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Nada é impossível de mudar. 
Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de 

arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer 

natural, nada deve parecer impossível de mudar. (Bertold Brecht) 
  

Encontrar uma escola e sua gente é uma ação que transforma a sua vida. É 

ingressar em um microcosmo que passa a ser o seu mundo também, e isso não se faz 

impunemente: nos tornamos parte daquele universo, que se transforma pelo nosso 

chegar. E é um chegar que só é possível porque o outro te concede a existência e a 

escuta: eu te escuto, logo existes. Esse logos que se instaurou pela generosidade da 

escola que me permite ser e pela amorosidade que permitiu que ali eu ficasse é o tema 

desse presente conjunto de textos, dos quais este é uma introdução. 

Durante três anos, estamos vivendo e partilhando experiências no Instituto de 

Educação Ismael Coutinho – IEPIC, uma grande escola estadual no município de 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Quem somos nós? Nós somos um grupo que se 

atualiza frequentemente, mas cuja pertença nos enlaça permanentemente nesse fazer 

coletivo: professoras e estudantes – nem sabemos mais quem é o que e quando – 

empenhadas no desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência – PIBID da Universidade Federal Fluminense – UFF, em seu subprojeto 

Pedagogia. Esse subprojeto contempla a área fundamental da Alfabetização das crianças 

que frequentam o primeiro segmento do Ensino Fundamental, suas professoras e 

comunidade escolar. Para esse encontro viemos, da Universidade, eu e mais dez 

estudantes do curso de Pedagogia, além de três bolsistas do Programa de Iniciação 

Científica – PIBIC – e dois bolsistas do Programa de Bolsas de Treinamento. Na escola, 

encontramos a coordenadora pedagógica, um grupo de aproximadamente quinze 

professoras e setenta e cinco crianças que nos foram encaminhados para o trabalho. Esse 

grupo cresceu no decurso dos três anos, e hoje temos, no encontro, vinte e cinco adultos 
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e aproximadamente duzentas crianças, vivendo todos juntos a experiência que 

resumimos na sigla PIBID. 

Nesses três anos, muitas coisas aconteceram, e muitos conhecimentos circularam 

em nossas rodas: conhecimentos de como fazer amizade e resolver conflitos, 

conhecimentos de como construir aulas, projetos e currículos, conhecimentos sobre o 

mundo e as coisas, construídos de muitas maneiras e processos. Este presente texto é 

uma tentativa de compartilhar nossas construções, acreditando que esse encontro gerou 

surpresas, experiências e nos possibilitou reflexões que não cabem em si, que precisam 

ser socializadas e dialogadas com tantas outras práticas, a fim de que possamos, 

coletivamente, instaurar uma grande roda de conversas. Uma roda em que outras tantas 

pessoas, interessadas na construção de uma escola de qualidade para todos – adultos e 

crianças – possam vir a dialogar seus saberes, seus fazeres e suas experiências, na busca 

da produção coletiva e circular de um mundo da escola melhor. 

 

Teorias com que vimos dialogando 

 

A alfabetização escolar é uma área de pesquisas e práticas em que observamos o 

confluir de muitos problemas com que o campo da educação se debate. O ingresso 

massivo das crianças das classes populares na escola a partir dos anos 60 e 70 do século 

XX, intensificando-se no início do século XXI, provocou uma mudança no perfil da 

escola pública de modo relativamente rápido, ao menos em uma velocidade que não 

teve correlatos nas práticas e concepções de escola, de crianças e de processos 

educativos das professoras e professores. Pode-se dizer como metaforiza Jorge Najjar, 

que os professores narram o ingresso das crianças das classes populares como um 

processo que pode ser descrito como as “invasões bárbaras”, processo esse em que a 

escola pública brasileira teve seu estatuto de escola de qualidade – na verdade escola 

que atendia às elites, forçado a alterar-se, para enfrentar o fenômeno do fracasso das 

classes populares de escolarizarem-se. Vivemos até os dias atuais o reflexo dessa “crise 

de identidade”: as professoras frequentemente clamam pela “tradição”, sem que sejam 

colocados em reflexão os sentidos desses conflitos identitários. 

Outra questão que consideramos importante é a configuração que a escola tomou 

nos últimos séculos, aos poucos assumindo os conhecimentos dos quais é veiculadora 

como os conhecimentos científicos. A escola moderna, com seu pressuposto iluminista 

de esclarecimento da ignorância do povo para sua libertação, assumiu gradativamente 



que os conhecimentos que nela circulam são os científicos – ou se observarmos mais 

criticamente os conteúdos trabalhados nas escolas, pseudocientíficos, ou simplesmente 

escolares. O problema dessa assunção é se tomar os conhecimentos científicos como os 

únicos verdadeiros, a única grade pela qual se pode compreender de modo verdadeiro o 

mundo, encurtando-se dessa forma a experiência do presente, expulsando do mundo os 

conhecimentos contemporâneos produzidos pelas diferentes práticas pela e na cultura. 

Além disso, a ênfase na ciência trouxe, na algibeira, a ênfase na racionalidade técnica e 

na lógica formal como modos privilegiados do pensamento humano, delegando para o 

campo da aprendizagem a ênfase nos aspectos cognitivos. 

Segundo o professor Geraldi (2010), sofremos de um esgotamento das categorias 

pelas quais criticamos a escola e seus processos, bem como daquelas com as que 

buscamos alternativas para sua reconstrução. Percebemos que terminamos por construir 

alternativas baseadas na mesma lógica que se procura superar, normalmente expressas 

em modelos formativos em que são transmitidos saberes aos professores que 

pretensamente os habilitem a melhorar o ensino e a aprendizagem – ensino entendido 

como método e técnica, aprendizagem entendida como cognição.  O problema aqui 

enfrentado é que, sem modificar a lógica que produz exclusões, continuamos na mesma 

grade, sem provocar torções conceituais. 

Como romper com essa lógica hegemonizada, e buscar outras dimensões 

capazes de abrir espaços para outras experiências, essas inclusivas? 

A fala do professor Ponzio (2010,) que podemos marcar como disparadora de 

um movimento de reflexão teórica sobre nossas práticas foi quando este disse que, 

segundo Bakhtin, “não se pode ensinar a língua sem a Literatura”. Segundo esse autor, 

quem escreve não faz mera transcrição ou toma notas, mas muito mais que isso, 

transcria a vida e a experiência por meio da linguagem escrita. Para ensinar uma criança 

a ler e a escrever, precisamos recuar e ver a vida não como ela é – tarefa do transcritor – 

mas dela tomar distância e, saindo do seu papel, ver-se no duplo que a escrita permite – 

um trabalho de autoria, portanto. Para além dos discursos monológicos que a escola se 

encontra repleta, a opção é pela via da palavra literária. “O texto literário excede o que 

lhe é contemporâneo” (Bakhtin, 2000). 

O que ocorre é que pela e na literatura que media a instauração de outro diálogo, 

acontece o que Bakhtin chama da escuta como arte da palavra. Augusto Ponzio define 

essa propriedade única da palavra literária que instaura um sentido capaz de ultrapassar 

os silêncios da palavra imposta: 



 

O calar da palavra literária desvia o sentido, subvertendo não o conteúdo, 

mas a própria prát ica do sentido, desnorteando a prática da significação com 

a da significância. Libera os significantes, que recusam assim os percursos 

interpretativos, os significados habituais. (...) O universo da palavra literária é 

aquele da alteridade, da polifonia, do plurilogis mo, do diálogo, da escuta 

como espaço interpessoal, no qual “eu escuto” quer dizer também “ouça-me” 

(Roland Barthes). (PONZIO, 2010, p. 50) 

 

A propriedade da palavra literária, para Bakhtin, encontra-se no sentido da 

exotopia que ela possibilita, expressando-se a alteridade constitutiva da consciência e da 

autoconsciência. É no distanciamento entre a palavra literária, que nunca é direta e 

monológica nem aspira à interpretação, que o sujeito pode ser chamado à escuta 

responsável, ou seja, pode pelo efeito do distanciamento suspender a inexorabilidade 

das condições do presente e dialogar, no grande tempo, consigo mesmo e com o outro: 

 

(...) o  discurso indireto livre não é simplesmente um modelo sintático; 

expressa também uma preferência ideológica especial, uma forma particu lar 

de consciência do intercâmbio lingüístico; indica condições socioeconômicas 

especiais e realiza uma comparação entre linguagens, estilos e ideologias 

diferentes; converte em relativos os pontos de vista; desbarata a palavra 

monológica. (PONZIO, 2010, p. 65) 

 

Esse feito, segundo Bakhtin (1992), é obtido por meio da atividade estética, que 

aqui nesse nosso caso é a Literatura Infanto-juvenil. Buscamos pensar uma 

alfabetização como processo discursivo onde a Literatura Infanto-juvenil é a ferramenta 

alfabetizadora por excelência, assumindo a estética como fundadora dos processos 

éticos e cognitivos. A partir do trabalho com a leitura e a escrita de Literatura Infanto-

juvenil, buscamos a formação de um leitor escritor que dialogue os saberes literários 

com os saberes da vida e, nessa teia, invente a si e ao mundo, conheça a si e às coisas, 

aprenda a dizer, a ouvir, a ler e a escrever no diálogo transcriador. 

Nesse processo, o conceito de autoria é re-significado, devendo referir-se a 

atividade daquele que, deslocando-se do imediato que o discurso direto é signatário, 

pelo efeito de exotopia que o texto literário proporciona, toma distância de sua vida e a 

ela pode narrar. Bakhtin dedicou-se a dois estilos literários que favorecem a exotopia: a 

ironia e a polifonia, em seus estudos sobre Rabelais e Dostoiévski, respectivamente. 

Nossa tentativa, a partir da provocação que Ponzio nos conclamou, é a de investir 

maciçamente na leitura e escrita a partir da experiência estética com a Literatura 

Infanto-juvenil, buscando compreender como a criança incorpora essa linguagem em 

suas formas de dizer, de pensar, de fazer em sua caminhada na alfabetização. Dizendo 



de outra forma, ao investir na crença de que a Literatura Infanto-juvenil propicia um 

distanciamento estético em relação ao mundo, observar os movimentos infantis 

produzindo-se como autores de suas formas de dizer, dizendo seu mundo e suas 

vivências em leituras, escritas, dizeres e fazeres. 

 

Projetos de trabalho: uma experiência ética, estética e cognitiva 

 

Ao nos encontrarmos, as coisas não iam bem para nenhum dos grupos. No 

IEPIC, encontramos um grupo de professoras buscando se organizar em meio a um 

cenário bastante problemático: crianças difíceis, professoras zangadas, reclamações de 

todos os lados. Ao mesmo tempo, encontramos professoras e crianças, uma 

coordenadora e para nós foi um bom encontro. O grupo do IEPIC também teve um 

encontro difícil com os bolsistas e coordenação da UFF. Bolsistas inexperientes das 

práticas escolares, especialmente na escola pública, e buscando atender às exigências da 

coordenação, nem sempre paciente com os tropeços do começo do trabalho. Mas ao 

mesmo tempo, encontraram bolsistas ávidas por realizarem um bom trabalho, e uma 

coordenadora – eu – bastante confiante na proposta, feliz por seu retorno à escola 

pública. 

A proposta em seu início tinha como ideal o trabalho partilhado com as 

professoras das turmas, mas só conseguimos uma turma disposta a participar desse 

trabalho: a então chamada turma 503, da professora Luzia, turma formada pelas crianças 

que não haviam tido um bom percurso escolar, ou nas palavras da coordenadora Letícia, 

os “sobrantes”. Eram 20 crianças entre 9 e 15 anos, quase todos afro-descendentes e 

bastante desinteressados dos processos escolares. 

O restante dos bolsistas, totalizando dez, concentrou-se em trabalhar em uma 

sala para atendimento das crianças com problemas no seu processo de alfabetização. Foi 

o que nos foi possível acessar, já que nesse primeiro momento os professores só nos 

concederam essa oportunidade de participação. O trabalho na sala mostrou-se bastante 

rico, apesar dos problemas do trabalho com crianças fora de sala de aula, e foi um 

momento oportuno de formação das bolsistas, que exercitaram as capacidades de 

elaborar planejamentos, desenvolver atividades e projetos, elaborar relatórios crítico-

reflexivos e, o mais importante, aprenderem a trabalhar em equipe, com crianças como 

membros dessa equipe. 



O sucesso do projeto na turma 503 animou que seis professoras passassem a 

desenvolver, na parceria com o PIBID e a coordenação pedagógica do IEPIC, projetos 

de trabalho durante o ano de 2011. Em 2012 contamos com o trabalho de projetos 

orientando o currículo de todas as dez turmas do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. O trabalho desenvolve-se na parceria entre as bolsistas PIBID e as 

professoras, em um processo acompanhado e experienciado conjuntamente pela 

coordenação pedagógica da escola e pela coordenação do PIBID Pedagogia. No 

primeiro trimestre do ano de 2012 as turmas desenvolveram os projetos: As conchas, 

Futebol (duas turmas), Os dinossauros, Surf, Artes, Pré-história, Esportes, Vulcões, 

Cinema, Reciclagem do lixo (dois projetos), Mensagens que vem de longe. No segundo 

trimestre os projetos ainda se expandiram para os temas Vulcões, Brasil, Celulares e 

Viagem ao Universo. Como podemos perceber, algumas turmas desenvolveram e 

concluíram mais de um projeto. 

Observamos muitas mudanças: entre os professores, a alegria da construção das 

aulas. Entre os bolsistas, a emoção de perceberem-se agentes na escola. Entre as 

crianças, a circulação dos conhecimentos como maior sintoma da sua participação nos 

projetos de trabalho. Observamos que, durante o desenvolvimento dos projetos houve a 

diminuição de posturas agressivas entre as crianças, e um acréscimo exponencial de 

escritas, produções gráficas, participações orais e corporais, e especialmente um 

aumento da alegria de estar na escola. 

É para nós tão importante que vamos trazer, na sequência, as palavras das 

próprias crianças para descrever o que são projetos de trabalho na Alfabetização, e 

porque precisamos celebrar a beleza na escola. 

 

Palavras de crianças: a beleza salvará a escola 

 

Todos nós que vimos convivendo nesse encontro cheio de surpresas no IEPIC 

não nos cansamos de nos maravilhar com as crianças e seus movimentos. Curiosos e 

discutindo conceitualmente temas como os narrados acima, vêm desenvolvendo-se em 

um processo construtivo e comunicativo que transborda os limites das descrições 

cognitivistas sobre a aprendizagem infantil. Para além da perspectiva teórica que nos 

possibilita pensar as autorias infantis, vimos construindo juntos, adultos e crianças, um 

olhar para o mundo da escola onde conhecimentos circulam entre os sujeitos, que 

apropriam-se criativamente dos diferentes conceitos e ferramentas conceituais. Alguns 



textos que seguem-se a este trarão experiências desses trabalhos nos projetos; neste 

presente texto preferimos dialogar com as crianças a partir da questão: “quais as 

vantagens do trabalho com projetos?” As crianças produziram quase duzentos textos 

onde expuseram as suas visões infantis sobre o trabalho, e desses escolhemos alguns 

que parecem ser representativos das principais concepções reveladas por elas. 

Abaixo da escrita original, optamos por fazer uma transcrição, para fins de 

melhor leitura deste presente texto, alterando a escrita em elementos ortográficos e 

gramaticais, para que o leitor possa compreender o sentido das escritas das crianças. 

Para nós, essa construção é processual e valorizamos os aspectos construtivos e 

comunicativos da escrita infantil, que vem sendo desenvolvida cotidianamente. Mas 

como nem todos participam desse processo, talvez a transcrição possa ajudar o leitor a 

ler o que ainda não compreende. 

Uma das primeiras ideias que as crianças trouxeram, em seus textos, a respeito 

do trabalho com projetos, foi a de que o trabalho congrega a turma em um grupo. A roda 

aparece como elemento importante nessa construção: 

 

 

Figura 1 – Shayanne 

(O momento em que estamos em rodas, nas esteiras) 

 

A roda, como princípio pedagógico, está presente tanto nos momentos de 

reunião para a escolha dos projetos e elaboração dos índices a serem estudados, como 

nos momentos de avaliação do trabalho. As histórias, os momentos de congregação são 

todos na roda, que acontece no chão, em esteiras, como Shayanne reconhece e valoriza. 

Thaís também fala da roda e de como a aproximação é importante, e acrescenta a 

relevância da comunicação, da discussão dos conhecimentos, não só com os colegas e 

professores, mas com seus familiares. 

 



 

Figura 2 – Thaís 

(São muitos os pontos positivos do projeto. Eu gosto do novo tema futebol que é muito interessante, eu 

gosto de ficar em roda porque a gente fica um perto do outro e também porque a gente se comunica, eu 

gosto de discutir sobre o tema com meus colegas e até com meus familiares, eu sempre pesquiso as 

curiosidades que as estagiárias Raquel e Yvee deixam em nossa mente, eu  gosto muito de escrever e falar 

lá em casa o que eu aprendi, eu agora estou discutindo futebol com o meu pai que é um expert no assunto, 

gosto de ver os meus colegas quebrando a cabeça como eu neste assunto, eu gosto de ter um irmão gêmeo 

da minha turma porque ele gosta de esportes e sabe de tudo ele é o melhor irmão do mundo e também eu 

gosto de estudar muito.) 
 

 

As crianças não só reconhecem que os projetos são oportunidades de aprender e 

estudar, como diz o Tales e a Júlia: 

 

Figura 3 – Tales 

(Eu acho legal. E eu gosto porque a gente estuda coisas como hoje a gente está lendo um livro, o nome do 

livro Gol: o pontapé de saída.) 
 

 

Figura 4 – Julia 

 (A vantagem é que a gente aprende muitas coisas, coisas que a gente não sabia que existia) 

Elas também valorizam um importante aspecto: são protagonistas nesse processo 

de estudar e aprender. A questão de que eles escolhem o que vão estudar aparece em 

muitos dos textos, como a principal propriedade do trabalho. 

 

Figura 5 - Amanda Beatriz 



(Trabalhar com projeto é muito legal. A gente fica sabendo, nós da turma escolhemos o que vamos 

trabalhar. Nós conversamos sobre coisas importantes, enfim, conversamos.) 
 

 
Figura 6 - Ana Karolina 

(Bom, eu aprendo várias coisas maneiras, e passeios, que a gente tem liberdade para escolher as 

coisas que a gente aprende) 
 

 

Figura 7 - Carla Gabriela 

(Para mim é muito bom ter um projeto porque não só a gente aprende e porque a gente tem liberdade para 

a gente escolher o que a gente quer. E a gente aprende mais, a gente se esforça para [saber] sobre o que a 

gente quer) 
 

Kethlen elabora uma crítica a uma tradição onde a professora é a única detentora 

da vontade, nesse mesmo movimento de construção de uma autonomia|: 

 

 

Figura 8 – Kethlen 

(A gente aprende a fazer histórias, aprende a fazer as pesquisas, aprende a contar histórias e é muito 

melhor fazer projeto do que fazer a vontade da professora.) 
 

A preocupação com o aprendizado dos colegas aparece em diferentes textos. 

Parece que as crianças vivenciam as aprendizagens coletivas e, rompendo com uma 

tradição individualista e até competitiva de escola, inic iam um processo mais solidário e 

coletivo, como vemos nessa produção: 

 

 

Figura 9 – Noely 



(As vantagens de um projeto é que o aluno que escolhe o projeto, essa é a vantagem. Por isso eu gosto 

dos projetos que a tia Ingrid faz porque é muito bom fazer um pro jeto que você mes mo escolheu. É muito 

bom saber que os colegas estão estudando também.) 
 

Muitas crianças narram os próprios conhecimentos que, circulando nos projetos, 

são para elas as vantagens do trabalho. Foram a grande maioria das crianças, e para nós 

isso representa que a maior alegria do trabalho é o próprio conhecimento. 

Finalizando, trago a produção de Vitória, para quem os projetos são muito 

importantes: 

 

 

Figura 10 – Vitória 

(Eu ganho alegria, (?), liberdade para escolher e ganho felicidade, passeio e até inteligência.) 
 

Não é só Vitória que ganha felicidade e até inteligência, vimos nos tornando 

professoras e professores mais felizes e inteligentes nesse processo. 
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