e a concepções não escolares”. 
(SOARES,p.107). 

 

A reflexão sobre as palavras de Soares (2004) faz perceber que o professor 

de língua materna – na perspectiva tradicional de leitura – não consegue realizar 

uma dinâmica em sala de aula que desperte o prazer da leitura. Os alunos leem por 

ler e isso gera tanto uma insatisfação docente quanto uma frustração discente e 

como resultado, temos o fracasso escolar. Se o professor foi formado dentro do 

conceito tradicional de leitura, instaura-se um ciclo perverso de fracasso escolar, 

pois devido à falta de formação, também não aprendeu a ler e a discutir os textos. 

Sua educação deve ter sido uma prática sem a oportunidade de ser um leitor ativo 
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para que pudesse estabelecer um diálogo com o texto e posteriormente atribuir-lhe 

sentido; provavelmente esse professor será um reprodutor da educação que 

vivenciou como aluno. 

Nesse sentido, é preciso repensar a postura pedagógica do professor e da 

escola quanto à educação tradicional, e como o professor pode transformar sua 

prática pedagógica e auxiliar o educando a construir conceitos e sentidos para a 

leitura. A resposta para esta pergunta pode ser respondida pelas autoras Davis & 

Oliveira:  

 

“Os conceitos são construídos tanto a partir da experiência individual 
da criança como a partir dos conhecimentos transmitidos na 
interação social, em especial na escola”. (DAVIS & OLIVEIRA,2008, 
p.77). 

 
 

Deste modo, as relações de interlocução entre leitor, texto e professor levam 

o educador e o aluno a uma prática de leitura mais reflexiva. Assim se romperá o 

monólogo sem plateia do professor em sala de aula e se estabelecerá uma relação 

aberta ao diálogo criando um ambiente propício à aprendizagem crítica e reflexiva de 

leitura. 

 

 

2.2. Cognitivismo  

 

 Piaget (1976) apresenta a preocupação segundo Coll e Gillièron (1987, p.30) 

em "compreender como o sujeito se constitui enquanto sujeito cognitivo, elaborador 

de conhecimentos válidos”.  Formado em Biologia, Piaget de acordo com Terra 

(2001) formula o conceito de epigênese, argumentando que "o conhecimento não 

procede nem da experiência única dos objetos nem de uma programação inata pré-

formada no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de 

estruturas novas" (Piaget, 1976 apud Freitas 2000, p. 64).  

Segundo o autor, o processo evolutivo da filogenia humana tem uma origem 

biológica que é ativada pela ação e interação do organismo com o meio ambiente - 

físico e social - que o rodeia (Coll, 1992; La Taille, 1992, 2003; Freitas,  2000; etc.), 

significando entender com isso que as formas primitivas da mente, biologicamente 

constituídas, são reorganizadas pela psique socializada, ou seja, existe uma relação 
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de interdependência entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer. Isso quer 

dizer que na educação cognitiva, os educadores estão interessados nos processos 

mentais de aprendizagem, ou seja, a interação do sujeito com o meio onde ele está 

inserido. Mizukami (1986) ao comentar as ideias de Piaget afirma que a construção 

do conhecimento dá-se por meio da capacidade do aluno em integrar informações e 

processá-las como se fosse um processo progressivo de adaptação (no sentido 

piagetiano de assimilação versus acomodação), de superação constante em direção 

a novas e/ ou mais complexas estruturas entre o homem e o meio. 

 A teoria de Piaget na relação professor-aluno é de uma relação de 

cooperação e respeito ao processo de aprendizagem do aluno, segundo o autor as 

explanações teóricas do professor constituem-se como um tempo perdido, pois o 

ensino transmissivo que consiste no fato do professor resolver problemas e dizer “o 

que está certo” e “o que está errado” não torna o ensino significativo, pois na visão 

cognitiva o papel do professor é de um educador que cria um ambiente propício para 

a aprendizagem e que, segundo Nogueira (2010), provoque desequilíbrios e 

desafios com a finalidade de desenvolver cooperativamente o conhecimento de 

professor e alunos. 

Para conhecer a perspectiva cognitiva de ensino e aprendizagem é preciso 

entender o caráter interacional da construção do significado. Para Palomares & 

Martelotta : 

“A  linguística cognitiva propõe uma mudança de perspectiva no 
estudo da linguagem, colocando os usuários da língua no centro da 
construção do significado. Ou seja, a busca da compreensão do 
fenômeno da significação impossibilita a exclusão dos principais 
personagens desse processo: o falante e o ouvinte”. (PALOMARES 
& MARTELOTTA ,2008, p. 181). 
 

  
Isso significa que para os cognitivistas, a comunicação é uma atividade 

compartilhada que implica numa série de movimentos em direção à compreensão 

mútua tendo como foco o aluno e suas estratégias cognitivas de leitura. A partir da 

afirmação de Palomares & Martelotta (2008) pode-se entender que é no espaço da 

enunciação que os educandos trocam experiências e colocam seus valores culturais 

em ação. Porém, para se chegar a esse estágio é preciso ensinar o aluno a 

aprender a aprender a ler. 
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2.2.1. A visão cognitiva de leitura 

 

Para Kriegl (2010): “a leitura é um processo interno que precisa ser ensinado.” 

Para isso, Kleiman (1992) nos oferece subsídios teóricos de estratégias cognitivas 

de leitura, como os modelos hierárquicos ascendentes – bottom up – e 

descendentes – top down. 

Segundo Kleiman :  

 

“[...] o processamento interativo corresponde ao uso de dois tipos de 
estratégias, segundo as exigências da tarefa e as necessidades do 
leitor: aquelas que vão do conhecimento do mundo para o nível de 
decodificação da palavra, envolvendo um tipo de processamento 
denominado TOP DOWN, ou descendente, conjuntamente com as 
estratégias de processamento BOTTOM-UP ou ascendente, que 
começam pela verificação de um elemento escrito qualquer, para a 
partir daí, mobilizar outros conhecimentos. O leitor iniciante  usa 
predominantemente o processo ascendente, ou seja, a decifração da 
letra ou palavra escrita precede a ativação de conhecimento 
semântico, ou pragmático, ou enciclopédico. Como a mobilização de 
tal conhecimento também é essencial para a compreensão, esta fica 
seriamente comprometida se o professor não ajudar o aluno, através 
de perguntas, no dialogo, a mobilizá-lo”. (KLEIMAN,1992,p. 32). 

 

Para um melhor trabalho do professor no processo de compreensão de 

leitura, Solé (1998) pressupõe os seguintes aspectos: 

 

1) aproveitar os conhecimentos que a criança já possui e que costumam 

envolver o reconhecimento global de algumas palavras, caso contrário, a primeira 

tarefa da escola será a de proporcionar oportunidades para esse conhecimento e 

outros que já mencionamos; 

2) aplicar  e aumentar seus conhecimentos prévios, em geral, para que 

possam utilizar o contexto e aventurar-se no significado de palavras desconhecidas; 

3) utilizar, integrada e simultaneamente, todas essas estratégias em 

atividades que tenham sentido ao serem realizadas. Somente dessa maneira, 

meninos e meninas poderão se beneficiar da instrução recebida. 

 

Desse modo, o educando estará apto a inferir, se autorregular e se 

autocorrigir. As operações de inferência, autorregularão e autocorreção ocorrem, de 

acordo com Kriegel são da seguinte maneira: 
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“Inferências: são os complementos que o leitor fornece ao texto, a 
partir de seus conhecimentos prévios. 
Autorregularão: é a ponte que o leitor faz, entre o que supõe 
(seleção, antecipação, inferência) e as respostas que vai obtendo, 
através do texto. 
Autocorreção acontece quando as expectativas levantadas pelas 
estratégias de antecipação não são confirmadas, havendo, um 
momento de dúvida. O leitor, então, repensa a hipótese, 
anteriormente levantada, constrói outras e retoma as partes 
anteriores do texto para fazer as devidas correções”. 

(KRIEGEL,2010, p.3). 
 

Isso significa que as estratégias cognitivas de leitura oferecem instrumentação 

para que o aprendiz construa o sentido do texto e torne a leitura um processo 

interativo. Ou seja, por meio de uma ação pedagógica adequada do professor é 

possível fazer com que o aluno se torne um leitor construtor e analisador que de 

acordo com Kato (1999) significa um leitor que faz uso tanto do modelo cognitivo top 

down quanto do modelo cognitivo bottom up, isto é, um leitor que aceite uma 

concepção de leitura na qual os processos ascendentes e descendentes apareçam 

como duas possibilidades complementares de leitura, aumentando assim sua 

proficiência.  

O perfil do aluno dentro de uma perspectiva cognitiva de aprendizagem é de 

um leitor maduro. Para ele ler não é um jogo de adivinhações em que ele “decifra” o 

sentido do texto; tampouco estabelece uma relação “pingue pongue”  com seu 

professor (Pontecorvo, 2005), ou seja, o típico modelo usual de conversação em que 

o professor elabora uma pergunta, o aluno responde  em seguida. Na visão 

cognitiva, o aluno como leitor encontra-se no centro da construção do significado e 

nesse sentido, o seu diálogo é com o texto e não com o professor que é apenas 

testemunha desse diálogo e regulador e colaborador de possíveis leituras. Dessa 

forma, a leitura na visão cognitiva é um processo de interlocução entre leitor /autor e 

texto e nessa relação o aluno infere, isto é, ativa seus conhecimentos prévios, se 

autorregula buscando pistas textuais para confirmar suas hipóteses levantadas. 

Assim, o aluno observará o texto de outra forma, pois estará consciente que o texto 

é um meio de expressão sociocomunicativa e o seu papel como leitor é de um 

interlocutor ativo que pensa, argumenta e questiona. Nessa visão, segundo Koch & 

Elias (2010), os leitores são vistos como atores, ou seja, sujeitos ativos que 

dialogicamente se constroem e são construídos no texto.  
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2.3.Teoria sócio-histórica e cultural vygotskiana 

 

Nessa teoria o homem se constrói e chega a ser sujeito na medida em que, 

integrado em seu contexto reflete sobre ele e com ele se compromete, tomando 

consciência de sua historicidade. Isso significa que para Vygotski: 

 

“O aprendizado é então entendido como um processo 
necessariamente externo que não está envolvido ativamente no 
desenvolvimento. O desenvolvimento e a maturação são assim vistos 
como uma pré-condição do aprendizado, mas nunca como resultado 
dele”. (VYGOTSKI,1934,p.104). 

 

Sendo assim, a aprendizagem do conhecimento constrói-se na participação 

do sujeito em atividades sociais. Ele instaurou uma teoria sócio-histórica e cultural 

do desenvolvimento com raízes no marxismo e na filosofia de Engels. Isso significa 

que ele tomou como base de sua pesquisa a dialética marxista, definida a partir da 

seguinte citação: 

 
 “A linguagem só pode existir, na concepção de Marx e Engels, como 
um elemento integrante da prática social, produzido e reproduzido no 
interior dessa prática”. (TEIXEIRA, 2005, p.30). 

 
 

Tal citação direciona para a educação de Vygotsky que só se efetiva sob as 

condições socioculturais. Desse modo, as atividades sociais levam o sujeito ao 

desenvolvimento de suas funções mentais, constituindo-se como sujeito por meio 

das atividades sociais. Nos estudos de Vygotsky sobre educação, o fator de maior 

relevância é o processo de aprendizagem e desenvolvimento e, a participação do 

sujeito nas atividades sociais. 

Isto é, como afirma Davis : 
 
 

“Na dialética marxista, o desenvolvimento é tido como algo 
necessariamente transformador, que cria uma determinada história, 
tida como sempre aberta”. (DAVIS ,2005, p. 41). 

 
 

Em outras palavras, é na atividade que se estabelecem as relações de 

sentido e percepção do mundo mediante a ativação de um sistema social de 

significados.  
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Nesse sentido: 

 

“[...] o aprendizado pressupõe uma natureza social específica e um 
processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 
daqueles que a cercam.” (VYGOTSKY, 1934,p. 115). 
 

 

Para uma eficaz inclusão da criança no mundo social, é preciso que a escola 

ofereça subsídios pedagógicos para a inseri-la na sociedade letrada. Para isso, é 

necessário criar novas abordagens para a apropriação do saber sistematizado e 

oferecer condições para a construção de novos conhecimentos. 

As autoras Davis & Oliveira (2008, p. 52) afirmam que as ideias de Vigotsky 

diferem das teorias behavoristas e da psicologia de Piaget. Para o especialista 

russo, a aprendizagem comportamental dá-se por meio do estímulo-resposta, ou 

seja, a aprendizagem é entendida como acúmulo de respostas aprendidas. Já o 

modelo teórico de Piaget preocupa-se em observar como a mente humana pensa e 

aprende.  Nas palavras de Rego: 

 

“Vygotsky identifica dois níveis de desenvolvimento: um se refere às 
conquistas já efetivadas, que ele chama de nível de desenvolvimento 
real ou efetivo, e o outro, o nível de desenvolvimento potencial ou 
proximal, que se relaciona às capacidades em vias de serem 
construídas. Para que estas capacidades se transformem em 
conquistas consolidadas, é fundamental a ajuda de outras pessoas 
(adultos ou crianças mais experientes)”. (REGO,2005, p.61). 

 

No livro Aprendizagem e Desenvolvimento Escolar, Vygotsky chamou de 

“zona de desenvolvimento proximal” a distância entre aquilo que o indivíduo é capaz 

de fazer de forma autônoma (nível de desenvolvimento real) e aquilo que  ele realiza 

em colaboração com os outros elementos de seu grupo social (nível de 

desenvolvimento potencial). O conceito de zona de desenvolvimento proximal (zone 

of proximal development), doravante ZPD, possibilita ao professor/pesquisador 

entender como o indivíduo organiza a informação e o modo de organização de seu 

pensamento. Dessa maneira, a contribuição do especialista russo é de extrema 

importância para novas abordagens de ensino, pois conhecendo o que o indivíduo já 

é capaz de realizar sozinho, é possível planejar novas estratégias de ensino para 

avaliar os progressos de cada aluno. 
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Para Vigotsky nas palavras de Davis & Oliveira: 

 

“O processo de desenvolvimento nada mais é do que a apropriação 
ativa do conhecimento disponível na sociedade em que a criança 
nasceu. É preciso que ela aprenda e integre em sua maneira de 
pensar o conhecimento de sua cultura”.  
(Davis & Oliveira ,2008, p. 54). 

 

Em outras palavras, Vygotsky propõe uma abordagem metodológica de 

ensino e aprendizagem de formação cidadã e de inserção plena e participativa do 

sujeito na cultura e nas atividades sociais. 

Em síntese, a teoria tem por base o desenvolvimento do indivíduo como 

resultado de um processo sócio-histórico. Para o autor, é necessário analisar o 

reflexo do mundo exterior no mundo interior dos indivíduos a partir da interação 

destes com a realidade. No referencial sócio-histórico cultural, a construção do 

conhecimento é mediada por várias redes de relação. A aprendizagem é processada 

por meio da troca de experiências com os outros e consigo próprio. Por 

consequência, o conhecimento vai se internalizando e o indivíduo vai aprendendo 

seus papéis sociais, construindo saberes e consciência de si. 

Outro aspecto de extrema relevância na teoria vygotskyniana é o papel da 

linguagem. Segundo o autor : 

 
“Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a 
controlar o ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações 
com o ambiente, além de uma nova organização do próprio 
comportamento. A criação dessas formas caracteristicamente 
humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e 
constitui a base do trabalho produtivo: a forma especificamente 
humana do uso de instrumentos”. (VYGOTSKY,1934, p. 33). 

 
 

  Ao controlar o seu ambiente por meio da fala, a criança vai desenvolvendo 

sua linguagem, e esta não só age assertivamente na organização cognitiva, como 

também na organização do raciocínio e nas funções psicológicas, como, por 

exemplo, na formação de conceitos. Em outras palavras, a relação pensamento/ 

linguagem é fundamental para o desenvolvimento intelectual do indivíduo. Dentre os 

contextos sócios culturais de aquisição sistematizada de linguagem encontramos a 

sala de aula. 
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A partir das ideias de Vigotsky, a sala de aula deve ser considerada como um 

local onde é possível sistematizar o conhecimento e o professor / pesquisador 

exercer a função de articulador do conhecimento. Sendo essa pesquisa embasada 

numa perspectiva sociointeracionista e pressupostos teóricos de linha 

vygotskyniana, a próxima seção tem por objetivo sistematizar alguns pontos da 

teoria sociointeracionista com a possibilidade de trabalho do professor junto a seus 

alunos. 

 

 

2.3.1. A visão sócio-histórica e cultural de leitura  

 

 De acordo com os pressupostos vygotskyanos entendo que é necessário que 

o professor compreenda os processos de ensino/ aprendizagem para melhor 

responder as necessidades de seus alunos.Segundo as ideias de Vygotsky, os 

professores devem perguntar a si quais são os tipos de ambientes de aprendizagem 

mais adequados para o desenvolvimento dos educandos. Perante essa indagação 

escolhi duas abordagens didáticas de ensino e aprendizagem:  

 

a) pensar em conjunto como ferramenta de mediação no processo de 

ensino/ aprendizagem de leitura; 

b)  teoria vygotskiniana, para o ensino de leitura. 

 

Para Reis: 

  

“A prática de mediação propicia para que o educando atue de forma 
participativa, no processo de ensino e aprendizagem e nas práticas 
sociais de leitura, pois uma das formas mais interativas de construir o 
conhecimento é dar voz ao aluno e fazer com que o seu 
conhecimento de mundo seja valorizado pelo seu grupo e, 
principalmente pelo seu professor mediador.” 
(REIS,2009, p.37). 
 

 

A partir da citação acima, vale considerar o pensar em conjunto como uma 

ferramenta metodológica e ao mesmo tempo uma abordagem pedagógica de 

mediação no processo de leitura que possibilita ao professor permanecer entre o 

conhecimento e o aprendiz, além de estabelecer uma ponte entre esses dois pontos. 
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Desta forma, um aspecto importante do pensar em conjunto na ação de 

educar é permitir ao educando que ele aprenda por meio da interação social e, que o 

professor não seja mais visto como um transmissor do conhecimento, mas como um 

regulador da aprendizagem. 

 Outro autor que caminha na mesma direção que Reis (2009:37) é Pontecorvo 

(2005) que comenta sobre as maneiras de um professor abordar um aluno durante 

as aulas de leitura. A autora desconsidera a mediação “pingue pongue” com os 

alunos, ou seja, a intervenção do professor em tentar verificar apenas as 

informações subliminares. 

Segundo Pontecorvo: 

 

“[...] a estrutura usual das conversações em sala de aula- com a 
típica sequência de pergunta do professor, reposta do aluno, 
comentário do professor- responde, sobretudo, ao objetivo de avaliar 
o aluno, verificando os conhecimentos que ele possui. Esse tipo de 
interação verbal não é “feito” para favorecer a construção de novos 
conhecimentos e muito menos a contraposição dos pontos vistas”. 
(PONTECORVO,2005, p. 67). 

 

É necessário que o professor estabeleça uma relação com seus alunos nas 

aulas de leitura em que o foco não esteja direcionado para um diálogo entre 

professor e aluno, mas que a condução da dinâmica de leitura esteja voltada para a 

interação autor-texto-leitor. 

Outros autores que contribuem para uma visão sociointeracionista de ensino 

de leitura são Koch & Elias (2010) que afirmam que os leitores são vistos como 

atores, isto é, sujeitos ativos que dialogicamente se constroem e são construídos no 

texto e, concordam que um bom mediador deve ter em mente que durante a leitura 

de um texto não existe um sentido único para o texto e que sua natureza é 

polissêmica e por consequência dependendo da formação discursiva do leitor, esse 

texto poderá ter uma pluralidade de sentidos cabendo ao professor verificar se as 

inferências de seus alunos são pertinentes ou não no desenvolvimento da leitura. 

Pontecorvo (2005, p. 68) apresenta algumas sugestões para o professor no 

momento em que este esteja trabalhando o pensar em conjunto em prol a co-

construção de sentido textual. Para a autora, uma das condições para uma boa 

mediação é: 
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a) uma experiência comum, anterior à discussão de forma, porém, a não 

comportar uma única “leitura” ou solução; 

b) um discurso que reelabora a experiência realizada e que se estrutura 

como situação problema solving coletiva, na qual seja possível negociar significados, 

compartilhar e comparar diferentes soluções ou interpretações de um mesmo 

material (por exemplo, um texto escrito)  ou de uma mesma experiência (por 

exemplo, uma observação ou um “experimento” específico); 

c) uma mudança das regras usuais de participação no discurso escolar, 

os turnos de discurso não devem ser controlados pelo professor; as perguntas 

“usuais” do professor são em grande parte substituídas por retomadas ou 

espelhamentos das intervenções dos alunos, por medidas de explicação e por 

intervenções que enfatizam uma discordância eventual de posições. 

 

Por meio do pensar em conjunto, o professor repensa seu perfil de educador 

e lança-se ao desafio de encorajar o raciocínio do aluno, ao desenvolver seu poder 

argumentativo, trazendo elementos novos, relacionando os argumentos do texto, 

reestruturando-os e problematizando-os. 

Desse modo, o pensar em conjunto: é um projeto de construção da interação 

em sala de aula, regulada por um adulto e tem o objetivo de estruturar o 

conhecimento por meio da construção social do conhecimento; é uma abordagem 

pedagógica que melhora a capacidade reflexiva de nossos alunos; potencializa as 

ZPDs; cria ambientes propícios para o desenvolvimento da criatividade dos 

educandos. 

A zona de desenvolvimento proximal vai muito além da intermediação de uma 

criança madura ou de um adulto regulando o sujeito com o conhecimento. Ela é um 

movimento dinâmico e cognitivo de internalização cognitiva de aprendizagem. 

Por meio da ZPD, o indivíduo torna-se sujeito independente de seu 

conhecimento e apresenta autonomia de transformar a aprendizagem em práticas 

sociais. 

Por fim, a zona de desenvolvimento proximal pode fazer parte de uma 

abordagem com procedimentos sistemáticos que possibilitam ao professor realizar 

mediações cognitivas para que o aluno desenvolva competências do pensar e do 

argumentar. 
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Como afirma Libâneo : 

 

“Cabe-lhe investigar como ajudar os alunos a se constituírem como 
sujeitos pensantes e críticos, capazes de pensar e lidar com 
conceitos, argumentar, resolver problemas, diante de dilemas e 
problemas da vida prática. A razão pedagógica está também 
associada, inerentemente, a um valor intrínseco, que é a formação 
humana, visando a ajudar os outros a se educarem, a serem 
pessoas dignas, justas, cultas, aptas a participar ativa e criticamente 
na vida social, política, profissional e cultural”. (LIBÂNEO, 2004, 
p.87). 

 

Assim, é na zona de desenvolvimento proximal que o papel da escola e do 

professor se torna significativo, pois é durante a atividade de ensino que a criança 

“apropria-se” de um instrumento cultural por meio de atividades culturalmente 

organizadas. Ao mesmo tempo, o professor “apropria-se” daquilo que a criança faz e 

ou diz, já que propicia a criação de conhecimentos exigidos na atividade. 

Desse modo, a ZDP é o local de construção de sentido e de significado, ela é 

uma arena de conflito, de caos, de contextualização social e histórica e palco de 

construções e negociações de sentido num cenário de engajamento social. 

Nesse sentido, Pontecorvo (2005, p. 83) afirma que (zona de 

desenvolvimento proximal) é uma zona de construção, ou seja, um espaço de 

negociação social dos significados; onde professores e alunos “apropriam-se” das 

ações e interpretações recíprocas, com a consequente negociação e o 

compartilhamento dos objetivos. 

Assim, educação e professor constituem uma rede de relações intersubjetivas 

de desenvolvimento mental a fim de criar condições internas de aprendizagem; 

conceito que Leontiv (1977, p. 83) chama de aprendizagem como interiorização. 

Concordando com tal conceito, Pontecorvo afirma:  

 

“Nessa “zona”, a interiorização manifesta-se como processo de 
construção, em que estruturas novas e mais poderosas são 
construídas em nível interpsicológico (na troca social) e, interagindo 
com as estruturas presentes em nível intrapsicológico, produzem 
uma mudança no plano interior individual, ou melhor, dão lugar a um 
processo [...] no decorrer do qual este plano interior se forma”. 
(PONTECORVO, 2005,p.83). 
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A partir da afirmação acima, pode-se considerar que em termos educacionais, 

a teoria de Vigotsky tem a intenção de desenvolver um procedimento pedagógico em 

que a aprendizagem não está desvinculada da vida e da prática social.  

Segundo Libâneo (2004) apud Chaiklin;Lave (2001, p. 86): “[...] os estudos 

teóricos recentes da Teoria da Vigotsky têm realçado temas como a atividade 

situada em contextos, a participação como condição de compreensão na prática 

(como aprendizagem), identidade, papel das práticas institucionalizadas nos motivos 

dos alunos, a diversidade cultural etc. Na base do estudo desses temas, há a 

premissa de que todas as ações individuais devem ser interpretadas tendo em conta 

questões e fatores que não estão imediatamente presentes na situação, nem 

contidos exclusivamente nas pessoas que atuam nessas situações. Ou seja, na 

análise das práticas humanas são destacados os fatores do contexto sócio-histórico 

em razão de que as práticas humanas são socialmente situadas, sendo estes 

fatores decisivos nos processos mediacionais, já que eles se realizam na e pela 

participação em atividades socioculturais”. 

Por meio dessa citação, pode-se entender que existe uma diferença explícita 

entre ação e atividade, pois a ação é uma prática mecânica, enquanto a atividade é 

uma atitude consciente do objetivo que se quer atingir. 

Assim, o pensar em conjunto e as ideias de Vigotsky são ferramentas para o 

professor sair do status quo de uma educação tradicionalista focada na ação, na 

repetição e no estímulo/ resposta e ir ao encontro de uma educação mais 

democrática que atenda as necessidades de nossos alunos e as exigências dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Conforme os PCNs a leitura (1998, p. 70): “[...] é o processo no qual o leitor 

realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus 

objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se 

sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra 

por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de 

seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo 

lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na 

busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas.” 

Dado o exposto, pode-se afirmar que o aluno/ leitor consegue desenvolver 

suas habilidades e competências de leitura caso esteja centrado na atividade de 
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leitura e tiver plena consciência dos objetivos de tal proposta de ensino. Caso 

contrário, a leitura torna-se uma estratégia falida direcionada para a ação de 

simplesmente ler decodificando letra por letra.  

Fundamentando-se nas concepções sociocognitivas e interacionais da língua, 

a proposta do pensar em conjunto e das ideias vigotskinianas, os sujeitos e seus 

conhecimentos encontram-se em processo de interação e, o sentido do texto é 

construído por meio das pistas textuais e pela formação discursiva do grupo ao 

pensar em conjunto. 

 

 

2.3.2. Visões de leitura como prática social 

 

O Parâmetro Curricular Nacional em língua portuguesa afirma: 

 

“O Art.26, no parágrafo 1º, fala da obrigatoriedade do estudo da 
língua portuguesa. Entendemos por estudo uma perspectiva de tratá-
la como objeto de conhecimento em diálogo, já que o aluno domina, 
em diferentes graus, seu uso social”. 

 

Nesse sentido de acordo com Moretto (2006), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNS): “valorizam a leitura como evento social e afirmam que considerá-

la assim implica captar sua dimensão sempre como um meio, nunca um fim em si 

mesmo, além de fazer o ato de ler uma resposta a um objetivo, a uma necessidade 

pessoal e não um simples cumprimento de um programa”. 

Isso implica que o texto –  dentro da perspectiva de leitura como evento social 

–  deve ser tratado não como um fim em si mesmo, mas um meio de fazer o ato de 

ler um processo dinâmico de interação e tecelagem de sentido. 

Segundo Maybin & Moss (1993), a leitura como evento social não pode ser 

feita por uma única pessoa e sim por um grupo, o que torna este ato, um ato coletivo 

mesmo que o leitor esteja sozinho com o texto, em sua mente muitas vozes 

aparecem. Nesse sentido, a leitura como prática social facilita a construção de ideias 

e sentidos de um texto e essas trocas de experiências por meio do diálogo e da 

discussão tornam o nosso leitor um sujeito ativo no seu processo de 

desenvolvimento pessoal e intelectual. 

Assim ao colocar o aluno como protagonista do ato de leitura, o leitor se 
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tornará responsável pela construção de sentidos do texto, o que o torna mais 

autossuficiente, reflexivo e crítico. Essa nova postura do aluno frente ao texto exige 

uma mudança de modelo de ensino de leitura ao elaborar uma nova abordagem 

pedagógica sob o ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Freire & Macedo 

afirmam que: 

 

“Enquanto as abordagens acadêmica e utilitarista da leitura 
enfatizam o domínio das habilidades de leitura e encaram os leitores 
como “objetos”, o modelo de desenvolvimento cognitivo dá destaque 
à construção do significado pelo qual os leitores se envolvem numa 
interação dialética entre eles e o mundo objetivo. Embora a aquisição 
de habilidades de alfabetização seja encarada como tarefa 
importante nessa abordagem, a característica marcante é o modo 
pelo qual as pessoas constroem o significado mediante processos de 
solução de problemas”. (FREIRE & MACEDO, 1990, p.95). 

 

Em outras palavras, entende-se a partir das ideias acima que se deve colocar 

o educando no centro da enunciação por meio de um processo interativo de 

discussão mediado pelo texto. Observa-se que o modelo cognitivo de leitura refuta a 

visão tradicionalista de leitura e coloca como proposta um ensino e aprendizagem de 

leitura em que a interação entre professor, aluno e texto deva ser fundamental para a 

concretização do evento de leitura. 

Para que essa dinâmica se concretize efetivamente, as discussões seguintes 

abarcam os papéis do aluno e do professor nesse novo paradigma qualitativo de 

leitura. 

 

 

2.3.3.  Papel do aluno na visão de leitura como prática social 

 

O grande salto qualitativo de transição da educação bancária para a 

sociointeracionista é o fato do aluno sentir-se valorizado por ter voz na dinâmica de 

enunciação de leitura; ele se expressa, mas ao mesmo tempo nas trocas de turnos 

aprende a ouvir e ver o outro com alteridade, isto é, a ideia alheia tem como objetivo 

no evento de leitura contribuir para a aquisição de sentido do texto. 

Porém, na ótica utilitarista de leitura segundo Freire & Macedo, o ensino de 

leitura é obsoleto e desvinculado de sentido para o aluno e como afirmam os 

autores: 
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“A meta principal da abordagem utilitarista é produzir leitores que 
atendam aos requisitos básicos de leitura da sociedade 
contemporânea. A despeito de seu atrativo progressista, essa 
abordagem enfatiza o aprendizado mecânico de habilidades de 
leitura, ao mesmo tempo em que sacrifica a análise crítica da ordem 
social e política que dá origem a necessidade de leitura em primeiro 
lugar. Essa posição levou ao desenvolvimento dos” alfabetizados 
funcionais”, treinados primordialmente para atender os requisitos de 
nossa sociedade tecnológica cada vez mais complexa”.(FREIRE & 
MACEDO,1990,p.94). 
 

Apesar de existirem parâmetros curriculares em língua portuguesa e 

propostas relacionadas para uma educação democrática e crítica, observa-se nos 

livros didáticos a formação de um letramento funcional criticado por Freire & 

Macedo. 

Kleiman (1998) diz que há livros que possuem características alienantes, em 

que os alunos somente têm o trabalho de retirar a resposta que, por sua vez, pode 

ser encontrada claramente no texto. Isso não parece ajudá-los a pensar nas 

questões que subjazem ao texto, ou seja, ficam presos apenas ao nível do 

enunciado. 

Solé (1998) afirma que o trabalho de leitura costuma se restringir àquilo que 

se relatou “ler o texto e, a seguir, responder algumas perguntas sobre ele. Devemos 

assinalar que a atividade de pergunta-resposta é categorizada, pelos manuais, guias 

didáticos e pelos próprios professores”. 

Isso significa que na visão tradicionalista de leitura, o aluno deve “pegar” o 

sentido que está no texto e o professor como autoridade na hierarquia escolar 

coordena o significado de compreensão. 

Benveniste apud Geraldi (2005, p. 89) comenta: que “a linguagem só é 

possível porque cada locutor se apresenta como sujeito remetendo a ele mesmo 

como eu no seu discurso. Por isso eu pressupõe outra pessoa aquela que sendo 

embora exterior a “mim” torna-se o meu eco – ao qual digo tu e que me diz tu”.  

Porém, na prática escolar, conforme o “eu” é sempre o mesmo o “tu”. Ou seja, 

o tu do aluno é uma reprodução da fala marcada pelo eu do professor.   

Por consequência, essas políticas educativas desestimulam o gosto pela 

leitura e favorecem uma educação bancária e tecnicista, tão reprovada e criticada 

por Freire2. 

                                                
2 
 Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam   
nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
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Para Ferling (2005), o perfil de aluno que atua no contexto cognitivo de  leitura 

como prática social é como sendo aquele que observa a atividade de leitura de 

maneira mais ampla e verifica como o sentido é tecido a partir da discussão sobre o 

texto e da negociação dos sentidos possíveis sob o ponto de vista dos leitores 

participantes em que o diálogo tem o papel mediador no processo de construção de 

sentido. 

Assim, o perfil do aluno que lê sob uma perspectiva de leitura como evento 

social é o de um estudante que considera o texto um evento sociocomunicativo, que 

só ganha existência dentro de um processo interacional.  Para que este aluno esteja 

participando em sala de aula, é necessário que haja um educador que saiba partilhar 

o poder e dar voz ao aluno que pode constituir-se como sujeito do discurso e, 

portanto, da aprendizagem significativa (Bárbara, 2008). Temática que será discutida 

no item a seguir. 

 

 

2.3.4. Papel do professor na visão de leitura como prática social 

 

Para Lajolo : 

 

“A leitura parece consistir um tecido, ao mesmo tempo individual e 
coletivo. Cada leitor, na individualidade de sua vida, vai entrelaçando 
o significado pessoal de suas leituras com os vários significados que, 
ao longo da história de um texto vai se acumulando. Cada leitor tem 
a história de suas leituras, cada livro a história das suas”. 
(LAJOLO,1994,p.5). 

 

O leitor ao estabelecer sua relação com o texto produz sua maneira subjetiva 

de compreendê-lo. É preciso que o professor leve em conta a leitura individual de 

cada aluno – pois dependendo da formação sociodiscursiva de cada leitor podem 

ocorrer múltiplas possibilidades de leitura. 

É necessário levar em conta que no modelo de leitura como prática social não 

existe um sistema prescritivo de interpretação textual com respostas certas ou 

erradas. Porém, procura-se entender os motivos cognitivos que levaram o aluno a 

compreender o texto de uma determinada maneira. 

                                                                                                                                                   
Continuação ² : opressão-a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. 
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Por essa razão, como afirma Reis (2009) o professor deve ser um 

“coordenador” de leitura, isto é, ele deve saber ouvir e legitimar essa voz, 

ampliando-a para o grupo. Em outras palavras, o professor deve saber orquestrar as 

vozes de leitura proporcionando um ambiente adequado para expressões de 

intersubjetividades saindo então de uma visão egocêntrica de metodologias 

pedagógicas. 

Sendo assim, o professor deve ser um agente de letramento, pois como 

afirma (Street, 1995a, p.2) citado por Magda Soares (2004, p. 105): “ Por eventos de 

letramento designam-se as situações em que a língua escrita é parte integrante da 

natureza da integração entre os participantes e de seus processos de interpretação 

(Heath,1982:93), seja uma interação face a face em que as pessoas interagem 

oralmente com a mediação de leitura ou da escrita, seja uma interação á distância, 

autor-leitor ou leitor autor ( por exemplo, escrever uma carta, ler um anúncio, um 

livro). Por práticas de letramento desigmam-se tanto os comportamentos exercidos 

pelos participantes num evento de letramento quanto as concepções sociais e 

culturais que configuram, determinam sua interpretação e dão sentido aos usos da 

leitura e/ou da escrita naquela particular situação”. 

Isso implica que o professor deve ser um professor mediador, ou seja, aquele 

que faz perguntas aos alunos, que os desafia com argumentações e os leva a refletir 

por meio da relação dialógica estabelecida entre leitor e texto.  

Por fim, o educador que estabelece mediação entre aluno-texto-contexto 

realiza uma atividade colaborativa de construção de sentido. Ou seja, um professor 

que – por meio da linguagem –  construa um espaço em que a reorganização do 

contexto de aula – em língua materna –  propicia uma aprendizagem conduz o aluno 

ao desenvolvimento crítico de leitura. 

 

 

2.4. Letramento crítico 

 

Letramento é um termo que vem sendo discutido tanto nas ciências 

linguísticas quanto nas linhas de pesquisas voltadas para a pedagogia da educação. 

A origem do termo conforme Soares (2004) é da língua inglesa literacy palavra essa 

que se refere à capacidade de ler e escrever em diversas situações sociais. Neste 

sentido, fica inferido que ler e escrever traz ao indivíduo consequências sociais, 
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culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas. E dessa forma, foi preciso 

rever o conceito de letramento. 

Segundo Rojo: 

 
“No início da segunda metade do século passado ler era visto de 
uma maneira simplista- apenas como um processo perceptual e 
associativo de decodificação de grafemas (escrita) em fonemas (fala) 
para se acessar o significado da linguagem do texto”. (ROJO, 2004, 
p.3). 
 
 

Em alguns casos se o indivíduo soubesse “ler” e “escrever” seu próprio nome 

era considerado alfabetizado, caso contrário seria classificaria como analfabeto. 

No desenvolvimento das pesquisas e estudos sobre o ato de ler e escrever, 

muitos conceitos foram se redefinindo naquilo que tange ao ato da leitura e da 

escrita. 

Queiroz (2009, p. 19) comenta que a partir dos anos 80 passa a haver uma 

grande preocupação com o processo de alfabetização e que surge então o conceito 

de letramento que passou a ser usado nos meios acadêmicos numa tentativa de 

separar os estudos sobre o impacto da escrita, dos estudos sobre alfabetização.  

Britto (2003) citado por Queiroz (2009) afirma que a formulação e a aplicação 

desse novo conceito resultaram de necessidades teóricas e práticas várias, em 

função dos avanços no modo de compreender as relações inter-humano, dos 

processos de participação social e do acesso à construção do conhecimento. 

Dessa forma, o conceito de letramento a partir dos anos 80 precisou ser 

renomeado, isto é, o letramento deveria dar conta de uma nova ideia e nova maneira 

de compreender a presença da escrita no mundo social. O conceito de 

“alfabetização” de acordo com Rojo (2004) também teve que ser ampliado com o 

aparecimento das teorias de letramento, pois o letramento não é mais apenas a 

apropriação do alfabeto, mas um processo de apropriação de práticas sociais de 

leitura e escrita. 

Soares (2004, p. 45-46) aponta que conforme o analfabetismo vai sendo 

superado que um número cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à 

medida que concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais 

centrada na escrita (cada vez mais grafocêntrica) um novo fenômeno se evidencia: 

não basta aprender a ler e escrever, as pessoas se alfabetizam aprendem a ler e a 

escrever, mas não necessariamente adquirem a competência para usar a leitura e a 
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escrita para envolver-se em práticas sociais de escrita. Daí pode-se falar em 

diferentes tipos e níveis de letramento da população em geral.  

A argumentação de Soares revela que as práticas pedagógicas de escrita e 

leitura na escola sustentam-se num modelo de letramento ultrapassado, chamado 

por Street (1984) de modelo autônomo que pressupõe uma maneira única e 

universal de desenvolvimento do letramento. 

Kleiman ao argumentar sobre o modelo autônomo de letramento afirma: 

 

“[...] o processo de interpretação estaria determinado pelo 
funcionamento lógico interno ao texto escrito, não dependendo das 
(nem refletindo, portanto) reformulações estratégicas que 
caracterizam a oralidade, pois, nela, em função do interlocutor, 
mudam-se rumos, improvisa-se, enfim, utilizam-se outros princípios 
que os regidos pela lógica, a racionalidade, ou consistência interna, 
acabam influenciando a forma da mensagem”. (KLEIMAN ,1998, 
p.22). 

 

Entende-se a partir dessas ideias que as práticas didáticas de leitura na 

escola se concentram em revozear as falas do professor e do livro didático  na 

localização de informação de textos por meio de questionários.  

Por fim, a escola automatiza as atividades de leitura e escrita em relação as 

suas circunstâncias e usos sociais, criando seus próprios e peculiares eventos e 

suas próprias e peculiares práticas de letramento (Soares, 2004, p.107), ou seja, a 

escola produz práticas escolares que geram situações artificiais de aprendizagem 

que se encontram totalmente desvinculadas de situações reais de leitura. Assim, o 

letramento envolve mais do que ler e escrever exige do leitor um conjunto de 

habilidades de leitura e escrita que busquem atender às exigências sociais. Esse 

tipo de modelo cuja dimensão é social é chamado de modelo ideológico e Street 

(1984) também é um dos representantes dessa interpretação alternativa da 

dimensão social do letramento. 

De acordo com Street citado por Soares (2004, p. 75), letramento é um termo 

síntese para resumir as práticas sociais e concepções de leitura e escrita, tem um 

significado político e ideológico de que não pode ser separado e não pode ser 

tratado como se fosse um fenômeno autônomo. 

Para o presente trabalho, interessa o modelo ideológico, pois faço parte de 

uma linha de pesquisa que acredita que a leitura seja uma prática social e ao fazer 

uso do pensar em conjunto, estou, de certa forma, inserindo me em uma perspectiva 
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de leitura e de letramento que não acredita em um modelo neutro e universal de 

letramento. Nesse aspecto, o desenvolvimento de práticas sociais torna o indivíduo 

capaz de pensar e refletir sobre o mundo que o rodeia, ou seja, o modelo ideológico 

ultrapassa as fronteiras do letramento funcional. Como afirma Paulo Freire (1967-

1976), o letramento crítico faz com que o homem através da leitura e da escrita tome 

consciência da realidade e a transforme. 

Durante o Simpósio Internacional para o letramento realizado em Persépolis, 

em 1975, com o apoio da Unesco, um novo conceito mais amplo de letramento foi 

sugerido e de acordo com a Declaração de Persépolis o letramento foi considerado 

como sendo: 

 

“[...] não apenas o processo de aprendizagem de habilidades de 
leitura, escrita e cálculo, mas uma contribuição para a liberação do 
homem e para seu pleno desenvolvimento. Assim concebido, o 
letramento cria condições para a aquisição de uma consciência 
crítica das contradições da sociedade em que os homens vivem e 
dos seus objetivos; ele também estimula a iniciativa e a participação 
do homem na criação de projetos capazes de atuar sobre o mundo, 
de transformá-lo e de definir os objetivos de um autêntico 
desenvolvimento humano.” (BHOLA, 1979, p.38). 
 
 

Em síntese, o letramento crítico é uma forma de ação e ferramenta de 

transformação simbólica por meio da linguagem, oferece recursos pedagógicos ao 

professor, para que então desenvolva uma temática que traga a tona a diversidade e 

a reflexão do aluno e, capacita o aluno a refletir sobre o mundo que o rodeia, 

tomando consciência de sua realidade e transformando seus saberes em práticas 

sociais de cidadania. 

Após discutir os construtos teóricos dessa pesquisa, a próxima seção 

apresenta a metodologia de pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
CRESCE, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa 
é uma prática válida e necessária na construção solidária da vida 
social e os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao 
se decidirem pela descoberta de novas vias investigativas, não 
pretenderam nem pretendem furtar-se ao rigor e à objetividade, mas 
reconhecem que a experiência humana não pode ser confinada aos 
métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la”. (Antonio Chizzotti) 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia de pesquisa organizada em: 

paradigma qualitativo de pesquisa e pesquisa de ação; e o contexto de investigação, 

participantes e coleta de dados. 

 

 

3.1. Paradigma qualitativo de pesquisa 

 

Este trabalho se insere no paradigma qualitativo de pesquisa, porque existe 

uma preocupação em ouvir os participantes e compreender suas produções de 

sentidos por meio de práticas discursivas. Por centrar-se na interpretação de ações 

e relações humanas, também é possível dizer que este modelo de pesquisa surgiu 

como uma alternativa ao paradigma positivista. De acordo com Chizzotti : 

  

“Na perspectiva positivista, o método experimental consiste em 
submeter um fato à experimentação em condições de controle. E o 
pesquisador deve tomar uma postura de neutralidade, pois o enfoque 
anti-humanista considera que a subjetividade contamina os dados. 
Logo, o caráter do pesquisador deve ser de um sujeito neutro, lógico 
e epistêmico”. (CHIZZOTTI, 2006, p.82). 

 

Em pesquisas acadêmicas direcionadas para a educação, o paradigma 

positivista não apresenta grande aceitação, pois o pesquisador ao optar pela 

pesquisa qualitativa anseia em compreender sua prática pedagógica e compreender 

melhor suas ações com a finalidade de desenvolver-se e aperfeiçoar-se 

profissionalmente. 
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Para Chizzotti : 

 

“[...] a pesquisa qualitativa deve levar em conta a relação entre o 
mundo real e o sujeito, e essa relação é dinâmica. Para ele deve 
haver: uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito”. (CHIZZOTTI, 2001,p.82). 

 

Nesse sentido, uma pesquisa qualitativa busca dar voz aos atores da 

investigação e compreende os processos intersubjetivos de construção de sentido. 

Ou seja, segundo esse paradigma é possível ao pesquisador compreender  como o 

participante pensa e como ele constrói sentido durante o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Segundo Erickson (1986, p.156) citado por Ferling (2005), a pesquisa 

qualitativa trata das [...] especificidades dos significados e das ações na vida social 

que ocorrem nas interações face a face, e que acontecem dentro da cena social 

mais ampla que envolve a cena da ação - os interesses dos participantes em relação 

às próprias vidas. 

Por fim, a pesquisa qualitativa permite criar um ambiente pedagógico propício 

para que os atores da pesquisa possam na produção discursiva produzir e 

compartilhar sentidos e significados a fim de contribuir para a formação de um aluno 

crítico e reflexivo. 

 

 

3.1.1.Pesquisa ação 

 

Pertencendo ao quadro da pesquisa qualitativa, este trabalho constitui-se 

como pesquisa ação que pode oferecer uma grande contribuição para o trabalho 

docente. Chizzotti (2001, p.83) afirma que, na pesquisa ação: 

 

“[...] todas as pessoas que participam da pesquisa são reconhecidas 
como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas 
adequadas para intervir nos problemas que identificam”. 
 

Percebe-se então, que a pesquisa ação tem um aspecto social, pois envolve 

grupos quando é aplicada e ademais para Chizzotti (2001), a grande contribuição da 

pesquisa ação para o trabalho docente é ver a realidade a partir de novos ângulos e 
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é isso o que eu procuro fazer ao  analisar os efeitos de minhas ações de mediação 

para a formação de leitores críticos. 

Para Thiollent : 

 

“A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 
uma resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores 
e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. (THIOLLENT,1982, 

p.14). 

 

Isso significa que esse tipo de pesquisa estuda as relações sociais, 

procurando propiciar mudanças de atitudes e comportamentos dos participantes ao 

investigar cientificamente seus problemas de modo a orientar, transformar e avaliar 

suas ações e decisões. Assim, a escola sai dos parâmetros tradicionais e vai em 

direção a um tipo de escola social e interacionista que estimula seus alunos a 

refletirem sobre suas ideias, a aprenderem a criticar e reconhecer como suas 

consciências são construídas socialmente. 

 

 

3.2. Contexto de pesquisa 

 

3.2.1. Estabelecimento escolar 

 

O estabelecimento escolar onde a pesquisa foi desenvolvida fica na região 

central da cidade de São Paulo, mais especificamente se encontra “bem no meio” da 

Cracolândia ou “Boca do lixo”, nas imediações das avenidas Duque de Caxias, 

Ipiranga, Cásper Líbero e a Rua Mauá. Nessa região, se desenvolveu um intenso 

tráfico de drogas e meretrício. Hoje há um projeto da prefeitura que visa a uma 

higienização social da região que objetiva recuperar prédios e atrair as famílias ao 

centro velho de São Paulo. Em decorrência disso, sem tetos, catadores de lixo e 

dependentes de drogas são obrigados a perambular sem destino para bairros 

vizinhos. É nesse ambiente urbano, cheio de contradições que essa pesquisa se 

desenvolveu. 

A unidade escolar considerada conta com: diretoria, vice-diretora, pessoal de 

serviços administrativos, corpo docente e discente. Atende uma clientela que 
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abrange o Ensino Fundamental e Médio, 14 salas e um total aproximado de 1400 

alunos. Quanto aos recursos materiais, a escola conta com sala de coordenação, de 

professores, audiovisual, internet, cantina, biblioteca e pátio.  

Há uma preocupação com a formação dos alunos tanto por parte dos 

professores quanto pela administração da escola, porém fatores como a violência 

atrapalham a administração da escola, que é responsável pela integridade física dos 

alunos. Isso a impede de concentrar suas atenções para questões administrativas e 

pedagógicas.  

A violência é um dos motivos que levam os alunos a saírem da escola antes 

do término do ano letivo, pois a população do centro varia do período diurno para o 

noturno. Coletei os dados no período noturno com o 2º colegial do EJA (Escola para 

Jovens e Adultos) e muitos dos participantes de minha pesquisa deixaram de 

frequentar a escola e como consequência permaneci com um grupo de três alunos. 

 

 

3.2.2. Participantes 

 

Para manter a privacidade dos participantes, os nomes foram ocultados e 

empregados nomes fictícios. 

 

3.2.2.1. Alunos 

 

Júlio faz parte do programa EJA (Educação para Jovens e Adultos do Estado 

de São Paulo). É mecânico, negro, nascido na cidade de São Paulo e um dos 

motivos do mesmo voltar a estudar é o desejo de ser reconhecido socialmente 

quando argumenta com as pessoas. Para Júlio, a falta do diploma o envergonha, 

pois ele pensa que as pessoas o consideram como alguém sem instrução e que 

qualquer coisa que ele fale é algo sem valor e sem reconhecimento, pois para ele 

quem não tem instrução, não tem credibilidade perante a sociedade. 

Fábio é um aluno que também faz parte do programa EJA. É mulato, cabelo 

liso, mas não se considera negro. É garçom de um café que se localiza no centro da 

cidade e que atende basicamente uma clientela sofisticada da Bolsa de Valores e de 

bancários da região. Por este motivo, resolveu voltar para a escola para melhor 

atender seus clientes e, principalmente, realizar seu sonho de fazer uma faculdade 
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de turismo e hotelaria, trabalhar na área e voltar para sua cidade natal: Porto 

Seguro. 

Cristiane é negra, mãe solteira, nordestina, balconista um dos motivos de 

voltar a estudar é se qualificar para o mercado de trabalho e conquistar a guarda de 

seu filho, que, atualmente, se encontra sob a tutela de sua sogra no interior do 

nordeste. 

 

3.2.2.2.   Professora/pesquisadora 

 

A minha formação como professora foi iniciada em março de 1994, quando 

ingressei na Faculdade de Letras – Vernáculas- na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. Posteriormente, fiz graduação em Língua Espanhola pelo Instituto 

Hispânico, vinculado à Universidade Unibero. 

Ao término do curso, tornei-me professora concursada do Estado de São 

Paulo e percebi que as aulas em língua portuguesa não atendiam as necessidades 

dos alunos. Em busca de qualificação para melhor atender as necessidades dos 

alunos, regressei para a universidade e iniciei um curso de especialização no 

Departamento de língua portuguesa da Pontifícia Católica de São Paulo. 

Após a especialização, a minha atuação como professora ainda estava 

distante das necessidades de meus alunos, pois a formação com a qual eu contava 

ainda me deixava insegura em sala de aula, pois sem contato com teorias 

educacionais e sem uma formação adequada – referente a participação efetiva do 

aluno como agente tranformador do saber –  , não haveria meios de melhorar 

sozinha minha atuação em sala de aula. Até que então fui informada sobre a bolsa 

mestrado da Secretaria da Educação –  que é um benefício do serviço público, que 

investe nos profissionais que atuam diretamente em sala de aula – e iniciei a 

pesquisa na área.  Desde então, sigo me atualizando nos novos quadros teóricos da 

Linguística Aplicada e invisto numa carreira acadêmica em que posso ampliar 

conhecimentos que qualificam ainda mais minha atuação no cargo de professora de 

língua portuguesa da rede pública.  
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3.3. Coleta de dados 

 

O quadro a seguir apresenta o resumo do cronograma da pesquisa: 

 

Data                                            Registro dos eventos de pesquisa 

  

21/05/10                                     Ida à unidade escolar e explanação do projeto 

28/05/10                         Assinatura do contrato de livre participação de 

acordo com o Comitê de Ética 

4/06/10                           Alunos ouviram CD com rap de Caetano 

Veloso. Leitura do poema rap Navio Negreiro e 

contextualização literária do poema 

11/06/10                               Segunda leitura do poema e discussão 

16/06/10                              Terceira leitura do poema e discussão  

 

 

A geração de dados ocorreu em uma sala escolhida pelo diretor, e os 

encontros sempre ocorriam na primeira aula do período noturno, às 19h.  

Ao trabalhar a leitura do poema rap Navio Negreiro, escolhi o pensar em 

conjunto (Pontecorvo, 2005) como ferramenta de geração de dados e abordagem 

pedagógica, pois além de ser um instrumento introspectivo que evidencia os 

processos cognitivos de leitura dos alunos, essa ferramenta também é uma prática 

social de letramento, pois todos os colaboradores têm o direito de falar e de serem 

ouvidos, propiciando um espaço democrático e inclusivo em sala de aula.  

Dessa maneira, por meio do pensar em conjunto foi possível observar e 

analisar o modo dos alunos construírem seus valores e crenças sobre as questões 

étnico-raciais. 

   

     

3.4. Instrumentos de geração de dados 

 

Para a geração de dados dessa pesquisa, utilizei os seguintes instrumentos: 

gravação das aulas de leitura conduzidas segundo o pensar em conjunto 

(Pontecorvo, 2005), como um evento social de leitura, em que por meio de interação 
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os alunos socializam as diferentes leituras feitas em relação ao textos literário. A 

razão da escolha desses instrumentos surgiu no propósito de investigar os sentidos 

construídos pelos alunos durante o processo de leitura. Foucambert (1994) afirma 

que se as condições de leitura forem mudadas (novos instrumentos pedagógicos de 

leitura- grifo meu) é possível entender o que acontece quando os alunos estão frente 

a um texto. 

Neste sentido, os instrumentos de geração de dados possibilitam o 

pesquisador a observar e meditar por meio da linguagem os pensamentos, os 

sentimentos e os processos de reflexão de leitura dos participantes. 

               

 

3.4.1. Pensar em conjunto 

 

O pensar em conjunto é uma alternativa para o professor que deseja uma 

metodologia de ensino que contribua para a formação de um aluno crítico e reflexivo. 

É uma abordagem advinda do interacionismo social e tem sido muito utilizada na 

Linguística Aplicada, pois busca investigar não somente os processos mentais do 

pensamento humano, proposta da psicologia cognitiva, mas também estuda como 

as pessoas e grupos interagem em contextos reais de linguagem. É um evento 

social – como espaço de compartilhamento dos significados – desenvolvido da 

seguinte maneira: o professor/pesquisador entra em contato com os participantes e 

lhes entrega um texto que a princípio será lido individualmente e após a leitura o 

grupo discute o texto. 

Para Pontecorvo (2005,p.71): 

 

“O raciocínio sobre um argumento específico dentre aqueles 
propostos se constrói muitas vezes pela contribuição de vários 
interlocutores em outras palavras, ocorre um “pensar em 
conjunto”,que não corresponde exatamente ao pensamento de 
alguém e que ainda não se encontra naquele. Denominamos  a esse 
fenômeno de co- construção de raciocínio”. (PONTECORVO, 
2005,p.71). 
 
 

 Desta forma, o pensar em conjunto como espaço de compartilhamento 

dos significados é um evento social, em que o pesquisador somente regula a 

discussão, pois aquilo que se espera é o posicionamento do aluno perante o texto. 
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Assim, o professor participa do acontecimento apenas como um colaborador do 

evento de leitura e deixa de ser a voz autorizada em sala de aula, pois sua 

preocupação recairá sobre a interação dentro do grupo e não em perguntas e 

respostas entre moderador e membros do grupo (Gatti 2005, p.9). 

O pensar em conjunto como técnica de pesquisa , de acordo com 

Pontecorvo (2005) pressupõe que a interpretação é fruto de uma rede de construção 

de leituras entre os participantes e que tais interpretações estão sempre sujeitas a 

mudanças devido ao contexto, às posições tomadas por cada participante e também 

devido a própria interação.  

Já o pensar em conjunto como prática pedagógica se caracteriza de acordo 

com os estudos de aprendizagem cooperativa (Ajello 2005, p.38) como uma 

oportunidade de discussão e negociação dos sentidos do texto podendo auxiliar os 

alunos a pensarem de forma crítica e a construírem os sentidos do texto pela 

interação social ocorrida ao partilharem suas leituras individuais, fazendo delas 

práticas sociais.  

No desejo de transformar minha prática didática em sala de aula, pretendi 

trabalhar a leitura como evento social, admitindo as múltiplas leituras de um texto, 

bem como a interação leitor, texto e autor, tendo por instrumento de geração de 

dados o pensar em conjunto.  

Assim, essa ferramenta metodológica tanto serve como instrumento de 

geração de dados como abordagem pedagógica, pois permite que os alunos 

pensem durante a leitura, reflitam, discutam e compreendam o poema O Navio 

Negreiro, o texto literário de trabalho.  

Ao adotar essa prática pedagógica, não existe mais espaço para o 

tradicionalismo, pois o professor não é mais a autoridade interpretativa que irá 

legitimar o sentido do texto por meio das orientações do livro didático. 

  

 

3.4.2.Categorias de análise de dados 

 

É necessário colocar em evidência que a análise –  assim como todo o projeto 

dessa pesquisa –  está na área da linguagem3. Dessa maneira, recorrerei às 

                                                
3 
 A análise de linguagem segue o Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta, disponível 

no anexo C. 
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categorias linguísticas para analisar os dados coletados e gerados. A linha de 

pesquisa ilustrada tem como objetivo discutir as ações pedagógicas desenvolvidas 

em sala de aula a fim de entender como as leituras das questões étnico-raciais são 

construídas. Para tanto, foram selecionadas as seguintes categorias de análise:  

 

a) categoria de comentários sobre a fala do outro Orsolini (2005), Pontecorvo 

(2005) e Kebrat Orechioni (2006); 

 b) análise dos tipos de perguntas Brookfield & Preskill (2005), Smyth (1992), 

Liberali (2008) e Magalhães (2004).  

 

 

3.4.2.1. Categorias de comentários sobre a fala do outro 

 

Ao desenvolver um trabalho sobre a construção do discurso nas discussões 

em sala de aula, Orsolini (2005) apresenta uma lista de categorias de análise do 

discurso dos alunos e da professora. Para a autora, o desenvolvimento de um 

argumento de discurso comum é facilitado por intervenções em que o professor 

repete, reformula ou estende a contribuição dada pelo aluno. Assim, a pesquisadora 

além de propor uma lista de categorias de análise do discurso, também oferece 

subsídios para uma proposta de trabalho em que a aprendizagem é processada por 

meio de trocas de experiências. Como consequência, o conhecimento pode ser 

internalizado motivando o indivíduo a aprender seus papéis sociais, construindo 

seus saberes e por fim a consciência de si mesmo. 

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes categorias: 

 

a) Concordância/ réplica elaborada (CE): a informação introduzida por um 

participante é continuada e elaborada com acréscimos de informações por outro 

participante, avançando na fala do outro; 
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Turno 

219 

 

Júlio 

Quando ele faz referência à íris, a íris é aquilo que te 

leva a ver aquilo que está a frente de você, é o que 

te faz enxergar, porque a íris ela está composta aos 

seus olhos, ao  olhar o mundo sob outra perspectiva. 

 

 

Turno 

221 

 

 

Cristiane 

A íris numa questão de interpretação é uma questão 

de olhar aquilo que está à frente porque ele está 

fazendo relação de um navio que traz um negro com 

uma sucata como se fosse um objeto e não como ser 

humano. É como se ele tivesse transportando algo 

de uma forma qualquer não interessa se ele vai 

chegar vivo ou não, ele é apenas um objeto lucrativo, 

quando chegar à terra firme. 

 

b) Concordância/ réplicas mínimas (CS): a informação solicitada por um 

dos participantes é fornecido por uma resposta simples, sem avançar na fala do 

outro; 

Turno 

178 

Professora Castro Alves, ele é um poeta de qual movimento 

literário? 

Turno 

179 

Júlio Não sei. 

 

c) Discordância/ réplicas elaboradas/oposição justificada (OC): um dos 

participantes discorda da opinião do outro participante e justifica a discordância; 

Turno 

30 

Fábio Eles estavam no navio, fazendo limpeza pesada 

para agradar o capitão. 

 

Turno 

31 

 

Professora 

Fábio, se eles estão no campo, na selva, na 

África, eles não estão mais dentro do navio, certo? 

Se eles estão na África, como eles são? 

Turno 

32 

Fábio São guerreiros ousados, fortes, bravos, é isso? 
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d) Espelhamento (CR): a informação introduzida por um dos participantes 

é repetida e reformulada ou continuada por outro participante; 

 

 

 

 

Turno 

216 

 

 

 

 

Cristiane 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

O trilho que Colombo abriu na vaga, 

Como um íris no pélago profundo!... 

...Mas é infâmia demais...Da etérea plaga 

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo.... 

Andrada! Arranca este pendão dos ares! 

Colombo! Fecha a porta de teus mares 

 

Turno 

217 

 

Fábio 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

Ele quer dizer que chegou a hora de acabar com o 

barco que traz os escravos, seria isso? 

 

e)  Pedidos de esclarecimento (CD): um dos participantes pede para que 

o conceito seja explicado novamente. 

 

 

Turno 

204 

 

 

Professora 

Quem é o “eu” que se dirige ao deus no poema? 

Nós estamos tratando aqui de uma questão de 

teoria literária. Na teoria literária existe o seguinte: 

nós temos o poeta e nós temos um “eu” literário. 

Por exemplo, Chico Buarque quando canta Olhos 

nos olhos é uma canção de separação, é uma 

mulher que se separou de seu marido, então, o 

“eu” literário dessa canção é feminino, mas quem 

escreveu essa canção? Um homem, no caso Chico 

Buarque. Aqui ele assumiu um “eu” lírico feminino. 

Muitas vezes nós lemos um livro e pensamos: 

“Nossa aquele autor é maravilhoso!” E quando nós 

nos encontramos com essa pessoa face a face, ela 

não é nada do que a gente imaginava. Por quê? 

Ele tem um “eu” literário que totalmente 

desvinculado da pessoa. 

 

Turno 

205 

Fábio Então, ele mostra esse “eu” literário num livro, num 

poema? 
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Pontecorvo (2005) também analisa a interação em sala de aula, nessa 

pesquisa faço uso de dois critérios propostos pela autora: 

 

a) desenvolvimento: os participantes trazem elementos novos à 

discussão, possibilitando um avanço coletivo da análise de um determinado tema; 

b) co-construção do raciocínio: os participantes complementam a fala do 

outro( pensar em conjunto  - grifo meu). 

 

Kebrat Orecchioi (2006) propõe uma gramática conversacional defendendo a 

ideia de que haja uma troca comunicativa entre os falantes para que o discurso seja 

co-produzido. Para isso, os falantes fazem uso de “captadores”, como por exemplo: 

hein, né, sabe, você vê, digamos, vou te dizer, etc. Para verificar se o interlocutor se 

encontra atento no canal de comunicação a fim de seguir com a sequência 

conversacional e para que a interlocução discorra de forma engajada. 

A seguir, serão apresentados os tipos de perguntas direcionadas aos 

participantes pelo professor/pesquisador durante as vivências ocorridas em sala de 

aula. Essas categorias de perguntas foram essenciais para a pesquisa, pois foi 

possível compreender os valores e crenças dos colaboradores durante o processo 

de discussão e construção de sentidos e significados sobre as questões étnico-

raciais. As categorias utilizadas como base para a análise de dados estão baseadas 

em Brookfield & Preskill (2005), Smyth (1992), Liberali & Magalhães (2009) apud 

Oliveira de Francisco (2011) e resumidas a seguir: 

 

a)  perguntas abertas: perguntas que provocam nos participantes maiores 

reflexões; 

 

Turno 

1 

Professora Qual o verso que você mais gostou? 
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b) perguntas que exigem clarificação: uma colocação não está clara e 

precisa ser melhor explicada; 

 

 

 

 

Turno 

15 

 

 

 

 

Professora 

Vamos ver Fábio? 

 “Onde a terra esposa a luz/Onde voam em 

campo aberto”. 

Se eles estão em campo aberto, eles estão dentro 

do navio? Onde que eles estão? Podemos ler 

estas duas estrofes novamente? 

 “São os filhos do deserto 

Onde a terra esposa a luz   

Onde voam e campo aberto 

A tribo dos homens nus.... 

São guerreiros ou,sados       

Que com os tigres mosqueados 

Combatem na solidão.... 

Homens simples, fortes, bravos.... 

Hoje, míseros escravos  

Sem ar, sem luz , sem razão.”     

 

Há uma oposição entre a vida, os hábitos, os 

sentimentos, a terra dos negros na África e a 

situação que eles vivem no  navio negreiro? 

Que tal, a gente fazer um levantamento dos 

principais adjetivos que caracterizam pessoas, 

coisas, condições de vida, atividades , paisagem 

e natureza na África ,como os negros se 

encontram no navio negreiro? 

 

Turno 

16 

Cristiane Que é um adjetivo? 

 

c) questões hipotéticas: as questões hipotéticas fazem os participantes 

considerarem qual seria o resultado encontrado  em uma determinada atividade 

caso suas ações tivessem sido diferentes; 

 

Turno 

259 

 

Professora 

Eu sei que uma andorinha sozinha, não faz verão, 

mas se nós pudéssemos fazer verão que tipo de 

intervenção nós poderíamos realizar? 

Turno 

260 

Cristiane Tinha que ser uma organização social da 

população. 
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d) perguntas de causa e efeito: perguntas que desenvolvem o 

pensamento crítico dos participantes; 

Turno 

241 

Professora O que você levou para sua vida ao ler este poema 

de Caetano Veloso? 

 

e) perguntas de síntese:  este tipo de pergunta ajuda os participantes a 

identificar ideias importantes que surgiram na discussão, dando a eles a 

oportunidade de refletir e compreender melhor o que foi discutido; 

Turno 

101 

Professora E o que é pregado para o jovem negro de hoje? 

 

 

 

Turno 

102 

 

 

 

Júlio 

Que aquilo que aconteceu na História ficou para 

atrás, aquilo que aconteceu com sua avó, não vão 

fazer com você. Óbvio que não irão colocar um 

ferrolho no seu pé, mas quando você tiver condição 

de ser chefe e seu chefe for menos qualificado que 

você, aí você vai saber se o ferrolho não está no seu 

pé. 

 

Turno 

103 

 

Professora 

Cristiane e Fábio, o que Júlio falou é algo muito 

importante, existe escravidão e racismo no nosso 

país? 

 

f) perguntas com o foco de reconstruir: ligadas à reorganização da ação 

dos participantes. 

 

 

 

 

 

Turno 

273 

 

 

 

 

 

Fábio 

Então, a minha pergunta está baseada na sua resposta. 

O brasileiro ele é acomodado, por que tá bom do jeito 

que tá, sabe tá bom. 

E o que a colega falou ela está extremamente correta 

que ninguém tá nem aí para nada. Você acha que dá 

para mudar o país, o Brasil trocando um líder? Só 

mudando de presidente, só mudando de vereador. 

Quando o Tiririca se elegeu, foi só um momento de 

expor o Brasil ao ridículo, só para provar a população 

que nós não temos opção. Quando eu converso com 

meus professores, eles dizem que a única maneira de 

transformar a realidade é por meio de passeatas, mas 

sem briga, né?   Eu esqueci o nome da memória, uma 

passeata que não tenha violência. Uma passeata 

passiva. 
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   Tendo esclarecido a metodologia adotada, descrito os instrumentos de 

geração de dados, os participantes e o contexto de pesquisa, o próximo capítulo 

aborda a análise de dados das vivências de leituras realizadas na escola estadual. 
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CAPÍTULO 4 –  ANÁLISE DE DADOS 

 

 

O quarto capítulo apresenta a análise e a interpretação dos dados coletados 

em três aulas de língua portuguesa que tinham por objetivo discutir o texto poético O 

Navio Negreiro de Caetano Veloso. Conforme ditos no capítulo Procedimentos 

Metodológicos, participaram das aulas somente três alunos. Com o intuito de 

responder a pergunta de pesquisa que norteia o trabalho, é analisada a interação 

que se estabelece entre professora e alunos com vistas à construção de sentidos e 

significados a respeito das questões afro-brasileiras – a partir do texto poético 

estudado. As categorias de análise utilizadas são “os tipos de pergunta” – segundo 

Kebrat e Orechioni (2006), Pontecorvo(2005), Orsolini( 2005),Brookfield & 

Preskill(2005), Smyth (1992), Liberali(2009) e Magalhães (2004) –  e, a interpretação 

das análises se dá por meio dos conceitos de ensino e aprendizagem de Vygostsky 

e leitura como prática social de Freire e Macedo (1990). Com relação aos excertos, 

estes foram nomeados a partir das categorias linguísticas de análise seguido da 

minha interpretação. 

Passemos agora à análise do primeiro excerto, em que se pode observar a 

seguinte categoria de análise linguística: 

 

Excerto 1:   Pergunta Aberta  

Turno 1 Professora Qual o verso que você mais 

gostou? 

Turno 2 Fábio O verso três, por exemplo. 

Turno 3 Professora Você pode ler para gente? 

Turno 4 Fábio Deixa eu localizar.... Aqui.... 

Turno 5 Professora Achou? 

Turno 6 Fábio Achei.  

“ São os filhos do deserto 

Onde a terra esposa a luz 

 Onde voam em campo aberto 

 A tribo dos homens nus...” 
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No turno 1, a professora inicia a aula fazendo  “pergunta aberta” para a 

classe. Um aluno responde e ela então, pede que ele leia a parte que mais gostou. A 

ação da professora demonstra importância em envolver o aluno no processo de 

aprendizado valorizando assim a sua contribuição. Essa pode ser uma maneira de 

abrir espaço para a participação do aluno por meio da leitura de algo que faz sentido 

para o mesmo. Dessa maneira, a professora estabelece um ponto de partida para 

trabalhar junto com os alunos, a construção de sentidos e significados mais 

aprofundados sobre o texto literário, construindo o que Vigotsky (1934) chama de 

conceitos científicos.  Isso significa que é dado início ao processo de aprendizagem 

que se dá por meio da troca de experiência, em que o papel do professor é articular 

a organização da interação (Kebrat, 2006) com a intenção de sistematizar o 

conhecimento. Assim o aluno relaciona pensamento e linguagem e, seu processo de 

aprendizagem se torna mais significativo, pois ele estabelece uma relação concreta 

de conhecimento com suas experiências cotidianas.  

É importante notar também que no turno 6, quando o aluno lê seu verso 

favorito,  temos o aluno assumindo sua voz que foi, por sua vez,  autorizada pelo 

professor. O aluno pode ver se como sujeito da enunciação e, portanto, vivenciar 

uma aprendizagem mais significativa (Bárbara, 2008). 

Passamos agora à análise de excerto 2, no qual vemos a professora 

assumindo um papel de questionadora. 

 

Excerto 2 :  Desenvolvimento  

Turno 7 Professora O que são os filhos do deserto? 

Turno 8 Fábio Pessoas que vivem num meio totalmente  distante 

da realidade. Como se fosse uma aldeia indígena. 

Vivem entre eles mesmos.... 

Filhos do deserto, a pessoa vive isolada de todos, 

de uma sociedade mais avançada..... 

Turno 9 Professora Júlio, o  que é um filho do deserto para você? 

Turno 10 Júlio É uma pessoa que foi retirada do seu meio e 
colocada em outro meio, tá cheio de gente e 
ao mesmo tempo sozinho....Fábio tava 
falando.... 
 “Senhor Deus dos desgraçados!” 
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No turno 7, a professora, a partir da leitura feita pelo aluno Fábio, faz uma 

pergunta de desenvolvimento procurando levar os alunos a dizerem o que 

entenderam a respeito do poema, instigando-os a irem além da leitura feita. De 

acordo com Pontecorvo (2005), um dos critérios de interação em sala de aula é o 

desenvolvimento que faz com que os participantes tragam elementos novos para a 

discussão, possibilitando um avanço coletivo da análise de um determinado tema.    

Logo, essa categoria de pergunta permite que o professor incentive seus 

alunos a pensarem sobre o texto lido e assumirem um papel ativo e responsivo 

sobre seu aprendizado. 

Vemos ainda no mesmo excerto que, a professora repete a pergunta de 

desenvolvimento iniciando-a com a nomeação de outro aluno no turno 9. Tal ação da 

professora demonstra que ela considera importante envolver a todos. Essa maneira 

de ver a situação de aprendizagem coaduna-se com o que Vygotsky (1934) diz 

sobre a aprendizagem ser um processo social, no caso construído por professores e 

alunos. Além disso, a professora age como mediadora, pois desenvolve um papel de 

motivar a todos que participem da construção de conhecimentos na sua aula.  

No excerto 3, pode ser observado que a professora intervém na situação de 

aprendizagem por meio do espelhamento do que havia sido dito pelo aluno. 

 

Excerto 3:  Espelhamento  

Turno 10 Júlio É uma pessoa que  foi retirada do seu meio e 

colocada em outro meio, 60a cheio de gente e 

ao mesmo tempo sozinho.... 

Fábio tava falando.... 

 “Senhor Deus dos desgraçados!” 

Turno 11 Professora “ Senhor Deus dos desgraçados!” 

 

Neste tipo de pergunta, a professora repete o que foi dito anteriormente pelo 

aluno, isso revela que ela está no controle da interação e ao fazer um espelhamento 

do que o aluno disse, a educadora demonstra que está acompanhando o que ele 

falou, incentiva-o a desenvolver uma linha de pensamento, ou seja, a continuar o 

que estava dizendo no turno anterior.  Dessa forma, o professor se torna um 

orquestrador de vozes criando novas formas de relações sociais em sala de aula 

desafiando os educandos com argumentações e levando-os a refletir por meio de 
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uma relação dialética entre texto, leitor e os demais participantes (Freire, 1970/ 

1987). 

No excerto 4,  a professora alinha as vozes dos alunos por meio de perguntas  

encadeadas. 

 

Excerto 4: Perguntas encadeadas  

 

 

 

 

Turno 59 

 

 

 

 

Professora 

Nas últimas vivências, nós trabalhamos o seguinte 

verso: 

“ Auriverde pendão de minha terra, 

 Que a brisa do Brasil beija e balança, 

  Estandarte que a luz do sol encerra, 

  E as promessas divinas da esperança... 

 Tu, que dá liberdade após a guerra, 

 Foste hasteado dos  s na lança 

 Antes te houvessem roto na batalha 

Que servires a um povo de mortalha!” 

Turno 60 Júlio Alguém tentando liberdade... 

Turno 61 Professora Você sabe Cristiane? Cristiane está 

quieeetinhaaa! 

Turno 62 Cristiane A gente faz alguma coisa para eles e eles fazem 

alguma coisa para nós.... 

Turno 63 Júlio Você  fez uma boa colocação. 

 

 

Turno 64 

 

 

Fábio 

É uma guerra que eu morro para conquistar minha 

liberdade ou eu morro em campo de batalha. Ou eu 

com minha convicção tenho o reconhecimento dos 

brancos. É uma guerra que não é deles, mas eles 

vão para conseguir uma liberdade sem ter que 

sofrer muito mais do que eles já sofreram. 

 

 

Turno 66 

 

Fábio 

Era uma guerra que não era deles, eles entraram 
numa situação que eles não sabiam que seria dessa 
maneira? Arrumaram uma briga com outro povo, 
saíram forçados da terra deles, foram forçados a 
ficar aqui para chegarem do outro lado da ilha e 
tiveram que se sujeitar a guerra. 
 

Turno 67 Professora Júlio, você falou alguma coisa? 

Turno 68 Júlio Em toda colonização, eu não vi nenhum progresso 
para o colonizado. 
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De acordo com Kebrat & Orecchioni (2006, p. 43) todas as práticas 

comunicativas de conversação são condutas ordenadas que se desenvolvem 

segundo alguns esquemas preestabelecidos e que obedecem a algumas regras de 

procedimento. 

Nas interações verbais em sala de aula, cabe normalmente ao professor a 

gestão da alternância de falas para que os participantes não se esqueçam dos seus 

direitos e deveres durante a interlocução, isto é, o falante tem o direito de manter a 

fala por certo tempo assim como tem o dever de cedê-la num dado momento a fim 

de manter um equilíbrio relativo durante os turnos. Assim todos têm a oportunidade 

de se posicionarem durante o processo de interpretação do texto. No turno 59, a 

professora abre o turno com a leitura de uma das estrofes do poema e por 

consequência, Júlio já inicia a compreensão textual no próximo turno; porém, neste 

mesmo turno ele suspende sua fala, esse ato abre espaço “para um ponto de 

transição possível”, ou seja, um espaço de transição de turno para que outro 

participante se expresse. 

A seguir, no excerto 5, apresentamos outros recursos linguísticos utilizados 

pela professora na construção da atividade de compreensão do texto lido. 

 

Excerto 5: Pedido de Esclarecimento  

Turno 44  Fábio  [[Eles estavam no continente e depois eles 

foram sequestrados! 

No porão, estes que foram trocados por 

pólvora, especiarias e comércio? 

 

Turno 45 Professora Pelo que nós lemos nas cartas, os navios 

negreiros eram grandes companhias marítimas, 

como se fossem grandes companhias aéreas, 

enfim existiam trocas tanto por moeda como um 

produto por outro, então era um negócio 

altamente lucrativo. 

 

Neste excerto, Fábio no turno 44 realiza um pedido de esclarecimento a 

respeito de como os negros foram trocados por pólvora e especiarias (Orsolini, 

2005), isto é, o participante pede para que o conceito em sala de aula seja explicado 

novamente. Isso permitiu ao professor acrescentar mais informações sobre o tráfico 

negreiro. Essa ação interativa entre professor e aluno coloca o estudo da leitura 
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como objeto de conhecimento em diálogo, ou seja, a leitura vista como um evento 

social. Neste contexto, o texto não passa a ser um fim em si mesmo, mas um meio 

de fazer o ato de ler um processo dinâmico de interação e tecelagem de sentido.  

No próximo excerto, o desenvolvimento dos turnos ocorreu por meio de 

pergunta síntese, outra estratégia do professor para articular o conhecimento dos 

alunos. 

 

Excerto 6 :  Pergunta Síntese   

Turno 

47 

Professora Então, agora que eu tô aprendendo com você... 

Você me contou a história da cadeia produtiva 

da escravidão? 

Turno 

48 

Júlio Então, explicar que um negro escraviza outro negro 

é uma coisa muito simplória. Então, é isso o que 

todo mundo fala. Quando eu estava em sala de 

aula eu tive um debate...(confirma com Cristiane). 

Eu tive um debate foi justamente isso, foi uma aula 

de sociologia e o cara disse exatamente isso: “se 

vocês (negros) se vendiam quem são vocês para 

falarem se são contra ou a favor da escravidão. 

Quando se diz que um negro escraviza outro negro, 

existe uma história, uma colonização... Os negros 

trocavam por interesse, por exemplo, uma espada, 

uma pólvora  era tão chamativa  como uma 

metralhadora automática há alguns anos atrás, 

entende? 

 

No turno 47, o professor/pesquisador sai do modelo das estruturas usuais de 

conversação em sala de aula (Pontecorvo, 2005, p.67), ou seja, a típica sequência 

de pergunta do professor seguida da resposta do aluno e comentário do professor. 

Aqui, o professor se coloca no papel de aprendiz e de colaborador no processo de 

construção de sentidos e significados do texto. Proposta adequada para um 

professor que toma a perspectiva sociointeracionista como uma abordagem ideal 

para os processos de ensino e aprendizagem de leitura. Pontecorvo (2005) afirma 

que a zona de desenvolvimento proximal é uma zona de construção, isto é, um 

espaço para a negociação social dos significados, onde professor e aluno 

“apropriam-se” das ações e interpretações recíprocas, com a consequente 

negociação e compartilhamento de sentidos e objetivos. Assim, o professor ao 

posicionar-se na condição sociointeracionista de ensino ajuda os participantes a 
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identificarem as ideias importantes que surgiram na discussão, oferecendo lhes a 

oportunidade de refletirem e compreenderem melhor aquilo que foi discutido.  

A seguir, o professor/pesquisador formula pergunta do tipo aberta para o 

desenvolvimento da discussão. 

 

Excerto 7 : Pergunta Aberta 

 

Turno 

110 

 

Professora 

Explique a referência a duas figuras históricas: 

Andrada e Colombo (por sinal vocativos 

abrindo os dois últimos versos, de extremo 

vigor poético) 

 

Turno 

111 

 

Cristiane 

Eu não sei quem é Andrada, mas ele faz referência 

a Colombo e ele diz: “fecha a porta de seus mares” 

Colombo foi assim aquele que abriu as Américas, 

foi ele quem descobriu as Américas, digamos assim 

se não fosse por Colombo não haveria o tráfico de 

escravos para as Américas, então quando ele diz 

“fecha as portas dos teus mares”, ele diz pare com 

o trafico de escravos para não acontecer mais essa 

barbárie. 

Turno 

112 

Professora Fala! 

 

Turno 

113 

 

Júlio 

Através de Colombo é que vai dar todo esse 

translado de escravos para o nosso país e é 

através dele que haverá escravidão em nosso País, 

correto? 

 

No turno 110, a professora inicia o turno ao formular uma pergunta aberta que 

de acordo com as categorias de análise proporciona aos participantes um momento 

de reflexão sobre o tema em debate. Este tipo de pergunta conduz o aluno a buscar 

significados no texto por meio de inferências, isto é, a parte implícita do texto. 

Segundo Kriegel (2010, p. 3):“inferências são os complementos que o leitor fornece 

ao texto a partir de seus conhecimentos prévios”. 

 Porém, na maioria das vezes o educando não faz uso adequado para buscar 

os sentidos que se encontram subentendidos, por este motivo é preciso a 

intervenção do professor para realizar perguntas abertas e inferenciais a fim de 

promover o aluno às estratégias cognitivas de leitura.  
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No turno 111, Cristiane desconhece quem foi Andrada, mas por meio do (co) 

texto do poema, a aluna coloca suas expectativas de conhecimento de mundo 

integradas as ideias do texto e elabora soluções racionais para o questionamento 

proposto pela professora. Esse movimento cognitivo de Cristiane revela um 

processamento de leitura realizado por um leitor maduro que usa de forma 

adequada os dois modelos cognitivos de leitura: o bottom-up, denominado de 

ascendente, e o top down, denominado de descendente (Kleiman, 1998). Nesse 

sentido, a aluna apreendeu o significado apoiando-se nas pistas linguísticas do texto 

(bottom-up) e em operações dedutivas (top down) de informações em que o leitor 

apoia-se em seu prévio conhecimento de mundo para formular hipóteses sobre o 

sentido do texto (Kato, 1999).  

Já no turno 113, Júlio não busca a resposta por meio do texto, mas usa a 

contribuição da fala de Cristiane como ponte para suas inferências, isso significa que 

não só o professor medeia o conhecimento, mas parceiros mais experientes também 

podem servir como agentes facilitadores da aprendizagem.  

Como afirma Rego: 

 

“Vigotsky identifica dois níveis de desenvolvimento: um se refere às 
conquistas já efetivadas, que ele chama de nível de desenvolvimento 
real ou efetivo, e o outro, o nível de desenvolvimento potencial ou 
proximal, que se relaciona às capacidades em vias de serem 
construídas. Para que estas capacidades se transformem em 
conquistas consolidadas, é fundamental a ajuda de outras pessoas 
(adultos ou pessoas mais experientes)”. (REGO, 2005, p. 61). 

 
 
 

 Isso significa que a aprendizagem e a construção de sentidos se dão por 

meio da troca de experiências com os outros e consigo próprio. Dessa forma, as 

perguntas abertas durante as interações em sala de aula permitem que o professor 

dê a oportunidade para o diálogo entre os alunos e por consequência pensarem 

sobre o texto lido e assumirem um papel ativo e responsivo sobre seu aprendizado.  

A seguir, a análise de dados do oitavo recorte evidencia que os alunos fazem uma 

reflexão acerca da construção do sentido textual  por meio de perguntas abertas. 
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Excerto 8: Perguntas Abertas  

 

 

 

Turno 

13 

 

 

 

Professora 

Cristiane, eu farei uma pergunta para você, Júlio 

e Fábio,ok? 

 “ São os filhos do deserto  

Onde a terra esposa a luz 

Onde voam em campo aberto 

A tribo dos homens nus.” 

Onde eles estão? 

Turno 

14 

Fábio Num porão, num navio ..... 

 

Turno 

15 

 

Professora 

Vamos  ver Fábio? 

 “ Onde a terra esposa a luz 

Onde voam em campo aberto” 

Se eles estão em campo aberto, eles estão 

dentro do navio? 

Onde que eles estão? 

Podemos ler estas duas estrofes novamente? 

 “ São os filhos do deserto 

Onde a terra esposa a luz   

Onde voam e campo aberto 

A tribo dos homens nus.... 

São guerreiros ousados       

Que com os tigres mosqueados 

Combatem na solidão.... 

Homens simples, fortes, bravos.... 

Hoje, míseros escravos  

Sem ar, sem luz , sem razão.”     

 

Há uma oposição entre a vida, os hábitos, os 

sentimentos, a terra dos negros na África e a 

situação que eles vivem no navio negreiro? 

Que tal, a gente fazer um levantamento dos 

principais adjetivos que caracterizam pessoas, 

coisas, condições de vida, atividades, paisagem 

e natureza na África na como os negros se 

encontram no navio negreiro? 

Turno 

16 

Cristiane Que é um adjetivo? 
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Turno 

17 

Professora  

O adjetivo dá qualidade a seres, objetos e animais. 

Por exemplo: Cristiane é inteligente, inteligente é 

sua qualidade, entendeu? 

Turno 

18 

Fábio [...] voam em campo aberto, guerreiros ousados.... 

Turno 

19 

Júlio  [...] homens simples, fortes, bravos, míseros 

escravos 

Turno 

20 

Fábio Eles estão isolados num porão, tem uma parte aqui 

no texto que ele fala sem ar, sem luz, sem razão... 

 

 

Turno 

21 

 

 

Professora 

Ah, tá ! Agora sim! Sem ar, sem luz e sem 

razão.... 

Aqui, nós temos o advérbio de tempo “hoje” que 

serve para marcar o tempo dos filhos do deserto 

dentro do navio e quais são os adjetivos de 

quem não tem ar, luz e razão? 

Turno 

22 

Júlio Míseros escravos? 

 

 

Turno 

23 

 

 

Professora 

Sim Júlio. Cristiane, você entendeu?  Míseros e 
escravos dão qualidade as pessoas negras que 
estão dentro do navio. 
 Se eles são guerreiros ousados que combatem 
tigres mosqueados......  Onde será que eles estão? 

Turno 

24 

Fábio Acho que eles estão no trabalho. 

Turno 

25 

Júlio Na selva. 

Turno 

26 

Professora Onde você acha que eles estão Cris? 

Turno 

27 

Cristiane No campo. 

Turno 

28 

Professora E este campo fica em que lugar? 

Turno 

29 

Júlio: Na África. 
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Turno 

30 

Fábio Eles estavam no navio, fazendo limpeza pesada 

para agradar o capitão. 

 

Turno 

31 

 

Professora 

Fábio, se eles estão no campo, na selva, na 

África, eles não estão mais dentro do navio, 

certo? 

Se eles estão na África, como eles eram? 

Turno 

32 

Fábio São guerreiros ousados, fortes, bravos, é isso? 

 

Turno 

33 

 

Professora 

Sim, na África eles eram adjetivados de fortes, de 

guerreiros e no poema e no navio negreiro eles 

eram adjetivados de míseros e escravos, são dois 

espaços diferentes em que as pessoas se 

caracterizam de maneiras diferentes. 

 

Nesse recorte, é dado início a discussão do texto, com perguntas aos alunos 

quanto a localização das personagens no poema. Por meio dessa pergunta, foi 

possível observar como os alunos construíam o sentido textual do poema. De 

imediato no turno 14, Fábio responde que eles se encontram no porão do navio e 

durante os próximos turnos insistia que os negros estavam enclausurados na nave. 

Porém, pelo contexto dos versos, as personagens se encontram em dois espaços 

distintos: o continente africano e o navio negreiro, mas infelizmente os alunos não 

percebiam a mudança de espaço no poema. Diante deste dilema, foi observado que 

a postura tradicional de ensino seria inadequada, pois simplesmente afirmar onde as 

personagens se encontravam não iria contribuir para uma proposta de leitura em que 

sentidos e significados são compartilhados no cenário da sala de aula. Segundo 

(Misukami, 1986), a abordagem tradicionalista de ensino faz com que o indivíduo 

consiga ler porque tem noções do código linguístico, porém de acordo com Soares 

(2004), a apropriação da tecnologia de decodificação da língua não basta. Desse 

modo, para que a leitura não se torne para os participantes uma atividade específica 

e um fim em si mesmo, foi percebido que deveriam ser criadas estratégias de leitura 

para os alunos, ou seja, mediar o aluno a aprender a aprender a ler. Dessa forma, no 

turno 15 é feita uma pergunta aberta sugerindo aos participantes que fizessem um 

levantamento dos principais adjetivos que caracterizam pessoas, coisas, condições 

de vida, atividades, paisagem e natureza na África e como os negros se 
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encontravam no navio negreiro. E ao descreverem as personagens, os alunos 

tomaram consciência dos espaços narrativos do poema, logo, as relações de 

interlocução entre leitor, texto e professor (Koch & Elias, 2010) conduzem o aluno a 

uma leitura mais crítica, pois foi criado um ambiente propício à aprendizagem e à 

reflexão em sala de aula. 

 

Excerto 9:  Perguntas Abertas  

 

 

Turno 

149 

 

 

Professora 

Podemos passar para a próxima pergunta? 

Você afirmaria que este texto é nacionalista?  

POR QUÊ? 

(FÁBIO PEDE PARA PARAR A GRAVAÇÃO)  

 

Turno 

150 

 

Fábio 

Cara, eu vou surtar com você! E eu vou mandar 
você [...] 
Oh, professora! Escreve (palavrão) da resposta, 
sim, sim, não, não, porque eu não sei a resposta! 

Turno 

151 

Professora O que gente tá buscando nesta aula é... 

Turno 

152 

Fábio [[Eu quero a resposta. 

Turno 

153 

Professora [[Só que não existe, sim, sim e não, não! 

Turno 

154 

Júlio Não se avexe Fábio! 

Turno 

155 

Cristiane [[Não se avexe! 

Turno 

156 

Professora Você quer que a gente dê um tempo para você 

pensar?   

Turno 

157 

Fábio Eu vou dar um tempo para você pensar? 

 

Turno 

158 

 

Professora 

Eu sei que  você não sabe. Estamos aqui para 

aprender juntos!  

O que eu me proponho é te fazer perguntas, a te 

questionar. 

Turno 

159 

Fábio Então, você me questiona sobre uma coisa que eu 

não sei? 
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Turno 

160 

Professora Só que ninguém nasceu sabendo, daí o meu papel 

de medi... 

Turno 

161 

Fábio :[[Resposta 

 

Turno 

162 

 

Professora 

EU NÃO VOU TE DAR A RESPOSTA. 

Você está se travando, é como se você tivesse que 

resolver um problema de matemática e você não 

soubesse tirar uma raiz quadrada, resolver um 

MMC... 

Turno 

163 

Fábio [[Eu sei 

Turno 

164 

Professora Se você sabe é porque você se propôs a 

aprender e por que você não se propõe a ler? 

 

Nesse recorte, percebo a herança da visão behavorista em sala de aula, pois 

ao iniciar com mais uma pergunta aberta, a partir do turno 150, Fábio manifesta seu 

estranhamento perante a dinâmica proposta e pede a resposta “correta”. Nesse 

sentido, a postura do aluno demonstra que ele está adaptado ao tipo de aula 

behavorista (Misukami, 1986) em que o professor transmite e direciona todo o 

controle do conhecimento; para este educando isso significa que o professor deve 

centralizar o poder de aprendizagem nele e desconsiderar a ação protagonista do 

aluno. De acordo com Matêncio (1998), a visão tradicional de leitura concebe o texto 

como uma fonte única do sentido e que o texto nessa perspectiva se objetiva e 

materializa-se independente do sujeito e da situação de enunciação. Assim a leitura 

no modelo behavorista é entendida como decodificação, considerando o texto como 

depósito ou repositório de significados, para extrair da soma desses significados a 

“mensagem” do texto. Desse modo, é tido por consequência a formação de um leitor 

passivo que não consegue estabelecer uma relação concreta de leitura com suas 

experiências cotidianas tornando a leitura uma atividade maçante e artificial, pois ela 

só funciona nos moldes tradicionais de ensino e aprendizagem. 

 

A próxima análise é do décimo recorte, em que os alunos travam um diálogo 

produtivo por meio dos critérios do co- raciocínio em conjunto. 
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Excerto 10 : Co-raciocínio em Conjunto  

Turno 

213 

Professora A gente terminou a primeira fase e nós vamos passar 
para uma interpretação mais livre do texto 

Turno 

214 

Cristiane [[Mas a gente não terminou aquela pergunta 

Turno 

215 

Professora Ah, tá! Então, você pode responder para gente? 

 

 

 

 

 

Turno 

216 

 

 

 

 

 

Cristiane 

Qual a relação entre o abolicionismo e a 

insistência do poeta em afirmar: “Extingue nesta 

hora o brigue imundo/  o trilho que Colombo abriu 

na vaga”? 

Vamos lá de novo! 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

O trilho que Colombo abriu na vaga, 

Como um íris no pélago profundo!... 

...Mas é infâmia demais...Da etérea plaga 

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo.... 

Andrada! Arranca este pendão dos ares! 

Colombo! Fecha a porta de teus mares 

 

Turno 

217 

 

Fábio 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

Ele quer dizer que chegou a hora de acabar 

com o barco que traz os escravos, seria isso? 

 

 

Turno 

218 

 

 

 

Professora 

 

 

SIM, QUEM DISSE QUE VOCÊ NÃO SABE 

LER? 

O que você tem que pensar é que nós estamos 

trabalhando com poesia, com versos, com rimas 

com figuras de linguagem que não se encontra 

na linguagem do dicionário, tá na linguagem 

conotativa, assim exige de você assim como a 

matemática, exige que você matute que você 

resolva esses problemas de sentido das palavras 

no poema. 

 

Turno 

219 

 

Júlio 

 
Quando ele faz referência à íris, a íris é aquilo 
que te leva a ver aquilo que está à frente de 
você, é o que te faz enxergar, porque a íris ela 
está composta aos seus olhos, ao olhar o 
mundo sob outra perspectiva. 
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Turno 

220 

Professora Nossa que emoção! Nunca vi gente trabalhar tão 
bem com metáforas dessa maneira. 

 
Turno 
221 

 
Júlio 

 
A íris numa questão de interpretação é uma 
questão de olhar aquilo que está à frente 
porque ele está fazendo relação de um navio 
que traz um negro com uma sucata como se 
fosse um objeto e não como ser humano. É 
como se ele tivesse transportando algo de 
uma forma qualquer não interessa se ele vai 
chegar vivo ou não, ele é apenas um objeto 
lucrativo, quando chegar à terra firme. 

Turno 

222 

Fábio Ele tá sendo comercializado. 

Turno 

223 

Júlio Ele é visto como um comércio e não como um 

ser humano. 

Turno 

224 

Professora E o que vocês acharam do poema? 

Turno 

225 

Júlio É interessante porque ele mostra toda, como 

eu posso dizer? 

Turno 

226 

Fábio Crueldade. 

 

 

Turno 

227 

 

 

Júlio 

Toda crueldade... Ele fala muito da indignação, 
a forma como é transportado o ser humano, aí 
está... 
Como eu vou transportar? Só porque ele é 
negro ele não tem o mesmo valor do branco, 
como eu (Castro Alves – grifo meu) que sou 
branco 
 

 

Turno 

228 

 

Professora 

Gente, vocês acharam que este poema foi 
adequado para tratar das questões da negritude 
ou vocês pensam que deveria ter sido escolhido 
uma obra que exaltasse mais a cultura afro e afro 
brasileira? 

Turno 

229 

Cristiane Eu gostei desse texto porque ainda hoje 

existem resquícios do nosso passado. 

Turno 

230 

Júlio Exatamente, a sociedade está cheia destes 

resquícios de tratar o negro como objeto. 

Turno 

231 

Cristiane Exatamente! 
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Turno 

232 

 

 

Júlio 

O negro ele está em um estado em que ele 
não é uma alma branca, só porque eu tenho 
uma cor negra eu não sou igual ao branco, 
brancos e negros são iguais, o que ocorreu 
foi uma sucateação, uma coisificação do 
negro no início do século. 

 

Neste recorte, o turno 216 é retomado – a questão aberta que foi lembrada 

pela aluna Cristiane.  Ao buscar informações para um nível maior de profundidade, 

foi observado que neste excerto em especial, os alunos se sentiram mais a vontade 

com a proposta de aprendizagem e o processo de pensar cooperativamente fluiu 

bem. Um aluno começou a mediar a fala do outro e assim  partilharam e negociaram 

seus conhecimentos  fundamentados em suas opiniões, experiências e crenças. 

Nessa perspectiva, cada aluno no pensar em conjunto pode utilizar aquilo que o 

outro diz, subdividindo o esforço do ato de pensar mediante o compartilhamento do 

pensamento (Pontecorvo, 2005, p.55). Esse fenômeno  é denominado co- 

construção de raciocínio, pois o que é dito por um aluno pode ser utilizado para a 

construção do discurso de outro e ser lhe depois devolvido em outro enunciado de 

forma mais elaborada. 

Dessa forma, a leitura é compartilhada por todos por meio do diálogo e da 

conversa coletiva sobre o poema e assim os alunos revelaram os sentidos “ocultos” 

pelo autor (os múltiplos sentidos metafóricos de leitura- grifo meu) permitindo o 

confronto de ideias e pensamentos. 

 

Excerto 11:  Perguntas Encadeadas 

Turno 67 Professora Júlio, você falou alguma coisa? 

Turno 68 Júlio Em toda colonização, eu não vi nenhum 

progresso para o colonizado. 

Turno 69 Professora Está aí você tá tocando no nosso tipo de 

colonização? 
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Turno 70 

 

 

 

 

Júlio 

No nosso e em qualquer país colonizado. 

Primeiro foi o índio, depois o negro com a mão 

de obra. Precisava de alguém para carregar o 

ouro e as pedras preciosas, nós não tínhamos 

carros, caminhões....Nós temos os bandeirantes 

como heróis, mas na época eles eram 

exterminadores, ou seja, matavam milhões e 

milhões de índios, por isso que a gente vê 

pouco índio na escola. NINGUÉM PODE FALAR 

DE NEGRO SE ELE NÃO FOR NEGRO. O 

BRANCO PODE FALAR DE NEGRO? PODE! 

MAS NINGUÉM VAI SABER O QUE É SER 

NEGRO SE ELE NÃO FOR NEGRO. NINGUÉM 

VAI SABER O QUE É PASSADO DE NEGRO, 

SE ELE NÃO É NEGRO! 

 

Nesse excerto, percebe-se que a retomada de uma estrofe do poema para os 

alunos e imediatamente eles iniciam uma leitura compartilhada –  co-raciocínio de 

Pontecorvo (2005) –  a fim de solucionar qual foi a batalha  que o poema está se 

referindo; essa dinâmica em sala de aula revela que a leitura para esses alunos se 

caracteriza como um evento social, porque o estudante considera o texto uma 

prática sócio comunicativa que só ganha existência dentro de um contexto 

interacional. O papel do professor numa visão de leitura como prática social é de um 

regulador de aprendizagem, porque se deve respeitar a relação que o leitor 

estabelece com o texto e sua maneira subjetiva de compreendê-lo, observa-se que 

nos turnos 68 e 70 que Júlio estabelece uma relação entre o poema e a colonização 

do País. Nesse sentido, pode-se entender que dependendo do lugar sócio-histórico 

e cultural que o aluno lê o texto que se estabelecerá as múltiplas leituras e 

significados para o poema, tornando-o um objeto rico para discussões em grupo e 

produções de ideias e sentidos. 

 

Excerto 12: Perguntas Encadeadas 

 

Turno 84 

 

Júlio 

É uma estátua que fica na Pça Princesa Isabel 
Você viu o Duque de Caxias? 
 

Turno 85 Cristiane É uma estátua que fica na Praça Princesa 
Isabel? 

Turno 86 Cristiane Por que tem o Duque de Caxias na Praça 
Princesa Isabel? 
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Turno 87 Júlio Princesa Isabel e Duque de Caxias é tudo a 
mesma coisa. (Risos) 

 

Turno 88 

 

Professora 

Nós temos duas personagens históricas 
importantes, mas vamos focalizar em  
Duque de Caxias. Na Guerra do Paraguai, 
quem estava na primeira fila? 

Turno 89 Cristiane Duque de Caxias? 

 

 

Turno 90 

 

 

Professora 

Não. Duque de Caxias tomou uma parte do 
Paraguai e depois este território voltou para 
o Paraguai. Mas, como ele venceu a Guerra 
do Paraguai ? Os meios justificam os fins ? 
Quem ficou na frente da batalha, foi Duque 
de Caxias? 

Turno 91 Fábio Não, os negros. 

Turno 92 Professora Por que os negros se prontificaram a ficar 

na frente de batalha? 

Turno 93 Júlio Para ganhar a liberdade e ganhar uma carta de 

alforria. 

Turno 94 Professora E eles conseguiram, eles sobreviveram? 

Turno 95 Cristiane Tiveram a liberdade da alma. 

Turno 96 Júlio Eles se libertaram, mas muito morreram. 

Turno 97 Professora E mesmo aqueles que voltaram da guerra, 

conseguiram suas cartas de alforria? 

 

 

Turno 98 

 

 

Júlio 

 Não, e mesmo naquela época se você é negro 

você não é nada. Mesmo com a Princesa 

Isabel, você não é nada, escrever uma carta de 

alforria qualquer um pode escrever. Agora, vá 

alcançar sua liberdade, nós estamos lutando 

por isso até hoje. 

Turno 99 Professora E falar sobre negritude na escola? 

 

 

 

 

Turno 100 

 

 

 

 

Júlio 

É pior ainda, eu falo isso porque meu filho está 

estudando numa ETEC, você faz uma prova 

para entrar e a maioria das pessoas que estão 

lá advém de escolas particulares e os próprios 

professores pregam para os jovens que aquilo 

que aconteceu lá atrás, não tem problema, 

ignoram e dizem “agora é outra coisa”, como 

se isso não fosse nada. Quando eu estou 

conversando com o meu filho eu vejo o que é 

pregado para o jovem de hoje,você tá 

entendendo? 
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Turno 101 Professora E o que é pregado para o jovem negro de 

hoje? 

 

 

 

Turno 102 

 

 

 

Júlio 

Que aquilo que aconteceu na História ficou 

para atrás, aquilo que aconteceu com sua avó, 

não vão fazer com você. Óbvio que não irão 

colocar um ferrolho no seu pé, mas quando 

você tiver condição de ser chefe e seu chefe 

for menos qualificado que você, aí você vai 

saber se o ferrolho não está no seu pé. 

 

O excerto acima revela que as perguntas encadeadas organizam a discussão 

em grupo, a professora/pesquisadora inicia o turno retomando a estrofe que trata 

sobre a Guerra do Paraguai que se encontra no turno 59. A razão da escolha por 

essa categoria de pergunta mediadora foi porque os alunos não tinham 

conhecimento prévio sobre este contexto histórico e dificilmente chegariam a uma 

interpretação adequada, assim a pergunta encadeada foi uma estratégia de leitura 

para que o grupo inferisse sobre os reais motivos dessa guerra. Ao compreenderem 

os motivos da Guerra do Paraguai, percebe-se que os alunos deram um salto 

qualitativo no que tange à compreensão do poema, pois eles foram muito além da 

interpretação literal do texto e passaram para um estágio em que a leitura toma uma 

dimensão social (Street, 1984). Dessa forma, aprender a ler é muito mais do que 

decodificar o código linguístico, é fazer com que o aluno traga sua experiência de 

mundo para o texto lido, fazendo com que as palavras tenham um significado que 

vai além do que está sendo falado, por passarem a fazer parte, também, da 

experiência deles como leitores. 

 

Excerto 13: Pergunta de Causa e Efeito  

Turno 241 Professora O que você levou para sua vida ao ler este 

poema de Caetano Veloso? 

Turno 242 Cristiane Então, foi o que eu falei, esse poema tem o quê? 

Duzentos anos? 

Turno 243 Professora Aproximadamente. 
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Turno 244 

 

 

Cristiane 

E o início da escravidão é anterior a isso e a 

gente vê ainda nos dias de hoje os reflexos do 

passado, então a gente vê o que eles estão 

fazendo na Cracolândia, aqui no meu bairro 

também tem essa higienização social, e eu 

percebo que as coisas mudaram muito pouco. 

 

Com a pergunta: O que você levou para sua vida ao ler o poema de Caetano 

Veloso?, é apontada a necessidade de desenvolver a capacidade crítica de 

argumentação dos alunos. Segundo Soares: 

 

“a medida que o analfabetismo vai sendo superado que um número 
cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e a medida 
que concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais 
centrada na escrita ( cada vez mais grafocêntrica) um novo 
fenômeno se evidencia: não basta aprender a ler e escrever. As 
pessoas se alfabetizam aprendem a ler e escrever, mas não 
necessariamente adquirem a competência de usar a leitura e a 
escrita para envolver-se em práticas sociais de 
escrita”.(SOARES,2004 p. 45-46). 

 
 

 Neste sentido, as perguntas de causa e efeito vão ao encontro de um novo 

modelo de letramento, isto é, o processo de ensino e aprendizagem vai muito além 

do que ler e escrever e exige do leitor um conjunto de habilidades de leitura e escrita 

que busquem atender às exigências sociais. Logo, o perfil de leitor desse educando 

se transforma, pois ele já consegue ir além do texto e das informações contidas 

nele, ele realiza inferências, observa as entrelinhas e percebe as intenções do autor.  

Assim pode-se entender que o letramento nessa perspectiva de ensino e 

aprendizagem tornou-se o resultado da ação mediadora de ensinar e aprender as 

práticas sociais de leitura. 
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Excerto 14:Perguntas com foco em reconstruir  

Turno 255 Professora Quando nós falamos dessas questões 

políticas, de dominação e de relações de 

poder eu me lembro de uma afirmação de 

José Moura Gonçalves Filho que diz que a 

Dominação é como o diabo. Quando se 

pergunta quem é  você?  Ele responde: Sou 

uma legião 

Turno 256 Cristiane Como assim, eu não entendi? 

 

 

Turno 257 

 

 

Professora 

Quando nós queremos expressar o nosso 

descontentamento, nos empurram de órgão em 

órgão, de departamento a departamento e nós não 

temos para quem reclamar e o seu 

descontentamento se esvazia de sentido e você  fica 

num  estado de assujeitamento ou você se conforma 

ou você vai passar o resto da sua vida nesta  

angústia. Você não tem saída. 

 

 

 

 

Turno 258 

 

 

 

 

Cristiane 

Eu não vejo um brasileiro satisfeito com o que 
está acontecendo em nosso país. Aqui em São 
Paulo, eu moro em São Paulo, só quem está 
ganhando muito dinheiro, tem muita gente 
ganhando dinheiro, pessoas que não são do 
meu convívio. A grande massa que somos nós 
tem essa sensação que não sabe como sair e 
que não sabe o que fazer, exatamente eu 
acredito que seja uma situação em que você 
não tem a quem recorrer, quem deveria estar do 
lado do povo que é a mídia,  que deveria estar 
do nosso lado, então somos fracos perto do 
poder todo que tem em volta. 

 

Turno 259 

 

Professora 

Eu sei que uma andorinha sozinha, não faz 
verão, mas se nós pudéssemos fazer verão 
que tipo de intervenção nós poderíamos 
realizar? 

Turno 260 Cristiane Tinha que ser uma organização social da 

população. 

 

 

 

Turno 261 

 

 

 

Júlio 

Isso parte da questão da educação social, o que 
eu vejo, o que eu analiso é que o cidadão não 
está preocupado com as questões sociais, já 
começa com a escolha de nossos defensores, 
ao invés de nos votarmos consciente, a gente 
não vota! 
Eles elegem um Tiririca da vida que nem 
educação o homem tem e o elegem com 
milhões de votos, um homem que não sabe se 
defender vai defender o quê? 
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Turno 262 

 

Professora 

Então, o que você tá querendo dizer é que 

nós de certa forma nós somos alienados à 

nossa realidade e por isso nós não temos 

condições de transformar nossa realidade? 

 

 

 

 

Turno 263 

 

 

 

 

Júlio 

Existe uma alienação social dessa massa, da 

qual nós pertencemos e são poucos que querem 

esta transformação. A grande massa na maior 

parte quer pão e circo, ela não quer uma 

transformação social, entendeu? Como eu vou 

transformar a realidade, se eu vou colocar um 

palhaço no poder? Que condição esse palhaço 

tem de defender um cidadão? 

Isso é uma sociedade que não tem capacidade 

de governo. 

 

Turno 264 Cristiane Inclusive essa alienação faz parte da estrutura 

que tem o país inclusive cultural e educacional. 

Turno 265 Júlio [[Exatamente! 

Turno 266 Cristiane Quem teria que mudar somos nós. Esperar 

mudar a política apenas votando em alguém, eu 

acho difícil. 

 

Neste excerto, questões são elaboradas com o foco em reorganizar as ações 

dos participantes, com intuito de por meio das práticas discursivas analisar como o 

grupo constrói os sentidos e significados em torno da negritude. Em tempos atuais, 

os estudos relacionados às questões étnicas vêm recebendo considerável destaque 

não só na área da sociologia, mas também nas áreas de conhecimento humano e, a 

linguística aplicada tem uma preocupação em discutir questões que ultrapassam os 

limites da sala de aula, tocando em áreas de conhecimento que oferecem 

alternativas em ouvir as vozes das minorias (Lopes, 1994). Dessa maneira, é 

pertinente para o professor/pesquisador se propor a uma pedagogia de transgressão 

que segundo Penycook (2006) permite que os participantes interajam durante o 

processo de investigação e entendam que pensar, além de ser um ato cognitivo, é 

também uma atividade política, pois nas práticas discursivas escolares é comum o 

discurso de que todos são iguais, independente de cor, raça e sexo, porém, no 

âmbito das práticas sociais é observável que as relações entre brancos e negros 
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ocorrem de forma tensa e que muitas vezes essa zona de conflito é dissimulada de 

forma harmoniosa. Assim a linguística aplicada ao ouvir as vozes das minorias 

procura – por meio da linguagem – solucionar problemas concretos de conflitos 

comunicativos, interpretando-os, com o objetivo de alcançar soluções que possam 

contribuir para vida social. No caso, a presente dissertação busca colocar em debate 

as questões da inclusão do negro nas mais variadas esferas da sociedade, em que 

por meio da produção dialética propicia aos seus colaboradores a oportunidade de 

compartilhar sentidos e significados em torno das questões étnico-raciais. Terminada 

a análise de dados aqui, passo às considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para dar início a explanação das considerações finais da dissertação, vale 

retomar a pergunta que norteia a análise de dados da pesquisa: Como professor e 

aluno constroem as questões étnico-raciais em sala de aula por meio da 

leitura? 

 

Ao iniciar a pesquisa, pretendi desenvolver um trabalho didático que 

envolvesse a questão do negro em sala de aula, porém de acordo com o MEC, o 

ensino da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira ainda não saiu do papel.  

Durante o processo de investigação, observei que já existem trabalhos acadêmicos 

voltados para a questão do negro no Brasil, porém não encontrei simpósios ou 

encontros acadêmicos entre professores e pesquisadores com a intenção de trocar 

experiências e colocar a temática da negritude em debate; tampouco observei 

oficinas ou cursos para a formação de professores para este tema que gera tanta 

polêmica. Esse tipo de iniciativa é importante, pois o educador ao destacar a 

importância histórica e cultural do negro possibilita aos afrodescendentes a 

construção de um “nós”, isto é, viabiliza para a população negra e mestiça, o resgate 

de sua história e de sua identidade cultural.  

 

Com relação ao educandos de outra etnia, o estudo da História e da Cultura 

Negra tanto na África quanto no Brasil possibilita à esses alunos a oportunidade de 

conhecer uma nova cultura além de ensiná-los a conviver com a diversidade e 

colocá-los numa abordagem pedagógica não hegemônica, ou seja, propor a esses 

alunos um ensino que educa por meio da diferença e que não submete a cultura 

negra a um processo de cristalização ou folclorização. 

Além de trabalhar a questão da negritude, pretendi entender o porquê dos 

alunos do Ensino Médio apresentarem tanta dificuldade na interpretação de textos 

literários. Desse modo, tive que mudar minha prática pedagógica e passei a fazer 

uso do pensar em conjunto e das perguntas mediadoras como ferramentas 

pedagógicas para despertar o espírito crítico dos alunos.  

Em suma, desenvolvi um trabalho de inter(ação) professor-aluno em prol à 

construção de sentido no texto, pois sem essas novas abordagens didáticas seria 

muito vago proporcionar de fato um ambiente linguístico para a construção do 
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sentido textual. 

Para isso, propus uma sala de aula em que o professor/pesquisador com o 

uso do pensar em conjunto orquestrasse as múltiplas vozes dos leitores e, que no 

decorrer da enunciação fossem negociados os mundos sociais por meio da 

interação de valores culturais distintos, a fim de tornar a leitura um evento social em 

que a produção discursiva fosse mais rica de significação.   

 

Durante as vivências, percebi que os alunos gostam de ler e que o 

desinteresse pela leitura deve-se a uma prática de ensino ultrapassada que 

direciona o aluno a um aprendizado mecânico. Nesse sentido, o pensar em conjunto 

e as categorias de análises foram meios de provocação que não implica em querer 

controlar o sentido do texto, pelo contrário, a proposta é de “cutucar” o 

aluno/participante para o exercício da reflexão e da criticidade. Desse modo, houve a 

tentativa de cumprir o anseio de proporcionar aos discentes uma formação crítica em 

que pudessem se posicionar e realizar intervenções diante de um texto. 

Nessa perspectiva, acredito que tal conduta tenha cooperado com os alunos, 

pois, uma vez que é aprendido que o professor deve dar voz aos educandos, a sala 

de aula torna-se um espaço em que os participantes podem estabelecer relações 

uns com os outros sem se preocuparem em acertar ou não as questões, mas 

tenham a oportunidade de construírem e recontextualizarem sentidos de leitura e 

compreensão textual.  

Tornar o texto livre para múltiplos sentidos foi uma de minhas contribuições 

para o ensino de leitura, pois é necessário que:  o aluno no ato da leitura estabeleça 

uma relação entre texto-leitor-companheiros de classe-professor ;  e que a atuação 

do professor seja apenas de uma voz que medeia os múltiplos sentidos durante o 

momento em que os leitores compartilham ideias e pensamentos na busca de uma 

interpretação conjunta do significado do texto literário. 

 

Ao tratar das questões étnico-raciais, busquei caracterizar um caminho para a 

implementação da Lei 10.639/ 2003, que baliza a ação daqueles que estão 

interessados em trabalhar assunto. A princípio, eu me questionava por que esta Lei 

não tinha sido implementada, mas no decorrer da pesquisa entendi que o papel do 

educador não é buscar culpados – do porquê da Lei ter sido efetivada ou não em 

unidades escolares –  mas sim, procurar soluções em conjunto para que a escola 



83 

 

pense sobre o assunto e suscite discussões sobre o tema, apresentando a 

professores, alunos, escola e família a importância de  trabalhar as questões étnico-

raciais, já que é de conhecimento partilhado que nosso país é composto por uma 

população miscigenada e que existe uma tolerância às desigualdades e à 

reprodução de um cenário de elitismo e de pobreza. 

 

 Tendo em vista as constatações já explicitadas, gostaria de finalizar este 

trabalho expondo a importância dessa dissertação para a área da Linguística 

Aplicada. Entendo que a pesquisa é relevante para a área, pois a LA se caracteriza 

pela expansão dos dados que estuda –  das disciplinas-fonte e das metodologia –  

em função da necessidade de um entendimento de problemas sociais de 

comunicação em contextos específicos (o seu objeto abrangente) que procura 

resolver. 

Nesse contexto específico, pesquiso o discurso da comunidade 

afrodescendente do País contribuindo para uma reeducação das relações étnico-

raciais, conscientizando as pessoas de que o sucesso de uns, tem o preço da 

marginalização e da desigualdade, impostas aos outros; além de incentivar os 

professores e aqueles que venham a ler essa pesquisa a se comprometerem com a 

educação de negros e brancos – no sentido de que venham a relacionar-se com 

respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes e palavras que impliquem  

desrespeito e discriminação. 

 

A grande contribuição deste trabalho para mim – professora e pesquisadora – 

foi que eu pude entender que povo afro-brasileiro há muito tempo luta por igualdade 

e por melhores condições sociais e, a escola  ao inserir as questões étnico-raciais 

amplia a autoestima dos alunos e reconhece a importância dessa temática para o 

Brasil. Assunto escamoteado pelo currículo oculto de  bancos escolares, pois  a 

história e a cultura das sociedades africanas por muito tempo foi deixada de lado, 

devido as ideias preconcebidas sobre o continente africano, sobretudo pelos 

europeus nos séculos XVII e XIX. Isso significa que, como as sociedades africanas 

não apresentavam as mesmas instituições políticas, tampouco possuíam padrões de 

comportamento e visões de mundo semelhantes aos dos europeus, a conclusão só 

podia ser uma: a de uma sociedade não civilizada e sem história. 
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Olhar a Cultura e a História Negra sob a perspectiva de uma sociedade 

primitiva e sem história é reflexo de um modelo ultrapassado de letramento que não 

se compromete em usar os processos de ensino e aprendizagem em práticas 

sociais de leitura e escrita. É nesse cenário que o papel do professor de língua 

materna pode ter o importante papel de comprometer-se com a temática da 

negritude, pois esse assunto oferece ao professor pulverizar reflexões de que o ser 

humano deve estar incluído em todos os espaços, independentes de suas 

características, para que haja um sério compromisso com o desenvolvimento e 

formação de uma sociedade que desmistifique falsas ideologias de dominação de 

um indivíduo sobre o outro. 

Vale ressaltar que o letramento crítico oferece recursos pedagógicos ao 

professor para que ele desenvolva a temática sobre o negro, trazendo à tona 

sentimentos, dignidade e respeito às diferenças, pois somente por meio de uma 

educação inclusiva é que a população afrodescendente ascenderá socialmente em 

no País e, a educação brasileira se dotará de um verdadeiro tronco comum que 

consiga assegurar uma formação elevada para toda nação. Assim, entende-se que 

por meio do modelo ideológico de letramento, o professor pode viabiizar uma 

abordagem pedagógica que tem como intenção a capacitação do aluno diante a 

reflexão sobre o mundo que o rodeia, tomando consciência de sua realidade, 

transformando seus saberes declarativos em práticas sociais de cidadania. 

 

Para pesquisas futuras, pretendo desenvolver um projeto de investigação 

voltado para a formação de professores, com o intuito de promover ,junto aos 

educadores, reflexões sobre a situação do aluno afrodescendente na educação, 

conscientizando-os acerca importância de desenvolver projetos que contribuam para 

a aplicação da Lei 10.639/ 2003. Alem disso, pretendo mostrar aos docentes a 

importância do Museu Afro Brasil como instrumento pedagógico para que o 

professor possa trabalhar a inclusão do aluno afrodescendente  em sua cultura4.  

Por fim, o trabalho procurou tratar das questões étnico-raciais em sala de aula 

e buscou criar um ambiente pedagógico que propiciasse aos participantes uma 

produção dialética em torno da negritude. Dessa forma, considero que a pergunta de 

                                                
4
 No anexo B, há um breve relato da visita ao Museu Afro Brasil, essa descrição não foi incluída 

porque não houve tempo hábil nessa pesquisa para analisar as ações dos alunos no local, 
proposta a ser investigada em pesquisas posteriores. 
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pesquisa foi respondida, pois o grupo focal pesquisado percebeu que o professor ao 

dar voz ao aluno permite que o próprio aluno entenda que pensar além de ser um 

ato cognitivo é também uma atividade política de inserção social por meio dos 

processos de ensino e aprendizagem de leitura. Com isso, confirmo ter atingido o 

objetivo da pesquisa, contribuindo assim para a formação de alunos críticos e 

reflexivos e para a valorização da cultura afro e afro-brasileira. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A 

Poema rap O Navio Negreiro (Caetano Veloso) 

 

’Stamos em pleno mar  

Era um sonho dantesco... o tombadilho,  

Que das luzernas avermelha o brilho,  

Em sangue a se banhar.  

Tinir de ferros... estalar do açoite...  

Legiões de homens negros como a noite,  

Horrendos a dançar...  

 

Negras mulheres, suspendendo às tetas  

Magras crianças, cujas bocas pretas  

Rega o sangue das mães:  

Outras, moças... mas nuas, espantadas,  

No turbilhão de espectros arrastadas,  

Em ânsia e mágoa vãs.  

 

E ri-se a orquestra, irônica, estridente...  

E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais...  

Se o velho arqueja... se no chão resvala,  

Ouvem-se gritos... o chicote estala.  

E voam mais e mais...  

Presa dos elos de uma só cadeia,  

A multidão faminta cambaleia  

E chora e dança ali!  

 

 

 

 



93 

 

Um de raiva delira, outro enlouquece...  

Outro, que de martírios embrutece,  

Cantando, geme e ri!  

No entanto o capitão manda a manobra  

E após, fitando o céu que se desdobra  

Tão puro sobre o mar,  

 

Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  

"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  

Fazei-os mais dançar!..."  

 

E ri-se a orquestra irônica, estridente...  

E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais!  

Qual num sonho dantesco as sombras voam...  

Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  

E ri-se Satanaz!...  

Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus!  

Se é loucura... se é verdade  

Tanto horror perante os céus...  

Ó mar, por que não apagas  

Co'a esponja de tuas vagas  

De teu manto este borrão?...  

Astros! noite! tempestades!  

Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão!...  
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Quem são estes desgraçados  

Que não encontram em vós  

Mais que o rir calmo da turba  

Que excita a fúria do algoz?  

Quem são?... Se a estrela se cala,  

Se a vaga à pressa resvala  

Como um cúmplice fugaz,  

Perante a noite confusa...  

Dize-o tu, severa musa,  

Musa libérrima, audaz!  

 

São os filhos do deserto  

Onde a terra esposa a luz.  

Onde voa em campo aberto  

A tribo dos homens nus...  

 

São os guerreiros ousados,  

Que com os tigres mosqueados  

Combatem na solidão...  

Homens simples, fortes, bravos...  

Hoje míseros escravos  

Sem ar, sem luz, sem razão...  

 

São mulheres desgraçadas  

Como Agar o foi também,  

Que sedentas, alquebradas,  

De longe... bem longe vêm...  

Trazendo com tíbios passos  

Filhos e algemas nos braços,  

N'alma lágrimas e fel.  

Como Agar sofrendo tanto  

Que nem o leite do pranto  

Têm que dar para Ismael...  
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Lá nas areias infindas,  

Das palmeiras no país,  

Nasceram crianças lindas,  

Viveram moças gentis...  

Passa um dia a caravana  

Quando a virgem na cabana  

Cisma das noites nos véus...  

...Adeus! ó choça do monte!...  

...Adeus! palmeiras da fonte!...  

...Adeus! amores... adeus!...  

 

Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus!  

Se eu deliro... ou se é verdade  

 

Tanto horror perante os céus...  

Ó mar, por que não apagas  

Co'a esponja de tuas vagas  

De teu manto este borrão?  

Astros! noite! tempestades!  

Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão!...  

 

E existe um povo que a bandeira empresta  

P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...  

E deixa-a transformar-se nessa festa  

Em manto impuro de bacante fria!...  

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,  

Que impudente na gávea tripudia?!...  

Silêncio!... Musa! chora, chora tanto  

Que o pavilhão se lave no seu pranto...  
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Auriverde pendão de minha terra,  

Que a brisa do Brasil beija e balança,  

Estandarte que a luz do sol encerra,  

E as promessas divinas da esperança...  

Tu, que da liberdade após a guerra,  

Foste hasteado dos heróis na lança,  

Antes te houvessem roto na batalha,  

Que servires a um povo de mortalha!...  

 

 

Fatalidade atroz que a mente esmaga!  

Extingue nesta hora o brigue imundo  

O trilho que Colombo abriu na vaga,  

Como um íris no pélago profundo!...  

...Mas é infâmia demais...  

Da etérea plaga  

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo...  

Andrada! arranca este pendão dos ares!  

Colombo! fecha a porta de teus mares! 
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Anexo B 

Museu Afro Brasil 

 

 

Museu 

O Museu Afro Brasil é uma instituição pública subordinada à Secretaria do 

Estado da Cultura de São Paulo e administrado pela Associação Museu Afro Brasil. 

É um museu histórico, artístico e etnológico voltado à pesquisa, conservação e 

exposição de objetos relacionados ao universo cultural do negro no Brasil. Localiza-

se no Parque Ibirapuera em São Paulo, no Pavilhão Padre Manoel de Nóbrega. 

A missão do museu é promover o reconhecimento, valorização e preservação 

do patrimônio cultural africano e afro-brasileiro e sua presença na cultura e 

sociedade nacional, tendo como eixo a arte, a história e a memória visando à 

integração harmoniosa da diversidade. 

 

Visita 

A visita foi marcada com um mês de antecedência pelo departamento de 

formação de professores do museu – entraram em contato e perguntaram a área de 

enfoque da visita.   

Lá, há vários monitores com formações variadas como: historiadores, 

geógrafos e artistas plásticos. Solicitei um monitor formado em História, pois queria 

que os alunos estabelecessem uma relação entre o poema O Navio Negreiro com o 

contexto histórico da época.  

Os alunos gostaram do museu e fizeram a visitação por todo espaço, porém, 

o monitor focalizou onde há um navio negreiro – a embarcação de médio porte que 

faz parte do acervo permanente do museu –, e nos mapas do tráfico negreiro – para 

que os visitantes tivessem consciência da trajetória dos negros saindo do continente 

africano e aportando no Brasil. 
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O grupo focal ficou impressionado com a riqueza do museu e com a 

embarcação, pois achavam que os negros viajavam em transatlânticos e não em 

embarcações de médios portes amontoados um ao lado do outro, expostos a todo e 

qualquer tipo de violência. 

A visita ao museu proporcionou aos participantes uma melhor compreensão 

da importância da população negra em nossa sociedade, além de estabelecer um 

diálogo entre o poema O Navio Negreiro com manifestações artísticas, religiosas e 

históricas, proposta pedagógica que contribui para a implementação da lei 

10.639/2003 que busca resgatar a história e a identidade dos jovens 

afrodescendentes por meio da cultura.  
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Anexo C  

Análise da conversação 

  

 

Segundo Marcushi citado por Dionísio (2004, p. 69):  “a conversação é a 

primeira das formas de interação a que estamos expostos e provavelmente a única 

da qual nunca abdicamos pela vida afora”. 

De acordo com a afirmação acima, a análise de conversação (AC) deve ser 

considerada como uma forma de interação verbal e, portanto deve ser estruturada 

para melhor compreensão do ato conversacional. 

Hilgert apud Dionísio (2004, p. 70) aponta três níveis de estrutura 

conversacional: 

 

a) macronível: estuda as fases conversacionais, que são abertura, 

fechamento e parte central e o tema central e subtemas da conversação; 

b) nível médio: investiga o turno conversacional, a tomada de turnos, a 

sequência conversacional, os atos de fala e os marcadores conversacionais1; 

c) micronível: analisa os elementos internos do ato de fala, que constituem 

sua estrutura sintática, lexical, fonológica e prosódia. 

 

Na AC, existe um fio condutor que organiza a enunciação discursiva e a 

ancoragem temática dos turnos. Isso significa que os atos de fala são planejados e  

replanejados  a cada novo “lance” do jogo de linguagem. 

Para essa pesquisa esse dado teórico é importante, porque durante o jogo de 

linguagem ao planejar e replanejar os turnos de discursos, os colaboradores – por 

meio do pensar alto – podem construir o sentido do poema. 

Outro aspecto teórico de relevância – no livro de Marcushi – segundo Dionísio 

é o de não existir uma melhor transcrição de dados. Para o autor, o analista deve 

fazer suas transcrições assinalando o que é fundamental para as suas análises. As 

transcrições devem seguir as normas da NURC (Projeto de Estudos Coordenado da 

Norma Urbana Linguistica Culta). 

Essas normas estão sintetizadas no quadro abaixo: 

                                                
1. Pesquisa os atos de fala e marcadores conversacionais em pesquisas voltadas para a Pragmática. 
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Ocorrências Sinais Exemplificação 

Indicação dos falantes Os falantes devem ser 

indicados em, linha com 

letra 

H28 

Pausas ... Não...., isso é besteira... 

Ênfase MAIÚSCULA ela comprou um OSSO 

Silibação -  do-minadora 

Alongamento de 

vogal 

 

: ( pequeno) 

: : (médio) 

::: (grande) 

 

Eu não tô querendo é dizer 

que...é: o eu 

fico até :: o : tempo todo 

 

Interrogação ? ela é contra a mulher 

machista ...sabia? 

Segmentos 

incompreensíveis 

(    ) bora gente...tenho aula  

(   ) daqui 

Truncamento de 

palavras 

 

/ eu...pre/pretendo comprar 

Comentário do 

transcritor 

((     )) M.H.....é ((rindo)) 

Citação “       “ “ mai Jandira eu vê dizê a 

Anja agora” 

Simultaneidade de 

vozes 

[[ M33 [[ mas eu garanto que 

muita coisa 

Ortografia  tô, tá, vô,ahã,mhm 

 

O quadro de transcrição auxilia o analista a transpor a conversação para a 

linguagem escrita, a padronizar a fala para que todos entendam os mesmos sinais e 

principalmente os estudos das ocorrências e dos sinais serão pistas fundamentais 

para a análise do corpus.  

Nessa pesquisa foram utilizadas as seguintes ocorrências: ortografia, 

sobreposição de vozes, citação, comentários do transcritor, ênfase e silibação. 
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Anexo D 

Transcrição da conversa sobre texto gravada em áudio 

 

 

Turno 1 Professora Qual o verso que você mais gostou? 

Turno 2 Fábio O verso três, por exemplo. 

Turno 3 Professora Você pode ler para gente? 

Turno 4 Fábio Deixa eu localizar.... Aqui.... 

Turno 5 Professora Achou? 

 

 

Turno 6 

 

 

Fábio 

 Achei.  

“ São os filhos do deserto 

Onde a terra esposa a luz 

 Onde voam em campo aberto 

 A tribo dos homens nus...” 

Turno 7 Professora O que são os filhos do deserto? 

 

 

Turno 8 

 

 

Fábio 

Pessoas que vivem num meio 

totalmente  distante da realidade. Como 

se fosse uma aldeia indígena. Vivem 

entre eles mesmos.... 

Filhos do deserto, a pessoa vive isolada 

de todos, de uma sociedade mais 

avançada..... 

Turno 9 Professora 
Júlio, o  que é um filho do deserto para 

você? 

 

 

Turno 10 

 

 

Júlio 

É uma pessoa eu foi retirada do seu 

meio e colocada em outro meio, ta cheio 

de gente e ao mesmo tempo sozinho.... 

Fábio tava falando.... 

 “Senhor Deus dos desgraçados!” 

Turno 11 Professora “ Senhor Deus dos desgraçados!” 
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Turno 12 

 

 

 

Júlio 

A gente não sabe se ele delirando  ou 

se é  verdade o que  tá acontecendo.... 

Você é tirado de uma terra, de um 

continente  e você fala : “ Senhor Deus 

dos desgraçados!”;;;; 

Será que  tá acontecendo comigo, será 

que eu tô sonhando, será que é 

verdade, embora eu sabendo que é 

verdade, mesmo assim eu não quero 

acreditar, então eu posso cair no 

deserto, ficar sozinho, acho que todo 

mundo se sentiria assim... 

 

 

 

Turno 13 
Professora 

Cristiane, eu farei uma pergunta para 

você, Júlio e Fábio, , 

ok? 

 “ São os filhos do deserto  

Onde a terra esposa a luz 

Onde voam em campo aberto 

A tribo dos homens nus.” 

Onde eles estão? 

Turno 14 Fábio Num porão, num navio ..... 
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Turno 15 

 

 

Professora 

Vamos ver Fábio? 

 “ Onde a terra esposa a luz 

Onde voam em campo aberto” 

Se eles estão em campo aberto, eles 

estão dentro do navio? 

Onde que eles estão? 

Podemos ler estas duas estrofes 

novamente? 

 “ São os filhos do deserto 

Onde a terra esposa a luz   

Onde voam e campo aberto 

A tribo dos homens nus.... 

São guerreiros ou,sados       

Que com os tigres mosqueados 

Combatem na solidão.... 

Homens simples, fortes, bravos.... 

Hoje, míseros escravos  

Sem ar, sem luz , sem razão.”     

Há uma oposição entre a vida, os 

hábitos, os sentimentos, a terra dos 

negros na África e a situação que eles 

vivem no  navio negreiro? 

Que tal, a gente fazer um 

levantamento dos principais adjetivos 

que caracterizam pessoas, coisas, 

condições de vida, atividades, 

paisagem e natureza na África na 

como os negros se encontram no navio 

negreiro? 

Turno 16 Cristiane Que é um adjetivo? 
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Turno 17 

 

Professora 

O adjetivo dá qualidade a seres, 

objetos e animais. Por exemplo: 

Cristiane é inteligente, inteligente é 

sua qualidade, entendeu? 

Turno 18 Fábio 
Voam em campo aberto, guerreiros 

ousados.... 

Turno 19 Júlio 
[[  homens simples, fortes, bravos, 

míseros escravos 

Turno 20 Fábio 

Eles estão isolados num porão, tem 

uma parte aqui no texto que ele fala 

sem ar, sem luz, sem razão... 

 

 

Turno 21 

 

 

Professora 

Ah, tá ! Agora sim! Sem ar, sem luz e 

sem razão.... 

Aqui, nós temos o advérbio de tempo 

“hoje” que serve para marcar o tempo 

dos filhos do deserto dentro do navio  

e quais são os adjetivos de quem não 

tem ar, luz e razão? 

Turno 22 Júlio 

Míseros escravos? 

 

 

 

 

 

 

Turno 23 

 

 

Professora 

Sim Júlio. Cristiane, você entendeu?  

Míseros e escravos dão qualidade as 

pessoas negras que estão dentro do 

navio. 

 Se eles são guerreiros ousados que 

combatem tigres mosqueados......  

Onde será que eles estão? 

Turno 24 Fábio Acho que eles estão no trabalho. 
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Turno 25 Júlio Na selva. 

Turno 26 Professora Onde você acha que eles estão Cris? 

Turno 27 Cristiane No campo. 

Turno 28 Professora E este campo fica em que lugar? 

Turno 29 Júlio: Na África. 

Turno 30 Fábio 

Eles estavam no navio, fazendo 

limpeza pesada para agradar o 

capitão. 

 

 

Turno 31 
 

 

Professora 

 

Fábio, se eles estão no campo, na 

selva, na África, eles não estão mais 

dentro do navio, certo? 

Se eles estão na África, como eles 

eram? 

Turno 32 Fábio 
São guerreiros ousados, fortes, 

bravos, é isso? 

 

Turno 33 

 

Professora 

Sim, na África eles eram adjetivados 

de fortes, de guerreiros e no navio 

negreiro eles eram adjetivados de 

míseros e escravos, são dois espaços 

diferentes em que as pessoas se 

caracterizam de maneiras diferentes. 

Turno 34 Professora 
Fábio e Cristiane, o que é um navio 

negreiro? 

Turno 35 Cristiane 
No ano  passado, nós vimos o filme 

Amistad. 

Turno 36 Professora 
Quando o navio negreiro chegou, ele 

chegou aonde? 

Turno 37 Cristiane No campo de escravos. 

Turno 38 Professora Onde ficava este campo de escravos? 

Turno 39 Cristiane Na África.... 



106 

 

 

Turno 40 Professora 
Na África.... Quando eles estavam na 

África eles eram livres ou não? 

Turno 41 Fábio Sim! 

Turno 42 Cristiane 
[[ Depende têm uns senhores 

brancos... 

 

 

 

Turno 43 

 

 

 

Professora 

No ano passado, nós lemos uma 

carta entre traficantes negreiros e eles 

comentavam o porquê das mulheres , 

pois a grande parte dos “machos” 

haviam morrido durante a viagem e 

como as negras eram mais baratas, 

estes traficantes pretendiam trocá-las 

por pólvora e especiarias. E até os 

próprios negros de outras tribos 

sequestravam, escravizavam e 

vendiam a gente de sua própria raça.  

Por que eu estou falando nisso?  

Porque como o movimento do 

Romantismo enfatiza a subjetividade 

e a exaltação das coisas nacionais de 

nosso país, como por exemplo, os 

nossos índios em que José de 

Alencar tratou muito bem desta 

questão. No poema épico de Castro 

Alves poderá haver uma exaltação ao 

povo negro, daí este trabalho 

simultâneo entre literatura e História. 

 

Turno 44 

 

Fábio 

[[ Eles estavam no  continente e 

depois eles foram sequestrados! 

No porão, estes que foram trocados 

por pólvora, especiaria e comércio? 



107 

 

 

 

 

Turno 45 

 

 

Professora 

Pelo que nós lemos nas cartas, os 

navios negreiros eram grandes 

companhias marítimas, como se fossem 

grandes companhias aéreas, enfim 

existiam trocas tanto por moeda como 

um produto por outro, então era um 

negócio altamente lucrativo. 

 

Turno 46 

 

Júlio 

[[ Tô escutando a senhora falar... Até a 

escravização de um povo dentro de um 

mesmo povo , ainda está dentro de um 

contexto do continente fechado, ainda 

não saiu da África. Enfim, o poder em 

cima dos mais fracos. Agora, quando  se 

fala em levar os negros para fora do 

continente africano para trabalhar como 

mão de obra escrava com a expansão 

marítima, porque as coisas não foram 

assim de uma hora para outra. Houve um 

desenvolvimento da expansão marítima e 

eles subjugavam os negros, a primeira 

coisa é essa. Dentre estas teses que eu li 

numa pesquisa, existiam os holandeses, 

os franceses que se alocavam aqui e 

ficava  até os navios chegarem, porque 

os navios não vinham e saiam tão rápido 

assim. Às vezes, os navios demoravam 

para chegar entre um ou dois anos e 

essas ficavam como num campo de 

concentração e aí sim poderia ocorrer 

um acerto entre o colonizador e o 

colonizado. Trocavam escravos por 

pólvora, armas e uma série de coisas, 

mas do jeito que eles ensinam, eu quero 

dizer, um negro escravizando outro negro 

e aí vendia e aí trocavam por pólvora é 

um jeito muito simples de ensinar a 

história, entende? 
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Turno 47 Professora 

Então, agora que eu tô aprendendo 

como que você me contou a história 

da cadeia produtiva da escravidão. 

 

 

 

Turno 48 

 

 

Júlio 

Então, explicar que um negro 

escraviza outro negro,  uma coisa 

muito simplória. Então é isso o que 

todo mundo fala. Quando eu estava 

em sala de aula eu tive um 

debate...(confirma com Cristiane) Eu 

tive um debate foi justamente isso, foi 

uma aula de sociologia e o cara disse 

exatamente isso: “ se vocês (negros) 

se vendiam, quem são vocês para 

falarem se são contra ou a favor da 

escravidão. Quando se diz  que um 

negro escraviza outro negro, existe 

uma história, uma colonização... Os 

negros trocava por interesse, por 

exemplo uma espada, uma pólvora  

era tão chamativa  como uma 

metralhadora automática há alguns 

anos atrás, entende? 

Turno 49 Professora 
Houve uma sedução por tanta 

tecnologia? 
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Turno 50 

 

Júlio 

Imagina o caboclo afiando um toco 

de pau e vem o europeu  e TAU! TAU!  

E sai atirando, atira e pega fogo, o 

cara vai se assujeitar, porque se  não 

eles vão acabar com a minha tribo. 

Turno 51 Professora 

Daí o motivo de nós estudarmos 

História e Literatura numa visão 

crítica? 

Turno 52 Júlio Bem crítica por sinal 

Turno 53 Júlio 

Então, quando nós lermos um texto 

literário ou histórico nós temos que 

ver se eles têm sua veracidade. 

 

Turno 54 

 

Júlio 

Por exemplo, porque não fala das 

cartas de José de Alencar, ele era a 

favor da escravidão. Por que não se 

toca nesse assunto na escola? Ele 

dizia que o negro não tinha 

capacidade de sobreviver sozinho. 

 

 

Turno 55 

 

 

Professora 

 Quando você lê um texto, você 

precisa ver qual é a intenção do autor 

se ele mantém o status quo ou se ele 

é reacionário? Pelo o que você está 

me dizendo na atual conjuntura dos 

nossos tempos a postura dele não foi 

lá muito simpática. O que na maioria 

das vezes acontece é a tentativa das 

pessoas escamotearem este tipo de 

situação, querendo ou não, José de 

Alencar é um nome representativo na 

literatura brasileira. 
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Turno 56 Júlio Concordo com você plenamente. 

 

Turno 57 
 

Professora 

 

O que a gente tem que pensar é o 

que ele escreveu aquilo que ele 

escreveu é relevante, agora o que ele 

“homem” pensou, eu sinto muito.. 

Turno 58 Júlio 
A gente sempre coloca debaixo do 

tapete aquilo que “não interessa”! 

 

 

Turno 59 

 

 

Professora 

Nas últimas vivências, nós 

trabalhamos o seguinte verso: 

“ Auriverde pendão de minha terra, 

 Que a brisa do Brasil beija e 

balança, 

  Estandarte que a luz do sol encerra, 

  E as promessas divinas da 

esperança... 

 Tu, que dá liberdade após a guerra, 

 Foste hasteado dos heróis na lança 

 Antes te houvessem roto na batalha 

Que servires a um povo de 

mortalha!” 

Turno 60 Júlio Alguém tentando liberdade.... 

Turno 61 Professora 
Você sabe Cristiane? Cristiane está 

quieeetinhaaa! 

Turno 62 Cristiane 
A gente faz alguma coisa para eles e 

eles fazem alguma coisa para nós.... 

Turno 63 Júlio Você fez uma boa colocação. 
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Turno 64 

 

 

Fábio 

É uma guerra que eu morro para 

conquistar minha liberdade ou eu 

morro em campo de batalha. Ou eu 

com minha convicção, tenho o 

reconhecimento dos brancos. É uma 

guerra que não é deles, mas eles vão 

para conseguir uma liberdade sem ter 

que sofrer muito mais do que eles já 

sofreram. 

Turno 65 Professora 
Então, eles foram à guerra para 

conseguirem a liberdade deles? 

 

 

Turno 66 

 

 

Fábio 

Era uma guerra que não era deles, 

eles entraram numa situação que 

eles não sabiam que seria dessa 

maneira? Arrumaram uma briga com 

outro povo, saíram forçados da terra 

deles, foram forçados a ficar aqui 

para chegarem do outro lado da ilha e 

tiveram que se sujeitar a guerra. 

Turno 67 Professora Júlio, você falou alguma coisa? 

Turno 68 Júlio 
Em toda colonização, eu não vi 

nenhum progresso para o colonizado. 

Turno 69 Professora 
Tá, aí  você tá tocando no nosso tipo 

de colonização? 
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Turno 70 

 

 

 

 

Júlio 

No nosso e em qualquer país 

colonizado. Primeiro foi o índio, 

depois o negro com a mão de obra. 

Precisava de alguém para carregar o 

ouro e as pedras preciosas, nós não 

tínhamos carros, caminhões....Nós 

temos os bandeirantes como heróis, 

mas na época eles eram 

exterminadores, ou seja, matavam 

milhões e milhões de índios, por isso 

que a gente vê pouco índio na escola. 

NINGUÉM PODE FALAR DE NEGRO 

SE ELE NÃO FOR NEGRO. O 

BRANCO PODE FALAR DE 

NEGRO? PODE! MAS NINGUÉM VAI 

SABER O QUE É SER NEGRO SE 

ELE NÃO FOR NEGRO. NINGUÉM 

VAI SABER O QUE É PASSADO DE 

NEGRO, SE ELE NÃO É NEGRO! 

Turno 71 Professora Castro Alves era negro ou não? 

Turno 72 Júlio Aí, é que tá, né? (risos) 

Turno 73 Professora 
Ele é BRANCO. E qual a sensação 

de um branco falando sobre negros? 
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Turno 74 

 

 

 

 

Júlio 

Ele vê o sofrimento do negro, um 

branco pode falar sobre negros, 

quando ele convive com o negro, vive 

dentro de uma sociedade negra e que 

ele tenha pessoas ligadas a ele 

negras e veja as injustiças que 

acontecem com elas, gente que não 

tem o poder da palavra assim ele vai 

poder falar o que cabe a ele, mas não 

necessariamente ele vai falar no 

fundo, no fundo o que é o sentimento 

do negro. Ele fala o que ele vê: “ 

Olha, isso aqui tá errado, você está 

sendo humilhado, você está sendo 

subjugado, mas sentir o que eu sinto, 

o que o negro sentia realmente... 

NÃO, NÃO, ELE NÃO SABE!  Por 

exemplo, uma mãe que perdeu um 

filho, eu vou saber que ele foi 

assassinado, mas o sentimento dela, 

eu nunca vou saber....  Eu posso ser 

pai, mas eu não sou mãe, quem é 

mãe, ele saiu de dentro da mãe. 

Turno 75 Professora 

Então Castro Alves consegue se 

sentir como um negro ou ele é um 

branco que fala sobre negros? 
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Turno 76 

 

 

Júlio 

Ele é um branco que fala sobre 

negros, ele vê as injustiças 

cometidas, mas não se sente como 

negro. Pó exemplo, eu assisto o 

holocausto, mas eu não sou judeu, 

mas tenho sentimento pela 

atrocidade que é cometida contra o 

povo, né? 

Turno 77 Professora Você se identifica com o holocausto? 

 

 

 

Turno 78 

 

 

 

Júlio 

Um pouco com o holocausto, pois é 

algo muito mais recente. A escravidão 

é um holocausto atrasado,, mas que 

justiça seja feita! Você tem que sentir 

algo quando uma pessoa é mal 

tratada, quando alguém humilha ela, 

porque você é ser humano, então 

você tem que sentir isso. Se ,você 

pula por cima e não está nem aí, 

você não quer saber o que o Fábio 

pensa, se ele está triste ou não, se 

esta menina (Cristiane) tá bem ou 

não....Quando a gente é ser humano, 

a gente se preocupa com as pessoas 

que estão em volta de você, sabe? 

Talvez, Fábio não fale Cristiane não 

fale, mas eles sabem que tem alguém 

prestado atenção neles. 

 

Turno 79 

 

Professora 

Ok, Júlio interessante a sua 

colocação. Cristiane, você já viu uma 

minissérie chamada  A Casa das Sete  

Mulheres? 
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Turno 80 Cristiane Já! 

Turno 81 Professora Do que se tratava essa novela? 

 

Turno 82 

 

Cristiane 

Tinha uns gaúchos, só sei que se 

passava no Rio Grande do Sul. Tinha 

uns gaúchos brigando contra.... Ah! 

Não sei!!!! 

 

 

Turno 83 

 

 

Professora 

Você já ouviu falar em Guerra do 

Paraguai? 

Vocês sabem, por que a avenida 

perto da escola se chama Duque 

de Caxias? 

Você viu o Duque de Caxias? 

Turno 84 

Júlio 

É uma estátua que fica na Pça 

Princesa Isabel? 

 

Turno 85 Cristiane 
É uma estátua que fica na Pça 

Princesa Isabel? 

Turno 86 Cristiane 
Por que tem o Duque de Caxias na 

Pça Princesa Isabel? 

Turno 87 Júlio 
Princesa Isabel e Duque de Caxias é 

tudo a mesma coisa. (Risos) 

 

Turno 88 

 

Professora 

Nós temos duas personagens 

históricas importantes, mas vamos 

focalizar em  Duque de Caxias. Na 

Guerra do Paraguai, quem estava na 

primeira fila? 

Turno 89 Cristiane Duque de Caxias? 
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Turno 90 

 

 

Professora 

Não. Duque de Caxias tomou uma 

parte do Paraguai e depois este 

território voltou para o Paraguai. Mas, 

como ele venceu a Guerra do 

Paraguai? Os meios justificam o fim? 

Quem ficou na frente da batalha, foi 

Duque de Caxias? 

Turno 91 Fábio Não, os negros. 

Turno 92 Professora 
Por que os negros se prontificaram a 

ficar na frente de batalha? 

Turno 93 Júlio 
Para ganhar a liberdade e ganhar 

uma carta de alforria. 

Turno 94 Professora 
E eles conseguiram, eles 

sobreviveram? 

Turno 95 Cristiane Tiveram a liberdade da alma. 

Turno 96 Júlio 
Eles se libertaram, mas muito 

morreram. 

Turno 97 Professora 

E mesmo aqueles que voltaram da 

guerra, conseguiram suas cartas de 

alforria? 

 

 

Turno 98 

 

 

Júlio 

 Não, e mesmo naquela época se 

você é negro você não é nada. 

Mesmo com a Princesa Isabel, você 

não é nada, escrever uma carta de 

alforria qualquer um pode escrever. 

Agora, vá alcançar sua liberdade, nós 

estamos lutando por isso até hoje. 

Turno 99 Professora E falar sobre negritude na escola? 
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Turno 100 

 

 

 

Júlio 

É pior ainda, eu falo isso porque meu 

filho está estudando numa ETEC, 

você faz uma prova para entrar e a 

maioria das pessoas que estão lá 

advém de escolas particulares e os 

próprios professores pregam para os 

jovens que aquilo que aconteceu lá 

atrás, não tem problema, ignoram e 

dizem “agora é outra coisa”, como se 

isso não fosse nada. Quando eu 

estou conversando com o meu filho 

eu vejo o que é pregado para o jovem 

de hoje, você tá entendendo? 

Turno 101 Professora 
E o que é pregado para o jovem 

negro de hoje? 

 

 

 

Turno 102 

 

 

 

Júlio 

Que aquilo que aconteceu na História 

ficou para atrás, aquilo que 

aconteceu com sua avó, não vão 

fazer com você. Óbvio que não irão 

colocar um ferrolho no seu pé, mas 

quando você tiver condição de ser 

chefe e seu chefe for menos 

qualificado que você, aí você vai 

saber se o ferrolho não está no seu 

pé. 

 

Turno 103 

 

Professora 

Cristiane e Fábio, o que Júlio falou é 

algo muito importante, existe 

escravidão  e racismo no nosso país? 

Turno 104 Fábio Existe! 

Turno 105 Professora 
Vocês  já passaram por alguma 

situação de constrangimento? 
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Turno 106 Fábio Não! 

Turno 107 Professora Você já Cris? Como foi? 

 

 

 

 

Turno 108 

 

 

 

 

Cristiane 

Meu patrão me ofendeu e então eu 

disse que iria denunciá-lo, aí ele me 

demitiu. Você sabe que eu sou uma 

pessoa quieta até que pisem no meu 

calo, então eu disse: “Agora, vamos 

conversar!” Então ele disse que não 

ia conversar comigo, porque eu era 

uma negra safada e sem vergonha, aí 

eu disse: “negra eu sou e o senhor já 

sabia desde o dia que eu vim aqui!” 

Aí ele disse: “ Não me ofenda que eu 

sou um velho!” Eu falei : Se você é 

velho, então me respeite, porque o 

senhor só será respeitado se me 

respeitar e o senhor sabe que 

racismo é crime e é sem fiança!” Para 

começar eu ganhava R$ 200 a 

menos do que o meu salário, me 

registraram como passadeira e me 

colocaram como auxiliar de 

passadeira e eu ia entrar na justiça 

contra ele! 
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Turno 109 

 

Professora 

É comum que nós mulheres negras 

ganhemos menos que a maioria da 

população brasileira e quanto maior 

nosso nível de escolaridade, maior as 

muralhas que nós nos deparamos e 

observamos a olho nu as divisões de 

classe, isso não quer dizer Cristiane 

que você deve parar de estudar, eu 

não daria este conselho para 

ninguém. Você deve continuar 

estudando, mas que nós nos 

conscientizemos de quem nós 

realmente somos, conhecer as 

nossas Histórias, porque relembrar é 

viver e ver como nós vamos nos 

posicionar diante de situações como 

essas. É uma situação difícil porque 

quando isso acontece ninguém quer 

testemunhar em nosso favor e o tiro 

sai pela culatra e as pessoas podem 

até nos processarem por infâmia e 

falso testemunho, entende? 

 

Turno 110 

 

Professora 

Explique a referência a duas figuras 

históricas: Andrada e Colombo (por 

sinal vocativos abrindo os dois 

últimos versos, de extremo vigor 

poético) 
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Turno 111 

 

 

 

Cristiane 

Eu não sei quem é  Andrada, mas ele 

faz referência a Colombo e ele diz: “ 

fecha a porta de seus mares” 

Colombo  foi assim aquele que abriu 

as Américas, foi ele quem descobriu 

as Américas, digamos assim se não 

fosse por Colombo não haveria o 

tráfico de escravos para as Américas, 

então quando ele diz “fecha as portas 

dos teus mares”, ele diz pare com o 

trafico de escravos para não 

acontecer mais essa barbárie. 

Turno 112 Professora Fala! 

 

Turno 113 

 

Júlio 

Através de Colombo é que vai dar 

todo esse translado de escravos para 

o nosso país e é através dele que 

haverá escravidão em nosso país, 

correto? 

 

Turno 114 

 

Professora 

Qual era a intenção de Colombo, 

quando ele veio para o novo mundo? 

[[ Quem foi Colombo? 

 

Turno 115 Júlio 
Ele veio com a intenção de colonizar 

o nosso país? 

Turno 116 Professora Colombo descobriu o quê? 

Turno 117 Júlio Brasil. 

Turno 118 Professora Quem descobriu  o  Brasil? 

Turno 119 Fábio Pedro Álvares Cabral. 

Turno 120 Fábio Cristiane 
[[  descobriu as  Américas 

COLOMBO 

Turno 121 Fábio Aí, professora! (Risos) 
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Turno 122 Professora 
Quais foram as intenções de 

Colombo descobrir a América? 

Turno 123 Cristiane 
De exploração, de riquezas, de 

acúmulo de riquezas? 

Turno 124 Professora Acúmulo de riquezas para quem? 

Turno 125 Cristiane 
Para a Europa para levar para a 

Europa. 

Turno 126 Júlio 
No começo, ele se utilizou da mão 

escrava 

Turno 127 Cristiane [[ exatamente 

Turno 128 Júlio 
ele facilitou o trabalho escravo para 

que ele pudesse 

Turno 129 Cristiane [[ explorar as riquezas 

Turno 130 Júlio 

Para angariar lucro. Na realidade, ele 

vai levar toda esta captação de 

riquezas do Brasil para a Europa. 

Turno 131 Professora 
Legal. Você sabe o que é um 

vocativo? 

Turno 132 Todos Silêncio 

Turno 133 Professora 
Não? Vocativo vem do latim vocare 

que significa vocação. 
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Turno 134 Professora 

: [[ Vocação CHAMADO 

Então quando ele diz :  “Andrada! 

Arranca este pendão dos ares! 

Colombo! Fecha a porta de teus 

mares! “ 

Então, se ele tá chamando estas 

duas personagens históricas para o 

poema, que significado este vocativo 

tem   nos versos do poema? 

Vocês entenderam  a minha 

pergunta? 

Cristiane: (em voz baixa): Que 

significado... 

 

Turno 135 Professora 

Vocação significa? [[ Se eu chamo 

você! Júlio, vem aqui! Eu tô fazendo o 

quê? 

Turno 136 Júlio Tô solicitando 

Turno 137 Professora 

Eu to te chamando e o que ele faz ao 

trazer estas duas personagens para o 

poema? 

Turno 138 Cristiane (em voz baixa): chamando... 

Turno 139 Fábio Ele está ordenando.  

 

Turno 140 

 

Professora 

Não, quando você ordena você faz 

uso do modo imperativo, que é um 

modo verbal 

Então, quando ele traz estas duas 

personagens... 
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Turno 141 

 

Cristiane 

[[ do significado que eles têm para a 

nossa história, gente... 

De toda a história deles, que tem a 

ver com a história do Brasil 

Turno 142 Professora 

Ele chama o Andrada ? Ele chama o 

Colombo ou ele chama a atenção de 

nós leitores? 

Turno 143 Júlio Chama a atenção do leitor. 

 

Turno 144 

 

Professora 

Chama a atenção leitor por meio 

destes dois vocativos, para que nós 

estejamos atentos a quê? 

A história de nosso país. 

Vocês sabem quem foi Andrada? 

Turno 145 Cristiane Não, não sei... 

 

 

Turno 146 

 

 

Professora 

Ah!  Andrada foi uma personagem 

histórica de Portugal, foi tutor de D. 

Pedro II, foi exilado e foi um grande 

ministro, digamos assim, um grande 

governante que facilitou a 

independência de nosso país.  

Ele se chama José Andrada e Silva 

Tudo bem até aí gente? 

Turno 147 Cristiane Tudo bem. 

Turno 148 Júlio Tudo bem. 

 

 

Turno 149 

 

 

Professora 

Podemos passar para a próxima 

pergunta? Você afirmaria que este 

texto é nacionalista?  

POR QUÊ? 

(FÁBIO PEDE PARA PARAR A 

GRAVAÇÃO) 
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Turno 150 

 

Fábio 

Cara, eu vou surtar  com você ! E eu 

vou mandar você (...) 

Oh, professora! Escreve (palavrão) 

da resposta, sim, sim, na, não, 

porque eu não sei a resposta 

Turno 151 Professora 
O que  gente ta buscando nesta aula 

é 

Turno 152 Fábio [[ Eu quero a resposta 

Turno 153 Professora 
[[ Só que não existe, sim, sim e não, 

não 

Turno 154 Júlio Não se avexe, Fábio! 

Turno 155 Cristiane [[Não se avexe! 

Turno 156 Professora 
Você quer que a gente dê um tempo 

para você pensar?   

Turno 157 Fábio 
Eu vu dar um tempo para você 

pensar? 

 

 

Turno 158 

 

 

Professora 

Eu sei você não sabe. Estamos aqui 

para aprender juntos! Então, pronto, 

se eu não sei o que é que você faz? 

O que eu me proponho é te fazer 

perguntas, a te questionar. 

Turno 159 Fábio 
Então, você me questiona sobre uma 

coisa que eu não sei? 

Turno 160 Professora 
Só que ninguém nasceu sabendo, 

daí o meu papel de medi... 

Turno 161 Fábio : [[ resposta 
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Turno 162 

 

Professora 

EU NÃO VOU TE DAR A 

RESPOSTA. 

Você está se travando, é como se 

você tivesse que resolver um 

problema de matemática e você não 

soubesse tirar uma raiz quadrada, 

resolver um MMC... 

Turno 163 Fábio [[ Eu sei 

Turno 164 Professora 

Se você sabe é porque você se 

propôs a aprender e Por que você 

não se propõe a ler? 

 

Turno 165 

 

Júlio 

Você tem  aproveitar Fábio, a Sílvia. 

Outro dia, eu liguei para ela porque 

me chamaram a atenção no trabalho 

porque eu usava muito o gerundismo, 

sabe? 

Turno 166 Fábio 

Eu tava estudando e ela me ajudou 

em português, porque se não eu ia 

tomar pau em português, tá? 

 

Turno 167 

 

Júlio 

Eu fiquei rotulado no serviço por 

causa do gerundismo. 

Eu sempre tive problema com 

oxítona, paroxítona, trava tudo 

entendeu? 

Turno 168 Cristiane Sei. 
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Turno 169 

 

 

Professora 

Eu acho que você tá projetando esse 

“não saber” em mim e eu não tenho 

nada com isso 

Já que ele tá travado, então a gente 

prossegue juntos e se na segunda 

parte ele quiser participar ele 

participa,tá? 

Turno 170 Cristiane Tá bom! 

Turno 171 Professora 

Se não eu vou acabar levando um 

objeto direto preposicionado na 

cabeça! 

Turno 172 Risos  

Turno 173 Professora 
Você afirmaria que este texto é 

nacionalista? 

 

Turno 174 

 

Cristiane 

Sim, eu acho que é porque ele fala 

da história do Brasil, então está 

falando sobre a nação. 

Eu acredito que seja nacionalista. 

 

Turno 175 

 

Júlio 

Eu não acho, porque nesta época 

não está o Brasil constituído, então 

para mim está mais uma 

característica europeia que uma 

característica brasileira. 

Turno 176 Professora 

Então, você acha que este texto não 

é nacionalista, porque o Brasil ainda 

não se constituiu? 

Turno 177 Júlio 
Ele está numa fase de formação, de 

descobrimento. 

Turno 178 Professora 
Castro Alves, ele é um poeta de qual 

movimento literário? 

Turno 179 Júlio Não sei. 
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Turno 180 

 

 

 

Professora 

Romantismo, então já houve todo 

este período de colonização. Nós 

estamos em um período de ascensão 

da burguesia, o indivíduo não é mais 

súdito de seu rei, ele é um cidadão e 

o país não é mais uma propriedade 

particular de seus governantes, 

entendeu? Existe a revolução 

industrial, a necessidade de se abolir 

a escravidão para a captação de mão 

de obra e a partir da força de 

trabalho. 

Turno 181 Júlio [[ Iluminismo 

 

 

 

Turno 182 

 

 

 

Professora 

Exatamente! As pessoas possam 

consumir. Tanto que a maioria dos 

países já tinha abolido a escravidão e 

no nosso país ainda se apresenta 

resquícios da escravidão, surgiu a lei 

Áurea,  disseram que os negros não 

eram mais escravos, só que 

socialmente eles eram escravos .O 

que Castro Alves denuncia foi o 

tráfico negreiro que era algo que era 

ilícito.. 

Turno 183 Júlio [[Que era forjado 

 

Turno 184 

 

Professora 

Que era forjado, do mesmo jeito que 

você é um traficante de drogas, isso é 

crime! Você traficar pessoas também 

é crime, então o que ele faz? Ele 

denuncia estas barbáries. 
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Turno 185 Júlio 

Então, este texto é nacionalista, tem 

a questão do Iluminismo, da 

Revolução Industrial. 

 

 

Turno 186 

 

 

Professora 

Isso tudo tá ligado a terceira geração 

do romantismo que é a geração 

condoreira que advém da palavra 

condor que significa pássaro. Sabe 

aquele pássaro americano? Aquele 

pássaro americano, aquela águia é 

um símbolo do poder e da liberdade. 

Tudo bem até aí? 

Turno 187 Cristiane Hum! Hum! (afirmativamente) 

Turno 188 Professora 

Nós estamos terminando a fase de 

que questionamentos polêmicos, 

aliás! 

Turno 189 Risos  

 

 

Turno 190 

 

 

Professora 

E passaremos para uma 

interpretação mais livre do 

poema,ok? 

Qual a relação entre o abolicionismo 

e a insistência do poeta em afirmar: 

“Extingue nesta hora o brigue 

imundo/  o trilho que Colombo abriu 

na vaga”? 

Turno 191 Cristiane Tem que voltar lá na coisa. 

Turno 192 Professora Então, vamos voltar lá . 

Turno 193 Cristiane O que é brigue? 

Turno 194 Professora Você tem dicionário? 

Turno 195 Cristiane Tenho, pera  aí? 

Turno 196 Júlio Procura no google. 
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Turno 197 Cristiane 
Nada melhor que o google para 

responder? 

ENQUANTO CRISTIANE E JÚLIO PROCURAM  A PALAVRA NO SITE, FÁBIO 

VOLTA AO GRUPO E LÊ UM TRECHO DO POEMA EM VOZ BAIXA 

 

Turno 198 
Cristiane 

 

Achei, veleiro de pequena 

embarcação 

Turno 199 Professora 

Ah, ta! Isso  tá ligado a ideia que a 

gente tem do navio negreiro como se 

ele fosse um grande transatlântico 

como Amistad, aquele filme do 

Spielberg 

Turno 200 Cristiane [[ Mas não era 

 

 

 

Turno 201 

 

 

 

Professora 

Mas na realidade, eram  barcos de 

médio porte em que todos eles vinham 

amontoados, um ao lado do outro 

como caixas e por essa razão deles 

serem tratados como objetos e não 

como sujeitos muitos deles não 

conseguiam  atravessar o oceano, ou  

seja, não conseguiam  atravessar o 

continente africano e chegar na 

América. Eles morriam 

Turno 202 Júlio [[ No trajeto 
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Turno 203 

 

 

Professora 

No meio do caminho 

Você pode repetir a sua pergunta, eu 

fiquei pensando no brigue e acabei 

esquecendo a sua pergunta, você leu a 

estrofe “ Senhor Deus dos desgraçados” 

que corresponde a nossa última 

pergunta, podemos voltar lá? 

 

 

Turno 204 

 

 

Fábio 

Quem é o “eu” que se dirige a Deus 

no poema? Nós estamos tratando 

aqui de uma questão de teoria 

literária. Na teoria literária  existe o 

seguinte: nós temos o poeta e nós 

temos um “eu” literário. Por exemplo, 

Chico Buarque quando canta Olhos 

nos olhos é uma canção de 

separação, é uma mulher que se 

separou de seu marido, então, o “eu” 

literário dessa canção é feminino, 

mas quem escreveu essa canção? 

Um homem, no caso Chico Buarque. 

Aqui ele assumiu um “eu” lírico 

feminino. 

Muitas vezes nós lemos um livro e 

pensamos: “Nossa aquele autor é 

maravilhoso!” E quando nós nos 

encontramos com essa pessoa face a 

face, ela não é nada do que a gente 

imaginava. Por quê? Ele tem um “eu “ 

literário que totalmente desvinculado 

da pessoa. 

 

Turno 205 Fábio 
Então, ele mostra esse “eu” literário 

num livro, num poema? 
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Turno 206 

 

 

Professora 

Sim, então vamos ao trecho que 

você leu Fábio:    

“Senhor Deus dos desgraçados, 

Dize me vós senhor Deus 

Se eu deliro ou se é verdade” 

Quem é esse eu? 

Turno 207 Cristiane Um escravo, não? 

 

 

Turno 208 

 

 

Professora 

Tem uma coisa super importante 

nesse poema. Quem narra este 

poema? 

Ele é narrado sob o ponto de vista de 

um escravo ou sob o ponto de vista 

de um homem branco que fica 

indignado com as barbáries do tráfico 

negreiro? 

Turno 209 Cristiane Um homem  branco 

Turno 210 Fábio 
[[Um homem branco que fica 

indignado com o tráfico de escravos 

Turno 211 Professora 
Exatamente, conseguiu ler! Toca 

aqui! Só faltava você se acalmar. 

Turno 212 Cristiane Risos 

Turno 213 Professora 

A gente terminou a primeira fase do 

questionário e nós vamos passar 

para uma interpretação mais livre do 

texto 

 

Turno 214 Cristiane 
[[ Mas a gente não terminou aquela 

pergunta 

Turno 215 Professora 
Ah, tá! Então, você pode responder 

para gente? 
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Turno 216 

 

 

 

 

Cristiane 

Qual a relação entre o abolicionismo 

e a insistência do poeta em afirmar: 

“Extingue nesta hora o brigue 

imundo/  o trilho que Colombo abriu 

na vaga”? 

Vamos lá de novo! 

Fatalidade atroz que a mente 

esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

O trilho que Colombo abriu na vaga, 

Como um íris no pélago profundo!... 

...Mas é infâmia demais...Da etérea 

plaga 

Levantai-vos, heróis do Novo 

Mundo.... 

Andrada! Arranca este pendão dos 

ares! 

Colombo! Fecha a porta de teus 

mares 

 

Turno 217 

 

Fábio 

Fatalidade atroz que a mente 

esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

Ele quer dizer que chegou a hora de 

acabar com o barco que traz os 

escravos, seria isso? 
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Turno 218 

 

 

 

Professora 

SIM, QUEM DISSE QUE VOCÊ NÃO 

SABE LER? 

O que você tem que pensar é que 

nós estamos trabalhando com  

poesia, com versos, com rimas com 

figuras de linguagem que não se 

encontra na linguagem do dicionário, 

tá na linguagem conotativa, assim 

exige de você assim como a 

matemática, exige que você matute, 

que você resolva  esses problemas 

de sentido das palavras no poema. 

 

Turno 219 

 

Júlio 

Quando ele faz referência à íris, a íris 

é aquilo que te leva a ver aquilo que 

está a frente de você, é o que te faz 

enxergar, porque a íris ela está 

composta aos seus olhos, ao  olhar o 

mundo sob outra perspectiva. 

Turno 220 Professora 

Nossa que emoção! Nunca vi gente 

trabalhar tão bem com metáforas 

dessa maneira 

 

 

Turno 221 

 

 

Júlio 

A íris numa questão de interpretação 

é uma questão de olhar aquilo que 

está a frente porque ele está fazendo 

relação de um navio que traz um 

negro com um sucata como se fosse 

um objeto e não como ser humano. É 

como se ele tivesse transportando 

algo de uma forma qualquer não 

interessa se ele vai chegar vivo ou 

não, ele é apenas um objeto lucrativo, 

quando chegar em terra firme. 



134 

 

 

Turno 222 Fábio Ele tá sendo comercializado. 

Turno 223 Júlio 
Ele é visto como um comércio e não 

como um ser humano 

Turno 224 Professora E o que vocês acharam do poema? 

Turno 225 Júlio 
É interessante porque ele mostra 

toda, como eu posso dizer? 

Turno 226 Fábio Crueldade. 

 

Turno 227 

 

Júlio 

Toda crueldade... Ele fala muito da 

indignação, a forma como é 

transportado o ser humano, aí está... 

Como eu vou transportar? Só porque 

ele é negro ele não tem o mesmo 

valor do branco, como eu (Castro 

Alves –grifo meu) que sou branco. 

 

 

Turno 228 

 

 

Professora 

Gente, a escolha do texto a fim de 

contribuir para a construção de uma 

identidade étnica em sala de aula, a 

fim de contribuir para a 

implementação da lei por meio da 

cultura e da história afro brasileira? 

Vocês acharam que este poema foi 

adequado ou vocês pensam que 

deveria ter sido escolhido uma obra 

que exaltasse mais a cultura afro e 

afro-brasileira? 

Turno 229 Cristiane 

Eu gostei desse texto porque ainda 

hoje existem resquícios do nosso 

passado 

Turno 230 Júlio 

Exatamente, a sociedade está cheia 

destes resquícios de tratar o negro 

como objeto. 
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Turno 231 Cristiane Exatamente 

 

 

Turno 232 

 

 

Júlio 

O negro ele está em um estado em que 

ele não é uma alma branca, só porque 

eu  tenho uma cor negra eu não sou 

igual ao branco, brancos e negros são 

iguais, o que ocorreu foi uma sucateação 

de coisificação início do século. 

 

 

Turno 233 

 

 

Fábio 

Na verdade, ela foi e continua sendo 

importante para as pessoas se 

conscientizarem do valor que o negro 

tem. O poema ele foi escrito na 

verdade para mostrar que tudo é feito 

por debaixo dos panos e Caetano 

Veloso fez, compôs essa música 

porque ele é um cantor famoso e pelo 

fato dele ser um cantor famoso, 

ouviu, prestou atenção e refletiu 

sobre o assunto. A visita ao Museu 

Afro Brasil foi importante porque a 

maioria não, uns 60% da população é 

racista, mas as pessoas não podem 

tratar o negro com racismo por causa 

da lei, essa lei é uma lei que ela é 

cumprida, só que as pessoas elas 

continuam racistas, só que elas só 

conversam entre elas, elas continuam 

fazendo piada com os negros, né? 

Fazem de muitos negros motivos de 

chacota, onde na verdade eles não 

respeitam as diferenças, né? 

Independente de cor, raça, 

preferência sexual, nós somos iguais 

né? 

Então, tudo isso que foi passado, foi 

para a gente enxergar que nós seres 

humanos devemos ser tratados como 

iguais. E é isso? 

Turno 234 Professora 

Você se lembra, nas aulas de 

filosofia os conceitos de 

discriminação  e? 
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Turno 235 

 

 

Fábio 

Preconceito? 

Eu posso estar enganado ou posso 

confundir, é... 

É... Preconceito é quando eu tenho 

uma opinião formada e guardo para 

mim e a discriminação é quando eu 

exponho o meu preconceito, seria 

isso? 

Turno 236 Professora 
Sim, dê parabéns ao seu professor 

de filosofia. 

 

 

Turno 237 

 

 

Júlio 

Preconceito é aquilo que já vem 

“PRÉ” que está antes. É algo que já 

está impregnado em  você, sobre 

aquilo que é ser negro,quer dizer, 

NÃO GOSTO DE NEGRO, quer dizer 

sem conhecer ele eu já tenho uma 

opinião, então já está com a opinião 

formada, sem dar um espaço para o 

entendimento, para o conhecer. 

Turno 238 Professora 
Foi a primeira vez que você leu este 

poema ou você já o tinha lido antes? 

Turno 239 Professora 
Quais foram as impressões que você 

teve desse poema? 

Turno 240 Cristiane Como assim impressões? 

Turno 241 Professora 
O que você levou para sua vida ao 

ler este poema de Castro Alves? 

Turno 242 Cristiane 
Então, foi o que eu falei, esse poema 

tem o que? Duzentos anos? 

Turno 243 Professora Aproximadamente. 
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Turno 244 

 

 

Cristiane 

E o início da escravidão é anterior a 

isso e a gente vê ainda nos dias de 

hoje os reflexos do passado, então a 

gente vê o que eles estão fazendo na 

Cracolândia, aqui no meu bairro 

também tem essa higienização social, 

e eu percebo que as coisas mudaram 

muito pouco. 

 

Turno 245 

 

Professora 

O que você pensa desse projeto 

Nova Luz que se insere dentro do 

nosso contexto escolar? Você acha 

que melhorou ou não, a qualidade de 

vida das pessoas? 

 

 

Turno 246 

 

 

Cristiane 

É o fingir que não tem  nada 

acontecendo, é um colocar um pano 

por cima que é o que aconteceu na 

escravidão assim. É.... O preconceito 

continua existindo e é exatamente o 

comportamento do passado se 

repetindo agora em uma situação 

diferente, mas é o mesmo 

comportamento. 

Turno 247 Professora 

Além da Cracolândia, que outras 

expressões de discriminação nós 

observamos no nosso dia a dia? 

Turno 248 Júlio 
É uma forma de mascarar a 

realidade. 

Turno 249 Cristiane 
Nos Estados Unidos, houve 

problema de racismo. 

Turno 250 Júlio É mais radical. 
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Turno 251 

 

 

Cristiane 

Nos Estados Unidos é diferente 

daqui, é como se existisse um 

apartheit velado porque existem 

bairros de negros, de orientais, de 

árabes, então mais forte o traço de 

racismo lá do que aqui. Ou não, aqui 

fica mais mascarado e lá fica mais 

óbvio. 

 

Turno 252 

 

Júlio 

Lá é mais severa estas questões, 

tenho um amigo que ficou lá como 

padre, durante dois anos e as coisas 

ali são muito ferrenhas, você olho 

torto para uma certa pessoa, você já 

corre o risco de ser processado. Lá 

tem muita agilidade na questão, não 

é como aqui no Brasil que se 

mascara tudo né? E deixa abafando o 

caso. 

Turno 253 Cristiane 

Aqui no Brasil existem várias formas 

de mascarar as coisas. Coloca um 

pano por cima e pronto. 
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Turno 254 

 

 

 

Fábio 

Na verdade, os povos eles não 

sabem conviver com as diferenças  e 

se for negro então nem se fala. Para 

a polícia, qual a diferença de um 

negro e de um branco na 

Cracolândia? Eles abordavam as 

pessoas, o branco  eles mandavam 

embora e ficava de dois a três negros 

em que eles ficavam agredindo e 

humilhando,né? 

Na verdade, o racismo ele continua 

ele só está camuflado e as pessoas 

fingem respeitarem a lei. 

Hoje em dia, a gente percebe que 

têm pessoas que ainda tratam o 

negro com indiferença. Têm pessoas  

tratam negros, pobres, alcoólatras, 

homossexuais normalmente, mas têm 

pessoas que tratam como se fosse 

uma lepra que pudesse passar, né? 

Eu ouvi a minha colega falar sobre o 

projeto Nova Luz, eu acho que já 

passou da hora de ter feito alguma 

coisa no bairro. É tudo uma questão 

de planejamento, de uma boa gestão 

de nossos governantes que estão a 

anos de luz para ter situação uma 

boa liderança né? 
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Turno 255 Professora 

Quando nós falamos dessas 

questões políticas, de dominação e 

de relações de poder eu me lembro 

de uma afirmação de José Moura 

Gonçalves filho que diz que a 

Dominação é como o diabo. Quando 

perguntado quem  é  você?  Ele 

responde: Sou uma legião. 

Turno 256 Cristiane Como assim, eu não entendi? 

 

 

Turno 257 

 

 

Professora 

Quando nós queremos expressar o 

nosso descontentamento, nos 

empurram de órgão em órgão, de 

departamento a departamento e nós 

não temos para quem reclamar e o 

seu descontentamento se esvazia de 

sentido e você  fica numa de 

assujeitamento ou você se conforma 

ou você vai passar o resto da sua 

vida nesta  angustia. Você não tem 

saída. 
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Turno 258 

 

 

Cristiane 

Eu não vejo um  brasileiro satisfeito 

com o que está acontecendo em 

nosso país. Aqui em São Paulo, eu 

moro em São Paulo, só quem está 

ganhando muito dinheiro, tem muita 

gente ganhando dinheiro, pessoas 

que não são do meu convívio. A 

grande massa que somos nós tem 

essa sensação que não sabe como 

sair e que não sabe o que fazer, 

exatamente eu acredito que seja uma 

situação em que você não tem a 

quem recorrer, quem deveria estar do 

lado do povo que é a mídia,  que 

deveria estar do nosso lado, então 

somos fracos perto do poder todo que 

tem em volta. 

 

Turno 259 

 

Professora 

Eu sei que uma andorinha sozinha, 

não faz verão, mas se nós 

pudéssemos fazer verão que tipo de 

intervenção nós poderíamos realizar? 

Turno 260 Cristiane 
Tinha que ser uma organização 

social da população. 
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Turno 261 

 

 

Júlio 

Isso parte da questão da educação 

social, o que eu vejo, o que eu 

analiso, o cidadão  não está 

preocupado com as questões sociais, 

já começa com a escolha de nossos 

defensores, ao invés de nos votarmos 

consciente, a gente não, porque eu 

não votei. 

Eles elegem um Tiririca da  vida que 

nem educação o homem tem e 

elegem com milhões de votos, um 

homem que não sabe defender ele 

vai defender o quê? 

 

Turno 262 

 

Professora 

Então, o que você tá querendo dizer 

que nós de certa forma nós somos 

alienados a nosso realidade e por 

isso nós não temos condições de 

transformar nossa realidade. 

 

 

Turno 263 

 

 

Júlio 

Existe uma alienação social dessa 

massa, da qual nós pertencemos e 

somos poucos que queremos esta 

transformação. A grande massa na 

maior parte ela quer pão e circo, ela 

não quer um transformação social, 

entendeu? Como eu vou transformar 

a realidade, se eu vou colocar um 

palhaço no poder? Que condição 

esse palhaço tem de defender um 

cidadão? 

Isso é uma sociedade que não tem 

capacidade de governo. 
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Turno 264 Cristiane 
Inclusive essa alienação faz parte da 

estrutura que tem o país inclusive 

cultural e de educação. 

Turno 265 Júlio [[Exatamente 

Turno 266 Cristiane 
Quem teria que mudar somos nós. 

Esperar de mudar a política apenas 

votando em alguém eu acho difícil. 

Turno 267 Júlio A juventude tá pouco se lixando se 

haverá melhoria ou não. 

Turno 268 Professora 

Essa lei que nós estamos tentando 

contribuir, ela foi implementada em 

março de 2003 pelo nosso ex-presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, o Lula, e até 

esse momento ela não foi implementada, 

e se foi, pouco se fala. Tanto que muitos 

professores sejam da escola pública 

como privada chegam a desconhecer 

esta lei. Uma das propostas jurídicas 

desta lei em parceria com profissionais 

da educação é fazer com que o indivíduo 

entenda o seu passado por meio da 

geografia, da história, da arte, da 

literatura para que ele possa se constituir 

como sujeito no presente para que no 

futuro ele possa construir um mundo 

melhor. Como é que você vai querer 

transformar a realidade, se você não 

consegue lê a narrativa e vida dos seus 

ancestrais? E se você não consegue lê a 

sua própria história de vida? Então esse 

conhecimento da história para que a 

pessoa possa se constituir como sujeito 

no presente e aí sim ele ter potencial 

para transformar a sua  realidade e 

buscar seus pares é extremamente 

importante e daí a intervenção  tanto dos 

aspectos pedagógicos quanto dos 

aspectos políticos e sociais .Então, 

existe  a necessidade de um diálogo 

entre vários departamentos 

administrativos no país para que possa 

de certa forma para alavancar esta 

tentativa de combate as assimetrias 

sociais. 
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Turno 269 Fábio 
Posso fazer  uma pergunta 

professora? 

Turno 270 Professora Pode, deve. 

Turno 271 Fábio 
Professora, qual a diferença entre 

mudança e transformação? 

 

 

 

 

Turno 272 

 

 

 

 

Professora 

Entre mudar e transformar, eu fiz 

uma colocação do senso comum, 

num contexto vulgar e ordinário, sem 

embasamentos linguísticos, 

filosóficos etc. 

Mudança e transformação no meu 

contexto de fala são sinônimos, 

Fábio. Mas o verbo transformar para 

mim tem um sentido muito mais 

carregado, é você sair de um estado 

e ir para outro, o verbo transformar 

me passa uma ideia de processo. Já 

o verbo mudar existe essa ideia de 

alteração de estado, mas sem 

grandes impactos, tipo assim a água 

muda para gelo dependendo da 

temperatura. A transformação estaria 

ligada para mim em transformar algo 

para melhor, num aspecto mais pró-

ativo da coisa. 
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Turno 273 

 

 

Fábio 

Então, a minha pergunta  está 

baseada na sua resposta. 

O brasileiro ele é acomodado, por 

que tá bom do jeito que tá, sabe, tá 

bom. 

E o que a colega falou ela está 

extremamente correta que ninguém 

tá nem aí para nada. Você acha que 

dá para mudar o país, o Brasil 

trocando um líder? Só mudando de 

presidente, só mudando de vereador. 

Quando o Tiririca se elegeu, foi só um 

momento de expor o Brasil ao 

ridículo, só para provar a população 

que nós não temos opção. Quando 

eu converso com meus professores, 

eles dizem que a única maneira de 

transformar a realidade é por meio de 

passeatas, mas sem briga,né?   Eu 

esqueci o nome da memória, uma 

passeata que não tenha violência. 

Uma passeata passiva.. 

Turno 274 Professora Pacífica? 

Turno 275 Fábio 
Não é à toa que você é professora de 

português. 

Turno 276 Professora Que é isso? 

Turno 277 Fábio Professora, ninguém faz nada. 
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Turno 278 

 

 

 

 

Cristiane 

Têm poucos que fazem, eu conheço 

pessoas que se envolvem com estes 

tipos de projeto, mas se não tiver 

uma adesão popular maior vai ser 

muito difícil mudar em pouco tempo, 

isto é, em médio prazo. As pessoas 

precisam se mobilizar mais nestas 

redes sociais, facebook, twitter e 

tudo, tem muita gente que faz este 

tipo de mobilização social através das 

redes sociais, mas não adianta fazer 

só isso, só através da internet. 

Existe a necessidade de uma 

mobilização popular. 

Turno 279 Fábio [[ Parar geral 

 

Turno 280 

 

Cristiane 

Uma mobilização popular, não tem 

ninguém do nosso lado, quem 

deveria estar do nosso lado não está. 

O próprio governo deveria estar do 

nosso lado e não está, as mídias 

estão do lado dos grandes interesses, 

os grandes jornais impressos de 

grande circulação, a própria televisão, 

tá todo mundo do lado dos grandes 

interesses, então se não houver uma 

organização social realmente, 

pouquíssima coisa vai mudar. 
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Turno 281 

 

 

Júlio 

E as próprias ONGs que dizem que 

estão para nós ajudar, elas não nos 

ajudam em nada. Eu fui ao cinema e 

vi Tropa de Elite e a própria ONG 

estava à serviço do tráfico. 

Cristiane: Exatamente, porque as 

ONGs elas precisam de uma parceria 

com o governo para elas existirem, 

então elas acabam se submetendo 

aos interesses do governo também. 

Então, nem todas as ONGs estão ali 

para  defender os interesses da 

sociedade. 
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Anexo E 

Material videográfico da pesquisa de campo 

 

Sinopse 

O ensino e a aprendizagem da leitura sobre as questões étnico-raciais: 

dilema, problema ou construção de conhecimentos desejáveis é um documentário 

que trata sobre as questões étnico-raciais em sala de aula; por meio do poema rap 

O Navio Negreiro de Caetano Veloso e pela abordagem pedagógica do pensar em 

conjunto. Alunos de uma escola pública da cidade de São Paulo puderam refletir 

discutir e compreender os sentidos e significados do poema, além de colocar em 

prática seus valores e crenças sobre a temática da negritude. Assim, o professor ao 

dar voz ao aluno propiciou uma nova abordagem pedagógica que educa por meio da 

diferença e que não submete a cultura negra a um processo de cristalização ou 

folclorização. 
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