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RESUMO 
 

Este estudo buscou  a compreensão das enunciações das crianças sobre sua 

aprendizagem e sua relação com a instituição escola. A pesquisa foi 

desenvolvida numa escola de tempo integral  na Rede Municipal  de Educação 

de Juiz de Fora, que tem local para atendimento de crianças com “dificuldades 

de aprendizagem”, chamado de Laboratório de Aprendizagem. Esse local tem 

por objetivo ensinar às crianças, de modo diferenciado, o que elas não 

conseguem aprender na sala de aula  regular. Os sujeitos da pesquisa foram 

crianças do terceiro ano que, segundo a escola, não estariam ainda 

alfabetizadas e que frequentam esse local de atendimento. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, num primeiro momento, fizemos observações das 

crianças durante 2 meses, tanto em sala de aula como no refeitório e no pátio, 

para ver a interação com a instituição de modo geral. O foco foi ver como essas 

crianças interagiam na sala de aula e em outros espaços, com as outras crianças 

e com o professor. Posteriormente, no segundo semestre de 2016, fizemos 

grupos de conversa com as crianças com registro em gravação de áudio. As 

conversas tiveram como temática a aprendizagem e os processos vividos na 

escola. As crianças relataram sobre como aprendem, sua relação com os 

diversos sujeitos  que compõem esse espaço institucional, o que não conseguem 

aprender e o esforço que fazem para cumprir o que é solicitado pela instituição. 

Conversar com as crianças é a metodologia para ouvir delas mesmas quais são 

as inquietações sobre seu processo de aprendizagem. O processo de escrita 

como pesquisadora autora faz parte de metodologia que vem sendo 

desenvolvida pelo Grupo Atos-UFF, para manter as vozes dos sujeitos em sua 

integralidade na pesquisa, criando um plano estético para que não seja o 

pesquisador a dizer sobre o sujeito da pesquisa, mas em diálogo com o sujeito 

da pesquisa. Essa escuta, feita em uma relação dialógica, tem, como base 

epistemológica, a teoria bakhtiniana, que faz parte do referencial histórico-

cultural, e que tem como autores principais Bakhtin, Volóchinov, Medviedev e 

estudiosos de seus textos, como Geraldi, Miotello, Ponzio. A compreensão da 

participação dos sujeitos de pesquisas e suas consequências metodológicas, 

epistemológicas e éticas estão em consonância com a Recherchec Avec - rede 

interdisciplinar de pesquisa entre França, Canadá e Brasil com quem 

estabelecemos diálogo através do professor Gilles Monceou- Université Cergy- 

Pontoise, no Programa de Doutorado-Sanduíche no exterior. A enunciação, a 

escuta, a compreensão e a alteridade são elementos para um entendimento de 

que o sujeito pesquisado é expressivo e falante e pode dizer o que pensa por si 

mesmo em resposta ao diálogo estabelecido. No estudo, houve uma 

compreensão de que as crianças sabem que são estereotipadas como sujeitos 

que não aprendem a ler e a escrever, percebem que são tratadas de forma 

diferente por não corresponderem ao que é proposto pela escola e que 

frequentam espaçostempos diferenciados em função da valoração que é dada 

ao seu aprender. Ao mesmo tempo, elas buscam superar esse não aprendizado, 

buscam avançar com estratégias para atender ao que delas é esperado  pela 

escola. Na pesquisa também se salientou o ato responsável da 

pesquisadora/autora que, do seu lugar histórico e com suas reflexões teóricas, 
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contribui com a devolução dos achados de pesquisa para os participantes e para 

área de estudos da linguagem, da infância e da educação inclusiva. 

Palavras-chave: Conversa; Enunciação; Diálogo; Escuta; Crianças; 
Aprendizagem 
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 RÉSUMÉ 

Cette recherche vise à comprendre les énoncés des enfants sur leur 
apprentissage et leur relation avec l'institution scolaire. La recherche a été menée 
dans une école à temps plein dans le réseau municipal d’éducation de Juiz de 
Fora, qui a un lieu pour les soins aux enfants en « difficultés d'apprentissage » 
appelé Laboratoire d'apprentissage. Ce lieu vise à enseigner aux enfants, d’une 
manière différente, ce qu'ils n’arrivent pas à apprendre dans la salle de classe 
régulière. Les sujets de recherche sont des enfants de troisième année qui, selon 
l'école, ne seraient pas encore alphabétisés et qui fréquentent ce lieu de soins. 
Pour le développement de la recherche, dans un premier temps, nous avons 
observer les enfants pendant deux mois, à la fois en classe, au réfectoire et dans 
la cours pour voir l'interaction avec l'institutiond’une manière générale. L'accent 
était mis sur la manière dont ces enfants interagissaient en classe et dans 
d'autres espaces, avec les autres enfants et avec l'enseignant. Par la suite, nous 
avons réalisé des groupes de discussion avec les enfants dans le second 
semestre de 2016 en faisant des enregistrements audios. Les conversations ont 
eu pour thème l'apprentissage et les processus vécus à l'école. Les enfants ont 
conter sur la façon dont ils apprennent, leur relation avec les différents sujets de 
l'école qui composent cet espace institutionnel, ce qu’ils n’arrivent pas à 
apprendre et l'effort qu'ils font pour accomplir ce qui est requis par l'institution. 
Discuter avec les enfants est la méthodologie pour entendre d’elles même 
quelles sont leurs préoccupations au sujet de leur processus d'apprentissage. Le 
processus d'écriture en tant que chercheuse auteure fait partie de la 
méthodologie qui est en train d’être développer par le groupe Atos-UFF, pour 
maintenir les voix des sujets dans leur intégralité dans la recherche, créant un 
plan esthétique pour que ce ne soit pas le chercheur qui dise sur le sujet de la 
recherche , mais en dialogue avec le sujet de recherche. Cette écoute se fait 
dans une relation dialogique et a comme base épistémologique la théorie 
Bakhtinienne qui fait partie de la référence historico-culturelle, et qui a comme 
auteurs principaux Bakhtine, Volochínov, Medviedev et des étudiants de leurs 
textes comme Geraldi, Miotello, Ponzio. La compréhension de la participation 
des sujets de recherche et ses conséquences méthodologiques, 
épistémologiques et éthiques sont en consonance avec la Recherchec Avec - 
réseau interdisciplinaire de recherche entre la France, le Canada et le Brésil avec 
lequel nous avons établit un dialogue à travers le professeur Gilles Monceou- 
Université Cergy Pontoise dans le programme de Doctorat Sanduiche à 
l'étranger. L'énonciation, l'écoute, la compréhension et l'altérité sont des 
éléments pour une compréhension de ce que le sujet de recherche est expressif 
et parlant et peut dire ce qu’il pense par lui même en réponse au dialogue établi. 
Dans l'étude, il y a une compréhension de ce que les enfants savent qu'ils sont 
stéréotypés comme des sujets qui n'apprennent pas à lire et à écrire, se rendent 
compte qu'ils sont traités différemment en ne correspondant pas à ce qui est 
proposé par l'école et qu’ils fréquentent des espacetemps différents selon la 
valeur qui est donné à leur apprentissage. Dans le même temps, ils cherchent à 
surmonter ce non-apprentissage, ils cherchent à aller de l'avant avec des 
stratégies pour répondre à ce qui est attendu d'eux, par l'école. Dans l'enquête, 
il se dégage également l'acte responsable de la chercheuse / auteure qui de son 
lieu historique et ses réflexions théoriques, contribue par le retour des de 
recherche aux participants et au domaine des études du langage, de l'enfance et 
de l'éducation inclusive. 
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ABSTRACT 
 
This research seeks to understand children's statements about their attachment 
and their relationship with the school institution. The research has been 
developed in a full time school in the Municipal Education Network in Juiz de 
Fora, which has a place to attend children with "learning difficulties" called the 
Learning Lab. This site aims to teach children, differently, what they cannot learn 
in the regular classroom. The research subjects are third year children who, 
according to the school, are not yet literate and attend this place of care. For the 
development of the research, we first made observations of the children for 2 
months, both in the classroom and in the cafeteria and in the courtyard, to see 
the interaction with the institution in a general way. The focus was identifying how 
these children interacted in the classroom and in other spaces, with the other 
children and with the teacher. Subsequently, we did talk groups with the children 
in the second half of 2016 with register in audio recording. The conversations had 
as their theme the learning and the processes lived in the school. The children 
reported on how they learn, their relationship with the various subjects of the 
school that make up this institutional space, what they cannot learn and the effort 
they make to fulfill what is requested by the institution. Talking with children is the 
methodology for listening to themselves about their concerns about their learning 
process. The process of writing as an author researcher is part of a methodology 
that has been developed by the Atos-UFF Group, to maintain the voices of the 
subjects in their entirety in the research, creating an aesthetic plan so that it is 
not the researcher to say about the research subject , but in dialogue with the 
research subject. This listening is made in a dialogical relationship and has as its 
epistemological basis the Bakhtinian theory that is part of the cultural historical 
reference, and whose main authors are Bakhtin, Volóchinov, Medvedev and 
scholars of their texts like Geraldi, Miotello, Ponzio. The understanding of the 
research subjects' participation and their methodological, epistemological and 
ethical consequences are in line with the Recherchec Avec - interdisciplinary 
research network among France, Canada and Brazil with whom we have 
established dialogue through Professor Gilles Monceou- Université Cergy-
Pontoise in the Program of Doctoral degree abroad. The enunciation, listening, 
understanding and alterity are elements for an understanding that the subject 
searched is expressive and talkative and can say what he thinks for himself in 
response to the established dialogue. In the study there is an understanding that 
the children know that they are stereotyped as subjects who do not learn to read 
or write, perceive that they are treated differently because they do not correspond 
to what is proposed by the school and that they attend different place and time 
periods according to the valuation that is given to their learning. At the same time 
they seek to overcome this non-learning, they seek to move forward with 
strategies to meet what is expected from them, by the school. The research also 
emphasizes the responsible act of the researcher / author who, from its historical 
place and its theoretical reflections, contributes with the return of the research 
findings to the participants and to the area of, childhood and inclusive education 
language studies. 
Keywords: Conversation; Enunciation; Dialogue; Listening; Children; Learning 
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1. CONVERSAS INTRODUTÓRIAS 

 

      1.1 Pra  (re)começo de conversa...  

 

Faz semanas que tento escrever e as coisas não fazem sentido. Olho para o 

texto de qualificação e penso em como ampliá-lo. 

 Valdemir Miotello:  Tem aqui uma autora que está brigando com ela própria para 

que o trabalho autoral dela fique equipolente e não sobredeterminante. Quando 

a gente sobredetermina, é a gente que faz uma última palavra sobre tudo. É o 

que nós fazemos quando o gênero é tese, o que a gente vai ver é até onde o 

gênero aguenta… O gênero tese tem uma capacidade elástica enorme, não se 

trata de eu escrevê-la deste jeito ou daquele, mas o que cabe aqui dentro… O 

que Ana está fazendo é brigando com o gênero, depois ela vai ter que brigar 

com o tema, com o estilo...Mas o gênero que ela vai escrever, ela não escapa, 

é uma tese, o documento que ela vai ter que entregar, é uma tese.  A questão 

metodológica está bem resolvida, tu tem uma pretensão de colocar tu e os seus 

sujeitos falantes e expressivos num pé de igualdade. De modo que tu vai assumir 

sua parte, mas tu vai permitir, tu vai possibilitar, tu vai criar condições para que 

as vozes deles apareçam aí. Isso é bakhtiniano, tu vai te colocar na escuta! 

É, Miotello, você tem razão... O gênero tese é prenhe de tensões....Como 

proceder na ampliação desse gênero após a qualificação? Penso nos diversos 

textos que li e estudei, mas não acho a porta de entrada. Sinto-me presa em um 

labirinto como que entrando e saindo de ideias que acabam em lugar nenhum. 

Não sei como vocês escrevem, mas, para mim, existem os fios, não fios retos, 

lineares, mas fios que muitas vezes encontram suas próprias pontas. Mas, por 

enquanto, me vejo aqui agarrada entre paredes tentando avançar... 
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Conversas cotidianas  

Olho de um lado para o outro, há paredes dos dois lados, sigo em frente, há uma 

bifurcação que vai dar em outras bifurcações. Talvez pelo outro lado, talvez por 

lá seja mais fácil, mas há mais bifurcações. Paro na frente de uma, direita, 

esquerda? Penso nos jogos de escolhas que fazíamos na infância. Isso me traz 

um certo alívio. O  jogo de que mais gostava  era unidunitê.  Não sei se esse é 

o nome correto, mas, como a palavra nomeia a existência, assim ele aparece 

para mim. Mas estou muito agitada e, se é para ser na sorte, que seja, viro a 

esquerda ... Não! Mais bifurcações, viro, esquerda, esquerda, esquerda, direita, 

não acaba, corro, direita, esquerda, esquerda, esquerda, direita, direita, estou 

exausta, não há saída! Procuro me acalmar, respiro e olho em frente... Espera, 

naquela  bifurcação vejo um pátio, bem no centro um mastro e há um mulher que  

enrola alguma coisa que está espalhada pelo chão. Entro e vejo que o pátio é 

um círculo, vejo várias passagens. Chego perto da mulher e, sem cerimônia,  

pergunto: 

Está perdida? 

Mulher: Perdida? Se há caminhos, há entradas; se há entradas, há saídas. 

Nunca estamos totalmente perdidos, mas sempre estamos na caminhada. Por 

isso perder-se é também achar as coisas e achar-se nas coisas.  

Que resposta é essa? Penso comigo, Além disso, me incomodo que ela não pare 

de fazer o que está fazendo para me responder. Ela enrola algo como um cordão 

que se espalha pelo chão e adentra uma das bifurcações...  

O que é isso, que está fazendo?  

Mulher: Recolhendo um fio.  

Para! Se seguirmos este fio, ele pode nos tirar daqui! 

Mulher: Não! Cada um pode um usar o fio para marcar os lugares por onde 

passou, mas cada um deve fazer seu próprio caminho, mesmo que passe por 

lugares que outros passaram, não será o mesmo olhar, a mesma escuta, o 

mesmo tempo, o mesmo sentido, será tudo único e irrepetível! O fio é  de um 
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leve tecido, tramado e enevoado para os outros, mas são muitos outros,  cada 

um tece o seu. 

 Mas como saber se é o caminho? 

 Mulher: Não há como saber, o tempo não é Cronos. Isso é uma das ilusões 

desse nosso pequeno tempo. Lembre-se de que o tempo é sempre intensidade 

e nunca está desgarrado do espaço.  Haverá sempre idas e vindas, passado que 

só fará sentido no futuro e presente que modificará o futuro,  memórias de 

passado, projeto de futuro.  

Mas como vou saber ?   

Mulher: Pensar na vida como um círculo, que contém vários  círculos  que se 

aproximam e se afastam ...que nos alteram e nos levam a outros círculos que 

podem ajudar. Mas, cuidado, para não criar quimeras e permanências, fazer-se 

em um caminho único. Tudo é um círculo, mas nunca o vivencie como se fosse 

só uma linha seguindo em frente. Se fosse assim, não poderíamos refletir sobre 

o que já refletimos, rever o que já aconteceu e alterar os sentidos. Por isso, é 

preciso movimentos de idas e vindas, de avanços e retornos, projetos e 

materializações...De que adiantaria o grande e o pequeno tempo, de que 

adiantaria o espaço? Viveríamos de modo reto nossas vidas... 

Sim, sei como entrei “se há caminhos, há entradas; se há entradas, há saídas”. 

Alguém acabou de sair e eu estou entrando. Não é o fio que irá me levar, sou eu 

que levarei o fio! 

 Mulher: Essa é a escolha, mas não vai sozinha, outros estarão com você! 

 Imito o tom de voz dela e repito com ironia – “outros estarão com você...”  Ué, 

cadê ela? Será que existiu? Fico com uma cara de surpresa!  

Pego o fio enrolado que ficou pelo chão, seguro o novelo em minha mão e aperto 

com força: bem, minha pesquisa! Escolhas, acontecimentos, imprevistos, 

mudanças... Se o mundo fosse reto, que graça teria? Amarro a ponta no mastro, 

volto para a bifurcação: onde me levarei? 
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1.2 Puxando o fio: conversa com o leitor   

Vocês por aqui? - Acho que não é coincidência, mas um encontro! 

Já que estamos aqui, vamos conversar sobre a pesquisa? 

 

 O que vou te contar será o movimento em que as coisas foram se construindo 

para mim e gostaria que você acompanhasse o mesmo movimento, pois não fui 

seguindo um fio, mas desenrolando e tecendo o fio pelo caminho. Tentei sair do 

texto por capítulos e quis trabalhar em um cronotopo que desse conta do vivido, 

pensando que as conversas não são lineares e que, muitas vezes, elas 

acontecem de forma simultânea,  encontram-se e desencontram-se na presença 

e na ausência das pessoas e de nossa vida.  

Assim, trouxe essas conversas para cá. Você vai ver que me deixei conhecer um 

pouco pela minha história pessoal; trouxe conversas que tive com autores, 

buscando respostas para minhas inquietações; com poetas, criando histórias 

que agora existem; com colegas, nos momentos de estudo; comigo mesma, em 

minha busca por um caminho; com os professores que participaram de minha 

banca de qualificação; com minha orientadora; com meu grupo de pesquisa e 

outras tantas pessoas que acabam por nos dizer palavras que se entrelaçam 

com as nossas. Fazer um trabalho acadêmico é isso, a escrita, as leituras, tudo 

teima em convergir para ele. 

Algumas conversas aconteceram nesse cotidiano, imprevisto e irrepetível, mas 

prenhes de indícios para refletir sobre a temática desta pesquisa. Outras, na 

construção de um plano da criação, como minhas conversas com poetas e 

autores, algumas com caráter metafórico, outras com reflexões teóricas. Mas 

como na existência vivida, tudo se mistura, nas palavras que fluem entre as 

pessoas, elas não se separam, fazem-se constantemente. 

É nesse fazer-se constante que conversei com Bakhtin, Volochinov e Mediedev, 

mas abri a roda e também trouxe outros conversadores como Brait, Geraldi, 

Lima, Miotello, Mello, Ponzio, Sobral, que dialogam com eles, e muitos outros 

implícitos na desinência verbal (risos), pois não é nessa rede dialógica que 

vamos construindo sentidos? 
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Bem, das conversas aqui presentes e das muitas que as tangenciaram, 

constituiu-se esta pesquisa que, neste momento, parece finalizada, pelo prazo 

de trabalho, mas que sempre estará em construção. Por isso, não me iludo que 

o posto aqui é um final. Muitas conversas ainda hão de haver, por isso  estamos 

sempre  a conversar. Mas, para que vocês tenham uma  compreensão de minha 

escrita, conversarei primeiro sobre meu plano estético. 

Flavia Motta: Eu fico me perguntando, se a gente consegue, de fato, separar 

essas três dimensões: ética, estética e epistemológica. 

Quando falamos em plano estético, seria toda esta criação, construção que 

fazemos com o texto, como ele é pensado e planejado. Então, o meu texto de 

tese é um plano estético, pois eu, Ana, pesquisadora, autora deste texto, me 

propus a pensar como eu trago estas enunciações para o texto, que são minhas, 

que são do outro pesquisado e que estão em resposta. 

E, como eu quero estabelecer um diálogo com este outro, que é o meu leitor, eu, 

interessada em que ele me compreenda, penso em qual gênero, em qual forma 

de escrita, qual estilo fazer isso, para que se estabeleça este diálogo entre mim 

e o outro, pois é a esses outros, tanto quanto a mim, que  quero alterar com a 

minha pesquisa: o professor, o graduando, o secretário de educação, outro 

pesquisador. Escrevemos para alguém. Assim, apresento aqui o plano estético 

de minha tese.  

Ele partiu do entendimento de que a vida se dá em acontecimentos  que são 

definidos pelos sujeitos que deles participam, enunciando. Essas enunciações 

são datadas, espacializadas e dotadas de valor,  ou seja,  constituem-se em um 

cronotopo, no momento da sua escrita. Obviamente que, na escrita, não 

podemos fazer de modo simultâneo. Primeiro, vem o acontecimento, depois, a 

escrita sobre o acontecimento. E a pesquisa  demanda reflexão, não é uma 

transcrição do acontecido, mas uma compreensão do acontecido. Contudo, não 

se trata de algo  aleatório, uma vez que o pesquisador tem intencionalidade. 

Assim sendo,  é ali, no seu foco, que ele vai iluminar. Esse processo não é 

simples, pois, no acontecimento, existe o imprevisto. Não se pode saber de 

antemão o que vai acontecer, quando você senta com uma criança em um 

banco, mas podemos ter uma escuta para o que está sendo enunciado ali. Como 

foi dito por Miotello,  não posso inventar o que a criança me disse, mas, em um 
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plano estético,  posso construir com os autores e dar a conhecer quais são 

minhas escolhas. Eu, enquanto pesquisadora, autora desta tese, crio um plano 

estético no qual  posso apresentar situações que aconteceram na vida e 

situações que crio e se materializam na narrativa. Minha conversa com Gabriel, 

umas das crianças da pesquisa, por exemplo, aconteceu na vida. Minha 

conversa com Bakhtin também aconteceu no plano da vida, quando abro seus  

livros e  leio suas palavras. Esse processo fica um pouco mais complexo, quando 

acessamos o gênero discursivo. O acontecimento que se deu na vida acontece 

em um gênero primário, numa conversa, mas, quando vou para a sua escrita,  o 

acontecimento se dá em um gênero secundário. Já se pensarmos no meu 

processo de criação, independente de ele incorporar os acontecimentos da vida, 

que se deram em um gênero primário, toda a minha escrita se dará em um 

gênero secundário. Ou seja, um plano estético implica, então, a ação de um 

autor, com excedente de visão em relação aos personagens de sua escrita, 

transgrediente a esses, que, em um gênero secundário, enuncia, criando 

cronotopicamente um acontecimento estético. 

Flávia: O que está no texto não é mais, não pode ser mais a fala do outro. Porque 

a fala do outro estava na vida, no acontecimento irrepetível. Então, por mais que 

eu grave, por mais que eu transcreva, o que está no meu texto é a minha 

apropriação como autora, da fala do outro1. 

Esse plano estético não exclui o plano ético, que é o que passa na vida. Ele é 

uma possibilidade de se demorar sobre suas questões éticas [não só] e sobre 

as questões do conhecimento. Mas é preciso salientar que não é uma criação 

literária, pois é um plano estético construído para que se compreendam as 

relações com as crianças e as relações que a escola estabelece com elas.  

Desse modo, há a  criação de um plano estético que abarca o ético, com 

finalidades de conhecimento, que é o epistemológico. Assim, o ético, o estético 

e o epistemológico são os  três elementos que  irão constituir a tese.  

Miotello: É isso que nós estamos esperando. O estilo, isso é outra coisa. Mas o 

gênero, o gênero que ela vai escrever, ela não escapa. O documento que ela vai 

ter que apresentar daqui dois anos é uma tese. Uma tese. Pode ser 

                                                           
1 As falas da Professora Flavia, Marisol e do professor Miotello foram retiradas da transcrição 
da qualificação realizada em 17/01/2017 na UFF. 
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completamente diferente. Desde que o gênero aguente. Uma vez alguém 

escreveu aí uma dissertação como uma carta. Não é. Era uma pretensão, mas 

não eram cartas legitimas. Não era. Veja, é um processo estético, que a 

dissertação tentava. Sim, porque  uma carta, na dissertação, não é mais uma 

carta, mas uma dissertação enunciada no gênero epistolar. 

Olha, Flávia, este exemplo de Miotello é perfeito! O gênero é tese, não é 

romance, não é carta, não é poema, mas, no gênero tese,  posso criar um plano 

estético para a escrita em que eu opte por trazer um gênero, conversa, como no 

meu caso, para dar conta da discussão ética e epistemológica da tese. Então, 

não será uma carta, nem um poema, nem uma conversa, mas um processo 

estético que se utiliza de seus elementos de gênero para enunciar. 

Flávia: Então, politicamente, eu acho que a gente tem que marcar esse lugar. É 

tese, é dissertação, é artigo. É nesse lugar que a gente está fazendo a nossa 

parte. 

Nesse plano estético, o gênero tem papel fundamental, pois ele que irá definir a 

melhor forma para se apresentar o conteúdo desejado. Então, pode ser o gênero 

conto, o  gênero poema, o gênero carta, mas sem perder de vista que esse 

gênero escolhido é que poderá levar o leitor a um conhecimento e a uma 

compreensão do conteúdo do   gênero tese. Esse gênero escolhido estará em 

diálogo com o dissertativo, com a narrativa, com o histórico, com outros gêneros. 

Dessa forma, será  o pesquisador-autor que  irá dar relevância à sua presença 

quando quiser trazer  sua força enquanto gênero.  Um gênero permite focar um 

aspecto ou um modo de olhar o mundo que só ele permite.  

Como criei este plano estético? 

Após uma conversa com Gabriel, uma das crianças que participam da pesquisa, 

compreendi que o gênero conversação seria mais dialógico tanto como 

metodologia de pesquisa, quanto para a escrita da tese. Esse  gênero permite 

dizer de um modo que outros gêneros não permitem. Assim,  a escolha é 

baseada na tentativa de manter vivas as relações dialógicas vividas nas 

conversas com as crianças. Então, já no texto de qualificação, utilizei essa 

primeira conversa e algumas reflexões teóricas para a compreensão do trabalho 

que ainda estava em desenvolvimento. Durante a qualificação, pude ouvir  
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argumentações, questionamentos e sugestões que me levaram a tentar 

aprimorar a escrita, avaliar o que deveria ser mantido e o que precisava ser 

melhorado. 

Para a construção do plano estético, defini algumas criações que dão forma a 

este estilo. Ao invés de trabalhar com epígrafes,  coloquei-me na escrita, em 

pequenos diálogos que intitulei de conversas cotidianas e que podem ser 

compreendidas a partir da temática daquela seção. Selecionei conversas que 

tive com as oito  crianças com as quais pesquiso e teci diálogos com autores do 

círculo bakhtinianos  e seus estudiosos, bem como com autores e estudiosos da 

Educação  e áreas afins   para uma  escuta  compreensiva dos temas que 

emergiram.   

Miotello: Quando tu conversar com os escritores, “ouvir” o seu texto. Tem vários 

textos que você trouxe. Tu citou alguns aí: O Drummond, o Nava. Era preciso 

decidir, se tu vai usar aspa ou não na fala deles. Porque, na hora que eu leio, eu 

fico confuso. É a tua fala total ou tem a parte deles e a tua?  

Em minhas conversas com os autores, seleciono suas citações de forma que 

dialoguem com minhas reflexões teóricas. Por isso, excluí a citação formal da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e trago suas falas como 

interlocutores em discursos diretos ou indiretos, e, para manter a fluência de uma 

conversa, opto pelas referências em notas de rodapé. 

Utlizei o mesmo processo com as falas proferidas na qualificação. Busquei os 

pontos que poderiam dialogar comigo. Em um texto em que a conversa se 

desenvolverá entre vários interlocutores por uma boa parte do tempo, para que 

não haja confusão ou se torne cansativo com a mudança de fontes, aspas, 

itálicos e negritos, optei por manter a fonte normal, no caso Arial,  e nomear o 

interlocutor, ou seja, trazer seu nome na frente da fala que lhe pertence. Na 

primeira vez em que aparece, o nome vem acompanhado do prenome. Nas 

demais, utilizo apenas o prenome ou apenas o sobrenome. O mesmo acontece 

quando trago a autoria das falas de transcrições, encontros e palestras.  Por 

exemplo:  

Bakhtin: O sujeito é um ser expressivo e falante.   

Marisol: Acho que é uma questão importante para nós.  
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Assim, não há dúvidas de quem está enunciando. 

Miotello: Essa é a fala do cara mesmo? Não é que a Ana está criando o Nava. A 

Ana está criando a Mylene, está criando... Percebe? Eu acho que tem que ficar 

firme. Para não confundir o leitor, porque se trata de informações muito 

importantes. 

Sim, Miotello, teóricos ou sujeitos não terão suas falas modificadas. Entretanto, 

para a construção do gênero conversa, posso me interpor entre elas, respondê-

las ou questioná-las e cotejá-las.  Posso, ainda,  selecioná-las para trazer sentido 

a alguma reflexão, como apontado na qualificação. 

Flavia: Assim, quando você corta uma situação, não é tudo que estava ali posto. 

Um pedaço que você escolheu trazer para a conversa. Então, quem que exerce 

esse papel é o sujeito responsável, que assina embaixo desse ato. Isso que eu 

estou dizendo. Esse lugar autoral, não dá para abrir mão dele. Ele está ali, de 

fato, posto. 

Concordo plenamente, eu, enquanto pesquisadora-autora, preciso fazer 

escolhas e me responsabilizar por elas: é meu ato responsável na pesquisa. E, 

ainda, desse lugar de responsabilidade, quanto à minha fala, entendo que aqui 

não preciso destacá-la, pois estou conversando durante toda a escrita. Então, o 

que não estiver nomeado deverá ser atribuído à minha enunciação. Em alguns 

momentos, também conversarei comigo mesma, uma Ana que olha para outra 

de si. Nesse movimento, as falas desse duplo virão entre parênteses. Como o 

leitor já deve ter percebido, optei por não fazer o adentramento dos parágrafos, 

marcando-os pelo espaço duplo. 

E, por fim, na conversa com as crianças, parte principal deste trabalho, 

destacarei as falas das crianças, centralizando-as, para que seja evidente 

quando são elas que enunciam. Para separar uma conversa que esteja perto da 

outra, colocarei um cabeçalho com o nome das crianças que estão ali. Na 

conversa com as crianças, meu nome aparecerá antes de minhas falas para 

facilitar ao leitor, pois, como são muitas trocas de turnos de fala, o leitor poderá 

se perder. Quando recuperar alguma fala da conversa que queira dar destaque, 

usarei o negrito. Algumas vezes, a conversa segue seu curso, em outras, terei 
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que ir comentando,  pois conversas não são só falas, portanto,   buscarei trazer 

esse extraverbal, quando for necessário. (N?) significa inaudível.  

Miotello: Como é que vai ser? Quando tu conversar demais, tu vai ter um 

problema. Porque aí tu vai ter que selecionar. Tu vai ter que cortar, pegar 

pedaços? Então, acho que isso é um enrosco que a gente tem que passar 

consigo. Traz pouco ou traz bastante? Pela tua proposta de conversa, é preciso 

que esses pedaços das conversas com as crianças, sejam pedaços generosos. 

Grandes. Isso não vai atrapalhar a dinâmica do texto. Até porque tu já tem uma 

dinâmica coloquial, de conversa. Então, grandes trechos. Não pequenos trechos. 

Porque a gente vai ficar perdido. Certamente, grandes. Pode até intercalar esses 

grandes trechos com novas intervenções tuas e tal. 

É bem esta a pretensão. A conversa  tem temas e não é linear. Assim,   pretendo 

selecionar as enunciações a partir de temas que têm, começo e fim. Às vezes 

os temas  retornam,  mas já em outras enunciações. Dessa forma,  para manter 

a integralidade da fala das crianças, os trechos serão generosos, mas também 

serão interpelados pelas minhas reflexões.  

Eu e meu grupo estamos juntos nesta tentativa de alargar este gênero tese,  para 

que ele seja um diálogo entre os seus participantes, possibilitando pesquisar com 

as crianças, dialogar com os autores  interlocutores  e comigo mesma na 

produção de uma tese que pretende uma horizontalidade de posições dos 

sujeitos.  

Marisol Barenco Mello: Mas uma fala é importante, eu acho, que a gente precisa 

conversar… é essa relação entre a tese e os outros gêneros. Acho que essa é 

uma questão importante para nós. Todos nós sabemos que, na academia, e 

todos nós acreditamos que a tese, no seu gênero oficial,  empobrecedor, é 

monológico e ele faz isso. Como que a gente está lutando contra, que é parar de 

falar sobre as pessoas. É imoral falar sobre as pessoas. As pessoas, para nós, 

são seres falantes, que falam conosco. Então, a conversa chega para alargar o 

gênero.  

Miotello: Cada um vai tentando alargar esse gênero, para ver quanto ele suporta. 

À medida que a gente vai mexendo nele, ele vai se alargando. A própria 
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academia, os colegas, os outros. Os colegas que estão mais perto são os que 

mais ganham. 

Esse será um bom  exercicio, a conversa para compreender as enunciações das 

crianças sobre sua aprendizagem! 

Miotello: Alguém que está conversando com você e está dividindo a vida com 

você. E pode, nessa divisão, nos ensinar coisas maravilhosas. É isso que nós 

queremos. Aprender. Quem vai estar na escuta, somos nós. Para saber o que é 

que tu conseguiu com essa gurizada, que pode ensinar para melhorar nossa 

vida, a inovar. A fazer pulsar de novo emoções que já estão meio enferrujadas e 

tal. Eu acho que essa gurizada pode trazer isso para nós. A porta-voz, a 

portadeira. Aquela que vai gerar. É a parideira. Tomara que dê certo. 

Tomara! 

 

1.3 Entrelace:  sobre  a conversa... 

 

 

O salão - Jaime Costa 
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Sempre gostei de conversas. Acho que ganhei o gosto acompanhando minha 

mãe que, na casa de suas amigas, no ponto de ônibus, num encontro casual, 

conversava. Falava-se de tudo e de todos. Não era preciso noticiário, elas 

colocavam as novidades em dia. Começavam por amenidades, mas, se pediam 

as crianças para ir buscar alguma coisa, ou brincar lá fora, era porque o assunto 

era grave. Elas eram quatro, mas cada uma singular. Minha mãe e dona Marlene 

eram debochadas. Dona Marlene ria de tudo e contava muitos casos 

engraçados. Mesmo se não fossem, ficavam engraçados. Minha mãe contribuía 

com suas pitadas de ironia. Já dona Neném era séria, gostava mais dos casos 

de desgraça, tinha sempre um tom grave e mesmo a notícia mais banal parecia 

uma tragédia. Dona Cirene era a que nunca entendia, tinha que repetir as piadas 

para ela e explicar as metáforas. Minha mãe e dona Marlene riam, enquanto 

dona Neném perdia a paciência com ela. Eu escutava, alguma coisa 

compreendia, outras só fui compreender mais tarde, muitas jamais entendi. Mas 

gostava daquele movimento, das entonações, dos olhos arregalados, do 

silêncio... e das risadas desenfreadas.  

As conversas não paravam por aí. Minha mãe tinha um salão de cabeleireira, 

lugar onde as conversas proliferam, fala-se de tudo, contam-se piadas, revelam-

se segredos, choram-se mágoas da vida que termina, como separações e 

abandonos, dão-se notícias felizes de casamentos pedidos e de filhos 

esperados, resolvem-se problemas para cuja solução parecia que ninguém 

poderia ajudar. Entram com os cabelos desarrumados e, numa conversa que já 

está começada e que não termina, quando saem, estão com a alma lavada.  

Vivendo nessa interação, o que é próprio do humano, a vida toda gostei de 

conversas: as conversas com os casos, sempre com um pouquinho de aumento 

da verdade, surpresas e reviravoltas; as conversas que começam tranquilas e 

que se acaloram, cheias de reflexões, verdades absolutas, ideologias 

incontestáveis; as conversas que mudam o rumo da sua vida, que lhe dizem 

coisas que você não sabia, mas não pode mais ignorar; as conversas para 

passar o tempo numa fila, numa espera; as conversas para matar o silêncio, que 

começam com uma pergunta sobre o tempo ou sobre um parente ou amigo em 

comum; as conversas perdidas, que ouço enquanto passo e que ficam para trás, 
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enquanto imagino como começaram ou como continuarão; as conversas 

perseguidas, em que sigo as pessoas que conversam para ouvir até o fim; as 

conversas voadas, aquelas que, quando você percebe, não está ouvindo nada 

que o outro falou; as conversas que não lhe dizem respeito, mas com que você 

fica concordando; as conversas que você não quer conversar, monossilábicas; 

as conversas com os olhos. Gosto das conversas com risos bobos, piadas e 

devaneios, contando a história dos absurdos que, naquele momento, fazem todo 

o sentido. 

Jamais chego a um lugar e consigo ficar sem conversar. Se tiver gente, terá 

conversa, se não tiver, talvez converse comigo mesma. O que gosto mesmo, 

nessas conversas, é dos encontros de sujeitos que falam, que se falam, que 

escutam e se auscultam e que, nesse movimento de compreensão responsiva, 

alteram-se. Essa conversa, seja ela qual for ela, está na vida, você não acha, 

Miotello? 

Miotello:  O que vai tecendo a vida toda de qualquer humano são as relações de 

reciprocidade que cada humano tem com a palavra do outro humano. Essas 

relações de alteridade em todos os campos da cultura e em todas as atividades 

vão nos tecendo numa incompletude sem cessar.(...) As relações de alteridade, 

desse encontro quase infinito de palavras é que vão fiando os fios de nossa 

existência , dada sempre nas vivências com os outros 2.  

E é a partir da vida que começo esta conversa. Tenho muitas histórias para 

contar desta época... Mas agora tenho que lhe contar outras coisas, de outros 

lugares, coisas importantes sobre a minha caminhada também.Você conhece a 

UFF? UFF é uma sigla, mas também é a forma carinhosa com que chamamos a 

Universidade Federal Fluminense. Adoro esse lugar, mas nem sempre lugares 

com os quais temos relações de amorosidade estão isentos de momentos de 

tensão. Foi o caso  conversa que tive aqui, sobre meu projeto. 

Mikhail Bakhtin:  Nas lembranças levamos em conta até os acontecimentos 

posteriores (no âmbito do passado), ou seja, percebemos e interpretamos o 

                                                           
2 Miotello (2013, p. 9). 
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lembrado no contexto de um passado inacabado. Em que forma o todo está 

presente na consciência?3  

 

 

1.4 o entrelaçamento de presente e passado 

 

 

Portaria UFF Grogoatá 

 

Chego à UFF com uma hora de antecedência, farei minha entrevista e não quero 

ficar nervosa com atrasos ou imprevistos. Sento-me em um canto e releio meu 

projeto, faço mais algumas anotações e subo para o andar da entrevista. As 

portas ainda estão fechadas e, por algum motivo de que não me lembro, há um 

atraso.  

                                                           
3 Bakhtin (2003, p.399). 
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A professora Marisol aparece no corredor, cumprimenta:  

Marisol: Já vamos te chamar, só mais um minutinho! 

Entro, estou tensa, afinal é uma entrevista que define o que quero para os 

próximos quatro anos de minha vida, mas também estou segura, uma vez que 

conheço bem meu projeto, ele não representa ideias num papel, ele é, sim, parte 

de minha vida cotidiana, ele é quem eu sou. Apresento o seu conteúdo e lhe dou 

forma e sentido. Expliquei que, nas entrevistas feitas em meu trabalho de 

dissertação, ouvira o relato dos professores cujas falas traziam todos os motivos 

que os levavam a encaminhar crianças para o atendimento especializado.  

Trabalhava com a Análise de Discurso Francesa e as falas dos professores 

apresentaram uma saturação dos seguintes fatores: do aluno que não aprende; 

das nomeações que lhes são dadas; do papel da família nesse processo; de um 

outro que tem o poder de dizer se a criança aprende ou não; das tentativas de 

conseguir ensinar a essa criança e do lugar que lhe é destinado. Disse ainda que 

refletir sobre as concepções de infância que são cristalizadas no cotidiano e 

emergem nos discursos da atualidade e compreender esses fatores, ao ouvir os 

professores falarem sobre as crianças, trouxeram-me novas inquietações sobre 

a perspectiva das crianças em relação ao problema estudado. Pretendia 

aprofundar essa temática no projeto de tese do doutoramento no Programa de 

Pós-Graduação em Educação, em uma pesquisa com as crianças, pois, se, por 

um lado, vira o discurso do professor sobre a criança, desejaria saber o que 

pensam as pessoas que frequentam esses locais, ou seja, as crianças 

nomeadas e encaminhadas para o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE).  

Neste projeto, eu, ocupando o lugar de pesquisadora, pretendia compreender: 

como a criança que é nomeada e encaminhada para esse atendimento percebe 

esse processo? Como ela relata o lugar do atendimento? Este lugar para ela se 

configura como lugar de aprendizagem ou de sofrimento? Como são suas 

relações com o outro que a atende? O que ela pensa sobre a escola? Qual seu 

discurso sobre sua própria nomeação? Assim, o que eu pretendia era 

compreender, a partir das vozes das crianças nomeadas e encaminhadas, qual 

era o lugar do atendimento em suas vivências.  
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Como metodologia que possibilitasse compreender os sujeitos pesquisados com 

suas próprias vozes e as dimensões que apontam em seus encaminhamentos, 

eu sugeria uma das estratégias da pesquisa qualitativa: as entrevistas. 

A pesquisa seria feita em uma escola da rede pública de Juiz de Fora, com 

crianças que frequentam o Laboratório de Aprendizagem (LA), lugar do 

atendimento para dificuldades de aprendizagem, e em um Centro de 

Atendimento Educacional Especializado - CAEE. E, a partir dos relatos das 

crianças, iria produzindo as inferências nesta pesquisa e compreendendo o lugar 

do atendimento em suas vivências.  

Foi com essa proposta que passei ...saí com uma sensação boa daquela sala, 

tinha apresentado meu projeto, respondido bem todas as questões... afinal meu 

projeto estava totalmente entrelaçado com minha vivência pessoal,  meus 

caminhos profissionais, assim como as escolhas teóricas do mestrado estavam 

entrelaçadas com o que propunha realizar no  doutorado. 

Por isso, acho importante também que me conheçam melhor para entender de 

onde venho e para onde estou indo. Vou de aluna a professora, de professora a 

pesquisadora, com esta temática  das dificuldades de aprendizagem. Não faço 

isso como uma mera descrição, mas por acreditar nas interfaces. Todo tema de 

pesquisa emerge de encontros com a vida.  No final dessas palavras, talvez fique 

claro o porquê de esta investigação ter nascido. Digo talvez, porque creio que 

essa é uma das partes mais íntimas que tenho com esse texto e comigo mesma, 

mas, mesmo assim, desejo partilhá-las. 

Às vezes, me causa um estranhamento que nossas referências sejam sempre o 

estágio anterior. Se estou numa entrevista de doutorado, digo: no mestrado eu 

... Se estou em uma entrevista de mestrado, digo: meus anseios vieram da 

graduação quando... e assim por diante, por que desconsideramos o todo? Por 

que nossa vivência cotidiana não faz parte de nossas conversas?  Nosso 

percurso todo? Como se a vida começasse de modo estanque... não! Aqui tem 

uma pesquisadora que é professora, que foi aluna, que foi criança e que, nesse 

percurso, se alterou com muitas vozes de seu cotidiano. E já que aqui temos 

mais de 20 minutos, podemos usar os tempos das conversas dos bancos de 

cidades pequenas, em que as pessoas no fim da tarde se sentam na praça ou 
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na frente de suas casas para “jogar conversa fora”, afinal “jogar conversa fora”, 

é jogar-se para fora.   

Quantas vezes, ao me sentar para cumprir esta tarefa acadêmica, vejo-me 

tentando recapitular minha vida escolar no sentido de compreender quais 

marcas, eventos e, principalmente, pessoas levaram-me pela mão até a porta de 

minha primeira sala de aula como docente, atuando primeiro como professora 

de Educação Infantil e séries iniciais e, depois,  como formadora de professores, 

até meus estudos e pesquisas com foco na infância e na educação inclusiva, 

minhas ações responsáveis/responsivas na educação e na vida.  Compreendo 

que narrarei não os fatos como aconteceram, mas sim como os percebi. Aqui 

dou lugar ao eu e será preciso me monologizar, pois o outro poderá falar sobre 

mim, comigo, mas não poderá ser o outro que falará por mim, de como vivi esses 

acontecimentos. Embora possa ter   a ilusão de que falo sozinha, muitas vozes 

estão contidas nesta narrativa.   

Vejo-me parada na rua esperando para atravessar. Um ônibus escolar espera 

do outro lado. A camisa branca e a saia vermelha pregueada com meu nome 

bordado na frente me trazem um misto de orgulho e de medo. 

Motorista: Tão pequena e já vai para a escola?   

É meu primeiro dia de aula, estou indo para o Jardim de Infância Marianinho, 

uma das poucas escolas infantis Juiz de Fora de minha cidade. As lembranças 

vêm em fragmentos, talvez pela minha pouca idade. Estamos em 1969, tenho 

três para quatro anos, não sei se me lembro ou se me contaram o que me lembro. 

Minhas outras duas lembranças dessa escola é da rigidez com a higiene. Era 

sempre inspecionada na entrada, antes de ir para a sala.  Lembro-me de 

algumas vezes ter ficado sentada na sala de espera por um cabelo despenteado, 

uma unha sem cortar. 

Inspetora: Assim não vai entrar!  

A outra lembrança me traz uma sensação boa: quando a professora pedia que 

pegássemos uma almofadinha que vinha de casa. A minha era de cetim rosa, 

não sei quem me dera ou como fora parar na escola, mas, quando se pedia a 

almofada, a “tia” ia contar história. Assim,  ficava quieta e ouvia.  



34 

 

Ao deixar o jardim de infância, fui estudar em outro colégio. Meu pai tinha se 

formado contador, mas era artista plástico, desenhava rostos a toda hora e em 

qualquer lugar. Sua família era de fazendeiros de Uberaba, as irmãs moravam 

em São Paulo, 

Minha mãe: Seu  pai é  a “ovelha negra” da família. 

Levei muito tempo para entender o que isso significava. Ele tinha saído de casa 

novo, em rebeldia aos mandos do pai que não o deixava desenhar. Rodou por 

Minas e morou em muitos lugares, mas se fixou em Juiz de Fora onde participava 

da Escola de Belas Artes Antônio Parreiras. Conheceu minha mãe e resolveu 

ficar, mas, para se sustentar e à família, havia montado uma oficina. Meu pai era 

uma figura peculiar. Mesmo na oficina, estava sempre de terno ou camisas de 

manga comprida. Era franco e perdia muitos amigos por isso, mas, 

principalmente, dava valor aos estudos, mantinha um ritual de ler para a família, 

após o almoço, clássicos da literatura brasileira. 

Meu pai: Lutia,4 qual você quer que leia?  

Do  que mais me lembro é de Inocência, do Visconde de Taunay. Por mais que 

ouvisse, sempre me compadecia da moça e torcia pelo farmacêutico.  

 

 

                                                           
4 Meu pai me chamava de Lutia, minha mãe me chamava de Lúcia.  
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Seus esforços no trabalho eram unicamente para os estudos dos cinco filhos . 

Minhas irmãs mais velhas estudavam em uma escola pública, disputada por 

exame de seleção, na qual estudavam filhos de pessoas importantes e muitos 

filhos de militares. Eu, por ocasião de uma mudança de endereço, fui matriculada 

em uma escola tradicional católica. 

O colégio era enorme, pelo menos eu pensava que era. Ia para o pátio e olhava 

a copa daquelas árvores gigantes que tampavam o sol,  deixando o pátio fresco 

e agradável. Todavia,  minha vida lá não era agradável, pois eu era uma menina 

sem posses e negra. Não que eu soubesse disso, mas rapidamente descobri. 

Algumas vezes me era negado o direito de participar de brincadeiras, recebia 

apelidos e, muitas vezes, precisava da intervenção das irmãs (sim, era uma 

escola dirigida por irmãs) para que meus direitos fossem garantidos.  

Todavia, as irmãs também eram rigorosas com horários, materiais e regras. 

Minha mãe, cabeleireira, atendia em casa e muitas vezes não tinha tempo para 

arrumar materiais ou verificar a condição de minhas roupas. Numa casa com 

quatro filhos, funções domésticas e o próprio trabalho, não havia tempo para 

cumprir o que exigia cada escola. Eu era punida, perguntas sobre o porquê de 

minha blusa amarrotada, minhas meias desiguais, o material sem capricho. 

Entretanto, a punição nem sempre era punição: quando atrasávamos muito, não 

éramos mandadas de volta para casa, a irmã que tomava conta do corredor nos 

levava como se estivéssemos no corredor da morte, andava em silêncio na frente 

e íamos atrás com a cabeça baixa até a antessala da direção, entrava e 

explicava para a diretora. Enquanto a segunda nos chamava a atenção, a 

primeira saía, ia até a biblioteca e voltava com vários títulos.  

Irmã: Escolha o que vai ler até poder entrar!  

Pelo nosso atraso, deveríamos ler até que pudéssemos retornar à sala sem 

prejuízo para o andamento da aula. Aquela punição me aprazia! Claro que 

mantinha meu rosto consternado e olhava para o chão envergonhada, mas tão 

logo elas me deixavam, folheava os livros, procurando a melhor ordem para lê-

los. 

Algumas vezes, na quarta série, quando tinha aula com a tia Rita, atrasava de 

propósito. Ler me trazia muita felicidade, mas ler e não ter que sofrer as 
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humilhações da tia Rita era excelente. Tia Rita era irmã de uma das freiras que 

se tornara  diretora. Ela era mal-humorada e posso afirmar que gostava de nos 

humilhar. Ensinava todas as matérias, mas na Matemática mandava que 

fôssemos ao quadro e só nos deixava sentar, se errássemos.  

Tia Rita: Tudo errado, tudo errado, vai sentar! 

Já na quinta série, em 1974, lia abundantemente. A visita à biblioteca da escola 

era uma praxe. Mesmo com a censura da bibliotecária, que nos dizia o que ler e 

o que não ler, li, escondida, o diário de Anne Frank e o diário de Ana Maria, que 

trazia uma pequena introdução sobre como namorar. Minha vida ia bem, mas, 

em meados do ano de 1974, meu pai teve problemas financeiros que abalaram 

sua saúde e minha mãe se viu sozinha para manter a casa, enquanto ele se 

recuperava. Assim,  tive que deixar a escola particular e ir para uma escola 

pública, não “uma” escola pública, mas qualquer escola pública, pois era meio 

de ano e, obviamente, as vagas em escolas públicas consideradas boas estavam 

preenchidas.  

 Amiga: Vou ver se consigo uma vaga pra ela na escola que trabalho.  

Minha mãe: Eu te agradeceria!  

Nunca me esquecerei daquele dia em que fui conhecer a escola. Era horário de 

recreio. Entrei pela porta da escola que dava para um pátio, as crianças gritavam 

e corriam naquele espaço apertado. A escola, em forma de U, tinha três salas 

de cada lado, os banheiros e um refeitório em que a cantineira, com um panelão 

de algo que parecia um mingau, derramava uma concha em cada prato de 

alumínio. As salas pequenas, com carteiras antigas de madeira, algumas 

quebradas, outras rabiscadas, mas era só o começo. Os professores, 

extremamente rudes, nos ameaçavam com provas e notas. Era como um sonho 

ruim do qual  não se consegue acordar. Finalizei o ano nessa escola, aprendi a 

matar aulas e a enganar os professores com cola, opções para quem não 

aprende e tem que dar resultado.  

No início de 1975, fiz a seleção para a escola pública na qual minhas irmãs 

estudavam. Passei. 

Nessa nova escola, éramos divididos por turmas que iam da Letra A até a letra 

F. Todos compreendíamos o que isso significava nessa escala: eu era da turma 
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B e ali estava com iguais, pessoas que também tinham se submetido à seleção 

e que passaram por seus conhecimentos. Mas tínhamos também os não tão 

iguais, filhos de pessoas importantes e poderosas, porém, que não nos tinham 

em baixa conta. Em nossa turma de amigos, tínhamos a filha do delegado, filhos 

de médicos, filhos de vendedores, entre outros. A vida parecia mais democrática, 

não que não houvesse desigualdades, ou injustiças, mas elas pareciam mais 

diluídas. Os professores também oscilavam, alguns nos lembravam de onde 

estávamos, quem éramos e quem mandava ali: eles. Outros eram mais 

atenciosos e solícitos, todos extremamente tradicionais na forma de ensinar. 

Eduardo: Corre, Ana , o professor de Português está vindo! 

Meu professor de Português, da então quinta série, entrava todos os dias, fazia 

a chamada, virava-se para o quadro e iniciava uma série de exercícios. Sentava–

se à mesa e aguardava um tempo, que, para todos, era sempre pequeno...  

Professor: Vou apagar! 

Não se alterava por motivo nenhum, mas, na sexta-feira, ele entrava com uma 

pilha de livros, os quais, durante a aula, deveríamos ler. Impassível, entregava 

um livro para cada um de nós,  não havia possibilidade de escolha. Eu não ligava, 

devorava o livro, enquanto outros alunos se entediavam.  Depois, vinha a escrita, 

deveríamos descrever o que tínhamos lido.  Por fim, ele olhava no relógio e 

passava recolhendo o livro e a composição.   

Na sexta série, a professora de Português me lembrou, imediatamente, tia Rita. 

Tinha um calendário de arguições e nos mandava ler livros que nos 

desagradavam, por serem muito chatos.  Na arguição, éramos sorteados e 

respondíamos às perguntas oralmente. Percebemos logo que só sentávamos 

quando errávamos. Sabendo disso, muitos sucumbiam rapidamente, mas eu era 

adolescente e teimosa, ia para frente e respondia, respondia, respondia... As 

perguntas iam ficando mais difíceis e eu respondia. Alguns, vendo o rosto 

vermelho da professora, faziam sinal para que eu errasse, mas eu não cedia, só 

sentava quando não sabia.  

Cidinha: Você é boa de Português! 

Conseguia ler os livros chatos e entendê-los. Todos me pediam ajuda, diziam 

que eu iria ser professora de Português... Eu pensava que poderia ser escritora.  
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Como já sabem, em casa, minha mãe atendia no salão e eu, com doze para 

treze anos, ajudava coando e servindo café. Quando as freguesas levavam 

crianças, o trabalho de minha mãe ficava atrasado e implicava reclamações e, 

às vezes, prejuízos, que nossas dificuldades financeiras não nos permitiam.  Por 

isso, minha mãe me mandava distrair as crianças enquanto atendia às mães.  Eu 

as levava para passear pelo quintal, fazia brincadeiras e, às vezes,  arrumava-

lhes os cabelos também.  

Freguesa: você tem muito jeito com criança...  Nossa! Como as crianças gostam 

de você! Você devia ser professora.  

Devo dizer que essas duas falas recorrentes influenciaram a mim, mas primeiro 

à minha mãe. Minha facilidade no Português e minha facilidade em cuidar de 

crianças teceram, para minha mãe, a possibilidade não só de ser professora, 

mas de ser sua professora, pois ela tinha vindo pequena para a cidade para 

trabalhar como empregada doméstica. Na sua cidade, com apenas 11 anos, já 

se incumbia do trabalho da casa de uma família e, desse modo, estudar não 

fizera parte de sua realidade... Com a vinda para a cidade, essa realidade ficou 

mais distante. Sempre sonhando em frequentar a escola, participou de alguns 

cursos noturnos, como o Mobral, sem nunca terminá-los. Com o horário, ou 

melhor, com a falta de horário em consequência do trabalho no salão, cada vez 

o sonho de aprender se distanciava mais. Foi por ocasião de minha sexta série 

que ela me disse:  

Minha mãe: Lúcia , você pode ensinar eu e Nilda ler e escrever direito ?  

Sim, Posso ser sua professora ! 

Enchi-me de livros velhos da biblioteca de meu pai e parti para minhas primeiras 

aulas de alfabetização. Encontrava-me duas vezes na semana com minhas 

“alunas” e, durante duas horas, o salão virava a escola em que desenvolvia 

atividades que tirava dos livros.  

Nos anos seguintes, aumentava minha apreciação pelas disciplinas de 

Humanas, enquanto, nas Exatas, o caos se instalava. Não enxergava o que o 

professoe escrevia, não conseguia acompanhar nem seu raciocínio, nem sua 

escrita. Desisti de perguntar depois de respostas e explicações que eram 

repetidas como se fossem novidades. 
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Médico: Você tem miopia, por isso não está enxergando no quadro!  

Resultado: ganhei óculos, perdi o ano. Nesse período, minha escrita evoluía, 

fazia muitos poemas e o desejo de ser escritora aumentava. 

No ano seguinte, meu pai já estava bem, sua condição financeira melhorara com 

a volta ao trabalho e eu e minhas irmãs já ajudávamos no salão. Com a decisão 

de fazer o curso Normal, retornei ao colégio  de irmãs. Confesso que voltei 

receosa, não guardava boas lembranças dos primeiros anos do primário.  

Ariadna: Você é novata? 

Uma série de perguntas se seguiu e, na hora do recreio, já conversava com um 

grupo. Mas ainda estava convencida de que todos os  professores de Exatas 

estavam na escola  só para nos testar e constranger. Para isso,  a Matemática 

era seu método mais eficiente, colocar números, em sequências sem sentido, 

transformar esses números em letras e, finalmente, mandar-nos ao quadro para 

decifrá-las. Era a culminância de um plano diabólico para a humilhação que só 

se dava na escola. 

Professor Mário: Você errou, não tem problemas, vamos refazer?   

O quê? Um professor de Matemática incansável em nos ensinar e bem 

humorado?  Eu esperava desconfiada o dia que a humilhação viria: nunca 

aconteceu! 

No ano seguinte,  a coordenadora entrou em nossa sala e anunciou a seleção 

para o Normal. Espantei-me com a seleção. Não era suficiente saber que 

queríamos ser professoras, era preciso que uma equipe de psicólogos do colégio 

dissesse que poderíamos ser professoras. Uma colega não conseguiu, tinha a 

língua presa, todos intuíam que era por isso...  

Psicóloga: Como ia ensinar se trocava o V pelo F quando falava? 

A aluna não se conformou. Como queria muito ser professora, pediu aos pais 

que questionassem o colégio sobre o motivo. A resposta foi: não tinha perfil 

psicológico. Os pais se conformaram: 

Mãe da aluna: Como lutar contra o que dizem os psicólogos?  
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A escola trabalhava com conceitos e minha língua muitas vezes me impedia de 

tirar a nota total, pois havia uns pontos de disciplina e eu não podia me controlar, 

eu precisava falar, jamais tirei MB (Muito Bom). 

No último ano, iniciaram-se os estágios e as práticas. Não tinha dúvidas ou 

conflitos sobre ser professora.  Estagiava em uma sala de Educação Infantil 

acompanhando a professora. Num determinado dia, ela saiu de sala. 

Professora : Ana, dá atividade para mim? 

No papel havia o desenho de uma folha que deveria ser pintada de verde.  

Menino: Tia, acabei! - mostrando o papel totalmente pintado de verde. 

 Mas você pintou a folha toda de verde? - questionei sobre a pintura ter 

extrapolado a borda da folha. 

Menino:  Você disse para pintar a folha de verde, eu pintei! 

Ele estava certo! Esses pequenos aprendizados durante os estágios se tornaram 

valiosos em minha prática, posteriormente.  

Ao mesmo tempo em que fazia o Magistério, continuava cultuando a leitura e à 

qual havia acrescentado muito cinema. Ia ao cinema uma vez por semana, 

assistindo dois filmes por vez. Também escrevia e o desejo de fazer Letras 

aumentava. Finalizei o Magistério convicta de minha aptidão para ser professora, 

mas queria fazer Letras para escrever. Psicologia me interessava também, mas 

só havia em faculdades pagas e eu só poderia estudar em uma federal. 

Optei por Letras e passei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Iniciei com a 

opção de fazer Português e Francês. O caminho ia fácil e a literatura me 

encantava.  Para ganhar algum dinheiro, peguei uma monitoria, em Lógica. 

Ninguém sabia Lógica, ninguém gostava de Lógica, muito menos do professor 

de Lógica. Eu passava a maior parte da monitoria dando aulas de Lógica, pois 

eram duas turmas de alunos com dificuldade na disciplina. 

A Faculdade de Letras era boa. No sexto período, peguei uma licença para 

lecionar e um contrato na Prefeitura, com alunos de quinta e sétima séries.  

O trabalho com a monitoria me ajudou no domínio de sala de aula, conquanto o 

aluno fosse diferente. Eu prestava atenção na preparação dos conteúdos, pois 
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não queria que meus alunos pensassem de mim o que eu pensava dos meus 

antigos professores. Queria que aprendessem, que pudessem falar, que não se 

sentissem constrangidos, que pudessem ter dúvidas e que eu fosse capaz de 

tirá-las. Assim,  não coibia alunos falantes. Eu sempre fora falante, sem que isso 

significasse  que não estava prestando atenção ou que não me interessava pela 

aula. O exercício de desempenhar um magistério diferente não era fácil. Algumas 

vezes, a paciência me faltava, mas o bom-humor sempre me salvou. 

Durante o curso,  no contato com as matérias da Faculdade de Educação,  fui 

me interessando por autores e linhas de pensamento que estudavam o 

desenvolvimento humano e os processos pelos quais se davam as 

aprendizagens. Esse interesse levou-me, depois de muito conflito, a largar a 

Faculdade de Letras, faltando um ano para formar, e ir cursar Psicologia, no 

período de 1991 a 1995. Todavia, havia me ligado a um dos campos de 

conhecimento da educação, definido, até então, por Educação Especial 

(atualmente Educação Inclusiva). Nessa época, havia passado em um concurso 

e já desempenhava o cargo efetivo de professora regente na Secretaria 

Municipal de Educação de Juiz de Fora. Meu primeiro cargo foi na Educação 

Infantil. O construtivismo estava chegando à nossa rede. Não me via só como 

clínica e, para mim, a licenciatura em Psicologia da Educação era um caminho.  

Minha mãe: Hoje o salão não vai abrir, minha filha vai formar! Hoje eu que vou 

me arrumar pra ir na formatura dela! 

Bem, minha formação inicial se completara. Agora era professora de séries 

iniciais e psicóloga licenciada em Psicologia da Educação. Não pude dissociar a 

Psicologia da Educação, durante meu desenvolvimento profissional e minha vida 

acadêmica. Assumi meu lugar de professora na educação tendo, como aliados, 

a Psicologia e meu companheiro, que também é professor. Ambos influenciaram 

minhas discussões teóricas, minhas práticas pedagógicas,  meu caminho para o 

mestrado e até aqui, mas essa parte vocês já conhecem. 

Nessa época, já desempenhava o cargo de professora na Secretaria de 

Educação de Juiz de Fora. Discutia-se a integração de alunos com deficiências 

em sala regular, orientada pela teoria de Jean Piaget e de estudiosos como 

Constance Kamii, Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Maria Teresa Mantoan e 
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outros. Discutiam-se os processos de construção do conhecimento que 

permeava tanto a Psicologia como a Educação.   

Margareth:Você quer participar um projeto de integração de crianças com 

paralisia cerebral da Rede Municipal?5 

Por minha inserção nas duas áreas, fui convidada a participar de um grupo que 

elaboraria e implantaria o projeto em parceria com o  Núcleo de Educação 

Especial - NESP da UFJF. 

Minha função era trabalhar com as crianças, assim como orientar os professores. 

Após um ano de trabalho, comecei a indagar: o que leva esses professores a 

pensar que determinadas crianças não aprendem? 

Essa indagação acabou sendo reforçada ao iniciar um trabalho no IMEP, 

instituição conveniada com a rede municipal, lugar em que os professores iam 

para discutir sobre as crianças encaminhadas. Em suas falas, estava sempre 

presente  um discurso sobre a não-aprendizagem:  

Professoras: Esta criança não tem condição social, “pobreza cultural”,  

Coordenadora: As crianças da minha escola têm muita “carência afetiva” 

Diretora: São desnutridos,  sofrem “maus-tratos”,  têm  “falta de desejo de 

aprender”.  

Todas: Como podem aprender, Ana ? 

Em 2000, atuei no programa da Rede Municipal que foi chamado de Programa 

Especializado de Atendimento à Criança Escolar – PEACE, cujo objetivo era 

trabalhar com as crianças com supostas dificuldades de aprendizagem, 

garantindo a continuidade de sua escolarização. O programa buscava intervir 

junto à criança, escola e família. Utilizava como referência a perspectiva 

histórico-cultural, autores como Vigotski, Luria, entre outros.  

Maria Lúcia: Não adianta atender à criança, se os profissionais não entendem 

sua diversidade! Precisamos de um momento de formação!6 

                                                           
5 Chefe do Serviço de Educação Especial. 1995 
6 Coordenadora do Programa de Atendimento  Especializado à  Criança Escolar PEACE- 
Secretaria de Educação de Juiz de Fora.  
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Após dois anos de trabalho, implantamos um espaço de diálogo com os 

professores, chamado de “Sextas Interativas”. Novamente, podiam-se recolher, 

nas vozes dos professores, palavras que retornavam ao discurso sobre a não 

aprendizagem. Percebi que havia, nesse discurso, uma concepção de infância, 

que deveria se traduzir num aluno ideal, cuja família estruturada, com acesso a 

livros, revistas, em uma casa considerada organizada, com ambiente de estudo, 

levaria a um processo de aprendizagem e, por conseguinte, o inverso, à não 

aprendizagem. Esses contextos acabaram por me levar a sistematizar o projeto 

de pesquisa de mestrado na área da Educação em 2004, para compreender 

quais  sentidos de infância estavam presentes no discurso dos professores que 

encaminhavam crianças com dificuldades de aprendizagem para o atendimento 

especializado. 

No decorrer do mestrado, ampliei e aprofundei meus estudos sobre a educação 

brasileira, sua história, seus momentos de avanços e retrocessos em relação à 

construção de nossa realidade. Aproximei-me dos estudos de Àries (1981), 

Postman (2000), Kuhlmanm Jr (1998), Sarmento (2004), Lopes (2003), 

Vasconcellos (2004), de pesquisadores da área da Sociologia da Infância, da 

História da Infância e da Geografia da Infância. Deparei-me também com autores 

que trabalham uma visão da infância, trazendo fatos não registrados na história 

oficial, mostrando o lado dos excluídos em seus relatos. 

Ao retornar do mestrado em 2006,  compus a equipe do Departamento de Ações 

Pedagógicas da Secretaria de Educação, oportunidade que utilizei para que 

minha pesquisa retornasse em forma de ação, mais especificamente como 

formação para a rede municipal. Propus, então, um grupo de formação 

continuada a fim de discutir os achados da dissertação e, a partir de uma 

reflexão-ação-reflexão, impedir o encaminhamento de crianças para 

atendimentos externos, através da compreensão das concepções de infância, 

aprendizagem, diversidade e espaço/tempo escolar.  

No meio desse mesmo ano, assumi a coordenação do referido departamento. 

Esse cargo possibilitou-me ampliar o processo de formação continuada da rede, 

envolvendo diversos temas relacionados às concepções de infância. Vários 

grupos foram formados: a infância e a aprendizagem; a criança de 6 anos no 

Ensino Fundamental de nove anos; a criança e a educação em tempo integral, 
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Educação Infantil e os estudos sobre as crianças,  que resultaram nas Diretrizes 

Pedagógicas da Rede Municipal, com a parceria da UFJF, para a formulação 

das diretrizes para a Educação em  Tempo Integral, e, com a parceria da UFF, 

para  a formulação das Diretrizes da Educação Infantil, além de uma formação 

continuada para a equipe que se vinculou aos grupos de pesquisa “Tempos na 

Escola” e “Geografia da Infância”. 

Os estudos que fiz através do acompanhamento institucional do primeiro e de 

minha inserção no segundo levaram-me à percepção de que, apesar de toda a 

discussão que vem sendo feita sobre os atuais paradigmas de estudos e 

pesquisas sobre as crianças, os discursos ainda têm se voltado para o tempo de 

aprender ou o que fazer com a criança que não está aprendendo no tempo 

planejado. Minha participação como representante da Secretaria de Educação 

no grupo de trabalho das grandes cidades e capitais, no Ministério da Educação 

- MEC, iniciado em 2007, possibilitou-me perceber que as discussões da política 

educacional representadas no Plano de Desenvolvimento da Educação também 

se preocuparam com a infância em seus decretos, envolvendo, principalmente, 

os tempos para a criança ler e escrever. Políticas para as crianças, mas que 

pouco têm  escutado a criança. Essas concepções presentes nos discursos dos 

professores e nos discursos oficiais podem levar para a lógica de um único saber 

e reforçar os mecanismos de exclusão no contexto escolar, se o seu principal 

protagonista não estiver envolvido. 

Procurando estratégias para que as crianças pudessem privilegiar-se não de um 

espaço físico e tempo cronológico, mas de um tempo como potencialidade e do 

espaço como encontro de trajetórias, nos anos de 2010/2011/2012, participei de 

uma proposta que resultou na elaboração de um Currículo da Rede Municipal de 

Educação, para a construção de uma proposta local, levando em consideração 

as especificidades da infância e a diversidade nas formas de aprender.  

Assim, para dar continuidade à minha trajetória,  inscrevi-me para a seleção de 

doutorado, compreendendo a necessidade de um aprofundamento e de uma 

construção teórica sobre a questão que me inquieta, ancorando-me nos atuais 

estudos e pesquisas de crianças, que buscam colocá-las como sujeitos ativos, 

de autoria, protagonistas. Compreendendo que os processos educacionais 

devem ser feitos com e não para a criança e  levando em conta a  diversidade  
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de infâncias,  pretendia ouvir os discursos das crianças  e  suas contribuições 

para a construção de nossa aprendizagem sobre as vivências de suas infâncias.  

Foi assim que cheguei aqui! 

Com certeza, você está pensando que caí na armadilha do eu. Embora me 

permita, aqui, utilizar fatos de minha história, o que quero trazer  contando esse 

percurso não é como eu me tornei a docente ou a pesquisadora,  mas como, 

nesse caminho, o outro foi me alterando com a presença e o diálogo. Isso como 

meu pai me altera com suas leituras; como minha mãe me altera com sua 

humildade; como os bons professores me alteram mostrando que há uma escola 

onde se aprende; como os professores ruins me alteram  para que eu não atue 

da mesma forma; como quando o menino da Educação Infantil me leva à 

compreensão de que o que você diz não é o que o outro ouve, porque a resposta 

nem sempre vem ao encontro da pergunta; como as pessoas que dialogam 

comigo em minha vida profissional pessoal e acadêmica; como eventos que 

mostram como é, na outridade, que eu, como sujeito,  vou me configurando.  

Marisol: Os acontecimentos, os enunciados que vão tomando sentido para você 

é que vão te fazendo esse sujeito ético, estético e cognitivo7. 

Esse caminho também me traz a questão do valor, por quê e pelo quê o outro 

me dá mais ou menos valor, a que eu dou mais ou menos valor.  É na relação 

com o outro e pelo outro que vai se configurando o reconhecimento de minha 

potencialidade de ser professora, que meus amigos de sala a enunciam, que 

minha mãe enuncia, mas só eu posso decidir assumir tal enunciado. É preciso 

ter clareza de que só assumo tal enunciado porque compartilho dele, porque 

penso que: “sim, posso ser professora!”  

Da minha porta, vejo todos eles, aceno com a cabeça, agradeço e, como 

professora: preciso entrar!  

São muitas referências! Assim como outras, elas precisam estar nesta tese. Não 

é? O que pensa, Bakhtin? E você, Liliane Neves? 

                                                           
7 Notas pessoais. 
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Bakhtin: Em cada palavra há vozes às vezes infinitamente distantes, anônimas, 

quase impessoais, quase imperceptíveis, e vozes próximas, que soam 

concomitantemente8.  

Liliane Neves: Podemos pensar como as muitas vozes que ouvimos 

cotidianamente nos alteram e nos formam enquanto sujeitos sociais que somos 

e o quanto elas continuam ecoando em nossa consciência. Atitudes que 

tomamos acabam sendo uma resposta a essas vozes outras que dialogam 

conosco mesmo sem a presença física daquele indivíduo que nos provocou com 

seu discurso, atitude, gesto. Que tocou-nos em algum sentido. Estamos nesta 

alteridade permanente com o mundo, com este outro que nos altera e nos 

constitui. As respostas que o outro nos dá e nos exige continuam mesmo depois 

que ele não está mais presente no mesmo cronotopo. O encontro permanece 

como marca, como experiência única vivida. Não só no aqui e agora. O diálogo 

permanece dentro de nós, mesmo que não percebamos. As vozes que nos 

constituem ecoam permanentemente em nossa mente e a presença deste outro 

não vai se esgotar. Em muitos momentos da vida estaremos falando com ele 

internamente. E esta alteridade às vezes nos invoca a uma mudança, nos 

desestabiliza ou nos fortalece. Há momentos que lutamos para nos livrar dela, 

porém ela é viva e nos convoca à resposta9.  

Bakhtin: Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do 

mundo exterior a  minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.) 

com a sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio tomo 

consciência  de mim através do outros: deles eu recebo as palavras, as formas 

e a tonalidade para a formação  da primeira noção de mim (...) a consciência do 

homem desperta envolvida  pela consciência do outro. Mais tarde começa a 

adequar a si mesmo as palavras e categorias neutras, isto é  a definir  a si mesmo 

como homem independentemente do eu do outro10. 

Olhar para trás me faz olhar para frente também e enunciar sobre minha 

pesquisa.  

                                                           
8 Bakhtin (2003, p.330).  
9 Neves; Ferreira (2014, p. 46- 63).   
 
10 Bakhtin  (2003, p. 374). 
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1.5 Enunciando o fio  da pesquisa  

O que é o fundamental?  

Miotello: Vamos ao fundamental: a forma evidentemente que está grudada. 

Conteúdo e forma estão grudados com aquilo que Bakhtin vai tratar como 

sentido. A forma tem a ver com o sentido que aquele evento, aquele 

acontecimento passa como possibilidade a existir que ainda é uma proposta, um 

projeto, para outras pessoas, mas tem uma proposta, tem um projeto e a forma 

tem muito a ver11. 

Em minha pesquisa, a forma e o conteúdo, dialogo e compreensão, alteridade 

estão presentes em meu projeto de dizer.  Buscando com lupa o melhor meio de 

compreender as enunciações das crianças, converso com autores, converso 

com as crianças, converso com o grupo de pesquisa, com minhas amigas de 

trabalho, com poetas e comigo mesma. Estou conversando com vocês sobre  

meu projeto de dizer... Foram quatro anos pensando, conversando, escrevendo 

sobre meu projeto de dizer. Agora afirmo o que pretendo com esta pesquisa: 

escutar as enunciações das crianças para compreender os sentidos que elas 

trazem não só sobre o lugar do atendimento, mas sobre o aprender, sobre suas 

vivências na escola e na vida. Uso uma metodologia que possibilite ouvir as 

vozes dos sujeitos pesquisados de forma plurivalente e equipolente. Para isso, 

um projeto de dizer em que forma e conteúdo estejam juntos, o gênero conversa 

se apresenta com potencialidade para escutar as enunciações das crianças e 

como minha forma de enunciar na pesquisa. Essa tentativa se configura a partir 

de reflexões teóricas das obras do Círculo de Bakhtin e de autores como Geraldi, 

Miotello, Ponzio, Mello, Motta,  Santiago, entre outros, que buscam a 

compreensão dos conceitos de enunciação, gêneros discursivos, diálogo, 

compreensão e alteridade em suas obras. Busco, ainda, romper com o 

monologismo do pesquisador, ao investigar as vivências das crianças, através 

de suas próprias vozes e das dimensões que apontam em suas enunciações. 

                                                           
11 Participação de Valdemir Miotello –Defesa de dissertação  de Denise Tardan, realizada em 
02/08/2016. 
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Assumo o lugar de pesquisador que vive o acontecimento, mas que faz sobre 

ele um excedente de visão.   

O diálogo tem função  relevante nesta pesquisa, pois ele se dá entre sujeitos e 

entre discursos.  É no cotejo das enunciações presentes nas conversas com as 

crianças, com a teoria bakhtiniana e com outros textos relevantes, que vamos 

compreendendo os sentidos produzidos nesta pesquisa e a dimensão do lugar 

do aprender  das crianças. 

São nossos objetivos compreender as enunciações das crianças sobre o 

aprender, a partir da sua escuta; mostrar que a enunciação da criança é  

valorada, está em condição de horizontalidade, que ela é equipolente e que traz 

a sua perspectiva  sobre sua condição de aprender.  

Vou demarcando o caminho para compreender a tese que enuncio: a criança é 

potente em suas enunciações sobre seu aprender/não aprender.  Ela tem 

consciência de sua exclusão pelas posições que  ocupa no discurso  e  na escola 

e que, a partir de sua escuta, podemos repensar nossas relações tanto com a 

criança como com seus processos de aprendizagem. 

É preciso, ainda, compreendê-la como sujeito de pesquisa que tem autoria e a 

importância de seus conhecimentos sobre a realidade que vivencia como 

relevante ponto epistemológico em termos da construção de metodologias de 

pesquisa e conhecimentos científicos.    

Como cheguei a esta tese? Você terá que seguir meu fio para compreender! 

É como nos dizem Miotello e Marisol: 

Miotello e Marisol: Pensar as Ciências Humanas como a ciência do homem. E 

que sempre vai se apresentar como um ser expressivo e falante. E também o 

pesquisador é expressivo e falante. Assim são duas ou mais consciências se 

penetrando, estabelecendo fusão e distância; a fusão proporciona a penetração 

e a distância rende o excedente de conhecimento. Veja que Bakhtin nos provoca 

a não pensar em exatidão, em coincidência, em precisão, em resultados práticos. 

Essas questões não necessariamente são das ciências humanas. A ciência 

humana é feita do encontro de duas ou mais consciências; e feita com 
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penetração mútua e profunda, e com distância. Logo, Bakhtin está falando de 

uma outra ciência, uma heterociência12. 

O tempo voa não é mesmo?  Mas, como no romance de estrada, existe todo um 

percurso, encontros, desencontros e ainda será preciso muita conversa! Mas 

quero que conhecam um pouco da vida desses autores que pensaram nessa 

ciência como heterociência. 

  

1.6 O Círculo de Bakhtin  

Por onde começar a escrever quando desejamos falar da vida de pessoas? 

Valentín Volochinov: De fato, assim que começamos a refletir sobre um 

problema, assim que começamos a examiná-lo com atenção, de imediato nosso 

discurso interno – às vezes pronunciado em voz alta – toma forma de pergunta 

e resposta, de afirmações e de sucessivas negações. Para dizê-lo 

resumidamente: nosso discurso se fragmenta em intervenções separadas, 

maiores ou menores e toma forma dialógica13.  

Isso acabou de acontecer comigo agora! Estou aqui conversando com Mia 

Couto. Tenho um volume  de seu livro  “E se Obama fosse africano?” em minhas 

mãos e dialogo com ele de forma ativa, enquanto minha cabeça martela uma 

forma de trazer Bakhtin e seu círculo para o texto sem planificá-lo em uma 

bibliografia linear, comum nos gêneros biográficos... Suponho que Mia Couto 

sinta meu conflito:  

Mia Couto: Você já leu sobre o Guardador de Rios?   Depois da Independência, 

um programa de controlo dos caudais dos rios foi instalado em Moçambique. 

Formulários foram distribuídos pelas estações hidrológicas espalhadas pelo país 

e um programa de registo foi iniciado para os mais importantes cursos fluviais. A 

guerra de desestabilização eclodiu e esse projecto, como tantos outros, foi 

interrompido por mais de uma dúzia de anos. Quando a Paz se reinstalou, em 

1992, as autoridades relançaram o projecto acreditando que, em todo o lado, era 

                                                           

12 Miotello;Mello (2013, p. 219). 

 
13 Volochinov (2013, p.165). 
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necessário recomeçar do zero. Contudo, uma surpresa esperava a brigada que 

visitou uma isolada estação hidrométrica no interior da Zambézia. O velho 

guarda tinha-se mantido activo e cumprira, com zelo diário, a sua missão durante 

todos aqueles anos. Esgotados os formulários, ele passou a usar as paredes da 

estação para grafar, a carvão, os dados hidrológicos que era necessário registar. 

No interior e exterior, as paredes estavam cobertas de anotações e a velha casa 

parecia um imenso livro de pedra. Orgulhoso, o guarda recebeu os visitantes à 

entrada e apontou para a madeira da porta: — Começa-se a ler por aqui, para ir 

habituando os olhos ao escuro14.  

Por onde começar a ler quando desejamos falar da vida de pessoas? Como ir 

habituando nossos olhos para a existência do outro? A lógica temporal que se 

tornou predominante em nossos tempos modernos sempre aponta para o 

começo! “Conte uma história do outro, narre sua biografia”, “fale a partir do início, 

de seu nascimento”, diriam muitos! Se assim for, em se tratando do autor central 

desta tese, Mikhail Mikhailovich Bakhtin, teríamos que começar assim: nasceu 

na cidade de Oriol, no dia 17 de novembro de 1895. Essa forma de juntar o 

espaço com o tempo é bem conhecida! Mas, se voltamos ao Guardador de Rios 

e aos próprios postulados desenvolvidos por esse autor russo (sim, ele é russo, 

pois a cidade de Oriol [Орёл] é uma cidade da Rússia), não estaríamos 

contrariando suas formas de se relacionar com o mundo. Os rios estão em 

constantes percursos e fluxos, encontre-os em qualquer ponto e ali estarão suas 

águas,  misturando-se aos diversos elementos do mundo.  

Para Bakhtin, todo instante é nascimento ou ressurreição! Para quem propôs a 

palavra cronotopo (2014) como um dos conceitos-chave de sua teoria, podemos 

afirmar que o começo está em todo lugar. Pode ser em Oriol (que, por 

coincidência, está à margem de um rio, o Oka, principal afluente do Rio Volga) 

ou nas cidades de Vilno e Odessa, onde passou parte de sua infância, ou ainda 

São Petersburgo e muitas outras. Um análogo começo poderia ser a partir de 

sua morte, ocorrida aos 79 anos, no ano de 1975, mais precisamente no dia 07 

de março. Mas o fato é que não vivi sua vida de perto, nunca nos encontramos 

                                                           
14 Couto (2016,  p. 06). 
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pessoalmente, mesmo que parte de nossos tempos se deparem nas histórias 

“menores” que se entrelaçam com o grande tempo que nos forja. No ano de sua 

morte, eu estava com 10 anos, mas nem soube de seu falecimento! Mas isso 

também faz pouca diferença, pois é o próprio Bakhtin (2011, p. 102) que vai 

afirmar “Não sou herói da minha vida” . Assim, só posso conhecer momentos e 

lugares de sua existência pelas palavras outras. Pelas palavras de autores que 

o fazem renascer constantemente e neles acreditar, mesmo que seja pelo breve 

momento que antecedem outras descobertas e que acabam por desenhar 

facetas desconhecidas. 

E olha que, nessa caminhada de estudos em que mergulho, vejo, como o 

Guardador de Rios, que não são poucos os autores que evitam a morte desse 

homem russo, que estudou Filosofia e Letras na Universidade de São 

Petersburgo. Assim, busco, nas vozes desses outros, que me auxiliem na tarefa 

de trazer e manter sua vida. 

 Carlos Faraco, Gilberto Castro e Cristóvão Tezza: As circunstâncias históricas 

pregaram várias peças nas relações do mundo acadêmico com Bakhtin. 

Primeiro, as trevas stalinistas o condenaram ao ostracismo. Alguns dados 

biográficos: um exílio no Cazaquistão de 1929 às vésperas da segunda guerra 

e, depois de um emprego de professor de russo numa pequena cidade a 100 km 

de Moscou, uma posição docente numa inexpressiva instituição universitária na 

distante Saransk, da qual se aposentou em 1961, permanecendo, porém, na 

cidade até 1969, quando, em precário estado de saúde, foi autorizado a se 

mudar para Moscou. Em decorrência, Bakhtin vive um silêncio de 34 anos, o 

longo período que vai da publicação de seu livro sobre Dostoievski em 1929 e 

sua republicação em 1963, em meio ao degelo da era Krushev e por ingente 

esforco de um grupo de jovens professores de literatura da Universidade de 

Moscou que o haviam redescoberto15.  

 Suas obras chegam para nós, brasileiros, como traduções de traduções. Nossa 

porta de madeira para começar-se a ler por aqui, para ir habituando os olhos ao 

escuro, foi Marxismo e Filosofia da Linguagem (MFL)- problemas fundamentais 

                                                           
15 Faraco;Tezza;Castro (2011, p.09). 
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do método sociológico na ciência da linguagem (1995). Falava um pouco de sua 

vida...de seus amigos...de suas autorias.  

Marina Yaquello: Em 1920, instalou-se em Vitebsk, onde ocupou diversos cargos 

de ensino. Casou-se em 1920 com Helena Okolovitch, que foi sua fiel 

colaboradora durante meio século. Bakhtin pertencia a um pequeno círculo de 

intelectuais e de artistas entre os quais se encontravam Marc Chagal e o 

musicólogo Sollertinsky, amigo íntimo de Chãos Takovitch. Também fazia parte 

deste círculo um jovem professor do Conservatório de Música de Vitebsk, V. N. 

Volochinov e, ainda, P. N. Medviediev, empregado de uma casa editora. Os dois 

tornaram-se alunos amigos devotados e ardorosos admiradores de Bakhtin. Este 

círculo, conhecido sob o nome de círculo de Bakhtin", foi um cadinho de ideias 

inovadoras, numa época de muita criatividade, particularmente nos domínios da 

arte e das Ciências Humanas. Ainda que contemporâneo dos movimentos 

formalistas e futurista, ele participou de nenhum deles.  Em 1923, atacado de 

osteomielite, Bakhtin retornou a Petrogrado. Impossibilitado de trabalhar 

regularmente, deve ter passado por uma situação material difícil. Seus discípulos 

e admiradores, Volochinov e Medviédiev, seguiram-no a Petrogrado, animados 

pelo desejo de vir ajudar financeiramente a seu mestre e, ao mesmo tempo, 

divulgar suas ideias(...)16.  

 Ano passado (2017),  a obra MFL voltou em nova publicação,  falando agora 

também dos autores e teorias da época que a influenciaram. Sheila Grillo, a 

organizadora dessa nova edição de MFL, aponta o termo Filosofia da Linguagem 

no título da obra como uma das chaves de compreensão. 

 Sheila Grillo: No contexto brasileiro em que a obra foi recebida, esse domínio 

não tem muita ressonância. No entanto, se pensarmos no diálogo estreito que a 

obra estabelece com autores russos e alemães do século XIX e início do século 

XX, concluiremos que a expressão tem uma importância capital para a 

percepção das questões teóricas colocadas na obra17. 

                                                           
16 Bakhtin (Volochinov) (1995, p.11). 

 
17 Grillo in Volochinov (2017, p. 11). 
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Localiza-se  o significado de Filosofia da Linguagem na Nova Enciclopédia de 

Filosofia em quatro tomos (2010): 

 FILOSOFIA DA LINGUAGEM - campo de pesquisa da filosofia em que não 

somente é analisada a inter-relação entre pensamento e linguagem, mas se 

evidencia o papel constitutivo da linguagem, da palavra e da fala às diferentes 

formas de discurso, à cognição e às estruturas da consciência e do 

conhecimento. O termo "filosofia da linguagem" foi proposto por P I. Jitiétski 

(1900), A. arty (1910), K. Vossler (1925), O. Funke (1928), M. M. Bakhtin e W. 

N. Volochinov (1929)18. 

Um ponto relevante dessa obra está na discussão sobre a relação pensamento 

e linguagem, abordando sobre como o sujeito lida com a alteridade. Ou seja, o 

foco está na relação sujeito mundo. Esses três autores optam por abordagens 

com fundamentação filosófica para tratar tanto da linguagem quanto das artes, 

o que os afasta de teorias formalistas da época. 

 MFL também é minha porta de madeira. Faço sua leitura em 2004, buscando 

uma compreensão de teorias histórico-culturais, ainda no mestrado. Retorno à 

leitura em 2014, praticamente dez anos depois, mas minha chave de leitura já 

não é mais a mesma. Agora, busco compreender as enunciações de crianças 

em seus processos de aprendizagem. Os primeiros capítulos de MFL, 

subjetivismo/ objetivismo, apenas me conduzem para sua segunda parte em que 

enunciação/interação verbal e discursos de outrem tomam sentido para meu 

tema de estudo.  

Acreditávamos que ele (Bakhtin) era o autor de várias obras, mas, se um é 

pouco, dois é bom, três, aqui, não é demais: Mikail Bakhtin, Valentín Volochinov 

e Pavel Medviédev19 eram interlocutores.  Sim! Tiveram consonâncias e 

dissonâncias sobre essas ideias, debates acalorados sobre autorias.  Sobre 

essa questão, Ponzio foi ponderado  e não pude deixar de concordar com ele: 

Augusto Ponzio: Não me interessa aqui determinar a parte efetiva de cada um, 

entre Bakhtin, Medveidev e Volochinov, desenvolveu na elaboração e realização 

dos textos produzidos entre 1926 e 1930, no círculo de Bakhtin e nem os reais 

                                                           
18 Ibidem 
19 Grafia conforme apresentada na tradução do livro Método formal nos estudos literários.    
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motivos que levaram cada um a atribuir-se determinadas obras ao invés de 

outras [...] Certo é que, entre todos esses textos do período indicado e naqueles 

posteriores de Bakhtin, encontram-se pontos de convergência não somente 

pelas posições expressas, mas também no plano formal. Existe entre eles  uma 

relação de confirmação-integração [...] a questão da “paternidade” passa em 

segundo plano também em consideração ao fato que nestes textos, 

precisamente, vem teorizado o caráter dialógico, a natureza comum da palavra, 

como expressamente diz em Volochinov (1929) a “paternidade verbal” ou a 

“propriedade privada da palavra” são conceitos muito relativos e em certos 

casos, mistificantes20.   

Entre consonâncias e dissonâncias de ideias, descobrimos, nessas palavras 

(ditas e grafadas), uma das grandes expressões que fizeram parte da vida desse 

autor: os círculos! Quiçá por aqui tenhamos um outro começo importante: pensar 

não em um ou outro autor, mas olhar essa grande produção teórica que se 

instituiu em círculos, em rodas de conversas, em trocas dialógicas. O círculo não 

tem um começo: é um círculo. Era um momento de efervescência de ideias na 

Rússia, vários grupos se encontravam para a discussão de temáticas diversas 

que pudessem contribuir para o desenvolvimento intelectual e cultural. Vários 

círculos! 

Bakthin: em entrevista à Duvakin mesmo conto que participei de pelo menos 

dois: Omphalos e Opojaz21.  

Nomes de círculos de discussão, mas onde estava o Círculo de Bakhtin?  

João Wanderley Geraldi: Obviamente o círculo jamais existiu como algo 

institucionalizado, vinculado a alguma academia específica, em cujos arquivos 

se poderiam encontrar seus rastros. Mas seus componentes, nem sempre os 

mesmos em todas as cidades, se reuniam como comprovam tanto as 

repercussões na imprensa (desde Nevel) quanto as fotografias que ainda 

circulam entre nós (...). Parece indiscutível que Bakhtin tivesse alguma 

capacidade de agregar e produzir interesse pelas discussões. Por isso, como 

ensina Ponzio, o que caracteriza como “Bakhtinianos” são os temas, os 

                                                           
20 Ponzio  (2013, p.11). 
21 Bakhtin, M, Duvakin (2012, p. 56). 
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interesses, as perguntas o modo de busca de respostas em diálogo constante 

entre os membros do grupo. É neste sentido que se deve entender o “Círculo de 

Bakhtin”22.  

Ponzio: O “círculo de Bakhtin” não era uma “escola” no sentido acadêmico do 

termo, nem Bakhtin era “líder” “diretor de escola” nem neste sentido um “mestre” 

desta forma não apenas a expressão “círculo” é um equívoco se for atribuído a 

ele um significado  de escola , mas ainda mais  a expressão “ de Bakhtin”, se 

entendida em termos  de derivações pertencimento, de genealogia. Trata-se de 

um grupo  de uma intensa e afinada colaboração, e clima  de amizade, em 

pesquisa comuns, a partir  de interesses e competências diferentes23.  

Aos poucos, meus olhos vão se acostumando ao escuro. Começo também a 

distinguir os autores. É uma grata surpresa saber que Volochinov nasceu em 

São Petersburgo em 1895, no mesmo dia em que eu nascia 70 anos depois: 30 

de junho! Como Bakhtin, sua história também tem percalços:  

Geraldi: De 1904 a 1913 fez seus estudos   secundários; aos 18 anos entra na 

Faculdade de Direito. Em 1917, tendo o pai abandonado a família, nosso autor 

suspende seus estudos   universitários para trabalhar como instrutor e em 1918 

assume o lugar de presidente do comitê executivo dos colaboradores do tribunal 

popular do distrito de Petrogrado” e de secretário de bureau dos assuntos 

criminais. No início de 1919, a convite do amigo Boris Zubakin, vai para Nevel, 

onde começa a surgir o grupo de amigos reunidos não institucionalmente, mas 

informalmente para estudos e discussões, incluídas entre seus temas a questão 

religiosa e a filosofia de Kant24. 

Quando o grupo de Nevel se dispersa em 1920, Bakhtin, Volochinov e 

Medviedev vivem na cidade de Vitebsk. Depois, Volochinov volta para 

Petrogrado, onde reencontraria novamente seus colegas de círculo. Volochinov 

retoma seus estudos de literatura na Universidade  e tem uma vida acadêmica e 

profissional próspera, mas rápida, pois rápida também é a ação da doença sobre 

seu corpo: tuberculose! Quando partiu, em 1941,  deixa-nos  o Freudismo e 

                                                           
22 Geraldi in Volochinov (2013, p.10). 
23 Ponzio apud Geraldi  (2013, p.10).  
24 Geraldi, ( 2013, p.10) 
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Marxismo e Filosofia da Linguagem. Também lhe é atribuído, nunca sem 

controvérsias, o ensaio: Palavra na vida palavra na poesia.  

Ah, Volochinov, sua produção me é cara, tem muito a contribuir com meus 

estudos: enunciações!  Mas é conhecendo Medviedev que descubro isso, pois 

as palavras outras que criam a vida outra não são apenas as grafadas em 

páginas de obras, teses, dissertações ou monografias, mas também as ditas, as 

oralizadas nas enunciações dos grupos que vivemos e habitamos e, claro, nos 

habitam. Foi num encontro com o Grupo de Estudos de Gêneros do Discurso – 

GEGe – da Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR - que tomei 

conhecimento dos escritos de Medviedev sobre gêneros discursivos e 

enunciações (depois conto mais sobre isso). Costumamos  ouvir mais  falar  de 

Bakhtin e de Volochinov, mas  esse terceiro autor, nascido em 04/01/1892, que, 

em alguns livros, é apresentado como sem expressão, em sua biografia nos é 

apresentado como uma pessoa que atuou ativamente durante seu vida, 

principalmente em Vitebstk.  Pavel Nikocolai Medviedev, na versão de MFL de 

1995, era apresentado como um empregado de editora. Já na versão de 2017, 

sabemos que era formado em Direito e que frequentou cursos avulsos de 

História e Filologia, publicou artigos em revistas e jornais, participou da primeira 

guerra mundial. Medviedev foi um articulador,  vereador, prefeito, presidente de 

comitês.   

Mas o que me toca nesta história é a frase: ... e que as letras revelaram ser sua 

vocação (GRILLO, 2017, p. 248). Creio que sua ligação com a literatura e suas 

muitas iniciativas no campo cultural fizeram toda a diferença para esse encontro 

que se daria no Círculo de Bakhtin.  

Sheila: Após a reviravolta de outubro, continua a participar ativamente na 

construção cultural pós-guerra, empenhando-se na formação do meio 

profissional humanístico-cultural em Vitebsk. Ele organiza a Universidade 

Popular (Proletária) de  Vitebsk, onde dá aulas de literatura e sociedade russa 

do século XIX,  e ele é eleito reitor; publica (...) Notas da universidade proletária, 

cria "A sociedade de estética livre “e um seminário de sociologia  na 

universidade, lança a revista municipal skibsst ("Arte"); dirige espetáculos no 

teatro municipal como diretor; por sua iniciativa começa a trabalhar o 

Literaturnaia  stúdiia (o estúdio da literatura). Essas e muitas outras iniciativas 
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de Medviédev, juntamente e simultaneamente com as atividades sociais e 

artísticas notáveis dos pintores Marc Chagal, Mstislav Dobujinski, Kazimir 

Malievitch, do maestro Hikolai Malké, com o círculo científico-filosófico 

bakhtiniano, como também a atividade de outros representantes da 

intelliguentsia, contribuíram para o surgimento de um fenômeno cultural que 

entrou para a história da Rússia com o nome de "Renascença de Vitebsk”25.  

Não é por acaso que, ao se lembrar daquela época, Bakhtin chamou Medveidev 

de “teórico da literatura”, considerando que seu Círculo não nascera em Nevel, 

mas em Vitebsk, onde ocorrera o feliz encontro deles, já que foi nessa cidade, 

em 1920, que se iniciou essa aproximação entre os dois autores que daria início 

ao dialogo cientifico e a amizade vitálicia..  

Nesse período, Bakhtin estava atento aos estudos da Poética.  Ele deixa isso 

claro em suas correspondências com Kagan :  

Bakhtin: Nos últimos tempos trabalho exclusivamente na estética da criação 

verbal (...) agora estou escrevendo um livro sobre Dostoievski que pretendo 

finalizar em breve (...). 

Mas talvez a mesma articulação que faz de Medeveidev alguém que dialoga, faz 

dele alguém perigoso para o sistema vigente.  

Kranóv Levítin: Foi preso o mais popular de nossos docentes, o professor 

Medeveidev, famoso conferencista e conhecido em Lenigrado inteira. Por quê? 

Para quê?  Ninguém sabe...?26  

Tão conhecido e estimado em sua época, seus alunos o perseguiam pelos 

corredores da Universidade e por aqui demoramos tanto para conhecê-lo: o 

destruidor do Formalismo.  

Sheila: Medviédev tornou-se o fundador de uma teoria da literatura, à qual (em 

oposição ao método formal) foi dedicada sua monografia (...) (O método formal 

nos estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica, 1928). Com 

esse livro, o Instituto de História Comparada e de Literatura e das Línguas do 

                                                           

25 Grillo in Volochinov (2017, p. 11). 

 
26  Grillo in Volochinov (2017 p. 253). 
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Ocidente e do Oriente (...), onde Medviédev trabalhava, sem ser seu funcionário, 

começou uma série de trabalhos em poética. (...) Os trabalhos de Medviédev 

conseguiram lançar os fundamentos de uma “ciência da ideologia” de uma 

poética sociológica de uma teoria do gênero e da futura semiótica27.  

Frente a vida desses três autores que se encontraram na correspondência de 

ideias, na construção conjunta de produções  em busca de uma teoria   que 

dissesse desse sujeito no mundo, sobre suas contribuições pensadas e vividas 

de modo coletivo, da forma como  Bakhtin coloca em O autor e o herói : “ a  voz 

pode cantar só em um clima cálido, em um clima  de possível apoio de coro, de 

não solidão sonora  de princípio”.  Podemos ouvir cada um  e os três ao mesmo 

tempo, em coro,  dizer a frase de Blok  que  M.V. Ludina  usou para falar da 

atmosfera reinante  no  Círculo de Bakhtin 28: 

Eu escutei o barulho das páginas da história sendo viradas. 

Como no texto de Mia Couto, em que a guerra desestabiliza o projeto de cursos 

fluviais, as trevas stalinistas levam Bakhtin a um exílio no Cazaquistão e a uma 

posição como professor em uma pequena cidade perto de Moscou. Mas, como 

o Guardador de Rios, a imposição de um período de silêncio de 34 anos e a 

morte de seus amigos e interlocutores não impediram uma densa produção que 

se estendeu até sua morte em 1975. Redescoberto por alunos  da universidade, 

para nossa sorte, ele foi o guardador da Filosofia da Linguagem e, se o 

personagem de Mia o faz com carvão, pelas paredes e portas, Bakhtin também 

guarda o que pode, como pode, em textos publicados por outros, em textos 

inacabados, não revisados, deteriorados com o tempo e com dúvidas em sua 

cronologia. Mas, delineando sua Filosofia da Linguagem e a Estética da Criação 

Verbal que, inegavelmente, alteram o modo de se olhar para a linguagem.   

Grafias nas paredes com carvão foram a forma que o Guardador de Rios teve 

para não perder os registros de algum rio presente no continente africano. 

Grafites se espalham pelas paredes de muitas localidades do mundo, vocábulos 

são impressos aos milhares em todos os cantos do planeta, notas, anotações, 

palavras faladas, contos...A vida se entrelaça nos espaços e tempos, nos 

                                                           
27 Grillo  in Medviédev (2012, p 252). 
28 Grillo  in Medviédev (2012, p 250). 
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sentidos dos cronotopos que habitam, mas que  têm como valor  o desejo do não 

esquecimento do outro.  

Fiz das palavras outras, de autores que se encontram com as palavras de 

Bakhtin, Volochinov e Medviédev, palavras que se encontram com as  minhas, 

ressignificadas na escrita deste capítulo, tentando dar a ver uma vida que não 

foi minha, mas que se encontrou com a minha e também a transformou. Minhas 

palavras podem lembrar novos rios ou podem ser apenas mais palavras ditas. 

Mas, como qualquer palavra, são notas de criação de outras. Assim conheci 

Bakhtin, Volochínov, Medeveidev e outras pessoas. Assim soube de fatos de sua 

vida acadêmica profissional e cotidiana. Fronteiras  onde  nos encontramos,  

como o próprio Bakhitn afirmou: 

Bakhtin: O homem não possui território interior soberano, ele está inteiramente 

e sempre sobre uma fronteira; olhando o interior de si, ele olha nos olhos do 

outro ou através deles. Não posso dispensá-lo, não posso tornar-me eu mesmo 

sem ele; devo encontrar-me nele, encontrando-o em mim29.  

Marisol: Mas você  vai falar  de seus estudos ? 

Não se preocupe, vamos encontrá-los durante nossas conversas. 

 

1.7 Conversando sobre a Pesquisa Com (RechercheAvec)  

Bevenue! Diz a placa pela qual passo no corredor a caminho da retirada da 

bagagem... 

Inacreditável! Estou mesmo aqui! Na França, em Paris! 

O caminho até a bagagem era longo, mas o caminho para chegar aqui foi mais 

longo ainda, me inscrevi no processo de doutoramento sanduiche ofertado pela 

CAPES e até quinze dias atrás não tinha certeza se viria. Quando comecei o 

processo? Oficialmente em setembro de 2016, mas a proposta o contato com o 

professor orientador e a preparação de todos os documentos necessários para 

a seleção começou bem antes.  Gilles Monceau, o orientador, havia vindo ao 

Brasil para um encontro na Psicologia, sua orientanda, brasileira que morava em 

                                                           
29 Bakhtin (2003, p. 341) . 
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Paris, fazia uma pesquisa de um estudo comparativo entre a educação infantil 

no Brasil e na França. Uma das cidades escolhidas para o estudo era Juiz de 

Fora e ela quis me entrevistar por minha participação no processo de transição 

das creches da assistência para a Educação, depois de duas de uma longa 

entrevista passamos para uma conversa informal onde falávamos de nosso 

projetos e nossas opções teóricas. Silvia me contou então de seu orientador do 

trabalho que fazia com analise institucional e sua discussão sobre implicação. 

-Os textos dele estão em francês, mas ele vem sempre ao Brasil e tem um livro 

traduzido que fala sobre a implicação...  

-Ah, quero esta referência então... 

-Tem uns artigos de revistas que ele foi convidado para escrever, ai você pode 

ler os artigos e ver se te interessa.  

Ouvia atenta, enquanto Silvia me explicava como era esse processo de entrada 

nas instituições e de compreensão das implicações dos sujeitos com estas. Eles 

trabalhavam com os profissionais das escolas, mas eu logo pensei nas crianças, 

fui interrompida pela voz de Silvia. 

Silvia: E tem o grupo do Rechercheavec, você conhece?  

 RecherchecAvec?  

Silvia: Sim, “Pesquisa com”! 

RechercheAvec é uma rede internacional interdisciplinar de língua francesa. 

Quero saber mais e busco informações:  

Pesquisa Com" a pesquisa reúne uma diversidade de estruturas de referência e 

metodologias utilizadas em vários campos das ciências humanas e sociais. É 

definido pelo lugar dado, em processos de produção de conhecimento, aos 

sujeitos diretamente envolvidos pelo objeto da pesquisa. RechercheAvec nasceu 

do desejo de pesquisadores, envolvidos em ciências humanas e sociais e 

profissionais envolvidos em educação, saúde e intervenção social, para criar 

solidariedades e alianças interdisciplinares e internacionais.  

Queremos contribuir com pesquisas adaptadas a novas realidades humanas e 

sociais cada vez mais variáveis, complexas e diversificadas. A 
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rede RechercheAvec nos permite realizar conversas epistemológicas, teóricas, 

metodológicas, práticas e éticas sobre nossa pesquisa. 

Os membros da nossa rede ResearchAvec reconhecem a importância do lugar 

dado aos sujeitos-atores e ao relacionamento pesquisadores / praticantes / 

sujeitos-atores no processo de pesquisa e os procedimentos de 

intervenção. Inovamos e propomos alternativas, baseando-se nas experiências 

subjetivas de realidades e colocando-as em seus contextos sociais, econômicos, 

culturais e políticos. 

A Pesquisa com   desenvolve uma reflexão coletiva que contribui para o avanço 

desta modalidade de pesquisa e seu melhor reconhecimento social e 

institucional. Nossa rede oferece eventos locais e internacionais: simpósios, 

mesas redondas, conferências, etc. Nossa plataforma digital é um espaço para 

trocas e publicações interativas: artigos, ingressos (reflexões, relatórios, etc.) e 

produções audiovisuais (resultados de pesquisa, documentários, entrevistas, 

etc.). 

RechercheAvec é uma fonte de ferramentas científicas e epistemológicas, 

metodológicas, éticas e práticas e referências para pesquisadores e parceiros 

em ambientes institucionais, comunitários e comunitários. 

Na Pesquisa com a missão é promover o desenvolvimento da pesquisa "com", 

contribuindo para a divulgação e aprimoramento do conhecimento e métodos 

científicos, com vistas a melhorar a qualidade da pesquisa nas comunidades e 

na comunidade acadêmica. 

 

Vou lendo e elencando as consonâncias :  

“Os membros da nossa rede Researchavec  reconhecem a importância do lugar 

dado aos sujeitos-atores e ao relacionamento pesquisadores / praticantes / 

sujeitos-atores no processo de pesquisa...” nosso grupo,  com o Circulo de 

Bakhtin  também quer “pesquisar com” não sobre, nem para,  mas com os 

sujeitos , por isso também reconhecemos a importância da mudança de olhar 

para esse sujeito! Essa perspectiva da Rechercheavec nos leva a visão de 

Bakhtin de que não nos cansamos de falar: o sujeito da pesquisa é expressivo e 

falante!    

Queremos contribuir com pesquisas adaptadas a novas realidades humanas e 

sociais cada vez mais variáveis, complexas e diversificadas. A 
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rede RedeAvec nos permite realizar conversas epistemológicas, teóricas, 

metodológicas, práticas e éticas sobre nossa pesquisa. 

Nosso grupo também tem se debruçado em olhar para as pesquisas e tentar 

fugir de suas abstrações, buscamos outros grupos para dialogar, pensar e 

construir práticas de pesquisas.  

 

Agora estou aqui em na Université Cergy-Pontoise conversando com os 

pesquisadores sobre a pesquisa com. 

 

 A Rede Recherche Avec ( Pesquisa Com) 

 

 Para conhecer e compreender melhor esta Rede, trago para cá as informações 

sobre esta rede internacional de Pesquisa.30 

Qualquer troca com o outro supõe que podemos unir as duas extremidades do 

mesmo fio: considere ao mesmo tempo o outro como bastante similar para que 

a troca seja possível, mas também como diferente, como inscrito em um mundo 

cujas coordenadas  nos escapam pelo menos em parte 

Ellen Corin, 2013 

 

A primeira edição do simpósio "RechercheAvec", ocorreu em Otawwa, lugar em 

que os pesquisadores do Canada se reuniram com pesquisadores do Brasil, 

França  para discutir o sobre a” pesquisa com” e  tema da ética tornou-se um 

tema unificador. Embora a ética não fosse o tema geral do simpósio, ela 

apareceu nas reflexões durante as discussões do simpósio, pois era um mote 

que propiciava o debate sobre pesquisas de práticas sociais e políticas  no 

âmbito da saúde e da educação. Posteriormente, no encontro de Niterói a 

continuidade do tema sobre ética, levou à discussão da alteridade que se tornou 

o tema desse segundo Simpósio   

                                                           
30 Informações do site  http://rechercheavec.com/niteroi-2016/ 

http://rechercheavec.com/niteroi-2016/
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 . Nós oferecemos uma porta de entrada tripla. 

Em primeiro lugar, conhecer o outro (sócio, empregado, sócio, etc ..) quando a 

pesquisa com requer a compreensão do lugar que cada um ocupa no processo 

de produção de pesquisa e conhecimento. 

Em seguida, o outro em práticas profissionais no ramo de cuidados, psicologia, 

ação social, etc ... onde em vez do outro já está enquadrado, definidos e 

localizados na relação dentro das instituições. 

E finalmente, as relações entre si dentro da comunidade de pesquisa (a outra 

disciplina, a outra postura epistemológica, a outra estrutura teórica, a outra em 

meus canteiros ... a separação, a desvalorização, tensão ou indiferença). O 

relatório a outro pesquisador também pode tomar o caminho do diálogo, a 

passagem necessário através transdisciplinar para pensar a complexidade dos 

objetos atuais (Morin, 1997). 

 Conheça uns aos outros ou categorize 

Realizar pesquisas com as pessoas mais afetadas exige uma reunião com outras 

pessoas que não compartilham todas as referências do pesquisador e que não 

vivem completamente como ele. Na postura comum de realizar pesquisas 

"sobre" outras, a alteridade tende a ser considerada como um fato a ser 

objetivado por categorizações sociológicas. O outro, no qual o pesquisador 

investiga, é então considerado "desprivilegiado", "aborígene", "criança 

abandonada", "sujeito dependente", "deficiente" ou "cuidador". Essa 

sociologização e / ou psicologização da alteridade podem então fazer parte 

dessas reações contratransferenciais identificadas por Georges Devereux 

(1981). 

A distância com o outro que gera esse tipo de categorização também limita as 

possibilidades de expressão e compreensão. O outro não é então considerado 

mais como um instrumento necessário para o estabelecimento de dispositivos 

de normalização e regulação, e não como um membro de uma comunidade 

interpretativa (Sandoval Schmidt, Maria Luisa, 2006) 
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Ao adotar uma postura e uma abordagem de pesquisa o pesquisador tenta 

reduzir a distância com os sujeitos da pesquisa. Um dos objetivos da 

pesquisa com (os sujeitos envolvidos) não é para chegar a encontros reais, para 

produzir conhecimento que dá lugar à lógica interna, ao significado ou mesmo 

aos sonhos de um e daquele que é estranho a nós? Estes são chamados, de 

maneiras variadas, para contribuir para a construção do dispositivo de pesquisa 

e / ou o trabalho de interpretação que será feito com os dados. O atrito com o 

outro, com sua linguagem, sua experiência, sua trajetória, sua visão de mundo, 

suas práticas sociais e as ressonâncias e tensões que tudo isso produz no 

próprio pesquisador se manifestam nas várias etapas do processo. Pesquisa e 

não apenas ao analisar os dados. 

Alteridade nas práticas profissionais 

Nas chamadas profissões de "relacionamento", as práticas profissionais são 

direcionadas a outra para educar, cuidar, ajudar e mais amplamente 

acompanhar. É frequentemente do ângulo psicológico ou psicanalítico que essa 

relação com o outro é analisada com a tentativa de desenvolver a distância 

"certa". Muitos dispositivos para analisar práticas profissionais, muitas vezes 

inspirados pelo trabalho de Balint, foram experimentados e divulgados para esse 

fim. A maneira pela qual o profissional pensa do outro e intervém com ele é 

frequentemente informada pelo trabalho de pesquisa que lhe permite lidar com 

a alteridade, às vezes mais perturbadora do que ativa a intimidade com o 

profissional do que por esta. Que ela é estranha. 

Na intervenção social, a visão do outro como semelhante está emergindo em 

novas abordagens cada vez mais populares para a intervenção dos pares. A 

intervenção baseia-se nas múltiplas formas de intercâmbio com esses outros 

que se assemelham a mim e, em última instância, consiste em reconstituir uma 

comunidade por meio de reconhecimento (Belo e Rivard, 2007). 

 Alteridade no instituto científico 

Nas ciências sociais e especialmente no Brasil de hoje, o problema da alteridade 

está ligado ao da produção de subjetividades. É de fato pela relação dos seres 
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humanos com objetos, práticas e forças sociais, por conjuntos heterogêneos e 

conexões complexas que a subjetividade é produzida (Rose, 2001). A realização 

de pesquisas com os sujeitos por elas confrontados confronta o pesquisador com 

tais dinâmicas que são inextricavelmente individuais e sociais. 

A história da antropologia é atravessada, talvez mais do que outras ciências 

sociais, por debates e, às vezes, por uma consciência brutal de como o outro é 

tratado pelo pesquisador. Na situação colonial, quando os investigadores passou 

territórios ocupados militarmente por seu próprio país, a assimetria de posições 

entre entrevistador e entrevistado foi tanto determinada pela relação entre 

observador e observado por ele entre colonizador e colonizado. 

Com o desenvolvimento de uma etnologia "próxima", a relação não é 

fundamentalmente transformada entre o etnólogo pertencente a uma classe 

intelectual culturalmente dominante e o outro, cujas práticas e crenças ele 

estuda. É, além disso, segundo Lourau, a recusa em considerar suas próprias 

implicações nos objetos que estuda como na sociedade em que vive, que o 

sociólogo ordinariamente constrói seu status (Lourau, 1981). 

A pesquisa de Jeanne Favret-Saada sobre feitiçaria no interior da Normandia, 

na década de 1970, testemunha as tensões internas de um legado de 

pesquisa. Os inquiridos, tendo resistido por muito tempo à investigação do 

investigador, vão finalmente atribuir um lugar no dispositivo de feitiçaria (Favret-

Saada, Contreras, 1981). Ao fazer isso, eles atribuem um ao dispositivo de 

pesquisa. 

Por sua parte, o antropólogo e psicanalista Ellen Corin evoca a mudança 

necessária, movendo o pesquisador no mundo do outro, em ordem, para não 

pegar a diferença e deixar com sua bagagem, mas para renovar o seu visual, 

seu pensamento e seus valores. A antropologia, forçada a reconsiderar sua 

participação na "alteração do outro" e sua essencialização, não escapa hoje ao 

contexto de globalização que homogeniza e que uniformiza universalidade. No 

Ocidente, a ênfase na Incerteza das culturas torna a alteridade do outro 

incompreensível e ameaçadora. Como, no encontro com o outro, a 
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pesquisa com, pode participar na exploração de "geografias de outros lugares" 

de maneira diferente e em novas possibilidades de pensamento? 

Alteridade entre pesquisadores  

Embora seja evidente pensar a alteridade entre o pesquisador e seus "sujeitos", 

é menos comum pensar nisso entre os profissionais da pesquisa. O contexto 

atual das instituições científicas é de status precário e crescente competição 

entre pesquisadores. A "comunidade científica" é constantemente atravessada 

por conflitos que podem ser conflitos teóricos, mas também o produto de uma 

competição pelo acesso a financiamento e posições. Relações de dominação se 

desenrolam entre disciplinas, entre correntes e dentro delas. Se uma visão 

funcionalista desse fenômeno pode levar a considerar que essas tensões são o 

motor do progresso científico, 

Ao empurrar o reflexo um pouco mais longe, essa alteridade "nobre" não 

esconde os outros? Assim, não joga dentro da instituição científica as mesmas 

relações de poder que em todas as sociedades humanas: entre homens e 

mulheres, entre origens socioeconômicas, entre grupos políticos, religiosos e 

profissionais? 

Com o desenvolvimento de projetos de pesquisa multidisciplinares, 

multidisciplinares ou com múltipla e multi-referencialidade, a alteridade é 

domada? A pacificação do relacionamento com o outro é desejável? 

Com o desenvolvimento de projetos de pesquisa multidisciplinares, 

multidisciplinares ou com múltipla e multi-referencialidade, a alteridade é 

domada? A pacificação do relacionamento com o outro é desejável? 

Não podia imaginar que em 2017 viveria isso pessoalmente, em conversas com 

Pascal Fugier, Dominique Samson, Elodie Mesquita, Silvia Valentim, Claire de 

Saint Martin, além de encontro com outros membros como Margarite Soulière  do 

Canadá, Solange Labbate, Cinira Fortuna  daqui  Brasil.  
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Conversas cotidianas...  

 

O que está fazendo aí, no meio de tantas caixas?  

Walter Benjamin:Desempacoto minha biblioteca. É, faço isso. Os livros ainda 

não chegaram às prateleiras, ainda não foram tocados pelo tédio ligeiro da 

organização. Não posso passar seus lugares em revista diante de uma 

audiência gentil. Não precisa ter medo disso. Ao contrário, devo convidá-lo a 

atravessar comigo a desordem dos caixotes escancarados. 

Bem que gostaria, Benjamin, mas hoje também arrumarei minha estante.  

Benjamin: É, quando se aproxima das montanhas de caixas para 

garimpar livros e os traz à luz do dia – ou melhor, da noite — quantas memórias 

aparecem! Nada sobrepõe à fascinação de desempacotar com clareza que a 

dificuldade de parar essa atividade. Comecei no meio-dia e já era meia-noite 

quando cheguei à última caixa.  

Tem razão... quando garimpo os livros não só memórias, mas quantas 

possibilidades aparecem!  

É impressionante como os arrumamos a partir dos eventos que estamos 

vivendo. A vida tá ali, os livros lado a lado se encontram com nossos encontros. 

 

 Conversa com Walter Benjamin31  

 

 

 

 

 

                                                           
31 BENJAMIN, Walter. Como colecionar livros. Disponível em: 

https://ensaiosenotas.com/2016/03/02/walter-benjamin-como-colecionar-livros/ Acesso em: 

26 set. 2016 

https://ensaiosenotas.com/2016/03/02/walter-benjamin-como-colecionar-livros/
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 1.8 A conversa na estante: Ouço vozes! 

 

 

 A estante- Reginaldo Lima 

  

O que você disse?  

Volochinov:  Um autor se dispõe a escrever algo, senta-se diante da mesa e olha 

impotente a folha de papel branco diante dele. Antes de pegar a caneta e dispor-

se a escrever, tinha tantas ideias em mente, detalhes, o conteúdo de sua futura 

primeira novela. Além disto, recém havia começado a escrever aquela novela 

que em sua mente parecia já ter tomando forma definitiva, e imediatamente teve 

que enfrentar uma série de problemas. Em que pessoa fazer a narração? Deve 

ser ele próprio autor, aquele que narra ou algum dos personagens dos 

personagens? E se o narrador é um dos personagens da novela, qual deve ser 

a linguagem?32 

Enquanto ouvia as palavras de Volochinov ditas no texto Que é a linguagem, 

pensava na escrita do pesquisador e tomava para mim essas palavras.Bem, eu 

                                                           
32 Volochinov (2013, p. 131). 
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tinha um projeto de pesquisa, “a novela começada...”, o projeto com o qual entrei 

no doutorado, mas, após dois períodos, “sentada diante da mesa”, ainda olhava 

impotente “para o papel em branco”. 

Ah, isso também já te aconteceu? 

Sim, tinha todas as ideias em minha mente e estas já pareciam ter tomado forma 

definitiva: “usarei essa e essa teoria, os sujeitos serão de tal escola, com idade 

de tanto a tanto, precisarei contextualizar a escola”. O roteiro de pesquisa 

completo se formalizava, partiria da questão de como as crianças compreendem 

o seu encaminhamento para o atendimento especializado e os processos que o 

envolvem, com o objetivo de compreender como a criança relata: sua percepção 

do encaminhamento, sua relação com a escola e o local de atendimento, sua 

relação com  professores,  especialistas, amigos e, assim, contribuir nessa 

compreensão sobre as aprendizagens e vivências infantis. Tudo perfeito! 

Conversei com minha orientadora, expliquei tudo para ela, ela sugeriu leituras, 

deixou algumas questões em aberto, discutimos a reformulação do projeto e, ao 

final, como um presságio, ela me disse:  

Marisol: Você é muito certinha na pesquisa. 

Que tem demais em ser certinha na pesquisa? A pesquisa era “a novela que, em 

minha mente, parecia já ter tomando forma definitiva”. Então algo me aconteceu. 

No início, foi algo lento e paulatino, quase não percebi, depois foi aumentando, 

foi ficando rápido, acontecia nas aulas, nas palestras e seminários, no grupo de 

pesquisa, olhava em volta, buscando no olhar dos outros evidências de que 

viviam a mesma coisa que eu. Às vezes, achava que sim, mas não tinha certeza. 

Então, aquilo começou a acontecer em todos os lugares, pulava dos livros que 

eu lia, do recado que alguém me dava, em uma discussão de família, no pedido 

de um vizinho ou de um mendigo... Aquilo foi ficando desesperador, vou ter que 

contar, para que você me entenda, vou ter que contar: Eu ouço vozes! Mas não 

faça julgamentos prévios, eu não os faço desde que ouvi o professor Miotello 

dizer: 

Miotello: Onde há a palavra pode haver o mal-entendido. 

Já ouvi essa frase em outras situações, de outras formas, em outras vozes, mas 

foi na dele que fez sentido! 
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Então, antes que o mal-entendido se apresente, falarei de algo que tenho vivido 

e posso tentar explicar o acontecido. Começou com a arrumação da estante, 

depois vieram os autores, depois as enunciações dos professores, em exercícios 

e, por fim, em todo tempo e lugar.  

Já no início de doutorado,  vi-me diante de minha estante em uma arrumação de 

livros, na realidade, uma reorganização, uma olhada no que tinha, uma retirada 

de títulos necessária para abrir espaços para outros títulos. Nessa atividade, a 

simples limpeza se transformou em um diálogo. Pecheux, Maingueneau, 

Orlandi... me olharam profundamente e falaram comigo:  

Pecheux, Maingueneau, Orlandi: Na Análise de Discurso Francesa, somos 

estruturalistas e não abriremos mão dessa posição. Já te ajudamos em sua 

dissertação, mas não abriremos mão de nossas posições, somos quem somos 

e não retorceremos nosso discurso para ajudar no seu discurso.  

Alisei um pouco suas capas, como quem alisa as costas de uma viúva em um 

enterro, como se lhes dissesse: eu entendo como você se sente, mas não posso 

mudar isso!  

Penso nas bases epistemológicas, penso em Bakhtin e ele me consola. 

Bakhtin:  No estruturalismo, existe apenas um sujeito: o próprio pesquisador. As 

coisas se transformam em conceitos (de grau variado de abstração); o sujeito 

nunca pode tornar-se conceito (ele mesmo fala e responde)33.  

No banco, ao lado da estante, vai se formando uma pilha alta, a ser abandonada. 

Enquanto pego os livros, Bakhtin me pergunta: 

Bakhitin:  É dialógico?  

E eu pergunto para ele: 

 Se você conversa comigo neste novo caminho, com quem mais você conversa? 

Com quem eu converso para conversar com você?  

A cada livro que seguro, ele continua perguntando: 

                                                           
33 Bakhtin (2003, p. 410). 
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Bakhitin:  É dialógico?  

Respondo:  

- Este sim. 

- Não. 

- Definitivamente não! 

- Esse também não... 

- Esse com certeza!  

As pilhas foram tomando quatro dimensões: sim, não, talvez, nem pensar! O que 

parecia um trabalho mecânico era já a compreensão de vozes e enunciações do 

mestrado que precisariam ser revisitadas, desconstruídas e algumas até, 

dolorosamente, abandonadas, levando à compreensão de que o discurso pode 

se encontrar em diversas bases epistemológicas e que a minha, agora, deveria 

seguir a Filosofia da Linguagem, que rejeita a língua como um objeto abstrato 

ideal, que se consagra como sistema sincrônico, homogêneo, não levando em 

consideração suas manifestações individuais A Filosofia da Linguagem valoriza 

a fala, a enunciação por serem indissoluvelmente ligadas às condições de 

comunicação que, por sua vez, estão ligadas às estruturas sociais.  

Mikhail Bakhtin me mostrou no seu livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(1995, p. 25), aquele em que aponta para a inexistência na literatura marxista, 

“uma descrição definitiva e universalmente reconhecida da realidade específica 

dos problemas ideológicos” o que tornava complexo o trabalho de escrita sobre 

uma filosofia da linguagem. Bakhtin  foi taxativo: 

Bakhtin:  Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo fora de si 

mesmo, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia34. 

Pensei em seu exemplo: a foice e o martelo como instrumentos que são 

convertidos em signo ideológico, quando passam a ser utilizados para 

representar a União Soviética. Eles passam a compor outro sentido, ainda que 

não abandonem seus sentidos outros de desempenhar sua função enquanto 

                                                           
34 Bakhtin (1995, p. 25). 
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objetos de produção e passam a representar um sentido ideológico. Ou ainda o 

pão e o vinho como símbolo religioso para os cristãos. 

O Grupo GEGe balança a cabeça para ele e traz seu coral de apoio enunciando: 

GEGe: A ideologia nestes casos pode ser vista como representação, que se dá 

na/pela linguagem e pode ser definida como “um conjunto de valores e de ideias 

que se constituem através da interação verbal de diferentes sujeitos 

pertencentes a diferentes grupos socialmente organizados na história 

concreta”35.  

Isso muda tudo! Muda minha forma de olhar a linguagem, a língua, os sujeitos, 

e os sentidos. Você me entende? É preciso que você também compreenda que 

não se tratava, simplesmente, de um abandono de uma teoria por outra. A 

compreensão da Análise de Discurso Francesa, utilizada na dissertação, me 

dava parâmetros para enxergar as diferenças da perspectiva da Filosofia da 

Linguagem bakhtiniana e o que ela me possibilitava. Dava-me arcabouço para a 

compreensão do que se assemelhava e se afastava desse modo de ver a 

linguagem que me trazia um alargamento.  

Foi aí que as vozes dos autores começaram, me alertaram para todas essas 

diferenças. Amorim, Brait, Geraldi, Mello, Miotello, Sobral e outros, muitos outros.  

Essas vozes tinham outra configuração: era preciso escutá-las e cotejá-las, para, 

então, compreender o sentido. Eram assim essas vozes: um texto aqui, que se 

juntava a um escrito de Bakhtin; uma fala de uma palestra, que dava sentido a 

um texto já lido e ignorado; um conceito difícil, entendido durante uma conversa 

sobre as ideias de um dos autores. Um falava aqui, o outro ali e lá estava o 

sentido! E o mais inusitado foi que comecei a ouvir a mim mesma! Juro! 

Bakhtin elogiava Dostoievski que, ao trazer as vozes dos seus personagens, 

que, no âmbito das ideias,  conflitam-se, assemelham-se, complementam-se,  

confrontam-se num processo de interação entre diversas consciências. Bakhtin 

dizia como Dostoievski conseguia que os diálogos se travassem, com ou sem 

sua consonância, em relação àquela ideia que os personagens comunicavam e 

expressavam com liberdade. Eu, ali, na escuta, comecei a pensar: se, na obra 

                                                           
35 GEGe (2013, p. 60). 
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de Dostoievski, os personagens são equipotentes e é a ação do autor que 

possibilita que os personagens assumam seus lugares no diálogo, como isso 

seria na pesquisa? Como, desse lugar de autor, conseguiríamos um acabamento 

estético em que esses sujeitos falassem, sem ventrilocá-los? Que o que venha 

seja a resposta desse sujeito à escuta do que é pesquisado? De repente, em 

meio às vozes de Bakhtin e Dostoievski, eu me ouvia: Como fazer uma pesquisa 

em que as vozes dos sujeitos dialogam de forma equipotente, plurivalente, 

superando o monologismo do pesquisador?  

Que voz era essa que era minha e ao mesmo tempo me inquiria? Como 

extrapolava minha mente e pulava para fora, em encontros, palestras, leituras e 

em botequins? Eu sei e acho que você também sabe que seria impossível 

ignorá-la. Como se vê, semelhante a Voloshinov, o que era uma novela perfeita, 

imediatamente apresentou uma série de problemas. 

A pergunta que me acompanhava se desdobrou em outra questão que também 

me inquiria: Do meu lugar de pesquisadora, como não ser autoritária, como ser 

uma pesquisadora dialógica?    

Mas aí teve aquele acontecimento do banco... do castigo... das autorizações... 

Já te falei dos meninos? Você precisa conhecer essas crianças! Esses meninos! 

Não queria conversar com você sobre eles, mas como foi conversar com eles. 

Não vou falar muito aqui. Vou deixar que o acontecimento converse conosco, ele 

mostra o que quero dizer.  
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1.9 A conversa no banco da escola: Quero ficar de castigo! 

 

 

O banco 

Chego à escola e a diretora está atendendo uma mãe. Olho pela porta e faço 

sinal que vou esperar, ela assente com a cabeça. No banco, ao lado da porta, 

há um menino. 

Menino  

Vou ter que esperar aqui 3h30min, é muito tempo... 

Ana  

 Mas o que houve? 

Menino  

 Briguei sem querer (vem chegando outro menino). 

Ana 
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Brigou sem querer? 

Menino 

É, ele pisou no meu pé e ai eu pisei no pé dele...(aponta para o menino que 

vem chegando). 

Outro menino  

 Eu não pisei no pé dele, ele achou que eu pisei no pé dele, mas foi sem 

querer. Tá doendo aqui, olha (o outro menino aponta para o pé). 

Menino  

 O meu também inchou. 

Ana 

 Ah, foi com ele que você brigou? (pergunto com cara de espanto vendo o bate 

papo amistoso dos dois). 

Menino 

É, mas agora tá tudo bem, foi sem querer. Mas vamos ter que ficar aqui três 

horas e meia e levar ... levar... levar... 

Ana 

Advertência? (completo). 

Menino  

 É, advertência. Você é professora? 

Ana  

 Não, estou esperando a diretora. 

Menino 

Mas você é professora? 

Ana  

Sou professora, mas não daqui. 

Menino 

De que escola você é? 
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Ana  

Sou da SE. Sou professora de professores. 

Ana  

Ah você é professora de educação, a tia G. também faz estas coisas de 

educação. Ele grita para a professora: Tia Gilda, ela é professora de educação 

igual você. 

Tia Gilda olha lá de cima do corredor sem compreender. 

Outro menino  

 Ela é professora de educação igual você ( repete, falando alto). 

Ela segue pelo corredor com os outros alunos. 

Menino 

 Ah, Você ensina coisas pra melhorar o que elas ensinam pra gente. 

Ana 

 Mais ou menos isso. 

Menino 

É legal, é? Pra elas ficarem melhor. Você teve dificuldade de aprender ler e 

escrever? 

Hum...Fico pensando! Mas ele não me dá tempo de responder. 

Menino 

 É difícil, né? 

Ana 

  Eu entrei na escola com 3 anos, lá pelos 5, 6 já estava lendo. 

Menino  

 Tem um menino na nossa sala que não sabe nem o alfabeto! Nem o alfabeto! 

É ele não sabe! 

Só levanto a sobrancelha. 

Menino 
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  Não sabe! É muito fácil, o alfabeto é muito fácil, até os meninos do primeiro 

ano sabem... 

O outro concorda balançando a cabeça, é muito fácil ó... 

Os dois começam a declamar: a b c d e …você viu? 

Ana 

 É fácil para você que sabe, para ele não deve ser fácil! 

Menino 

É... 

Passa uma professora conhecida: 

Geralda 

 Ana, que você está fazendo aí?  

Ana  

Estou de castigo (respondo, brincando com ela). 

Os dois concordam com a cabeça. Ela faz cara de quem não entende, corrijo. 

Ana  

Estou esperando a diretoria. 

Ana 

Quem é sua professora?  

Ana  

A Gilda.  

Ana  

A Gilma? 

Ana  

Não, a Gilda - ele ri -  tem a Gilda, a Gilma a e tem giz...Tudo com gi. 

Ana 

Concordo. Você acha difícil ler e escrever? 
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Menino 

 Ah, tem umas palavras que a gente não sabe, tem que juntar, por exemplo, b-

o dá bo la - -ara um pouco e pensa -  dá bola. Aí tem que juntar, tem hora que 

é difícil juntar ... 

A diretora está na porta, despedindo da mãe, vai me chamar... não quero 

levantar do banco, a conversa está boa. Não quero ir embora sem saber quem 

são. 

Ana 

 Como você se chama? 

Menino 

 Gabriel 

Ana  

 E você? 

Outro menino 

 Wilson. 

Ana 

Tchau, Gabriel, tchau, Wilson. 

 

A diretora olha séria para os dois, enquanto entro para a sala. 

Bem, penso, minha pesquisa já começou. 

Vejam bem, essa cena me possibilita inúmeras compreensões, mas ela se atrela 

à pergunta que faço anteriormente: qual o meu lugar do pesquisadora? Diga-me: 

como não fazer pesquisas monológicas em que eu, pesquisadora, analiso, 

interpreto e dou acabamento ao que os sujeitos participantes da pesquisa 

trazem, abafando suas vozes no meu discurso único e “verdadeiro” da autora 

pesquisadora? Ao mesmo tempo, como responder a pergunta de pesquisa, para 

a qual me coloco na escuta? Não sei se você concorda, mas eu, em minhas 

conversas com os autores, tenho refletido sobre os modelos usados em muitas 
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teses e dissertações, buscando metodologias que não mortifiquem o sujeito, não 

falem sobre ele,  mas com ele. 

O Grupo Atos tem contribuído para que eu reflita, quando me dizem: 

Atos:  Pode parecer, à primeira vista, estarmos diante de algumas 

impossibilidades, uma vez que a ciência, durante muito tempo, buscou encontrar 

“a verdade” em conceitos elaborados a partir da coleta e da análise de dados 

retirados de uma grande amostragem. As Ciências Humanas – aquelas em que 

nos inscrevemos – buscou a generalização naquilo que se repete e é constante 

no humano, transformando os sujeitos da pesquisa em números, índices e 

perdendo o homem, o sujeito da vida, em meio a tabulações e categorizações36.   

Foi mais fácil compreender isso quando Geraldi (2014, p. 3) me apresentou os 

mitos da ciência na modernidade: Tudo saber, tudo conhecer, Tudo prever, tudo 

prescrever. 

São premissas fundadas na promessa de que à razão humana nenhum acesso 

é negado. A predição do que acontecerá, causa e consequência. 

O conhecimento garantiria sua verdade somente quando o que permite predizer 

realmente acontece, sob as condições dadas.  O mito da reversibilidade é 

consequência da desconsideração do tempo e do espaço como condições 

iniciais importantes. A universalidade da ciência aniquilou o espaço. A 

atemporalidade permite tratar o mundo como “organismo inerte”. Por fim, somos 

guiados pelo mito da homogeneidade tomada como um bem em si. Trata-se de 

imaginar que tudo pode ser expresso sem indeterminações, tudo pode ser 

compartilhado entre conhecedores, tudo deve ser homogeneizado. É bem assim 

quando aprendemos sobre o método científico. 

E, quase num resmungo, contrapõe-se: 

Geraldi: - Aceitar que nossos conhecimentos não dão conta de tudo, que há 

mistérios insondáveis com as capacidades de que dispomos enquanto homens 

(e não deuses da razão), é aceitar o acaso e o acontecimento 37.  

                                                           
36 Atos  (2016, p. 3). 

 
37 Geraldi (2014, p. 4). 
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Olho para minha conversa com Gabriel e Wilson, vejo sua integralidade. Ali estão 

o acaso e o acontecimento, pois essa conversa aconteceu na vida. Eu, 

pesquisadora, sentada num banco; eles, crianças, sentadas no mesmo banco, 

sem formalidades, sem gravadores ou perguntas formais, apenas três sujeitos 

falantes e expressivos usando a linguagem, que possibilita esse encontro do 

humano. 

Geraldi: Um diálogo sempre significa se expor ao desconhecido: é como se 

tornar refém do destino38. 

Se não trabalhamos com a coisa muda, não é previsível. Mas não me iludo, 

nossa conversa se reveste de meu olhar e de minhas ideologias. Quando ouço 

sobre ler, escrever e aprender, uma sirene toca dentro de mim. Há sentidos 

naquelas respostas que importam para minha questão de pesquisa, a minha 

compreensão de como as crianças enunciam sobre seu aprendizado, ou não 

aprendizado, como veem o seu deslocamento para o local de atendimento para 

dificuldades de aprendizagem.  

A sirene toca, pois, em meu lugar de pesquisadora, posso olhar desse lugar do 

excedente de visão. Basta ouvir Bakhtin para compreender a complexidade do 

termo:  

Bakhtin:  Quando contemplo no todo um homem, situado fora e diante de mim, 

nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque 

em qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar 

em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele da sua posição, fora e 

diante de mim, não pode ver, as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio 

olhar - a cabeça, o rosto, e sua expressão -, o mundo atrás dele, toda uma série 

de objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade 

entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele39. 

 E continua dizendo ainda, de forma que considero poética: 

Bakhtin: O excedente de visão é o broto em que repousa a forma de onde 

desabrocha uma flor. mas para que este broto efetivamente desabroche na flor 

da forma concludente, urge que o excedente de minha visão complete o 

                                                           
38 Bauman apud Geraldi  (2012, p. 19) 
39 Bakhtin (2003, p . 21). 
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horizonte do outro indivíduo comtemplado sem perder a originalidade deste. Eu 

devo entrar em empatia com este outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo 

de dentro dele tal qual ele vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado 

ao meu lugar, completar o horizonte dele com meu excedente de visão que 

desse meu lugar que se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um 

ambiente concludente a partir desse excedente de minha visão, do 

conhecimento da minha vontade do meu sentimento40.  

Você compreende a importância disso para uma pesquisa, para um 

pesquisador? Para o sujeito pesquisado? O movimento de compenetração 

necessário?  Colocar-se à escuta e tentar entender o que o outro olha, como o 

outro vê, depois retornar ao seu lugar para compreender o que vê, de acordo 

com sua perspectiva, com sua problemática? Quem você olha não se dá conta 

disso, ele está apenas vivendo sua vida, ele não pode se ver em sua totalidade, 

pois o que é acessível a mim, é inacessível a ele. 

Mas Gabriel e Wilson também vivenciam esse excedente de visão, visto que eles 

me olham de um lugar de que eu jamais me verei. Quando Gabriel me diz: Ah, 

você ensina as professoras para elas ensinarem a gente melhor, ele me vê, 

naquele momento, como eu não me vejo. Ele me diz algo que está para além de 

mim, sentada ali, pensando em ouvir as crianças, mas que tem como objetivo, 

sim, contribuir para que os professores compreendam melhor as crianças e 

pensem suas práticas a partir desse novo elemento. Mas eles também me 

trazem para seu mundo, eles compreendem quem eu sou, cotejando-me com 

outros que existem no mundo concreto. Eles fazem o que somente o outro pode 

fazer, construir um todo que me define. Há um gesto exotópico de acabamento. 

Mas não me entenda mal, pois isso não significa que estejamos aprisionados. 

Trata-se de um acabamento provisório, mas que me implica e me coloca 

imediatamente na realidade criticada, já que somos os professores que lhes 

ensinam ou que os excluem.  

Marília Amorim: A objetivação produzida, mesmo que provisória, implica o 

extrair-se do puro movimento. Isso não significa que o autor ou pesquisador 

                                                           
40 Bakhtin (2003, p.  23). 
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vivem fora do tempo e dos acontecimentos. Porém, o acontecimento do qual o 

pesquisador participa já é outro: é o acontecimento do próprio pensar. Nesse 

acontecimento, o autor ocupa um lugar único que o constrange a se 

responsabilizar, face ao outro pelos seus pensamentos41.  

No entanto, seria ingênuo pensar no pesquisador suspenso, que observa e 

apreende o que dizem os sujeitos, vez que a posição exotópica envolve uma 

posição cronotópica. É sempre em um cronotopo que se pode encontrar o outro, 

em um movimento que cria o lugar, o movimento e a mudança.  

 Volto para o banco ao lado de Gabriel e Wilson. Do meu lugar exotópico, penso 

na perspectiva cronotópica: “a relação espaço tempo envolvida na produção do 

discurso” como coloca o GEGe (2013, p. 25). A relação entre esse espaço, que 

é social, e esse tempo, que é histórico, na produção do discurso, é que está 

presente no acontecimento. 

No romance da estrada, Bakhtin aborda o lugar do encontro que muda a vida 

dos personagens. Bakhtin se detém no motivo do encontro para mostrar sua 

importância. 

Bakhtin: Em qualquer encontro [...] a definição temporal (“num mesmo tempo”) é 

inseparável da definição espacial (“um mesmo lugar”)42.  

O encontro é um dos antigos acontecimentos formadores do enredo. É assim 

que ele me fala no motivo do encontro que se dá no cronotopo da estrada, em 

que acontecem situações que propiciam o encontro.  

O autor fala da importância do encontro na literatura, mas também destaca sua 

importância no campo da cultura, da vida e dos costumes da sociedade,  

destacando que o cronotopo real do encontro tem lugar na vida social, que pode 

determinar diretamente todo o destino de um indivíduo (BAKHTIN, 2014). 

Aquele lugar: o banco; naquele momento: a espera pela diretora; aquele 

acontecimento: pesquisador com o pesquisado, num mesmo tempo, num 

mesmo lugar, o encontro! O acontecimento! 

                                                           
41 Amorim (2014, p. 101). 
42 Bakhtin (2014, p. 222). 
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Se, na nossa posição exotópica, minha e dos meninos, nosso olhar sobre o outro 

não se fusionam, ali, naquele cronotopo, compartilhamos uma história, somos 

um coletivo, encontramo-nos de castigo! Aqui, o castigo assume a noção de 

suspensão do tempo cotidiano, levando-nos a pensar o cronotopo como 

compressão do espaço que intensifica o tempo e ressalta a relação. Como em 

muitos lugares, elevadores, ônibus, pontos de ônibus e filas,  propiciam a 

relação, a conversa.  

A minha voz ainda me inquire, mas agora tem outro tom, quase uma afirmativa: 

e se o narrador é um dos personagens da novela? 

É bem neste ponto que descubro por que ouço vozes, afinal foi por isso que 

começamos esta conversa...Por que sou o pesquisador que, neste cronotopo, 

assumo minha posição exotópica. Conquanto Descartes me diga: “siga meu 

método”, Geraldi me socorre e diz: 

Geraldi: Em verdade, a relação do pesquisador não se dá diretamente com as 

“coisas”, mas com seus Outros. Entre estes, obviamente há os sujeitos de sua 

própria pesquisa, para quem os resultados chegarão apenas na forma de 

tecnologias que venham a ser “inventadas” a partir das descobertas. Mas há os 

sujeitos que sobre determinam a sua prática – os outros cientistas – e que lhe 

cobrarão a “metodologia”, a explicitação do método empregado para chegar aos 

resultados obtidos. No entanto, Leibniz já havia dito que Descartes, seguindo 

seu método, descobriu coisas interessantes, mas se outro pesquisador seguir as 

mesmas regras somente descobrirá o que Descartes já descobrira43. 

Geraldi: Será preciso, para fazer descobertas surpreendentes, desobedecer ao 

método metodicamente porque outros são os objetos sobre os quais se debruça 

o pesquisador. Ora, a sobre determinação metódica seguida à risca somente 

permitirá que se diga o dizível, o previsível. Por isso é necessário propugnar por 

uma metodologia aberta, a cujos princípios devem se associar as astúcias do 

pesquisador44. 

Embora Descartes continue insistindo: “siga meu método”, não posso fazê-lo, 

não sou mais certinha na pesquisa, quero buscar minhas astúcias como 

                                                           
43 Geraldi (2014, p. 4) 
44 Ibidem. 
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pesquisadora, quero me encontrar com este outro e descobrir coisas 

interessantes, quero ficar de castigo! 

Meu movimento agora se descola do meu eu e parte para a relação alteritária 

que Bakhtin sussurra em meu ouvido, é na relação com o outro que os indivíduos 

se constituem. A partir do momento em que o indivíduo se constitui na relação 

com o outro, ele também se altera, constantemente. Agora não são mais dois 

meninos , nesta conversa, são Gabriel e Wilson.  

Sim, sou eu a pesquisadora que pergunta, mas formulo a pergunta como 

resposta à minha escuta. Minha pergunta é minha resposta a todo um discurso 

sobre encaminhamentos e aprendizagem. Também sou a pesquisadora que 

escuta a resposta que os sujeitos enunciam como escuta à minha pergunta. Bem 

dialógico, não é?  

Psiuuu! Espera...Você também está ouvindo estas vozes? 
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2.CONVERSAS METODOLÓGICAS 

Conversas cotidianas 

 Acho que não preciso da minha estante agora, mas da minha 

escrivaninha...preciso escrever! A mesa é outro artefato que exerce esse 

fascínio sobre mim, sobre a escrita e sobre o imaginário que tenho dela. É um 

ponto que permite encontros também, pois, diferentemente da estante, minha 

mesa fica cheia de livros, espalhados e empilhados. Uns conversando com os 

outros, numa intimidade diferenciada da estante, porque foram colocados ali 

para conversar entre si. É com eles que fico cercada e, quando estou cansada 

de escrever ou estudar, pego um e abro, faço como uma brincadeira de pergunta 

e resposta, às vezes me responde, acho uma epígrafe, uma citação, uma frase 

perdida que faz sentido para o que estou escrevendo, fico empolgada! Às vezes 

não e me desiludo que escrita é sorte, é trabalho mesmo! Como é isso quando 

se vive só de escrever? 

Dostoieviskaia: Fiodor trabalhava tanto que às vezes eu precisava ficar copiando 

até depois de meia noite. Quanto mais o tempo corria, mais se envolvia no 

trabalho! Ele não ditava mais de cabeça, criando na mesma hora, trabalhava à 

noite e ditava pelo manuscrito.   

Devia ser empolgante acompanhar o romance que ele escrevia? 

Nós dois entrávamos na vida dos personagens do romance e eu, como Fiodor, 

também tinha os meus queridos e os desafetos. A minha simpatia foi conquistada 

pela vovozinha que perdera a fortuna ... tinha desprezo por Polina e o herói 

principal, por causa de seu fanatismo pelo jogo e sua covardia.  

E Dostoieviski, por quem torcia?  

Dostoieviskaia: Fiodor? Estava inteiramente do lado do jogador e dizia que 

muitos dos seus sentimentos e impressões havia sentido na própria pele. 

Queria saber mais ... só que estou com quantas questões  agora... 

Conversa com Anna Dostoieviskaia45 

                                                           
45DOSTOIEVISKAIA, Anna. G. Meu marido Dostoieviski. Tradução. Zoia Ribeiro Prestes. Rio 

de Janeiro: Mauad, 1999. 
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2.1 Conversa com Dostoievski: pensando o projeto de dizer 

Foi assim, envolta no diálogo com todas essas vozes, que entrei na conversa 

com Gabriel. Como podem ver, escrevi com entusiasmo sobre o acontecimento, 

mas a questão me atormentava, esse lugar da pesquisadora, como escrever a 

tese, em que pessoa, olhando de que lugar, trazendo qual escuta? Foi assim 

que comecei a pensar na metodologia. Há algum tempo, refletíamos no grupo 

sobre a entrevista como estratégia para a escuta, perguntas que selecionamos 

previamente, preocupadas com nossa questão de pesquisa, mas que podem 

enviesar a pesquisa e, ainda, ocultar enunciações que talvez surgissem, se não 

estivéssemos perguntando, mas, sim, conversando.Bakhtin  nos apoiava:  

Bakhtin: Pergunta e resposta são relações (categorias) lógicas; não podendo 

caber em uma só consciência (una e fechada em si mesma); toda resposta gera 

nova pergunta. Perguntas e respostas supõem uma distância recíproca. Se a 

resposta não gera uma nova pergunta, separa-se do diálogo e entra no 

conhecimento sistêmico, no fundo impessoal46.  

Aquele acontecimento e seus desdobramentos me levavam a buscar outros 

caminhos. Nesse meio tempo, estudávamos, em uma série de encontros e 

eventos, os diálogos e as enunciações. Sim, por que não trabalhar com as 

enunciações? Aquele encontro no banco tinha me rendido boas compreensões, 

porque o que se estava escutando não eram as orações, mas o enunciado. A 

compreensão daquele movimento exotópico e cronotrópico vinha de toda 

significação de uma situação, de um contexto histórico, social, cultural que 

compõem uma enunciação. Mas sabe quando as coisas ainda não estavam 

claras? Por isso voltei aos meus exercícios de menipeia, era preciso encontrar 

meu projeto de dizer.  

O que foram os exercícios de menipeia? Deixa eu te explicar...Durante o ano de 

2015, o Grupo Atos se dedicou aos estudos de duas obras de extrema relevância 

para o entendimento dos conceitos bakhtinianos: Marxismo e  Filosofia da 

linguagem (1995) e Problemática na Poética de Dostoiévski 

(2015),compreendendo, no primeiro livro, questões essenciais como o signo 

                                                           
 
46 Bakhtin (2013, p. 408) 
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ideológico, a desconstrução de uma consciência individual para a perspectiva de 

uma consciência linguisticamente social, a partir da compreensão de que os 

signos só podem emergir de forma interindividual (BAKHTIN, 1995), 

aprofundando o conceito de enunciação,de diálogo, bem como do discurso 

direto, indireto e indireto livre. Partimos para o segundo livro, no intuito de 

compreender melhor o exemplo polifônico que Bakhtin traz a partir da análise 

das obras de Dostoievski. Entretanto, foi uma primeira leitura do texto do próprio 

Dostoievski – Bobók- que impactou o grupo e virou o leme em outra direção. 

Por sua inserção tanto na literatura como nos estudos de Bakhtin, convidamos, 

para uma introdução de Dostoievski, a professora doutora Edwiges Zaccur47,que 

nos pediu que lêssemos um conto desse autor que se chamava Bobók. A leitura 

desse conto, bem como as reflexões feitas pela professora convidada, 

possibilitaram a materialização da concepção bakhtiniana em relação às várias 

vozes presentes no texto de forma equipotente, a não preponderância de um 

autor que diz, mas de personagens que se dizem. 

Aquilo tudo era muito instigante, principalmente porque o grupo vinha com uma 

discussão concomitante de como não fazer pesquisas monológicas em que o 

pesquisador analisa, interpreta, diz e dá acabamento ao que seus sujeitos de 

pesquisa trazem, abafando suas vozes no discurso único e verdadeiro do 

autor/pesquisador. Assim, o que começou como um estudo de texto desdobrou-

se em questões que confluíam para a metodologia. Avancei na leitura de 

“Problemas da Poética em Dostoievski” (2015), em que Bakhtin vai elencando e 

discutindo os elementos usados pelo autor para construir suas personagens, 

num processo de interação entre diversas consciências que dialogam no âmbito 

das ideias. Esses diálogos se travam com ou sem a consonância do autor, pois 

não importava se Dostoievski defendia aquela ideia, mas a liberdade dos 

personagens que se comunicam e expressam suas ideias48.  

Bakhtin: Não é a multiplicidade de caracteres e destinos que, em um mundo 

                                                           
47Professora Adjunta da Universidade Federal Fluminense- UFF. Realizou doutorado sanduíche 
na Université Paris VII, sob orientação de Julia Kristeva, aprofundando seus estudos em 
Bakhtin, com ênfase na Filosofia da Linguagem, Leitura e Produção Textual. 
48 Bakhtin (2015, p. 4-5). 
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objetivo, uno, à consciência una do autor, se desenvolve nos seus romances; é 

precisamente a multiplicidade de consciências equipolentes e seus mundos que 

aqui se combinam numa unidade de acontecimentos mantendo sua 

imiscibilidade. Dentro do plano artístico de Dostoieviski, seus personagens 

principais são, em realidade, não apenas objetos do discurso do autor, mas os 

próprios sujeitos desse discurso diretamente significante. 

Bakhtin ia explicitando por que Dostoieviski era o criador de um romance 

polifônico. Foi quando chegamos ao capítulo da Ideia em Dostoievski, seguido 

de Peculiaridades do gênero, do enredo e da composição das obras em 

Dostoieviski, que a discussão tomou corpo, mais especificamente em um dos 

itens abordados nesse tópico que trouxe fôlego para a discussão: o uso da 

menipeia como recurso do autor para trazer suas vozes equipotentes.Para 

Bakhtin, Bobók pode ser denominado de menipeia por sua manifestação das 

peculiaridades que se observa nesse gênero. O autor resgata sua denominação 

pelo filósofo do século II, Menipo de Gádara, explicitando que o aparecimento do 

gênero é anterior, mostra sua importância na literatura cristã antiga, passando 

pela idade média, renascimento e idade moderna, com uma evolução que 

continua até hoje, mesmo que não se tenha consciência do gênero.  

Bakhtin:  Esse gênero carnavalizado, extraordinariamente flexível e mutável 

como Proteu, capaz de penetrar em outros gêneros, teve uma importância 

enorme, até hoje ainda insuficientemente apreciada, no desenvolvimento das 

literaturas europeias49. 

Bakhtin elenca 14 peculiaridades desse gênero, mas aqui ressaltamos alguns 

que consideramos importantes para nossa compreensão:  

Bakhtin: a menipeia liberta totalmente daquelas limitações históricas 

memorialísticas (...) se caracteriza por uma excepcional liberdade de invenção 

de enredo e filosófica50 (...) consiste em que a fantasia mais audaciosa e 

descomedida e a aventura são interiormente motivadas, justificadas e 

focalizadas aqui pelo fim puramente filosófico-ideológico, qual seja, o de criar 

situações extraordinárias para provocar e experimentar uma ideia filosófica (...). 

                                                           
49 Bakhtin (2015, p.129). 
50 Idem 
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Cabe salientar que, aqui, a fantasia não serve à materialização positiva da 

verdade, mas à busca, à provocação e principalmente à experimentação da 

verdade (...). As fantasias os sonhos e a loucura destroem a integridade épica e 

trágica do homem e seu destino; neles se revelam as possibilidades de um outro 

homem e de outra vida, ele perde sua perfeição e sua univalência deixando de 

coincidir consigo mesmo (...). A menipeia caracteriza-se por um amplo emprego 

de gêneros intercalados: novelas, cartas,discursos, oratórias, simpósios, e pela 

fusão dos discursos de prosa e verso (...) A existência de gêneros intercalados 

reforça a multiciplicidade de estilos e a pluritonalidade da minipeia51 (...)  

Esses e muitos outros elementos fazem como que a menipeia faça parte de um 

gênero que abre caminhos para a polifonia. Utilizando-se desses recursos, 

Dostoievski cria um plano estético, que se torna o lugar em que as vozes podem 

dialogar, de forma equipotente e plurivalente, superando o monologismo do 

autor. Houve uma compreensão do grupo de como o processo de escrita de 

Dostoievski e seus recursos atingiam os objetivos que ele tinha de não ser o 

autor monológico.  

Porém, se, na obra de Dostoievski, os personagens são equipotentes, é a ação 

do próprio autor que possibilita que ele desapareça como autor e possibilita aos 

personagens assumirem seus lugares no diálogo. Mas, como isso seria na 

pesquisa? Aqui tomavam força algumas questões que já apresentei em nossa 

conversa inicial: como fazer uma pesquisa em que as vozes dos sujeitos 

dialogam de forma equipotente, plurivalentes e superam o monologismo do 

pesquisador? 

Como conseguiríamos deixar que esses sujeitos falassem sem ventrilocá-los? 

Que o que venha seja a resposta desse sujeito à escuta do que é pesquisado? 

Ao mesmo tempo,  indagávamo-nos em como dar a nossa resposta a essa 

escuta do que nos propusemos a pesquisar. 

Retomamos, então, ao Marxismo e Filosofia da Linguagem (1995) e olhamos 

mais atentamente para o discurso direto, indireto e indireto livre, que servem de 

recurso da linguagem para relatar enunciados alheios, mas que se incorporam 

                                                           
 51Ibidem,  p.135. 
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aos nossos discursos. Como resume Stam: 

Robert Stam:  A maneira como os autores tratam o discurso de seus 

personagens, ou a maneira como os personagens literários tratam o discurso de 

outros personagens, é análoga aos processos discursivos da vida cotidiana, e 

revela o ethos de uma cultura e uma sociedade52. 

Rapidamente, compreendemos que não adiantava ficar discutindo como, mas 

que precisávamos fazer...Precisávamos tentar! 

Foi assim que surgiu a ideia do exercício da menipeia. Não estávamos 

escrevendo uma menipeia propriamente dita, com todas as suas 

especificidades, mas buscando criar nossos planos estéticos em que as vozes 

dos sujeitos pudessem ser plurivalentes. Foi-nos sugerido por Marisol, 

orientadora de grupo de pesquisa, que buscássemos, em pesquisas já 

finalizadas, falas dos sujeitos entrevistados e que, inspiradas em Dostoievski, 

fizéssemos um exercício em que esses textos tivessem uma polifonia e que 

nossas vozes, enquanto autores, fossem equipotentes aos dos sujeitos 

entrevistados. 

Essa era a primeira parte do desafio. A segunda parte do desafio, então, era criar 

um plano estético em que as falas mantivessem sua integralidade, não no 

sentido descritivo, mas dos sentidos enunciados.  

Partimos, então, com essa orientação para a realização de nossos exercícios. 

Cada um dos componentes buscou esse plano usando recursos variados, como 

contos, cartas, imagética, poesia, entre outros. 

Aqui explicarei qual foi meu processo, sua compreensão, baseada nos conceitos 

de Bakhtin, explicitando que a compreensão abarca as incompreensões, que 

levam a uma nova linha de pensamento, tornando possível avançar na reflexão 

e nos sentidos desse exercício. 

O primeiro passo foi pensar em como a menipeia poderia ajudar na construção 

desse plano. Para isso, lancei mão do que Bakhtin considerou como a 

particularidade mais importante do gênero da menipeia, já citada, que repito: 

Bakhtin:  Consiste em que a fantasia mais audaciosa e descomedida e a 

                                                           
52 Stam (1996, p. 34). 
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aventura são interiormente motivadas, justificadas e focalizadas aqui pelo fim 

puramente filosófico-ideológico, qual seja, o de criar situações extraordinárias 

para provocar e experimentar uma ideia filosófica53.  

Seguindo essa premissa, criei um diálogo de uma voz que fala sobre as 

respostas de professores com outra voz que se apresenta um pouco mais crítica, 

indagativa, mas também reflexiva sobre o contexto apresentado. Essa 

perspectiva serviu como solução para sair do lugar monológico do 

autor/pesquisador e permitiu a polivalência de vozes, como apontava Bakhtin: 

 Bakhtin: Dostoievski não pensava através de ideias, mas de pontos de vista, de 

consciências, de vozes(...) duas ideias já são duas pessoas, pois ideias de 

ninguém não existem e cada ideia representa o homem todo54.  

Esse diálogo das duas vozes com as vozes das professoras permite que suas 

enunciações se mantenham em sua integralidade.   Para Dostoievski, 

Bakhtin: [para Dostosievski], não é a ideia particular concretamente limitada, 

uma tese ou afirmação que constitui a última unidade indivisível, mas o ponto de 

vista integral, a posição total do indivíduo55.  

Para ele,a significação concreta se funde indissoluvelmente com a posição do 

sujeito, como se o indivíduo estivesse plenamente representado em cada ideia. 

O diálogo entre as vozes possibilitou, ainda, a circulação da teoria, sem um 

formalismo presente na escrita acadêmica,indiciando as questões teóricas que 

estão presentes, como: a enunciação das professoras e seu compartilhamento 

de sentidos, o discurso no discurso com o enunciado da criança, as condições 

em que foram produzidos os enunciados das professoras, entre outras. 

Durante o diálogo, apresento os enunciados das professoras sem a pergunta 

que motivou as respostas, que aparece apenas no desfecho, para que o leitor 

não seja influenciado, uma vez que o intuito é que ele conheça o discurso das 

professoras, sem fazer juízo de valor. O diálogo das vozes também não 

apresenta conotação valorativa.   

Bakhtin [sobre a menipeia]: a fantasia não serve à materialização positiva da 

                                                           
53 Bakhtin (2015, p.130). 
54 Bakhtin (2015, p.105). 
55 Idem 
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verdade, mas à busca, à provocação e principalmente à experimentação dessa 

verdade56.  

Finalizado o exercício, que parecia bem elaborado e construído, embasado 

teoricamente, percebi nele algumas incompreensões. O uso de duas vozes 

possibilitou que eu dialogasse com uma outra de mim, que percebia o que eu 

não enxergava. Nessa outra voz, havia um excedente de visão que me olhava 

de outro lugar. Contudo, como essa voz, como excedente, não foi suficiente para 

mostrar o que se percebia do lugar do outro, ela trabalhou com constatações.  

Essas incompreensões foram passo importante para o processo, porque pude 

ver que, mesmo quando pensamos ser dialógicos, podemos ser monológicos, 

pois as vozes podem se apresentar na forma de perguntas e respostas, mas que 

não geram outras perguntas, não acessam o sentido.  

Ao manter as falas das professoras possibilitando-lhes dizer, mas sem fazer o 

excedente de visão do lugar do pesquisador, apenas apresentei suas falas, mas 

não seus sentidos. Como acessaria esses sentidos? O autor também não 

deveria ter algo a dizer? Mas como ele poderia dizer sem ser o dono de uma 

verdade e, ao mesmo tempo, não se abster de trazer sua voz como contribuição 

da pesquisa?  

Fazer esses exercícios foi importante para a construção do plano estético da 

tese. 

Quer ver meu exercício? Vou deixar aqui para você... 

 

    

   Quadro 1- Exercício I 

      Exercício I 

Eu- As respostas das professoras ainda estão frescas em minha cabeça, ora uma, ora outra, ora tudo 

ao mesmo tempo...  

Outra eu - Mas não foi você que começou?  

Eu - Bem, é verdade que fui eu que comecei, foi de minha boca que saiu a pergunta! 

Outra eu - Você não queria saber?  

Eu - Claro que eu queria saber e as respostas vieram. Efigênia foi a primeira que falou: 

                                                           
56 Ibidem, p. 130. 
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- Bom... de acordo com o mundo que a gente vive hoje, é complicado. Mas eu acho que ainda é. Eu 

ainda sou daquelas que tento fazer meu trabalho seguindo essa vertente pra que seja assim, ser criança 

e ser aluno. Brincar, aprender brincando, vamos transformar a sala de aula numa brincadeira, vamos 

brincar, a gente está sempre trabalhando assim, então eu acho que ainda é sim. Eu ainda tenho uma 

visão muito otimista, apesar de tudo. 

Eu - Depois Luciana... 

Outra eu - Luciana titubeou!  

Eu - Titubeou? 

Outra eu – Sim! - pensou, coçou a cabeça, fez uma pausa, só depois falou: 

- Eu não... Aluno, é, porque... institucionalizou isso.... Todo mundo que aprende é aluno, aprendeu com 

alguém ou aprendeu sozinha. Você aprender com você mesmo, você está sendo seu professor mesmo, 

construindo seu conhecimento. A criança... porque em nenhum momento eles vão deixar de ser criança 

enquanto aluno, porque são aluno em sala de aula. É aquela ideia que aluno tem que ficar em silêncio, 

o professor fala, ele aprende, isso já caiu há muito tempo. O aluno é que tá aprendendo a ser criança. 

Tem aluno aqui que está fazendo atividade, aí pega um brinquedo e fica dividido ali. Acabou a atividade, 

de repente vai brincar, então ele é as duas coisas ao mesmo tempo, não tem essa diferença.  

Eu - Mas, já a outra Luciana não titubeou, foi firme em sua resposta: 

- Eu acho que é. Eu acho que é possível sim. Tem como você dar uma atividade brincando, tem como 

você trabalhar a História do Brasil de uma forma mais lúdica, com teatro, com uma música, que vai 

chamar atenção, vai ser mais interessante do que um texto totalmente massacrante, sabe? Tem como 

você parar um momento pra fazer uma brincadeira. Ano passado, eu parava pra brincar, pra dançar, pra 

piada, tinha uma sessão piada, tinha tudo isso.Eu não sei por quê, mas eu acho que cada dia que passa 

a criança tá perdendo um pouco disso. É o tempo todo falando em novela, o que tá acontecendo. Você 

senta com crianças de 4 anos, elas conversam como se fossem adultas com você. Eu estava num 

momento com uma aluna na rodinha e ela cruzou a perna e começou a falar, ela devia ter visto em casa. 

“Porque eu tô buscando a felicidade, que eu e minha mãe vamos nadar, nadar, e depois a gente para, 

porque a gente precisa fazer um lanche”. Então, tinha outras maneiras dela me contar, de falar daquilo 

que ela estava planejando com a mãe dela, só que ela tá indo pra outro caminho.  

Eu - É importante que eu diga que nenhuma ouviu a resposta da outra, nenhuma estava na presença da 

outra quando enunciaram, que eu diga que trabalham em três escolas diferentes, com crianças de idades 

diferentes, umas muito pequenas, 4/5 anos, outras com 10/11. 

Outra eu - Mas as três, em suas enunciações, estabeleceram um diálogo!  

Eu - Diálogo? 

Outra eu - Ora, diálogo não é “a interação de pelo menos duas enunciações”? Sim, não só responderam 

a sua pergunta, mas formaram uma rede dialógica e compartilharam sentidos. 

Eu - Tinha razão, dialogaram quando responderam a mim e compartilharam sentidos, disseram de seus 

atos responsáveis, responsivos, pois “ao mesmo tempo que sou responsável pelo que faço e digo, 

também faço e digo em resposta a uma série de elementos presentes em minha vida”. 

Outra eu - E ainda tem a criança... que é “um discurso no discurso” ... mas, vamos ao que interessa, 

afinal, o que você fez? 

Eu - Eu? Eu me pus a escutar para compreender o que me revelavam, pois... bem é verdade que fui eu 

que comecei, foi de minha boca que saiu a pergunta: é possível ser aluno e criança ao mesmo tempo 

na escola? 

Claro que eu queria saber e as respostas...não sei se vieram! 

Não lhe parece um pouco forçado? Este ainda não era meu plano estético, nem meu projeto de dizer. 

Quem sabe o Colóquio em São Carlos não me ajudaria? Vamos? 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Conversas cotidianas  

Marisol: Gente, a Ana aprendeu a falar o nome do Med.  

A Zoia me ensinou! 

Denise :Como fala?  

Medviedev -rio da minha pronúncia! Falo aligeirado e dou ênfase a algumas 

sílabas: Medviéédev! 

Angélica: Como?- risadas.  

Medviedev.Ela me disse que em russo não tem acento... 

Angelica: Repete!  

Leticia: Medviedev! Mais risadas 

Pessoas do grupo também tentam repetir:  

Lili: Medeviedev! risadas 

Regis: Mediviedev! risadas  

 Medviedev! -mais risadas! Todos falando juntos.  

Quanto mais repetem, menos certeza tenho da pronúncia: 

Gente, acho melhor a gente chamar ele de Med mesmo! 

Todos concordam!57                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Conversa com o Grupo Atos. 
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2.2 Conversa com Medviédev: compreendendo os gêneros discursivos  

 

 

Estamos em São Carlos e aguardamos ansiosas pela fala de Sandra Moraes 

Lima58, a professora convidada. Não a conhecemos, mas saímos de Niterói só 

para vê-la falar. A leitura em pauta em nosso grupo é O Método Formal dos 

Estudos Literários (2012) de Medviedev. O livro era  complexo,nosso dever de 

casa para o encontro era ler o capítulo 3 da terceira parte: Os elementos da 

construção artística. Sandra começa sua fala:  

Sandra Lima:  Eu adoro este capítulo, acho que ele é de uma clareza, em relação 

ao gênero, muito grande. O conceito de gênero comporta uma arquitetônica que 

se constitui numa resposta singular, única e irrepetível. É uma resposta de um 

sujeito socialmente situado. O gênero, este conceito, essa complexidade 

                                                           
58.Sandra Mara Moraes Lima (GEBAKH/UFES) - XXI COLÓQUIO BAKHTINIANO: 
APRENDENDO COM O MÉTODO FORMAL -  GEGe - UFSCar. -  08/04/2016. 

 

 



96 

 

orgânica, que se constitui em uma resposta única, irrepetível de um determinado 

sujeito situado (socialmente) organicamente. Bom o que a gente percebe é que 

o que define o gênero é sua natureza interacional. É o processo de interação 

que se estabelece que vai determinar o gênero. Então ele é uma ação 

responsiva. Está submetido a suas próprias leis, e ele é, vamos dizer, um corpo 

que tem de forma indissociável, vários elementos... 

Sussurro para minha amiga ao lado  que, realmente,  Medviedev olhava para a 

totalidade do enunciado, propondo sua compreensão não a partir dos seus 

elementos, mas de sua totalidade.. 

Sandra Eu gosto de usar a palavra amálgama para trazer o sentido de 

indissociabilidade dos elementos.  

 Eu penso na palavra imbricado... sussurro novamente. 

Enquanto isso, Sandra enumera os elementos:  

Sandra:  A unidade estética, forma composicional, intencionalidade, entonação 

apreciativa, estilo, material, autoria, destinatário, plateia, conteúdo temático, 

autoria etc.  

Penso na pesquisa, penso na escrita, no gênero da pesquisa. Qual gênero? 

Repito para mim, enquanto anoto: ...o processo de interação que se estabelece 

é que vai determinar o gênero. Enquanto viajo, estou perdendo as explicações 

de Sandra sobre os elementos... 

Nós sempre interagimos uns com os outros através de um gênero discursivo! 

Consigo entender o que Sandra diz a partir do texto “Gêneros discursivos” que 

já visitei no livro Estética da Criação Verbal em que Bakhtin  é bem explícito: 

Bakhtin: O emprego da língua se efetua em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes deste ou daquele 

campo de atividade humana. Esses enunciados refletem as condições 

especificas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 

(temático) e pelo estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo por sua construção 

composicional. Todos estes três elementos – o conteúdo, o estilo e a construção 

composicional- estão indissoluvelmente ligados no todo enunciado e são 
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igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo de 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado é particular e individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

dos enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Sempre que 

enunciamos, o fazemos em um gênero...59. 

Já parou para pensar nisso? Nós paramos! Saímos provocadas daquele 

encontro! Tão provocadas que o encontro se desdobrou em outro com a vinda 

de Sandra a Niterói e de Ekaterina60,a tradutora do livro, para dialogar com o 

Grupo sobre a temática e alargar a compreensão desse tema, que também 

estava presente em nossos estudos semanais. Fui fazendo minhas anotações e 

sempre refletindo sobre a relação com a pesquisa.  

Já tinha a compreensão de que  a concepção de gêneros se funda na ideia de 

que a linguagem se materializa por meio dos enunciados concretos; o enunciado 

é o todo que articula interior e exterior; o gênero apresenta essa dupla orientação 

na realidade, a primeira voltada para a exterioridade, relacionada à 

vida,considera as circunstâncias temporais, espaciais, ideológicas que orientam 

o discurso e o constituem e a segunda voltada para a interioridade, também 

voltada para a vida, como os elementos linguísticos enunciativos formais que 

possibilitam sua existência: forma e conteúdo temático. É nesta articulação da 

exterioridade com a interioridade que  viabilizamos uma noção de sujeito 

histórico e socialmente situado.    

Medviedev complementacom informações importantes para mim:  

Medviedev: - Em primeiro lugar, a obra   se orienta para os ouvintes e os 

receptores e para determinadas condições de realização e de percepção. Em 

segundo lugar, a obra está orientada na vida, como se diz, de dentro, por meio  

de seu conteúdo temático. A seu modo, cada gênero está tematicamente 

orientado para a vida, para seus acontecimentos, problemas e assim por 

diante61.   

                                                           
59 Bakhtin (2003, p. 261-262) 
60 Ekaterina Vólkova Américo –Professora Doutora da Faculdade de Letras- UFF. Um das 
tradutoras do livro O método formal nos estudos literários- Pável Medviedev. 
61 Medviedev (2012, p.196)   
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Medviedev: Cada gênero é capaz de dominar somente determinados aspectos 

da realidade, ele possui certos princípios de seleção, determinadas formas de 

visão e de compreensão dessa realidade, certos graus de extensão de sua 

apreensão e na profundidade de penetração nela62.   

Assim, compreendemos que, sempre que enunciamos, nós o fazemos em um 

gênero, que o gênero está orientado para vida e que cada gênero domina 

determinados aspectos da realidade...E qual seria o gênero presente nas 

enunciações de nossa pesquisa?  E o que compreendemos por enunciações? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Ibidem , p.197.   
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Conversas cotidianas  

Sento perto das meninas e elas cantam ritmadas:  

Você gosta de alguém? Quantos anos ele tem, tem? 

Que brincadeira é essa? 

Talita: Quer brincar?  

Kevilyn: Deixa eu fazer com você? Você gosta de alguém?  

Ana:Sim! 

Kevilyn:Quantos anos ele tem, tem? 

49. 

Talita; Nossa, isso tudo? -riem. 

 Pegam minha mão para fazer a brincadeira, contam em conjunto: 

- 1,2,3,4,5... 49!  

Enquanto contam passando a mão pelos meus dedos, no último, ficam em 

silêncio e uma delas aperta ... O dedo estala, as três gritam: 

- Ele gosta de você também!  

Riem do resultado, enquanto correm para formar a fila. 

Também rio, me sinto pertencente! 

Conversa com as meninas63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Anotações feitas no campo.  Meninas do 3° ano. 2016 



100 

 

 

2.3 Conversas com as crianças: por que escutar as crianças enunciarem? 

Depois de todos os trâmites legais para a autorização para a pesquisa, fui à 

escola para conhecer as turmas nas quais as crianças que me foram indicadas 

estavam. Comecei pelo terceiro ano, sala de Gabriel... Acordei com a professora, 

ela achou melhor eu entrar e falar com as crianças, explicar o que tinha que 

fazer. Fui sucinta: 

Meu nome é Ana e eu, como vocês, também estudo e estou fazendo um trabalho 

para minha faculdade, sobre as crianças e os lugares que têm aqui na escola 

para aprender. Então eu vou ficar aqui com vocês por um tempo. Ainda não sei 

o nome das crianças. 

Você tem professora? perguntou uma criança meio incrédula. 

-Tenho. 

 Senta aqui, ó! -  apontando para um lugar vazio. 

Olho para a professora, ela assente com a cabeça. Sou a novidade e as 

crianças do entorno me perguntam coisas. 

- Esse é seu caderno? 

- O que você está escrevendo? 

- É sobre a gente? 

A pergunta é retórica ... as crianças já estão no entorno da na minha mesa 

olhando.  

Copio o dever que a professora está passando. Eles riem: 

-Ela está fazendo o mesmo que a gente! 

Sou alvo de olhares, sorrisos e perguntas enquanto fico na sala. 

Durante dois meses, às sextas feiras, assisto às aulas e conheço as crianças. 

Fico no período de 7h30min às 10h. Depois, elas têm atividade de Educação 

Física. As crianças já não se surpreendem mais com minha presença. Chego e 

as encontro no refeitório onde elas lancham e conversam. Os assuntos são 

variados, vira e mexe alguém briga, a professora aparta, as meninas ficam 
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juntas, os meninos se movimentam pelo refeitório. O que eu faço? Chego perto 

deles e converso, afinal, 

Bakhtin:  O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante (...) este 

ser que é inesgotável e que não pode ser forçado ou tolhido, não apresenta 

nenhuma garantia de exatidão, porque esse sujeito é livre.O objeto real, é o 

homem social (inserido na sociedade) que fala e exprime a si mesmo por outros 

meios64. 

 Brait e Mello: Não encontro esse sujeito em tabulações e categorizações. Eu o 

encontro por aí, enunciando no trabalho, na escola, na rua, na vida. As crianças 

são sujeitos que participam na vida social e que, como sujeitos ativos, enunciam, 

sendo, portanto, sujeitos do ato. Para avançarmos, precisaremos compreender 

o que é enunciação e a partir de qual teoria nós próprias estamos enunciando. 

Enunciado, enunciação, enunciado concreto só têm sentido em articulação com 

outros termos como palavra, gêneros discursivos, signo etc., pois estão 

presentes em diferentes teorias linguísticas, com diferentes bases 

epistemológicas. Assim, os termos têm uma diversidade de definições com 

sentidos que serão concebidos de acordo com a teoria que as estudam ou às 

quais se filiam65. 

Pautamo-nos nos estudos da filosofia da linguagem.  Bakhtin traz a questão da 

ideologia. 

Bakhtin:  Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo fora de si 

mesmo, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. 

Como a ideologia está em relação dialética com as estruturas sociais, mudanças 

na ideologia encadeiam modificações na língua66. 

Volochinov: A comunicação verbal, inseparável das outras formas de 

comunicação, implica conflitos, relações de dominação e de resistência, 

adaptação ou resistência a hierarquia, utilização da língua pela classe dominante 

para reforçar seu poder, etc.67 . 

                                                           
64 Bakhtin (2003, p. 319). 

65 Brait;Mello (2014, p. 62). 
66 Bakhtin (1995, p. 31).  
67 Volochinov (1995, p.14). 
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 Isso leva esse autor a afirmar a palavra como uma arena de conflitos. Reforça 

a enunciação como seu objeto de estudo. 

Volochinov: A filosofia marxista da linguagem deve colocar como base de sua 

doutrina a enunciação como realidade da língua e como estrutura 

socioideologica68.  

Romero et al:  O enunciado é o produto da criação ideológica, sendo também 

ideológico em sua essência e caracterizado como tecido de muitas vozes69  

Partimos do entendimento de que a enunciação pressupõe a existência de 

sujeitos que, na relação de interação, estabelecem o diálogo, que representa, 

segundo Volochinov, a forma mais natural da linguagem. Entendemos que o 

sujeito, quando enuncia, o faz de seu lugar único na estrutura social, nas 

interações que esse indivíduo estabelece. Toda enunciação se realizará com 

base nas visões de mundo e nas interações e vivências que esse sujeito 

estabelece. 

Bakhtin: O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele 

campo da atividade humana70 . 

Sendo assim, entendemos por enunciação a comunicação verbal que se 

estabelece na interação entre falante e ouvinte que responde 

compreensivamente. Marisol, minha orientadora, explicita: 

Marisol: Enunciação pressupõe pelo menos dois, mas esse sequer precisa estar 

ouvindo (carta, pintura, todos os gêneros escritos). Enunciar é responder como 

um elo na cadeia discursiva do grande tempo, na vida. Isso não significa a noção 

estruturalista de falante-ouvinte, embora façam parte dessa relação de modo 

figurado. Quem enuncia “fala” por diferentes gêneros, sendo a fala oral uma 

dessas formas. O ouvinte pode estar morto, mas há ainda o protagonista e o 

ouvinte presumido, aquele que regula valoradamente o discurso (horizonte 

discursivo)71. 

                                                           
68 Ibidem, p. 16 
69 Romero et al (2014, p. 158). 
70 Bakhtin (2003, p 261). 
71  Notas de orientação.  
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A frase é apenas um objeto teórico. O que é observável é o enunciado e a 

enunciação, o fato que constitui a produção de um enunciado. A enunciação é o 

acontecimento constituído pelo aparecimento do enunciado.Geraldi concorda, 

quando destaca a opção pelo uso da palavra enunciação na tradução do livro 

“Enunciação e outros ensaios” de Volochinov, argumentando, junto com Ponzio.  

Ponzio: O falante não se manifesta no diálogo como se fosse já dado fora dele, 

como se tivesse um caráter já definido antes, nem o diálogo é preludio para a 

realização fora dele. O falante se realiza no diálogo e apenas nele72. 

Nesse texto, retoricamente, Geraldi questiona:  

Geraldi: De que outra forma poderíamos entender o acontecimento do enunciado 

senão como enunciação?  

Volochinov responde, em Marxismo e Filosofia da Linguagem:  

Volochinov:  A enunciação compreendida como réplica do diálogo social é a 

unidade de base da língua, trate-se do discurso interior ou exterior. Ela é de 

natureza social, já que cada locutor tem um horizonte social. Há sempre um 

interlocutor ao menos potencial. O locutor pensa e se exprime para um auditório 

social bem definido73. 

 Volochinov - Habitualmente respondemos a qualquer enunciação do nosso 

interlocutor, se não com palavras, pelo menos com um gesto: um movimento da 

cabeça, um sorriso, uma pequena sacudidela da cabeça etc. 74  

Precisamos ter o cuidado de não entender a interação entre os interlocutores 

apenas como linguagem verbal, mas como um processo mais complexo em que 

os gestos, o movimento, o silêncio e todo um conjunto de linguagem extraverbal 

pode ser compreendida como uma enunciação.  

Volochinov nos traz um exemplo dessa relação dos interlocutores em que a 

linguagem verbal e a extraverbal compõem o enunciado de um acontecimento: 

 Volochinov: Duas pessoas se encontram em uma casa. Estão caladas. Uma 

delas diz “Bem”. O outro nada responde75.  

                                                           
72 Volochinov (2011, p. 14-15). 
73 Volochinov (1995, p. 16). 
74 Volochinov (2013, p. 163). 
75 Volochinov (2013, p. 78). 
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 O autor irá nos esclarecer que, para nós que estamos de fora dessa situação, 

essa conversação é incompreensível, pois a enunciação “bem” está vazia de 

sentido.  

Volochinov: Não obstante, essa singular conversação entre os dois, que consta 

de uma só palavra expressivamente entonada, é plena de sentido de importância 

e está perfeitamente concluída76.  

 Para nossa compreensão de sua significação e sentido, a parte verbal não nos 

ajuda, mesmo que olhássemos toda a sua forma morfológica, fonética ou 

sintática. Tampouco o conhecimento da entonação em que foi dita a palavra nos 

ajudaria. Então, como Volochínov, nos questionamos:  

O que falta? 

O contexto extraverbal dessa enunciação é que irá apresentar um sentido 

apenas para quem a ouve.  

O autor nos explicita:  

Volochinov: No momento da conversação, ambos os interlocutores olharam pela 

janela e viram que começava a nevar; os dois sabem que é mês de maio e que 

faz muito tempo que devia ter iniciado a primavera; finalmente, aos dois o inverno 

é um mal; ambos esperam a primavera e a queda da neve tão fora de época 

entristece aos dois. A enunciação se apoia diretamente em tudo isto; no visto 

conjuntamente (os flocos de neve pela janela); no sabido conjuntamente (é mês 

de maio), e no avaliado conjuntamente (o inverno atrasado, o desejo de que 

chegue a primavera); tudo isso é abarcado pelo sentido vivo, aparece absorvido 

por ele e, sem dúvida, não está expresso verbalmente, não está dito77. 

Todo esse contexto subentendido estava compreendido pelos dois interlocutores 

na palavra “bem”. Podemos entender que a palavra não reflete a situação 

extraverbal. Volochinov nos explicita por que só é possível aos interlocutores que 

a palavra “bem” faça esse resumo valorativo  

                                                           
76 Idem. 
77 Idem. 
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Volochinov: Eles compartilham um horizonte espacial, o conhecimento e a 

compreensão comum da situação e a valoração compartilhada78.  

A situação extraverbal não é só a causa externa da enunciação, ela é parte 

necessária de sua significação.  

Volochinov estava preocupado em mostrar a situação extraverbal que se 

configurou com o diálogo desses interlocutores em uma única palavra e o 

segundo interlocutor que não responde nada. Esse diálogo é formado pela 

palavra “bem” em seu contexto extraverbal, que só ganha significação porque há 

um outro que, ao não dizer, compartilha desse sentido. Essa é sua forma de 

enunciação. Não somente a palavra está em jogo aqui, mas também o não dito 

e as valorações sobre as quais se tecem os discursos. 

Volochinov:  A palavra na vida, com toda evidência, não se centra em si mesma. 

Surge da situação extraverbal da vida e conserva com ela o vínculo mais estreito. 

E mais, a vida completadiretamente a palavra, que não pode ser separada da 

vida sem que perca seu sentido79.  

Desse modo, compreendemos que a noção de enunciação pode ser tão 

abrangente que vai de uma palavra a um texto extenso, como nos dizem Brait e 

Mello (2014, p. 68), entendendo que essas situações “estão implicadas, 

entrelaçadas com situação, contexto e história”. As autoras ressaltam, ainda, que 

as noções de enunciado e enunciação vão se construindo ao longo da teoria em 

textos diversos, mas que em Palavra na vida e palavra na poesia: Introdução ao 

problema da poética sociológica (1926), um ponto toma destaque: 

Volochinov:  Para além de uma filosofia da palavra e da análise detalhada de 

seu funcionamento no cotidiano há um ponto de vista pouco comum nos estudos 

literários, o de que a compreensão do modo de funcionamento da linguagem fora 

da arte é fundamental para a compreensão do funcionamento artístico80. 

Assim se olha para a vida para olhar a arte. Esse olhar para a vida cotidiana é o 

que nos interessa nesta pesquisa, pois nos traz a compreensão de que o 

enunciado não deve ser considerado apenas em sua estrutura linguística, mas 

                                                           
78 Volochinov (2013, p.78) 
79 Ibidem, p. 77. 
80 Volochinov (2013, p. 77). 
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em sua historicidade. Se busco compreender o que as crianças enunciam sobre 

suas aprendizagens na escola e os lugares que elas ocupam em relação a essa 

aprendizagem, é preciso fazê-lo a partir das enunciações delas, pois, como 

sujeitos e, permanecendo sujeitos, não podem tornar-se mudos,ou seja,  como 

pesquisadora, não posso enunciar pelas crianças. A linguagem não pode ser 

considerada apenas do ponto de vista do falante sem a relação necessária com 

outros participantes da comunicação discursiva. Se não se leva em conta o papel 

do outro, pensa-se no ouvinte que apenas compreende passivamente o falante. 

A compreensão é ativa e a posição do outro é responsiva. 

Bakhtin: Neste caso, o outro, ao perceber e compreender o significado 

(linguístico do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa 

posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-

o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se 

forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde seu início, 

às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante. Toda compreensão 

da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (embora o 

grau deste ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe de 

resposta, e nesta ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna 

falante81. 

Assim, voltamos ao banco e à conversa entre mim e as crianças Eles não 

ganham sentido por si sós. O enunciado tem autor e um outro a quem se destina, 

que escuta e responde numa compreensão ativa. Não posso enunciar pela 

criança, mas posso enunciar com a criança.  

É essa relação que quero estabelecer com as crianças que dialogarei na 

pesquisa! Quero escutar suas enunciações e em  minha posição responsiva, 

também quero enunciar em minha pesquisa. Mas se, sempre que enunciamos, 

o fazemos em um gênero, qual gênero estará presente no meu projeto de dizer? 

 

 

 

                                                           
81 Bakhtin (2003, p. 270). 
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Conversas cotidianas 

João: Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue 

se vá tecendo, entre todos os galos.  

 Nossa, isso para mim se chamaonversa! 

Conversa com João Cabral de Mello Netto82 

2.4 Conversar, dialogar e COMPREENDER! 

Começamos dizendo que a conversa, seja ela qual for, está na vida! Mas como 

olhar para essa conversa como metodologia? O acontecimento do banco não 

me abandonava, ele tinha me alterado, tinha sido um divisor de águas para 

pensar o caminho da pesquisa.  

Tinha sido na conversa que a hierarquia de pesquisador - pesquisado tinha 

desaparecido, ou melhor dizendo, nem aparecido. Como conseguir um 

movimento de horizontalidade, entendendo o encontro do pesquisador e do 

pesquisado sem hierarquias de poder? Bem, depois desse percurso que fiz até 

agora, nada linear, com acontecimentos simultâneos e fazendo sentido para 

mim, que vivo o processo, mas que talvez pareçam apenas pedaços 

desconectados para quem lê, a resposta à indagação do começo estava bem ali.  

Ao estudar os gêneros discursivos, algumas compreensões dessas questões se 

alargaram. A compreensão de que sempre enunciamos em um gênero e que há 

gêneros mais autoritários e gêneros mais alteritários. Nesse sentido, o gênero 

conversa se apresentou como um gênero cotidiano que se mostra como uma 

                                                           
82 MELO NETO, João Cabral de. Fragmento do Poema Tecendo a manhã - A educação pela 
pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996, p. 35. 
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possibilidade para o diálogo desta pesquisa. A conversa nos interessa 

principalmente porque ela é propícia ao acontecimento do enunciado: à 

enunciação. Usando a conversa no banco como exemplo, as relações entre 

pesquisador e pesquisado se dão em condições de equidade, não há perguntas 

preexistentes, mas um fluxo no diálogo. Os sujeitos não são vistos em uma 

relação falante - ouvinte, mas, sim, numa perspectiva de compreensão ativa com 

posição responsiva.  

Assim, não me é difícil, agora, abandonar algumas palavras para passar a usar 

compreender. Primeiro, porque já sabemos que palavras carregam ideologias; 

segundo, porque fui, com os estudos bakhtinianos, compreendendo (olha ela aí) 

que algumas são mais dialógicas do que outras. Assim, não se trata de 

investigar, de observar, de interpretar, pois essas palavras, isoladamente, 

carregam um sentido monológico de pesquisa e o eu, que precede os verbos, 

traz um discurso autoritário de saber: eu investigo o outro, eu observo o outro, 

eu interpreto o outro, eu explico o outro. 

Para Bakhtin, compreensão e explicação são duas palavras que levam para 

lugares diferentes dentro da teoria: 

Bakhtin: (...) na explicação, existe apenas uma consciência, um sujeito; na 

compreensão, duas consciências, dois sujeitos. Não pode haver relação 

dialógica com o objeto, por isso a explicação é desprovida de elementos 

dialógicos (...). Em certa medida a compreensão é sempre dialógica.83  

Para a compreensão do enunciado, por exemplo, é preciso a alternância dos 

sujeitos do discurso em que um e outro possuem a capacidade de resposta. 

Assim, a expansividade se coloca no centro como um princípio para qualquer 

compreensão.   

Irene Machado diz que o que Bakhtin nos apresenta é um círculo de 

expansividade, pois os papéis de falante e ouvinte não são fixos ou definidos a 

priori, eles são intercambiáveis, sendo a expansividade resultado da própria 

mobilização discursiva no processo geral da enunciação. 

                                                           
83 Bakhtin  (2003, p. 316). 
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Machado: No contexto de sua abordagem, toda compreensão só pode ser uma 

atividade; uma compreensão passiva é uma contradição em termos, mesmo que 

não seja vocalizada. Todo discurso só pode ser pensado, por conseguinte, como 

resposta. O falante seja ele quem for, é um contestador84.  

Ao invés de tecer explicações sobre o não aprender e os encaminhamentos, 

busco a compreensão no sentido dado por Bakhtin, abrindo mão do movimento 

monológico da explicação, em que eu, pesquisadora, digo, mas buscando na 

conversa a compreensão que se apresenta de forma mais dialógica.  

O diálogo pode se dar de duas formas: entre interlocutores e entre discursos. 

Aqui, nesta pesquisa, tentando compreender as enunciações das crianças sobre 

os seus encaminhamentos e o não aprender, percebo que o diálogo se 

apresenta das duas formas: o diálogo entre pesquisador e pesquisado 

(interlocutores), em que estamos neste jogo de escuta e resposta, e, também, o 

diálogo entre discursos, sendo que um não está separado do outro. Os gêneros 

primários e secundários nos ajudam a pensar sobre essa perspectiva. 

Ponzio: [Para Bakthin, há uma distinção entre] os gêneros primários ou simples, 

ou seja, os gêneros do dialogo cotidiano e os gêneros secundários ou 

complexos, como o romance, o gênero teatral etc, ou seja, todos os gêneros que 

representam e objetivam a troca cotidiana comum, objetiva85. 

Ao lançar mão da conversa, valho-me desse gênero cotidiano para o diálogo 

entre interlocutores. Todavia, ao trazê-lo para dentro da tese, não só como 

diálogo entre interlocutores, mas dialogando com autores, teorias, ideologias, 

estabeleço um diálogo entre diálogos, um diálogo entre discursos. Converso com 

as crianças, com as teorias e estou aqui, conversando com vocês, pois é 

conversando que a gente se compreende!  

 

 

 

 

                                                           
84 Machado (2014, p. 157).  
85 Ponzio (2013, p. 80). 
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2.5 Conversa sobre metodologia  de pesquisa com crianças 

 

 

 

Flavia: Você vai ter que falar em pesquisa com crianças...86 

Primeiro vamos ver quem elas são, elas mesmas se apresentarão  nesta 

primeira conversa. 

Ana 

Oh todo mundo lá! Mostro no tablet. 

Kevilyn 

Tia, a Talita não tá não 

Hilary 

Ah lá, apareceu a carinha dela... 

Ana 

Ué, Talita, mas assim não dá... (Brinco com ela, pois não está aparecendo 

novamente) 

 Ah, oh vamos ver. Agora deu. 

 Não, Milton! (Está fazendo caretas e sinais para a tela) 

Não é exibição não, Milton, é só para aparecer. Agora apareceu todo mundo. 

Só depois para eu saber quem falou o quê. 

Milton 

Oi, sou eu Milton, Diego é boboca e o Lopes também 

Ana 

(Aproveito a fala de Milton) 

                                                           
86 Transcrição da banca de qualificação  realizada em 17/01/2017. 
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Cauã 

Quero saber sobre os palhaço 

Daniel 

Eu também 

Ana 

Gente, presta um pouquinho de atenção aqui então. Então vamos 

lá, eu vou perguntar pra vocês o nome de vocês, a idade, se vocês vêm no 
laboratório, o que vocês fazem, o que vocês gostam e tal, só para a gente 

saber quem é cada um, está bom? Pode ser? Não precisa ficar olhando lá não, 
é só para depois eu ter como anotar, porque, se não,  você está falando 

comigo, eu tenho que (faz movimento de escrever) ,aí  eu vou ficar doida, 

né? Aí, depois, vai ser quem falou isso? Foi a Hilary? Foi o Milton? Vou ficar 
doida. Então, para ajudar a gente, a gente usa a filmagem, mas a gente não 

usa em outro lugar, só usa para depois escrever o que vocês falaram. 

(...)Por que vocês sabem o que é uma pesquisa? Sabem? Vocês já fizeram 
pesquisa aqui na escola? 

 Kevilyn  

Já 

Ana 

  Já, não já? Milton, você já fez pesquisa aqui na escola? 

Milton 

Pesquisa de quê? 

Ana 

De qualquer coisa. A professora nunca pediu para vocês para fazer uma 
pesquisa? 

Milton 

Ela já 

Ana 

E o que que é para fazer quando vocês têm que fazer uma pesquisa? 

Kevilyn 

Medir o chão 

Ana 

O que que vocês tinha que fazer? 

Kevilyn 

Mediu o chão 

Ana 

Medir o chão, para quê? Para 
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Saber o quê? 

Cauã 

É da tia Sabrina 

(Inaudível) 

Ana 

É? E aí era para saber o quê? Quando vocês estavam medindo o chão 

Cauã 

Metro 

Ana 

   Para aprender sobre metro. Então oh... 

Daniel 

Oh, Milton... 

Ana 

Milton, oh Milton, atenção... 

Cauã 

Não traz o Milton mais não, tia. 

Ana 

Vou trazer o Milton sim, mas o Milton não é criança pequenininha que nunca viu 
uma filmadora, né? (Brinco com Milton) Ah, estou achando (Ele ri). 

Cauã 

Ele nunca viu um tablet desse não! 

Ana 

Então vamos lá oh. Primeiro, meus amores, primeiro cada um fala o nome e a 
idade para a gente, para a gente saber quem que é quem... 

Kevilyn 

Começa dali dos meninos 

Ana 

Vai lá então 

Daniel 

Fala, Diego 

Ana 

   O Diego, o Diego está com quantos anos? 

Diego 

Nove 

Ana 

Nove? 
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Cauã 

Agora é o ...(olho para o menino do lado de Diego, ele não responde) 

Ana 

Não, ué, é você 

 

Cauã 

Eu sou o último 

Ana 

(Insisto) Fala o nomezinho 

Cauã 

Não, eu sou o último 

Ana 

O último? E quantos anos o “último” tem? (O grupo ri, Kevilyn responde por ele) 

Kevilyn 

Dez  

Ana 

Dez? Fala você, querido 

Daniel 

Eu tenho nove.  

Ana 

Nove? E como você chama? 

Daniel 

Daniel 

Ana 

E você? 

Milton 

Milton, dez.  

Ana 

Dez? 

Daniel 

Não, nove, já tem dez anos? 

Ana 

Completou já? 

Milton 

Já completei, meu irmão também 
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Ana 

É? 

(Todos falando juntos) 

Ana 

Gente, eu não ouço a Talita 

Kevilyn 

(Ou cala a boca vocês aí, Kevilyn fala em tom de ordem, todos falam juntos) 

Ana 

Gente (faço um sinal com as mãos que significa diminuir), senão não ouço a 
Talita. Se for para ficar brigando, não vai dar. Fala, Talita!  

Talita 

Chamo Talita e tenho nove anos 

Ana 

Você, querida 

Kevilyn 

Meu nome é Kevilyn, tenho nove anos 

Hilary 

Meu nome é Hilary... 

Ana 

Como? RIANE? 

Hilary 

Hilary, tenho 8 anos 

Ana 

A Hilary tem oito anos. Então a 

gente tem... 

(Falando juntos, Cauã e Milton estão discutindo) 

Cauã 

Você nem escova dente 

Daniel 

Oh, Milton 

Cauã 

Você não escova dente 

Milton 

Eu trago escova ...(inaudível) 

Cauã 
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Me falaram que você cagou no ... (corto o assunto e me dirijo a Cauã) 

Milton, você já falou. Você falou que ia ficar por último, nós estamos esperando. 

 

Cauã 

(Ele fala seu nome) 

Cauã 

Ana 

Cauã. Agora, Cauã e Milton, aqui é conversa. Se for para vocês ficarem 
batendo boca, não vai dar 

Milton 

Quem começou foi ele 

Ana 

Então já paramos (digo para Milton, enquanto Cauã resmunga). Cauã, já 
paramos? Então vamos lá?  Pronto? 

 

Olho para aquela sala, que tem, em volta da mesa, sete crianças.  Seriam oito, 

mas Gabriel faltou à aula. Estamos ali no meio de uma  conversa  e eu, como 

pesquisadora, lidando com vários imprevistos, com a recusa de Cauã, com a 

disputa entre ele e Milton,  com a presença dos artefatos tecnológicos, com a 

opção de não levar perguntas prontas, produzindo um material para uma  tese  

que se construirá a partir das enunciações das crianças.   Parece uma cena 

comum, mas muito se andou para que isso acontecesse... Sim, vou ter que falar  

sobre pesquisa com crianças, movimento que fiz no mestrado ao discutir as 

concepções de infância no cenário acadêmico. Naquele momento, essas 

concepções impactavam, de forma direta ou indireta, os discursos dos 

professores sobre as “dificuldades de aprendizagem”, que, como já relatei, eram 

o foco de minha pesquisa. Agora, o foco são as enunciações das crianças. 

Flavia: como pesquisadoras do campo da Educação, mais precisamente entre 

aqueles tantos que se dedicam à infância e por ela militam, temos tomado como 

objeto de nossa  reflexão a própria questão da pesquisa, do processo de 

fazer/produzir conhecimentos que falem da infância, que permitam dar a 

conhecer e intervir nas políticas educacionais para a infância e a ela 

relacionadas. Ainda que pensando a atividade de pesquisa considerando a 
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criança como sujeito político-histórico-sociocultural, e buscando travar um 

diálogo com ela e assim afastar-nos da visão idealizada de infância (...)87 

Imagino que essas reflexões venham dos desdobramentos de sua pesquisa de 

doutorado no fim da primeira década de 2000. Em minha pesquisa de mestrado, 

em 2006, já me questionava também sobre essa questão a partir da total 

ausência das crianças nos documentos e relatos sobre os locais de atendimento.  

Partia já de uma pergunta da não escuta do adulto: Então por que esta criança 

não é ouvida?   

Naquele momento, chegar a essas questões exigiu uma construção teórica e 

reflexões sobre infâncias e crianças que precisamos novamente fazer, pois, aqui, 

velhos e novos sentidos de infância e pesquisa dialogarão.  

Conhecer e compreender como se deu a construção da infância, desconstruir a 

perspectiva de uma única infância, compreender que as crianças têm autoria e 

participam dos processos de mudança da sociedade e que participam da cultura 

foi um longo processo. Aqui, duas áreas se encontram: os estudos da infância e 

os estudos de pesquisa com crianças. A relação não é de causa e consequência, 

pois muitos avanços se deram de forma simultânea ou relacionadas.  

Jader Lopes: Nos últimos anos um novo olhar sobre as crianças e suas infâncias 

tem sido sistematizado em diversas áreas do conhecimento, os estudos da 

Sociologia da Infância, da Antropologia da Infância, da Geografia de Infância e 

da própria Psicologia do Desenvolvimento, entre outras, têm contribuído para a 

emergência de um novo paradigma, novos ângulos de se perceber e 

compreender as crianças e suas ações frente ao mundo em que se inserem88. 

A separação do mundo adulto para o da criança é tida, para muitos, como uma 

diferenciação que está naturalizada, mas o processo que se nos aparenta como 

natural foi sendo apreendido na mudança conceitual do mundo medieval para o 

moderno, o que, gradativamente, modificou os conceitos existentes para depois 

naturalizá-los na Modernidade. 

Jader: Mas a obra clássica de Ariès veio demonstrar que a sociedade europeia 

só iria iniciar um processo de reconhecimento de suas crianças a partir dos 
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séculos XVI/XVII. Na Idade Média e início dos tempos modernos, não podíamos 

ainda falar em uma particularização da criança, na sociedade, apenas em um 

sentimento de paparicação, uma vez que assim que podiam dispensar o cuidado 

da mãe ou ama, ocorria o seu ingresso no mundo adulto. Não havia trajes 

específicos, nem diversões diferenciadas; temas hoje proibidos para crianças, 

como sexo, não encontravam objeção, não havia preocupação com a marcação 

de idade; e a aprendizagem ocorria no próprio cotidiano89.  

A Modernidade se institui a partir do desmoronamento da visão medieval de ser 

humano que tinha sua vivência predeterminada no mundo por um plano divino 

em uma ordem social estática, cujo objetivo era a preparação para uma vida 

após a morte. Existe não um conceito, mas uma lógica da Modernidade que se 

realiza nos costumes, no modo de vida cotidiano. Embora não tenha ocorrido de 

forma radical, a Modernidade  esteve presente nas mudanças ocorridas a partir 

do século XVI: o descobrimento de novas terras, o Racionalismo e o Iluminismo,  

as reformas religiosas, a Revolução Industrial, que modifica  as relações de 

trabalho, a perspectiva do público e do privado, a definição da  família nuclear, 

que paulatinamente vão causando alterações na produção da consciência do 

indivíduo e na cultura material das sociedades, uma infinidade de mudanças dos 

costumes até então correntes dos indivíduos e das sociedades. Porém, até o 

início do século XVIII, a Modernidade ainda não era um modo de vida. Ela se 

realizará no século XIX, pelo desejo das nações europeias em serem civilizadas 

e se reconhecerem universalizadas na Modernidade, através das mudanças  

sociais, econômicas, religiosas, políticas Com certeza, impactam também a 

visão da infância... 

Jader: Sim, as mudanças sociais, econômicas, religiosas, politicas ocorridas ao 

final do século XVII começam a criar o início da particularização da infância, que 

emerge junto com a organização da sociedade burguesa pautada nos ideias   do 

liberalismo e, com ele, a reestruturação do espaço destinado para as crianças. 

A convivência social que ocorria no espaço público cede lentamente lugar para 

o privado e é acompanhada da reorganização da lógica espacial a qual passa-

se a ordenar a partir dos pressupostos criados pela nova ordem econômica e 

social. A necessidade de intimidade e privacidade encontram na reorganização 
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familiar um caminho para o distanciamento da coletividade. A partir da 

construção de um mito do amor materno e paterno, família  torna-se lugar de 

afeição e aprendizado entre pais e filhos e portanto lugar primeiro para a infância 

90.  

É nesse contexto da proteção da criança pela família, nessa infância inventada, 

que o cotidiano, as praças, as ruas deixam de ser lugar de aprendizado. As 

crianças, agora vistas como seres frágeis, precisam ser preparadas para a vida 

de adulto. Como destaca Philippe Ariès(1981),  a criança foi separada dos 

adultos e mantida a distância numa espécie de quarentena, antes de ser solta 

no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio. Começou um longo processo 

de enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos pobres e das 

prostitutas) que se estenderiam até nossos dias, e ao qual se dá o nome de 

escolarização.  

Penso como uma construção pode também trazer o seu inverso. Assim,   esses 

vários fatores vão estruturando um modelo ideal de infância, um modelo ideal de 

família que encontra, na escola, a continuidade de suas representações. A tríade 

infância, família e escola constitui o modo de vida da criança, sustenta uma forma 

de ver o mundo, construída na ótica da burguesia que se estruturava como força 

ideológica dominante. Mas aqui estariam  incluídas todas as crianças? Quando 

se tem um “modelo ideal”, o que acontece com quem está fora desse modelo 

que é constituído por uma parte dominante da sociedade? 

Jader:  Todas essas crianças, que não se enquadram no modelo de infância 

burguês, acabam sendo rotuladas como crianças-problema, como uma forma de 

ocultar o desfiguramento presente na lógica da reprodução do capital: a 

desigualdade. Os mesmos ideais liberais, associados ao capital, que produziram 

uma infância figurada, oriGildaram também crianças desfiguradas (...) o negativo 

da infância burguesa e, como tal, constitui uma ameaça à ordem social91. 

A partir da publicação das teses postuladas por Ariès, muitos outros textos 

surgiram, concordando ou discordando de suas ideias.  Portman (1999) 

compartilha da ideia de uma invenção da infância construído no bojo da 
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Modernidade, porém, irá associar essas mudanças ao surgimento da tipografia 

e trará a prática da leitura e escrita como um dos divisores entre o mundo adulto 

e o da criança. Sustenta a tese de que, na idade das trevas, a alfabetização 

corporativa substituiu a alfabetização socializada, entendendo-se por 

alfabetização corporativa uma condição em que a arte de ler é restrita a uma 

situação privilegiada de   poucos que formam uma corporação de escribas e por 

alfabetização socializada uma condição em que a maioria do povo pode ler. Com 

a invenção da imprensa e a proliferação de livros, marca-se uma separação entre 

os que sabem ler e escrever: o mundo adulto -  e os que não o fazem e precisam 

aprender: o mundo da infância, materializando, na prática, mais um traço social 

que institui essas duas realidades e reitera a importância da escolarização.  

Muitas variantes foram encorpando essa concepção de infância. Assim,  se 

existia uma infância, era necessário entendê-la, explicá-la. Livros de Pediatria 

auxiliam as famílias a aprender e a ensinar as crianças sobre seus 

comportamentos, suas aprendizagens. Os artefatos também materializam essa 

infância dos tempos modernos com roupas, brinquedos, literatura adequada. Já 

estamos no século XIX e a Modernidade não é mais uma pretensão.  

Jader: Ao final do século XIX um novo feixe passa a interagir no ser infância: o 

da cientificidade; os trabalhos de Sigmund Freud, John Dewey, associados a 

outros do século XX, como Piaget, ao consolidarem as bases para a psicologia 

do desenvolvimento, transformam a infância em um conceito científico e 

universal, possível de ser apreendido e pesquisado e ao que parece, 

irrefutável92. 

O cuidado que precisamos tomar está nas palavras acima “científico e universal”. 

Aqui é preciso dar um passo à frente e refletir sobre “a infância” e reforçar que 

se trata da   ideia da invenção de uma infância: a burguesa e de um conceito 

científico e universal sobre essa infância burguesa.  Não precisamos ir muito 

longe, basta olhar um grupo de crianças e rapidamente encontraremos um ponto 

de conflito com esse pensamento. Podemos pensar em as infâncias e, dentro de 

cada infância, uma criança não será igual a outra...    

Zeila Demartini: Posso entrar um pouco aqui neste debate? 
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Claro! Eu, Flávia e Jader estamos caminhando para uma reflexão sobre pesquisa 

com crianças e você terá muito a contribuir! 

Zeila: A primeira coisa que merece atenção nesta discussão sobre as questões 

da infância e sobre os relatos é a reflexão sobre os conceitos de criança e de 

infância. Quer dizer, estamos lidando com os relatos de crianças, estamos 

falando sobre relatos de infância: mas quem é essa criança? O que se está 

chamando de infância, como essa experiência é vivenciada? A nossa 

experiência na área de ciências sociais, de sociologia, mostra-nos que é preciso 

levar em conta os diferentes tipos de criança e de infância. É impossível tratar 

de relatos de criança pensando que todos eles são da mesma natureza. A 

questão desta heterogeneidade dos tipos de infância vivenciados, é uma 

questão que o pesquisador sempre se deve colocar93. 

Entrava agora uma reflexão  colocando em xeque as várias áreas que estudam 

as crianças ou as infâncias com olhares de universalidade, que trata seus 

sujeitos como objetos estáticos e descontextualizados sem temporalidades ou 

espacialidades, sem uma história  

Flavia: (...) para a pesquisa em Ciências Humanas e no aprofundamento acerca 

de uma perspectiva qualitativa de pesquisa – o objeto do estudo não é objeto, 

mas sujeito, com o qual estabeleço relação social e política e nessa relação se 

desdobra um fazer pesquisa marcado pela polissemia dessa produção –, o que 

acontece quando o sujeito é criança e, apesar dos esforços das Ciências 

Humanas e Sociais que sobre ela se voltam (Psicologia, Antropologia, 

História...), ainda é marcada pela menoridade?94 

Jader:  Essa perspectiva de ver a criança e de conceber a infância nega seu 

papel de sujeito social, nega a existência de suas histórias e geografias, nega 

suas possibilidades de construção, de ação e de diálogo na produção dos 

espaços e tempos em que se inserem e a coloca na condição de sujeito passivo 

e, portanto, passível de receber ações que vêm dos outros que compõem seus 

cotidianos95.  
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Muitas vezes é difícil romper com discursos históricos, com as memórias 

discursivas que ficam na discussão das áreas. A Psicologia do Desenvolvimento 

é um bom exemplo. Apesar da teoria de Vigotski, que desconstruiu muitos 

constructos teóricos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, discursos 

como maturação, inatismos e outros ainda permanecem.  Mas penso que é no 

questionamento que surge dentro dessas próprias áreas ou em áreas afins que 

podemos ter novos olhares para os sujeitos.  

Zeila: Cada um de nós tem uma “deformação”, que acho que é de formação. 

Essa “deformação” a gente carrega pela vida a fora e envolve um determinado 

olhar: o da psicologia, o da linguística, o da filosofia, o da sociologia; cada um de 

nós tem marcas destas formações específicas, que nos levam a enfocar mais 

algumas questões e menos outras. Minha marca é da sociologia96.  

Manoel de Barros: Sou formado em desencontros.  

A sensatez me absurda.  

Os delírios verbais me terapeutam97.   

A minha é da Psicologia educacional e escolar.  Essa formação pode nos levar 

a enfocar, mas não pode nos conformar. Não podemos aceitar suas perspectivas 

sem também questioná-las e é de dentro delas que podemos fazer isso. Reflito, 

ainda, que isso vem com uma vivencia teórica e prática, pois, muitas vezes, o 

que estudamos não bate com o que está acontecendo lá na prática.  Aí paramos 

e pensamos: “Não é bem assim!’ É isso que você fez, Zeila, de seu lugar da 

Sociologia, de professora de Metodologias de Pesquisa em Ciências Sociais 

aplicadas à Educação, juntamente com Ana Lúcia Goulart de Faria, Fernanda 

Muller, Patrícia Dias Prados, em diálogo com autores como Willian Corsaro, 

Manuel Sarmento, entre outros, pensando uma Sociologia da Infância em que a 

criança é o centro da pesquisa e não dependente em temas que a tomam como 

seu objeto. Todas vocês, como muitos outros na Psicologia, na Antropologia, na 

Geografia, na História e na Educação, questionam este lugar de falar sobre a 

criança como insuficiente para compreendê-la. É preciso escutar os relatos de 

crianças e, para tal, construir metodologias de pesquisa com criança. Acho que 
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é isso que leva a mudanças... desencontrar algumas certezas para buscar 

outras.  

Zeila: Quero apenas reiterar a importância, cada vez maior, em nossos dias, de 

aprender a ouvir as crianças e os jovens. Estou pensando no agravamento dos 

problemas que os têm atingido (...) e como nós, educadores e cientistas sociais, 

não estamos conseguindo entender ou, principalmente, não estamos 

conseguindo   dialogar com crianças e jovens – até que ponto estamos 

escutando suas vozes, muitas vezes caladas? Considero necessário não apenas 

conhecê-los enquanto grupos sociais distintos, com vivências e culturas 

diferentes daquelas encontradas entre os grupos mais velhos, mas, 

principalmente, escutá-los para podermos enfrentar juntos os sérios problemas 

que a sociedade brasileira atual nos coloca98. 

Manoel de Barros: É, Zeila! 

 Chegar ao criançamento das palavras.  

 Lá onde elas ainda urinam na perna. 

 Antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos.  

 Quando a criança garatuja o verbo pra falar o que não tem99.  

Bakhtin: Eu ouvi as palavras aprender a escutar, dialogar, escutando? Ana, você 

está me chamando nesta conversa?  

Era só uma questão de tempo para que você entrasse nesta roda, pois estamos 

dialogando sobre uma metodologia de pesquisa com crianças e muitas coisas 

sobre as quais estamos falando podem ser dialogadas com os estudos do 

Círculo de Bakhtin. 

Bakhtin: Uma metodologia das Ciências Humanas!  

 Conquanto, o Círculo não estivesse falando especificamente de crianças, o que 

me leva a hipotetizar que, quando se fala em sujeito, não se estão definindo 

categorias geracionais. Trazer o sujeito como expressivo e falante é pensar o 

sujeito da linguagem e esse não pode participar de uma metodologia que o 
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categorize ou objetifique. Estamos trabalhando com a diferença que você faz 

entre o conhecimento da coisa e o conhecimento do indivíduo.   

Bakhtin: O conhecimento da coisa e o conhecimento do indivíduo. Cabe 

caracterizar os dois como limites: a coisa morta, dotada apenas de aparência, 

só existe para o outro e pode ser totalmente revelada por uma ato unilateral do 

outro (o consciente). Tal coisa, desprovida de interior próprio inalienável e não 

utilizável, pode ser apenas objeto de interesse prático. O segundo limite “é a 

ideia de Deus em presença de Deus”, o diálogo, a interrogação, a prece. A 

necessidade da livre autorrevelação do indivíduo. Aqui há um núcleo anterior 

que não pode ser absorvido, consumido, em que sempre se conserva uma 

distância em relação a qual só é possível o puro desinteresse; ao abrir se para 

o outro, o indivíduo permanece também para si. Aqui o cognoscente não faz a 

pergunta a si mesmo, nem a um terceiro em presença da coisa morta, mas ao 

próprio cognoscível100.  

Para uma metodologia que se propõe a pesquisar com os sujeitos, precisamos 

ressaltar: Aqui o cognoscente não faz a pergunta a si mesmo, nem a um terceiro 

em presença da coisa morta, mas ao próprio cognoscível. Nessa perspectiva, o 

pesquisador não irá falar sobre o outro, não irá falar com um sujeito que fala pelo 

outro, mas estará em diálogo face a face com o outro. Ali estão dois sujeitos que 

têm horizonte próprio, o cognoscível e o cognoscente, duas consciências em 

interação.  

Bakhtin: Aqui eu existo para o outro com o auxílio do outro. Neste movimento de 

conhecimento-penetração (...), a capacidade de conhecer e a capacidade de 

exprimir a si mesmo. Aqui estamos diante da expressão e do conhecimento 

(compreensão) da expressão101. 

Podemos ainda nos lembrar do que diz Zeila.  Enfocamos de acordo com nossas 

áreas de conhecimento e em diálogo com suas fronteiras. Assim,  o que é 

relevante em Bakhtin para uma área, não será para outra. Desse modo, acho 

que vale a pena destacar o que nos é caro nessa teoria , deixando claro que a 

Filosofia da Linguagem  nos leva a  assumir uma posição,  a compreender  
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nossas relações com o outro sem poder voltar atrás. Se assumimos que as 

relações se dão na alteridade, por exemplo, não poderemos mais não prescindir 

da presença do outro, mesmo que em sua ausência. O que faremos aqui é 

destacar alguns pontos relevantes  para esta pesquisa.   

Marisol: Então como a gente faz isso? (..) as diferentes formas que a gente tenta 

buscar para fugir desse lugar empobrecedor e desumanizador é conseguir um 

encontro com o outro que não seja um encontro onde o outro se torna objeto da 

relação política de transformação do mundo102. 

A Filosofia da Linguagem nos permite uma metodologia de pesquisa com, do 

sujeito com o sujeito. Acho que poderíamos começar com um enunciado 

fundamental: o objeto das Ciências Humanas ... 

Todos: é o sujeito expressivo e falante! Risos.  

Esse enunciado já virou um mantra para nós, do Grupo Atos. Ele sustenta todo 

e qualquer outro princípio que estiver por vir!  

Bakhtin: Esse ser nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em 

seu sentido e significado. O ser que se auto revela, não pode ser forçado e 

tolhido. Ele é livre e por essa razão não apresenta nenhuma garantia. (...) o ser 

da alma humana ao qual se abre livremente ao nosso ato   de conhecimento, 

não pode ser tolhido por esse ato em nenhum momento substancial103.  

 Aqui, este sujeito que não pode ser tolhido ou forçado é a criança!  Quando 

afirmamos essa premissa, estamos negando muitas outras  que não 

compreendem esse sujeito como objeto das Ciências Humanas. 

 Bakhtin: Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e 

conhecido como coisa, mas o sujeito como tal não pode ser percebido e 

conhecido como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode 

tornar-se mudo; consequentemente o conhecimento que se tem dele só pode 

ser dialógico104.  

É no diálogo que podemos mostrar nossas visões de mundo, as ideologias que 

nos formam, os embates e os conflitos que são tensionados em nossas posições 
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discursivas e que são partilhadas na alternância dos sujeitos do discurso. No 

diálogo, há duas consciências: o eu e o outro enunciando, pois o diálogo é 

constituído por, pelo menos, dois enunciados.  É nessa alteridade que o homem 

se constitui.   

Bakhtin: Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe enunciados 

que os antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro e o 

último. Ele é apenas o elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser 

estudado105. 

Marisol: O ato discursivo é singular (pela posição do sujeito) no reiterável 

(palavras outras). Enunciação é resposta singular de um sujeito que organiza um 

projeto de dizer com acabamento estético na interação com o movimento 

inconcluso (diálogo infindo). Feixes de relações ideológicas concretizadas no 

gênero. A enunciação não pode ser separada da complexidade na qual se dá e 

se encontra o sentido106. 

Você chegou, chegando, Marisol! Risos. Essa sua fala contém temas 

importantes: além da enunciação, acabamento estético, gênero, sentidos... Mas 

é assim mesmo, esses temas não estão isolados, eles vão se imbricando um 

aos outros, construindo os sentidos desta teoria. Vou seguindo aqui uma lógica 

para trazê-los para cá, mas a concomitância e a simultaneidade estão 

caracterizadas. Bem, falava do enunciado e você trouxe a enunciação, que, para 

Geraldi e Ponzio, é o acontecimento do enunciado. Que não é repetível,  mesmo 

que sejam as mesmas palavras repetidas para a mesma pessoa, já será outro 

acontecimento, pois não se está no plano da repetitividade da língua, mas da 

não repetitividade do enunciado.  Vale destacar o complexo acontecimento do 

encontro em que concordâncias e discordâncias. A minha palavra, a palavra do 

outro nos fazem avaliar nossas visões e encontrar novos sentidos nessa 

interação.  

Bakhtin: O acontecimento no mundo e a participação nele. O mundo como 

acontecimento (e não como ser em prontidão)107. 
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Esse enunciado que se dá  no acontecimento participa de um gênero discursivo, 

que pode ser oral ou escrito, primário ou secundário e a escolha desse gênero 

favorece os sentidos que queremos trazer. 

Marisol: O sujeito do enunciado tem um projeto discursivo com sua visão de 

mundo em um gênero. O gênero é o modo como o autor entra na vida, como 

penetra no real. Cada gênero é uma fenda para o real, um foco de luz na 

realidade em uma frequência. Quanto mais gêneros, mais alargada a visão de 

mundo108. 

 O sentido responde a certas perguntas. Como você nos diz, Bakhtin, não tem 

sentido aquilo que nada responde.  

Bakhtin: Chamo sentidos às respostas a perguntas. Aquilo que não responde a 

nenhuma pergunta não tem sentido para nós109.  

 As respostas às perguntas, neste caso, implicam o pesquisador que é o autor. 

Será na construção da arquitetônica que ele trará os sentidos que deseja 

compartilhar. A estética aparece como acabamento acerca da ação ética. O 

autor, de seu lugar exotópico, dá acabamento ao objeto, nem sempre acabado.  

A partir de sua compreensão ativa, ele dá uma resposta e não pode se esquivar  

da possibilidade de mudança  e renuncia a posições que, para ele, já estavam 

definidas. O ato da compreensão  se dá em uma tensão que resulta em mudança 

do eu e do outro e, consequentemente, no enriquecimento dos dois. O sujeito 

expressivo falante, o diálogo, a enunciação, os gêneros discursivos, a não 

repetibilidade, os sentidos, a ética, a estética, a compreensão são elementos que 

nos levam a afirmar a ciência que é heterociência. Ao considerar todos esses 

elementos para uma metodologia de pesquisa, aqui especificamente pesquisa 

com crianças, pensamos que não há compreensão sem escuta. Nesse encontro, 

não há pressuposições, a criança fala por ela mesma, ela enuncia! Ao conversar 

com as crianças, ao dialogar com elas,  nós nos colocamos à escuta  e elas se 

colocam em resposta.  

Marisol: Então é uma ciência onde eu me torno quem eu sou na escuta desse 

outro. Outro é qualquer ser que não seja eu. Nessa relação eu-outro, a gente 
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propõe que não haja um 'e’ entre eles, não é um 'eu' e os meus 'seus', meu 

grupo, meus idênticos, e eles com seus grupos e seus idênticos. Mas sim refletir 

o quanto eu tomo a existência a partir dessa alteridade que não sou eu, que é 

esse outro que está diante mim. Então é uma assunção de que estar no mundo 

é um ato ético, é um ato estético e é preciso praticar uma ciência onde a ética e 

a estética estejam presentes como princípios organizadores. Por isso não 

conseguimos falar em pesquisa sem cantar, sem trazer cultura, sem trazer 

imagem, porque o limite da ciência clássica não dá conta da vida. A gente precisa 

alargar essa ciência com a vida e com a arte, é o que pensamos, nós e nosso 

grupo de pesquisa, o grupo Atos UFF110. 

Manoel de Barros: A gente gostava bem das vadiações com as palavras do que 

das prisões gramaticais111. 

Não é mesmo, Bakhtin?   Enquanto Bakhtin sorri com um toco de cigarro no 

canto da boca, eu penso nesta metodogia que estamos a discutir, mas, daqui 

para frente, estarei nesta vivência da metodologia, em conversas com este grupo 

que me deu abertura para penetrar em suas vidas,  um turbilhão de sentimentos   

me acometem: como  fazer? Será que vai funcionar?  Conseguirei me colocar à 

escuta? 

 

2.6   A escuta da escuta: na teoria é fácil, mas na prática... 

 

Ponzio: Leia em voz alta, escutando a sua voz enquanto lê e assim pode ser que 

você escute seu outro eu, o outro de você mesmo. O outro não é somente o 

outro em relação a você, mas também é você, o outro de cada um. E você o 

pode encontrar no momento em que sai do papel, sai do gênero, sai da 

identidade, sai do padrão, sai das emboscadas mortais das oposições, dos 

conflitos. Ali se encontra a sua outra palavra.  

Estou lendo e ouvindo minhas transcrições. À medida que vou ouvindo cada 

criança, vou também me vendo deste lugar do outro que faz a escuta e, para 

além da compreensão do evento, posso me olhar de um lugar tangenciado e me 

                                                           
110 Mello (2017, p.151). 
111 Barros (2015, p.16). 
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escutar. Ao fazê-lo, posso compreender meu lugar de pesquisador e autor. Vou 

lendo com vocês e revelando o que fui pensando durante esta conversa.  

É o primeiro encontro com o grupo de Hilary, Cauã, Milton, Diego, Daniel, Talita, 

Kevilyn, depois de minhas visitas à sala de aula. Gabriel não tinha ido nesse dia. 

Começo com a apresentação, mas Cauã insiste comigo sobre ver um vídeo. 

Tento tirar o foco da conversa, pois estou interessada na conversa que Diego 

começa, mas logo descubro que Cauã não vai abrir mão de seu tema.  Como 

isso me altera? Como Bakhtin pode ser meu instrumento de aflição e ao mesmo 

tempo de resposta a partir desse acontecimento? 

     O evento  

 

Estamos na sala do laboratório e coloco meu tablet para filmar. Verificamos e 

ajustamos para que todos apareçam na tela e possamos nos apresentar. 

Ana 

Oh todo mundo lá! (Mostro no tablet). 

 

Kevilyn 

Tia, a Talita não tá não 

 

Hilary 

A lá, apareceu a carinha dela... 

 

Ana 

Ué. Talita, mas assim não dá...(Brinco com ela, pois não está aparecendo 

novamente) 

Ah, oh vamos ver. Agora deu. 

Não, Milton! (Está fazendo caretas e sinais para a tela) 

Não é exibição não Milton, é só para aparecer. Agora apareceu todo mundo. 

Só depois para eu saber quem falou o quê. 

 

Milton 

Oi, sou eu Milton, Diego é boboca e o Lopes também 
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Ana 

(Aproveito a fala de Milton) 

Nós vamos fazer isso mesmo, nós vamos apresentar. Porque eu conheço 

vocês lá da sala de vocês... 

(Estou explicando como nos apresentaremos e Cauã se manifesta) 

 

Cauã 

Quero saber sobre os palhaço 

 

Daniel 

Eu também 

(Ignoro o que Cauã e Daniel disseram e continuo explicando...) 

 

Ana 

Gente, presta um pouquinho de atenção aqui então. Então vamos lá. Eu vou 

perguntar pra vocês o nome de vocês, a idade, se vocês vêm no laboratório, o 

que vocês fazem, o que vocês gostam e tal, só para a gente saber quem é 

cada um tá bom? Pode ser? Não precisa ficar olhando lá não, é só para depois 

eu ter como anotar, por que se não você está falando comigo e eu tenho que 

(faço movimento de escrever). aí eu vou ficar doida né? Aí depois vai ser quem 

falou isso? Foi a Hilary? Foi o Milton? 

Vou ficar doida! 

 

O tablet não está funcionando bem. A atenção de Milton e Daniel estão voltadas 

para ele. Além disso,  preocupo-me que depois não consiga distinguir as vozes. 

Para ter uma imagem com todos, foi preciso afastá-lo um pouco da mesa. Coloco 

o celular na minha frente para garantir que as vozes sejam ouvidas mais tarde. 

Conversamos um pouco sobre pesquisa   e depois sobre a rotina deles na 

escola. Estamos finalizando as apresentações ainda. O celular está na minha 

frente e Cauã repete, apontando para meu aparelho: 

 

Cauã 

...dos palhaço, tia. O vídeo dos palhaço 

Ana 
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Que vídeo dos palhaço? 

Diego 

Os palhaço assassino 

Kevilyn 

Os palhaço aqui em Juiz de Fora! 

Cauã 

É! 

Diego 

Aqueles palhaço assassino. 

Ana 

Mas o assunto aqui não é palhaço 

Cauã 

Escreve aí, “palhaço assassino” (Cauã insiste) 

 

Ana 

Você tá preocupado com os palhaços? (Pergunto, mas quero tirar o foco do 

assunto) 

 

Kevilyn 

Para ver se é verdade 

 

Ana 

Vocês têm medo de encontrar o palhaço na rua?(Resolvo entrar na conversa) 

 

Kevilyn 

Tenho 

 

Ana 

Essa história começou lá nos 

Estados Unidos. Vocês sabem, né? 
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Diego 

Aham, nos Estados Unidos... 

 

Kevilyn 

Eu vi eles chegando 

 

Ana 

É o cara apareceu, né... 

(Todos falando juntos) 

 

Milton 

O tia, o palhaço, eles têm 

metralhadora 

 

Ana 

Mas era aqui no Brasil ou em 

outro lugar? 

 

Diego, Daniel, Kevilyn 

Aqui no Brasil 

 

Ana 

Mas onde que era? 

 

Diego 

No Parque Halfeld, no calçadão 

 

Ana 

É, mas vocês vão lá no Parque Halfeld? 

(O Parque Halfeld fica no centro comercial da cidade, distante do bairro da 

escola) 

 

Kevilyn, Hilary, Cauã 

Eu não vou não! 
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Diego 

Eu vou toda quinta-feira (isso me interessa!) 

 

Cauã 

Eu acho que eu viu lá... 

 

Hilary 

Acho que meu tio trabalha lá perto, eu acho. 

(falando ao mesmo tempo que Cauã) 

 

Ana 

Quinta-feira você vai fazer o quê 

lá em baixo? (Cauã ia falar, mas quero saber por que Diego vai ao centro toda 

quinta-feira. Intuo que seja para algum atendimento fora da escola) 

 

Ana 

Toda quinta-feira? 

 

Kevilyn 

Você vem na aula quinta-feira... 

 

Diego 

Eu sei, só que aí depois ...eu vou no psicólogo... 

 

Cauã 

Oh, tia...palhaço assassino 

Ana 

(Não quero perder a conversa com Diego e tento desviar o assunto) 

Não, meu bem, a gente não veio ver vídeo. Mas por quê? Na sua casa não tem 

jeito de ver, não? 

 

Cauã 

Coloca aí, tia! 
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Ana 

(A insistência dele me irrita e quero acabar logo com o assunto, mas falo com 

um tom de voz bem calmo) 

Não, a gente não veio aqui ver sobre o palhaço. Se você não quiser ficar, você 

pode ir para a sala. Não tem problema nenhum, tá bom? 

 

Cauã 

Bota, bota, bota! 

 

Ana 

A gente não veio falar sobre isso, tá bom? 

(Quando termino essa fala penso: O que você está fazendo? Isso é muito 

autoritário para uma pesquisadora.) 

 

Ana 

(Tento refazer minha fala e entrar na conversa) 

Mas por que você quer saber? 

(Ufa! Deu! Lembro que estou aqui para entrar na conversa) 

 

Diego 

Se eles são assassinos, alguém, eles têm que ficar preso... 

 

Ana 

Mas alguém prendeu? Ninguém prendeu palhaço nenhum ainda... 

 

Hilary 

Já prendeu três! 

 

Ana 

Aonde? 

(Agora sim, estou na  conversa, interessada, quero saber o que eles sabem do 

palhaço) 

 

Kevilyn 
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Três nada, como que prendeu três 

é três  palhaço que tem? 

 

Cauã 

Tem muito palhaço, filha! 

 

Kevilyn 

...é só três palhaço! 

 

Hilary 

Não é nada! 

 

Kevilyn 

Eu vi 

 

Ana 

Prendeu aonde, gente? 

 

Kevilyn 

Eu vi eles chegando aqui no vídeo... 

 

Cauã 

Não era três palhaço não, filho! 

 

Diego 

Mas se ele falou que ... 

 

Kevilyn 

Não é! 

 

(O debate sobre o número de palhaços está acalorado, todos falando juntos... 

não dá para entender, a conversa corre solta.) 

 

Ana 
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Tu viu o palhaço? Aonde foi? 

 

Cauã 

Ali no campo 

 

Ana 

Que campo? Aqui em cima, em São Pedro? 

 

Cauã 

Não, na Nova Califórnia 

(É um bairro do lado do bairro da escola) 

 

Ana 

Na Nova Califórnia? Mas o que que ele ia fazer lá? 

 

Cauã 

Ele foi matar ou... 

 

Ana 

Não, mas eles só vão em lugar que é oh, para roubar, tem que ter dinheiro! 

 

Kevilyn 

Lá também tem, tia, lá é só granja! 

 

Ana 

Ahh, é verdade! 

 

Olho no relógio, meu tempo com eles está acabando... 

 

 

Estou ali com as crianças, ouço nossa conversa, o que estou fazendo? Por que 

digo estas coisas? Por que faço exatamente o que digo que não devemos fazer? 
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Estou tão surpresa quando vocês, um pouco envergonhada de mostrar isso, mas 

é preciso! Como pensar uma pesquisa com crianças, sem avaliar este lugar 

hierárquico em que me coloco? Sim, é preciso fazer a escuta da escuta. 

Como isso me altera? Como Bakhtin pode ser meu instrumento de aflição e, ao 

mesmo tempo de resposta, a partir desse acontecimento? 

Camila Carraceli,  no  texto Resposta de uma ausculta- um ato de compreensão: 

um encontro de vozes de Augusto Ponzio, João Wanderley Geraldi, Luciano 

Ponzio, Susan Petrilli e Valdemir Miotello,  você traz as compreensões e 

apontamentos nascidos de uma ausculta desses autores que ali dialogam com 

você,  em um encontro de palavras que se constituíram em respostas ativas que  

foram se gerando nesse diálogo. Penso que seu texto tenha muito a contribuir 

com o meu, pois foi na ausculta   de  uma conversa que Leandro Oliveira teve 

em um ponto de ônibus que pude refletir sobre a  escuta da minha escuta  da  

conversa com as crianças. Ele, naquele cronotopo do ponto de ônibus, acabou  

delineando  as reflexões da escritura de seu texto, que cotejo com  o cronotopo 

de  minha conversa com as 8 crianças que participam desta pesquisa. 

Camila Carraceli: Leandro?  

Sim, Leandro Oliveira,  que também fez o  seminário com os professores com 

quem você dialoga112.  

Então! Encontrei com Leandro em Araraquara, mas ele ainda estava perplexo 

com o encontro que tinha tido num  ponto do ônibus em Americana. Algo de 

inexplicável havia acontecido ali. 

Leandro: ainda tento compreender o significado do breve, com todo profundo 

contato que tive com um outro universo particular113. 

Claro que eu não estava compreendendo nada, então   eu disse:  

Leandro, vamos por partes: compreender o quê? Que contato? Que universo?      

                                                           
112 Leandro e Camila participaram do mesmo seminário que resultou no livro “Apontamentos de 
uma escuta”. 
113 Oliveira  (2012,  p. 199-206 ) 
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Parece que ele estava na casa dos pais em Americana, acompanhando o irmão 

em sua rotina. Era uma tarde nublada de domingo e esperavam o primeiro ônibus 

que passasse para o terminal rodoviário, que era seu destino. Foi o que entendi. 

Ele continuou contando. 

Leandro: Como não sou muito afeito a encetar conversas com estranhos, fiquei 

um tanto desconfortável quando a senhora de rosto corado e olhos claros, 

sentada a mais ou menos um metro de mim, disse: Parece que vai chover, né?  

Imagino a sua cara!  

Leandro: Bem, lá vem a fórmula gasta do comentário sobre o tempo. Pensei e 

sorri, um sorriso polido, resmungando que provavelmente choveria mesmo. 

E ela não falou, mas nada? 

Leandro: Passados alguns minutos, sem que déssemos continuidade à 

conversa, ela tentou novamente, dizendo: “quando morava aqui eu gostava, faz 

quinze anos que estou no Picerno e ainda não gosto”.  

Só pra você entender, Camila, Piceno é um bairro populoso da periferia perto de 

Americana. 

Camila: E Leandro não respondeu?  

Como o ônibus demorava, Leandro resolveu dar atenção à senhora. Perguntou-

lhe  quantos anos ela morara em Americana. Foi o suficiente para que ela 

dissesse que teria sido por  25 anos e começasse a  contar como saíra  dali. 

Contou  que tinha perdido a casa numa questão de herança, tendo ido morar em 

Sumaré, num terreno que era da prefeitura e por aí vai... Mas foi aí que ele me 

disse o que o havia tocado. 

Leandro: Mas o que ela queria mesmo era compartilhar comigo sua preocupação 

com o aguaceiro iminente. Ela disse que, no momento,  morava à beira do rio no 

qual são despejados dejetos. Quando havia chuva intensa, o rio transbordava e 

as casas inundavam.  A água vinha da rua,  do rio, do ralo da casa. 

Camila: Nossa! 

E a senhora continuava,  dando vários detalhes de como isso acontecia, do que 

a prefeitura estava fazendo. Explicou que sua casa estava numa região que não 
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era considerada prioritária, pois havia outras em que a água subia até um metro 

e meio.  A conversa foi interrompida pela chegada do ônibus. 

Leandro: Seguimos, eu, com meu passeio extrovertido de domingo e minhas 

preocupações universitárias, e ela, com não sei que preocupações cotidianas, 

voltando para a casa com a inundação à espreita e a possibilidade de perder o 

pouco que tem nos saques  que acometem aqueles que não  vigiam  a casa 

durante a inundação, conforme  ainda teve tempo de contar. 

Leandro, que vinha encharcado de duas semanas de estudos sobre Bakhtin, 

tentava compreender o significado do breve, contudo profundo contato que tivera  

com um outro universo particular.  

Leandro: passei a compreender aquele diálogo, em grande medida, a partir 

daquilo que para mim, ficou subentendido. Mas o subentendido é impossível sem 

outra pessoa, ensina Ponzio. É preciso não ser indiferente ao outro para captar 

que está para além das palavras faladas, porque as palavras estão permeadas 

de palavras outras 114. 

 Enquanto estou tendo esta conversa com você,  penso no acontecido em meu 

encontro. O que estava subentendido ali em minha conversa com o grupo sobre 

o palhaço? O que estava para além das palavras faladas?  

 A conversa do tempo que parecia corriqueira, que era ouvida apenas para 

aguardar o ônibus, vai tomando outros sentidos à medida que o outro deixa de 

ser indiferente ao que está sendo dito. 

Na conversa do palhaço, estou no ponto de ônibus, a conversa inicial sobre o 

palhaço é meu tempo de espera para que o ônibus chegue e eu siga com meu 

destino: a pesquisa.  Estou ali interessada em meu tema e indiferente ao que 

está sendo dito. Mas o grupo de crianças também está no ponto e o palhaço é a 

chuva por vir.  

Camila: Mas qual era o subentendido? O Palhaço? 

O palhaço não é só a preocupação real de Cauã e compartilhada por todos que 

ali estão, Kevilyn, Talita, Diego... Todos sabem alguma coisa do palhaço, todos 

estão preocupados: eles compartilham do mesmo tema. O palhaço é um 

                                                           
114 Oliveira (2012, p. 200-212). 
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subentendido, mas, inicialmente, não estou à escuta, não participo do contexto. 

A preocupação dos outros, os desdobramentos da chuva não me dizem respeito. 

Minha indiferença pelo que o outro diz me torna arrogante, fazendo com que eu  

queira finalizar  a conversa de forma autoritária.  

Se fosse apenas uma conversa que tivesse acontecido no dia a dia, isso passaria 

despercebido aos meus olhos e aos meus ouvidos como aos de muitos.  

Pensaríamos que nós, de nossos lugares de adultos, dentro de uma escola, com 

tema definido, estaríamos simplesmente trazendo a conversa para o trilho. 

Participaria do diálogo que se encerraria frente às minhas represálias e partiria 

para outras temáticas. 

Leandro: Ver para além do que os traços indicam num primeiro olhar desatento 

e indiferente exige uma certa entrega um certo olhar que se perde com a 

truculência calcificante da “adultização”. Era preciso dar tempo ao outro, era 

preciso se envolver115. 

Aqui há um outro que é pesquisador que, ao ler e escutar as transcrições, pode 

fazer um distanciamento da escuta do áudio, para fazer uma escuta da escuta 

de forma diferenciada, pensando não só no que escutou, mas em como escutou, 

precisa se demorar sobre o acontecimento. Há uma excedência de visão sobre 

mim mesma e sobre o que aquelas crianças me trazem como sentido, o que está 

para além de uma simples conversa sobre palhaços.  

Bakhtin:  O autor deve  colocar-se  à margem  de si, vivenciar  a si mesmo não 

no plano  em que efetivamente vivemos nossa vida; só sob essa condição ele 

pode completar a si mesmo, até atingir o todo, com valores que a partir da própria 

vida são transgredientes a ela  e lhe dão acabamento; ele deve tornar se outro 

em relação  a si mesmo, olhar para si mesmo com olhos dos outro; é verdade 

que até na vida procedemos assim  a torto e a direito, avaliamos  a nós mesmos  

do ponto de vista dos outros, através do outro procuramos compreender  e levar 

em conta os momentos transgredientes à nossa própria consciência (...)116. 

Camila: Para além das palavras faladas... 

                                                           
115 Oliveira (2012, p. 203). 
116 Bakhtin (2003, p. 13). 
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Sim , quando estou lá na conversa , estou no movimento,  estou participando,  

posso até ver a besteira que estou fazendo. Mas o movimento de se escutar, de 

compreender  os discursos que  estão presentes naquele acontecimento, de 

como ele deveria ter sido, mas não foi, pede tempo, distanciamento e 

conhecimento.  

Volochínov,  em seu  exemplo sobre o “bem”, citado no  texto Palavra na vida 

palavra na poesia, exemplifica bem o que acontecera comigo e com Leandro. 

Nós éramos  as pessoas de fora que não entendiam  aqueles contextos,  que 

não participavam  daqueles horizontes, que não soubemos fazer a relação entre 

o  verbal  e o extra verbal.  

Leandro: Para mim a chuva era indiferente... 

Eu queria retornar ao assunto de Diego que me falava sobre a ida ao psicólogo... 

 Mas, enquanto vou falando, “a gente não veio aqui falar disso não!”, penso em 

Bakhtin. É por causa daquele outro que eu estava ali me propondo a uma 

conversa!  E o que eu estava fazendo?  Percebo-me entrevistando, tirando fora 

o que não me interessa, recortando o sujeito.  

Bakhtin: Perguntas e respostas não são relações (categorias) lógicas; não 

podem caber em uma só consciência (uma e fechada em si mesma). Toda 

resposta gera uma nova pergunta. Perguntas e respostas supõem uma distância 

recíproca. Se a resposta não gera uma nova pergunta, separa-se do diálogo e 

entra em no conhecimento sistêmico, no fundo impessoal117.   

Eu estou ouvindo, mas não estou escutando! 

Ponzio: O significado de um enunciado não coincide com o conteúdo puramente 

verbal: as palavras ditas são impregnadas de coisas subtendidas e não ditas. O 

ato da palavra cotidiana, considerado na sua totalidade, compõe-se de duas 

partes: uma verbalmente realizada e outra parte subtendida; nesse sentido, 

pode-se dizer que é um entimema: aquilo que é subentendido são os “vividos”, 

os valores, os programas de comportamento, conhecimentos, estereótipos etc., 

que não são nada de abstratamente individuais nem privados118. 

                                                           
117 Bakhtin (2003, p. 408). 
118 Ponzio (2012, p. 47).  
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Encerram em mim discursos de pesquisadores que enxergam a criança como 

objeto, que querem direcionar, entrevistar, definir o tema, o que tem prioridade 

ou não na pesquisa. Assumo o pesquisador como autor, mas aquele que conta 

a história,   dando-lhe o viés, que tem todos os elementos prontos, a hierarquia 

do adulto sobre a criança, a predominância de uma forma de pesquisar que leva 

o outro a respostas formuladas a partir de perguntas pré-definidas, o pesquisador 

que vê a criança como um outro a ser pesquisado e que está em teorias de 

pesquisa que suportam essas práticas, mas  não como um participante.   

Bakhtin: Haverá correspondência entre com o contexto das ciências naturais? O 

contexto é sempre personalista (o diálogo sem fim onde não há nem primeira 

nem última palavra; nas ciências naturais o sistema é objetificado (sem 

sujeito)119.  

Cauã 

Oh, tia...palhaço assassino... 

 

O palhaço é este enunciado que me puxa de volta, que me mostra que há um 

sujeito falante e expressivo, que me mostra a real perspectiva desta pesquisa, 

que as crianças enunciam não necessariamente sobre o que você quer. Mas, ao 

fazê-lo, elas a deslocam do seu lugar de pesquisadora autoritária e trazem a 

possibilidade de pensar a pesquisa de forma diferenciada, de não buscar pelos 

sentidos de nossas perguntas, mas pelos sentidos das respostas delas.  

As crianças estão vivendo suas vidas cotidianas, elas estão em resposta e 

trazem suas demandas, seus interesses, suas preocupações:  o palhaço 

assassino! Nós, que não respondemos, estamos no ponto esperando o ônibus.  

Quando Cauã diz pela primeira vez “coloca aí o palhaço, tia...”, ele, mais do que 

dizer que se interessa pelo palhaço, está dizendo: isso que você está falando 

não me interessa, suas questões não me interessam, sendo acompanhado pelo 

coro: bota, bota, bota! 

Já eu entro na conversa pelo lugar errado, quero tirar isso deles, quero conduzir: 

aqui não é lugar disto! Eu não ouço as enunciações das crianças, não é um 

                                                           
119 Bakhtin (2003, p. 408). 
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diálogo, assumo uma posição autoritária e hierárquica e não me coloco em um 

posição de horizontalidade.  

Camila: Como você saiu deste enrosco?  

Penso em Ponzio, em sua diferenciação da liberdade da palavra em relação à 

“liberdade  de palavra”.  

Ponzio: Esta última faz parte dos lugares comuns da ordem dos discursos  e 

pressupõe um sujeito proprietário, patrão fiscal, das palavras,  que “toma a 

palavra”, a “passa”, a “concede”, que tranquiliza  dizendo “te dou a minha 

palavra” e permite o diálogo dizendo “ é suficiente falar  disto” e que começa 

sempre com a mesma  expressão “não se fala mais nisso”, o quebra120. 

Já a liberdade da palavra nada tem a ver com sua tomada ou sua concessão, 

mas com uma palavra outra, mas a palavra que se dá na escuta, que não está 

centralizada no eu, mas que tem o outro como centralidade.  Nessa descoberta, 

Ponzio traz os elementos que me permitem avançar e é nessa hora que a história 

de Leandro me ajuda a escutar! Leandro, ao responder com uma pergunta para 

a senhora sobre o local em que morava, abre um espaço para o diálogo. Eu 

também dou um passo atrás e, saindo do lugar de autoridade e definição do 

tema, pergunto: 

Ana  

Mas por que você quer saber?  

Quando cotejo a conversa de Leandro, no ponto de ônibus,  com a minha 

conversa com as crianças e compreendo a enunciação da senhora sobre suas 

verdadeiras preocupações com o tempo e a chuva, posso perceber que aquelas 

crianças enunciam sobre suas preocupações com os palhaços assassinos.  

Posso abrir espaço para a escuta, para o diálogo, compreendo que preciso estar 

ali, mas não de forma indiferente. 

Leandro:  Passei a compreender aquele diálogo, em grande medida a partir 

daquilo que ficou subtendido. Mas o subtendido é impossível sem outra pessoa, 

ensina Ponzio. É preciso não ser indiferente ao outro para captar o que está para 

                                                           
120 Ponzio (2012, p. 13).  
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além das palavras faladas, porque as palavras estão permeadas de palavras 

outras121.  

Ponzio: A escuta é diálogo substancial como não indiferença ao outro, como 

vivência122. 

 Ponzio vai marcar essa peculiaridade do ser humano em escutar.  Quando faço 

a pergunta acima, não é uma pergunta apenas, mas um enunciado de que eu 

estou disposta a parar para escutar, eu estou disposta a me calar. Para Ponzio, 

o calar está ligado à  escuta.  

Ponzio: Compreensão do calar é um encontro respondente de palavras, é a 

condição do entendimento produtor do sentido, é uma ação só possível no 

mundo humano, é a estrutura unitária aberta e ininterrupta da palavra123 .   

Camila: Há diferenças constituintes de dois tipos  de linguísticas – a linguística  

do ouvir  e a linguística da escuta124. 

 Este  quadro  do seu texto,  Camila, facilita a compreensão do que Ponzio coloca 

sobre o calar. 

         Quadro 2 – Linguística do ouvir e da escuta 

LINGUÍSTICA DO OUVIR LINGUÍSTICA DA ESCUTA 

Frase: entendimento enquanto elementos 
reiteráveis da frase 

Entendimento produtor de sentidos da 
palavra viva 

Cédula móvel da língua Célula viva da palavra/ enunciação 

Percepção do som e dos fonemas O sentido da enunciação única e irrepetível, 
na sua singularidade 

Língua a nível fonológico, sintático e 
semântico. Elementos que fazem parte do 
sistema da língua (substrato físico- acústico e 
fisiológico 

Aquilo que é único e irrepetível  

Sons  e unidades abstratas Unidade concreta da palavra viva 

Prescinde da relação singular entre palavras 
outras, prescinde de compreensão alheia  

Espaço de escuta da intertextualidade e do 
dialogismo; enunciação viva, em seu caráter 
dialógico  

Nada sabe dizer da escritura literária que é 
feita das formas do calar e não das formas do 
silenciar  

Falar indireto, divergente, irônico, polissêmico 
ambíguo, desvio do dizer 

                                                           
121 Oliveira (2012, p. 200). 
122 Ponzio (2012, p. 66). 
123 Ponzio (2012, p. 66). 
124 Carraceli ( 2012, p. 66) 
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Fonte: Adaptado de Carraceli (2012). 

 

De um lado, podemos ver a linguística do ouvir que, para Ponzio, é a linguística 

do silêncio, pois busca o já dito, ouve, mas não escuta, quer impor ao outro sua 

palavra, é um instrumento do monologismo. Já a linguística da escuta possibilita 

a relação dialógica entre palavras, o calar é condição para que a palavra do outro 

possa ser enunciada. Pois cá estávamos nós, Cauã tentando enunciar e eu 

fazendo que ouvia. Mas sua palavra é a divergente, ele desvia o dizer e me 

coloca no lugar da escuta. “Oh, tia...palhaço assassino...” não é uma frase, é 

uma enunciação com seu sentido único e irrepetível, preciso abrir o espaço da 

escuta em seu caráter dialógico. “Mas por que você quer saber?” é a minha deixa 

para o fazer calar.  Eu estou ali não indiferente ao outro e posso captar o que 

está para além das palavras A partir daí, há um encontro de palavras, passamos 

a compartilhar o mesmo subentendido, posso me abrir para o não dito, para 

palavras outras que não a camisa de força de meu tema.  

O problema do encontro de palavras, de contrapalavras, de palavras outras, não 

é o problema da filologia, que nasce para estudar a língua morta. O problema do 

encontro de palavras é um problema da vida, das relações humanas. Onde se 

encontram palavras, encontram-se vozes de sujeitos em relações singulares. 

 Ponzio: Esse é o ponto central da relação com a outra palavra: a posição de 

escuta, o colocar se em escuta; e o colocar-se em escuta significa simplesmente 

isso: dar tempo ao outro, o outro de mim e o outro eu; dar tempo e dar-se tempo. 

Esse não é nem o produtivo tempo de trabalho, mercadoria, nem relaxante 

tempo livre. É um tempo, disponível para a alteridade, a alteridade de si mesmo 

em relação à própria identidade. Todos os conflitos e todas as guerras nascem   

de um tempo limitado; chama-se ultimatum a notificação de um tempo limitado, 

e toda a guerra que se preze é precedida de um ultimatum. Escutar significa, ao 

invés, deixar tempo ao outro125.   

Minha pressa em entender e não em compreender faz com que eu ignore as 

preocupações de todos que ali enunciam sobre esta figura que, como signo da 

infância , historicamente é um personagem divertido no imaginário infantil, mas 

                                                           
125 Ponzio (2010, p. 26).  
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que aparece sob a forma de algo que  toma sentidos antagônicos, um palhaço, 

mas que é um assassino, que está fora de seu lugar, que causa esse 

estranhamento naquele grupo, que mata, que assusta.  

O querer ver a imagem, confirmar, materializar-se no celular da pesquisadora.  

Quais preocupações são despertadas nestas crianças, quais medos são 

mobilizados, qual a urgência   que não  permite que desistam de seu enunciado?  

 Esse palhaço também me assusta, quando ele chega, entra na conversa e  

revela a minha objetificação do seu enunciado. Mas, para mim, o enunciado do 

palhaço que chega como um  mal-entendido, chega  na  hora certa, pois, para 

eliminar um mal-entendido, é preciso colocar em discussão, buscar esclarecer, 

compreender...  

Ponzio: Compreensão e mal-entendido em uma relação que não é de recíproca 

exclusão constituem a condição para o encontro de palavras,   a condição para 

a escuta  no seu significado impregnado de dar tempo ao outro, de disposição 

incondicional ao acolhimento da sua palavra, de convite a conter-se um pouco, 

a dizer de novo, exatamente na consciência ou no pressentimento de que essa 

possa não acontecer outra vez, possa ausentar-se, não existir , não ser126.  

Compreensão e mal-entendido vão de mãos dadas e geralmente a compreensão 

é feita de mal-entendidos.   

Esta compreensão chega a mim a partir da escuta de minha escuta.   

Olho no relógio, meu tempo com eles está acabando 

 Gente , é isso que a gente vai fazer , vir aqui e conversar     

que é pra pesquisa que eu estou fazendo sobre os laboratórios de 

aprendizagem e aí eu   quero saber   se vocês querem participar. 

Eu quero ,eu quero, eu também!  

(Todos falando juntos)  

Hilary  

Conversar sobre o quê? 

                                                           
126 Ponzio (2010, p. 18). 
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Ana 

 Falar sobre o que vocês fazem , o que vocês aprendem, os lugares que vocês 

frequentam...(Agora sim , o eu deixa de ser o centro,  é o outro que irá enunciar 

sobre seus  temas)  

Hilary  

Melhor do que ficar copiando na sala!  

Alguns concordam com a cabeça. 

Diego  

Bem melhor! 

(Enquanto vão saindo, fico com a  dúvida: bem melhor ficar conversando, ou 

bem melhor não ficar na sala?). 

Camila: Mas depois disto deu tudo certo? 

Claro que não! Escorreguei várias vezes, na teoria é fácil, mas na prática... 
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3 .CONVERSAS CRONOTÓPICAS 
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Agora que penso ter compreendido por qual caminho posso avançar, 

ensaio um pouco essa perspectiva, indiciando o lugar da pesquisa em uma 

conversa com Mylene  Santiago e outros conversadores que entraram nessa 

conversa. 

 

Conversas cotidianas 

 

 

Juiz de Fora 

 

Venho caminhando pela Praça da Glória e vejo um homem sentado em um 

banco, tem o rosto retesado como se estivesse muito preocupado, me parece 

familiar. Aperto meus olhos míopes para ver melhor, mas não tenho certeza se 

o conheço, vou passar direto, mas não me contenho... 

-Boa noite, senhor, me desculpe, mas parece que o conheço de algum lugar... 

-Boa noite,senhorita! Eu sou um pobre homem do caminho novo das Minas dos 

matos gerais. Se não exatamente da picada de Garcia Rodrigues, ao menos da 

variante aberta pelo velho Halfeld e que na sua travessia pelo arraial do 



149 

 

Paraibuna, tomou o nome de via principal e ficou sendo depois a Rua Direita da 

cidade do Juiz de Fora.  

- Nossa, quanta coincidência, também sou de lá! Nascida e criada! 

-Lá naquele quadrado feito por Santo Antônio, Imperador dum lado, São 

Sebastião do outro e Direita pela frente, meu umbigo ficou enterrado ao pé duma 

jabuticabeira e meu primeiro dente de leite que soltou foi jogado nos telhados da 

“casa velha” do velho Alfred127.   

- Não me lembro desta jabuticabeira, mas aos domingos, nos aprontávamos e 

meu pai, com sua Kombi, nos levava para tomar sorvete no Parque Halfeld...só 

mais tarde fui entender que este Halfeld era um nome e entendi porque minha 

cabeça não conseguia lhe dar sentidos. Por mais que tentasse, não me vinham 

imagens do que seria um Halfeld  umou uma Halfeld . Se a casa ainda estivesse 

lá...talvez tivesse entendido... ou não! (Risos)...Também demorei para entender 

esse Juiz de Fora... 

-O Juiz de Fora era um magistrado nomeado pela Coroa Portuguesa para atuar 

onde não havia juiz de direito. 

-Mas ouvi vários” causos” sobre este nome, cada um dizia uma coisa e ninguém 

sabia direito... 

-A versão mais aceita pela historiografia admite que um desses magistrados 

hospedou- se por pouco tempo em uma fazenda da região, passando esta a ser 

conhecida como a Sesmaria do Juiz de Fora. Mais tarde, próximo a ela, surgiria 

o povoado. A identidade exata e a atuação desse personagem na história local 

ainda são polêmicas. 

-O senhor sabe muita coisa da cidade mesmo! 

-Também tenho meus desconhecimentos, quando pequeno, às vezes Rosa me 

levava ao largo do Riachuelo, parava um instante em cochichos com um soldado 

e ia me mostrar a Mecânica. Cheia de rodas e polias, havia ali uma atividade 

permanente de máquinas. Nunca soube o que ali se fabricava e admirava como 

                                                           
127 Nava (1984, p. 295) 
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podiam sair daquela poeira, daqueles óleos e daquele negrume as meninas 

claras e limpas do contramestre que morava na água furtada128. 

-Nunca atentei para as máquinas, mas minha mãe também me levava ao 

Riachuelo. Buscava, ali, meias e calcinhas que bordava para conseguir uma 

verba extra para a família.Sempre que passava por ali, procurava onde estava 

este Riachuelo.Pensava em um riacho pequeno, mas era tão pequeno que se 

concentrava em um lago na praça, que eu nunca enxergava por inteiro, poisdevia 

continuar por baixo da praça.Nesta época achava que as coisas tinham nome de 

coisas que estavam presentes, não imaginava que se dava o nome de uma 

batalha a uma praça tão bonita! Hoje o lago nem existe mais...A praça: horrível! 

- Já eu me lembro de uma Juiz de Fora que progredia! Ganhava ares de cidade 

moderna, ruas, telégrafo, imprensa, banco, bondes, implantação de iluminação 

pública... 

-A Manchester mineira! (Falamos ao mesmo tempo) - risos.  

-Não sente falta? Eu sinto falta mesmo é do café... 

-Sim, já do jardim se sentia o cheiro do café, do pão, do fubá, do açúcar 

mulatinho...(suspiro). Seu rosto volta a ficar retesado e olha para o nada como 

se eu não estivesse ali. 

-Bem, é tarde, já me vou... O senhor ainda fica? 

- Ah, diz ele, como se voltasse a si, ainda tenho uma coisa para resolver...Foi 

uma agradável coincidência! Mas não me disse seu nome?  

-Ana, e do senhor?  

- Pedro, Pedro Nava! 

Conversa com Pedro Nava129 

 

 

                                                           
128 Idem 
129As falas de Pedro Nava nestes diálogos são fragmentos retirados do livro Báu de ossos. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
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3.1 Uma escola que se propõe a conversar 

 

Apresentei a vocês o banco. Como  comentei bem no início, este teve um papel 

muito significativo nesta pesquisa. Mas esse banco faz parte de um espaço bem 

maior, que se insere em outros e mais outros. Assim, preciso situar  as fronteiras  

dessas conversas.  

O lugar em que encontrei e conheci Cauã, Hilary, Daniel, Diego, Gabriel, Hilary, 

Kevilyn, Milton. 

Já faz algum tempo nessa empreitada, uns quatro anos pelo menos, não tenho 

como precisar, afinal nossas intenções nunca começam num dia tão 

determinado.  Mas o que quero dizer é que, mesmo o tempo tendo passado, eu 

ainda me ligo a esse lugar. Essa relação de espaço e tempo tem muitos arranjos 

diferentes nos romances e na vida, não é isso que Bakhtin (obras diversas) quis 

nos dizer? 
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Assim, não posso continuar a deixar o tempo escorrendo, sem dizer sobre  este 

lugar que escutaram   minhas palavras e as conversas de tanta gente aqui: a 

escola130. 

 

Gabriel  

Todos os meus irmãos estudaram aqui... 

  

A escola está localizada na região oeste  do munícipio de Juiz de Fora, chamada 

de Cidade Alta. É um local que vem passando por grandes modificações nos 

últimos anos devido à expansão imobiliária. O bairro, originalmente, era uma 

área mais rural, com sítios, granjas  e moradores  com  grupos familiares que 

vivem há muito tempo por ali. A escola  foi criada no final dos anos 1960 para 

atender a essa comunidade de moradores rurais.  Por isso, é bastante comum 

que muitos pais, tios e outros parentes também já tenham passado  pela 

instituição. “Sabia que eu dei aula para os pais dele?”; “A mãe dela foi aluna aqui 

na escola”...são frases muito comuns nas vozes de professores e professoras 

quando falam ou nos apresentam os meninos e as meninas que hoje circulam 

por esse espaço.  

Diego  

 Meu pai também estudou aqui, mas lá na outra escola 

A escola funcionou, inicialmente, em um outro local, um espaço alugado, mas 

com uma precariedade física, tanto em relação à estrutura quanto ao tamanho, 

para o atendimento de uma demanda que crescia .  

No fim dos anos 1990,  a coordenação pedagógica e o corpo docente da Escola 

Municipal construíram um projeto de educação que se dinamizava numa 

mudança de olhar para as singularidades. Esse grupo, ouvindo as vozes da 

comunidade escolar, pôde compreender melhor as suas demandas e promover 

uma educação  justa, que, de fato, levasse a sério o respeito e a valorização de 

                                                           
130As informações foram retiradas do PPP, contribuo com minha observação pessoal.  
Revendo a caminhada: uma forma de reconstruir o projeto político pedagógico da escola. 
Versão 2016.  
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todas as diferenças. Essa construção, que participa de uma arena de sentidos,   

tensões e conflitos, conseguiu a consonância dos grupos envolvidos nas 

temáticas que configuraram a proposta político-pedagógica da escola naquela 

época e se mantem até os dias de hoje:  

1- a diversidade e a subjetividades humanas; 

2-  as relações étnico-raciais no cotidiano escolar, na vida social e no mundo; 

3-  as relações humanas e as diferentes formas de cultura .  

O projeto politico pedagógico explicita que, desde  2000, a organização do tempo 

escolar em ciclos de formação transformaram o perfil da escola, resultando num 

processo de transformação pedagógica. Apresenta uma organização curricular 

que contempla os Estudos Antropológicos que têm por base fomentar a reflexão 

sobre os processos de construção de identidades, as relações étnico-raciais no 

cotidiano escolar e a diversidade. Na relação com as demais áreas do currículo 

escolar, a concepção antropológica instiga um olhar sobre a importância da 

cultura popular na escola. 

Mesmo com espaço inadequado, a escola já atuava com projetos e ampliação 

do tempo. Posteriormente, com a construção de uma nova escola, houve a 

ampliação para o tempo integral. A escola tem um funcionamento de 8 horas 

diárias com uma média de 250 alunos, sendo uma turma de cada ano do 1º 

período da Educação Infantil  ao 9º ano do fundamental. Seu currículo é 

diversificado, com disciplinas de dança , artes, musicalização, plantio de hortas, 

projetos sobre narrativas. Possui ainda: biblioteca escolar, sala multiuso, quadra 

piliesportiva, sala de informática e espaços verdes. 

Mas, talvez, o mais importante a dizer é que essa instituição apresenta um 

Projeto Político Pedagógico – PPP-  bem singular, que valoriza as histórias orais, 

as tradições, as memórias e as narrativas das crianças e de seus familiares. 

Não posso ler no PPP, mas posso ver que se trata de  um espaço com forte 

ligação com a comunidade onde está inserida. Pais e mães, irmãos transitam 

pela escola, conversam com os professores, coordenadores  e direção sem 

formalismos ou hora marcada . Ali é um espaço comunitário. 
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Sara: Eu também estou fazendo minha pesquisa lá!131 

 

 A escola também participa de um movimento  acadêmico, muitos projetos e 

pesquisas são (e foram) desenvolvidos no local, em que os pesquisadores têm 

a mesma liberdade que os pais. Professores da universidade participam na 

formação do grupo de professores  e outros desenvolvem projetos para as 

crianças, muitos  profissionais da escola buscam a pós-graduação para discutir 

e pesquisar sobre  suas práticas. 

Quando apresentei meu projeto, a direção me recebeu,  fornecendo-me tudo que  

era preciso em termos de documentação, mas também de liberdade.  

Atualmente retornei, para saber se o nome da escola poderia constar. A diretora 

foi muito direta: 

Diretora: Tem alguma coisa que fere a imagem da escola? 

Não, mas algumas situações que precisam ser pensadas.  

Diretora: Então pode pôr, depois temos muitas reuniões pedagógicas pra discutir  

isso.  

Essas questões influenciaram minha escolha, o lugar de escuta e de abertura 

para a conversa .  

E vejam o que  achei no Projeto da Escola: “Considerar  a agência das crianças 

é mais  do que dar-lhes oportunidade de falar, é de fato  de ouvir  suas vozes, 

através delas, apresentar  contrapalavras Isso significa buscar uma oreientação 

para compreender as palavras do outro considerando  o contexto vivido”. 

Bakhtin: A cada palavra da enunciação que estamos em processo  de 

compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando 

uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real 

é a nossa compreensão... A comprensão é uma forma de  diálogo. Compreender 

é opor à palavra do locutor uma contrapalavra132. 

                                                           
131 Essa fala foi transcrita a partir de uma conversa cotidiana ocorrida na Universidade Federal 

de Juiz de Fora, instituição que desenvolve muitas pesquisas na escola em questão. Sara de 
Paula é bolsista de iniciação científica (CNPq). 
132 Bakhtin (1997, p, 132). 
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É  aí dentro que existe um espaço que foi o que me levou a essa escola, um 

espaço chamado de Laboratório de Aprendizagem. Sobre isso terei uma 

conversa mais adiante. 

 Vejam esses mapas do local onde realizei minha pesquisa e entabulei minhas 

conversas. 
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Mapa 1: O Estado de Minas Gerais no Brasil 
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Mapa 2: Juiz de Fora no estado de Minas Gerais 
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 03: A Escola no munícipio de Juiz de Fora 
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3.2 A conversa de corredor: os Laboratórios de Aprendizagem 

 

Venho pelo corredor da Secretaria de Educação e Mylene me para: 

Mylene: Depois vou precisar conversar com você, é que estive conversando com 

minha orientadora e resolvemos olhar para os laboratórios... 

Legal.  

 Mylene: Não é você e Rachel que são responsáveis?  

Sim, tem um documento que elaboramos. Se quiser, depois você pega para ver.  

Mylene: Quero sim! Acho que vai ficar bem legal. Depois vou precisar conversar 

com vocês.  

Passa lá na sala ...e vamos andando em direções opostas. 

Lembra dessa conversa, Mylene? Você estava no doutorado e pesquisava sobre 

inclusão/exclusão. A tese ainda não tomara forma, mas a questão do aprender 

estava como pano de fundo de suas reflexões. 
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Lembro-me dessa conversa e atino que participei da elaboração do documento 

para organizar a formação dos professores. Tinha acabado de voltar do 

mestrado numa discussão em relação aos lugares fora da escola que eram 

destinados às crianças que não aprendiam de acordo com o que a escola 

esperava. Entendia que as práticas de encaminhamento agravavam a exclusão 

praticada dentro da escola, através dos mecanismos compensatórios, que 

mostravam que a eficácia do sistema escolar tem sido em manter as 

desigualdades sociais, pois, apesar dos encaminhamentos e da extensa rede de 

atendimentos, mantinha-se a defasagem entre a idade e o ano escolar133 

frequentado e as porcentagens de reprovação.O processo, que seria de apoio à 

inclusão, ao retirar a criança de seu ambiente escolar, tornava-se sinônimo de 

exclusão, já que se baseava em um discurso que conforma a criança aos 

processos de reprodução escolar, rotulando-a. 

As escolas jamais abririam mão desse espaço que ensinava os alunos que não 

aprendiam. Entretanto, se este era o primeiro lugar do encaminhamento, pelo 

menos, ele se mantinha dentro da escola. Com todas as reflexões da escrita da 

dissertação, queria muito contribuir para uma mudança de visão da 

aprendizagem na rede. Isso foi em 2006, quanto tempo! O formato era de 

recuperação ou reforço, o que incomodava profundamente a mim e ao grupo que 

pensava dar outro formato para esses espaços. Mesmo as 9 escolas de ciclo, 

que tinham Laboratório de Aprendizagem, seguiam mais uma perspectiva de 

reforço, uma repetição do que a criança não tinha compreendido na aula regular. 

Rachel:  Lá em Porto Alegre, na Escola Cidadã, eles não trabalham com reforço, 

eles trabalham com Laboratório de Aprendizagem.  

 Vamos ver como é isso, Rachel? Talvez adaptar à nossa realidade. 

Rachel estudava os ciclos de formação, conhecia bem a proposta da escola 

Plural de Belo Horizonte e da Escola Cidadã de Porto Alegre. Na última, o 

Laboratório de Aprendizagem se constituía num espaço pedagógico que 

buscava compreender o processo de aprendizagem e as dificuldades das 

crianças e, a partir de tal investigação, contribuir com a construção do 

conhecimento desses alunos.  

                                                           
133 Rachel,   técnica do Ensino Fundamental anos iniciais.  
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Assim, o grupo de ações pedagógicas do Ensino Fundamental fez um 

levantamento dos índices de repetência nas séries iniciais; do número de 

encaminhamentos de crianças que não aprendiam para o atendimento 

especializado; das escolas que tinham professores recuperadores, laboratórios 

de aprendizagem, sala de recursos e projetos diversos que visam melhorar a 

aprendizagem dos alunos. Ao fazê-lo, perceberam uma contradição, pois, 

apesar de recursos diferenciados, muitas das crianças que frequentavam essas 

escolas continuavam a não aprender, ao mesmo tempo que havia iniciativas 

inovadoras e criativas nas escolas, contemplando a diversidade em seus 

currículos do sistema educacional da Rede Municipal de Juiz de Fora. 

Essa contradição levou à elaboração de um projeto que tinha como objetivo 

contribuir com as práticas pedagógicas das escolas através de uma reflexão-

ação com os profissionais incumbidos dos processos de aprendizagem dentro 

da escola e que se constituem como uma segunda possibilidade para que a 

criança construa o conhecimento que não conseguiu na sala regular. 

Refletindo sobre suas práticas e na troca com os outros profissionais, os 

participantes se tornariam “colaboradores entre si, da escola e da própria 

Secretaria de Educação para a melhoria do aprendizado e desenvolvimento dos 

alunos aos quais ensina e para a melhoria da qualidade da educação da Rede 

Municipal” (JUIZ DE FORA, 2006).  

Os objetivos também apontavam para uma perspectiva inclusiva, pois, a partir 

de uma formação teórico-prática, de um rodízio de professores que levariam 

essas práticas para a sala de aula, a tendência seria reduzir o laboratório, ao 

passo que a formação dos professores e a troca de experiências possibilitariam 

que qualquer um conseguisse lidar com a diversidade no aprender. 

Mas, assim como  disse  Beatriz Dorneles (2004) para Mylene: 

Beatriz Dorneles:  o LA é uma das inovações implantadas nas escolas que 

adotaram o ciclo de formação e que permaneceu presente no espaço escolar, 

mesmo que as escolas tenham deixado de funcionar no sistema de ciclos. São 

considerados como espaços complementares para o enfrentamento das 

dificuldades de aprendizagem e implicam uma recusa da repetição do mesmo 

percurso escolar, por parte do aluno, com a proposição de reverter a lógica do 
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exclusão e transformar fracasso em sucesso, desapropriando a cultura do 

fracasso escolar que legitima determinadas práticas escolares, rotula e opera 

com preconceitos de raça, de gênero, de classe, entre outros134. 

Mylene desconfia:  

Mylene: Oferecer a participação de alunos com diferentes ritmos de 

aprendizagem no LA é uma forma de considerar as diferenças ou enfatizar a 

hierarquia? 

O laboratório é só mais uma forma de inclusão na exclusão! 

A proposta, tão interessante na época, conduziu nossas orientações e a 

formação de professores. Enquanto isso, a proposta, dentro da escola, tomava 

outros rumos. 

 Mylene: Em nossas observações percebemos que cada escola é única e cada 

ação docente possui particularidades que estão intrinsecamente relacionadas 

com o processo de significação e de concepções adquiridas pela diferenças 

trajetórias e relações identitáriascom o saber e o saber e o fazer docente135.  

E não é só isso, Mylene! São diversos os espaços que as crianças 

frequentam.Só na rede temos projetos e profissionais que desenvolvem 

atividades nos segmentos abaixo (JUIZ DE FORA, 2006):  

Reforço: É um espaço pedagógico da escola frequentado pelo aluno:a), em 

horário inverso ao da escola regular, para rever os conteúdos que não foram 

aprendidos com a professora de referência. A função será ocupada por 

professores(as), eleitos(as), anualmente, por seus pares, ou pelo(a) diretor(a) 

em consonância com o Plano Político-Administrativo-Pedagógico da Escola. 

Projetos: Os projetos, elaborados pelas escolas de acordo com suas demandas 

e projetos políticos pedagógicos, visam contribuir, de forma extra ou 

extracurricular, para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno(a). A função 

será ocupada por professores(as), mediante apresentação de projeto de 

trabalho, que deve estar em consonância com o Plano Político-Administrativo-

Pedagógico da Escola. 

                                                           
134 Dorneles  apud Santiago (2013, p. 34). 
135 Santiago (2013, p.110). 
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Laboratório de Aprendizagem: É um espaço pedagógico da escola que 

investiga e contribui no processo de superação de obstáculos à aprendizagem 

pelos(as) alunos(as), na sua interação com os conhecimentos escolares, com 

os outros (adultos ou não) e com os instrumentos culturais de mediação, já 

existentes ou novos, no desenvolvimento do pensamento, do conhecimento, da 

socialização e dos processos comunicativos construídos historicamente. A 

função será ocupada por professores (as), eleitos(as), anualmente, por seus 

pares, mediante apresentação de projeto de trabalho, que deve estar em 

consonância com o Plano Político-Administrativo-Pedagógico da Escola. 

Sala de Recursos: Constitui-se num espaço pedagógico regionalizado, 

especialmente planejado para investigação e atendimento aos(às) alunos(as) 

do Ensino Fundamental que, por apresentarem necessidades educativas 

especiais, precisam de um trabalho pedagógico complementar e específico que 

venha a contribuir para sua adequada integração e superação de suas 

dificuldades. A função será ocupada por professores (as), com formação 

específica, escolhidos(as)pela SME. 

Mylene: Não se esqueça do AEE... 

Sim ... 

 AEE- Atendimento Educacional Especializado, para alunos que necessitam das 

ações destinadas à Educação Especial: deficiências, transtornos globais de 

desenvolvimento, altas habilidade/superlotação. O AEE tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas. (BRASIL, 2008). Esse programa se constitui como 

um apoio pedagógico, mas deve contar com professores que possuam 

conhecimentos específicos, habilitação para a docência e formação específica 

para a Educação Especial. Deve ser elaborado, em articulação com o professor 

que atua no ensino regular, um plano de atendimento educacional 

especializado. Deve funcionar, prioritariamente, nas salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra escola do ensino regular. 

(BRASÍLIA, 2015) 
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Acho que ele, o AEE, é que define de vez o lugar do laboratório dentro das 

escolas... 

Mylene: Como assim?  

 A partir dessa política, o atendimento ficou mais direcionado para as 

deficiências e o Laboratório passou a ser o lugar da dificuldade... 

Mylene:É uma argumentação possível, Ana! Em uma escola que fiz campo, os 

alunos são encaminhados a esse espaço a partir de análise e avaliação por 

escrito sobre o desenvolvimento dos estudantes que apresentam “dificuldades 

de aprendizado. As atividades realizadas no LA são denominadas de aula136. 

Ouvi isto da então chefe do setor, Professora Margareth, quando fui à secretaria 

saber da possibilidade de conversar com as crianças do Centro de Atendimento 

Educacional Especializado – CAEE, antigo NEACE, lugar que era parte do 

contexto de minha pesquisa anterior. Ela me alertou:  

Margareth: Com a política do MEC, os NEACEs foram transformados em CAEE 

e têm como prioridade as deficiências.Claro que ainda atendemos dificuldade 

de aprendizagem, mas muito pouco, você teria que ver mais nos laboratórios...  

Nos últimos anos, mudanças na política de Educação Especial levaram esses 

núcleos a se transformarem em Centro de Atendimento Educacional 

Especializado – CAEE, conforme orientação do governo federal: 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), definido pelo 

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, é gratuito aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superlotação, e deve ser 

oferecido de forma transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. De 

acordo com o decreto, o Atendimento Educacional 

Especializado compreende um conjunto de atividades, recursos 

de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucional e 

continuamente, prestados de forma complementar à formação 

de estudantes com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento; e suplementarà formação de estudantes com 

altas habilidades/superdotação137. 

                                                           
136 Santiago (2013, p. 115).  
137 BRASIL/INEP. Disponível em:  http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/duvidas-educacao-

especial.  

 

http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/duvidas-educacao-especial
http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/duvidas-educacao-especial
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O AEE é implantado em salas de escolas regulares para o atendimento da 

criança na própria escola ou escola próxima, facilitando, assim, o acesso do 

aluno com necessidades especiais. Nessa nova perspectiva, os núcleos de 

atendimento passam a focar mais em deficiências e reduzem o atendimento às 

dificuldades de aprendizagem.  

Enquanto os núcleos tomam esse novo formato, existe, dentro da escola, um 

dispositivo de encaminhamento que já coabitava com os atendimentos externos, 

que faz o atendimento de crianças com dificuldades de aprendizagem: os 

Laboratórios de Aprendizagem.  

Apesar de não ter descartado os CAEE, pensava no trabalho com a escola. A 

escola também enuncia que o lugar das crianças com dificuldade é no 

Laboratório. Quando estou conversando sobre a pesquisa e explico que será 

sobre crianças que a escola considera que não aprendem, imediatamente, as 

pessoas citam nomes ou turmas onde encontrarei essas crianças. Uma delas 

me diz claramente:  

Professora:  Então você quer as que vão ao Laboratório? 

Vou ver... Penso nos dados que Mylene recolheu para sua tese: 100 escolas, 

cerca de 2659 professores e aproximadamente 56.359 estudantes e converso 

mais um pouco com ela, que me dá mais informações: 

Mylene:  Em 2009, identificamos a existência de 85 Laboratórios de 

Aprendizagem em 56 escolas municipais, o que representa mais da metade da 

totalidade de 100 escolas de Ensino Fundamental existentes no município de 

Juiz de Fora. Em 2010, o número  foi ampliado para 124, distribuídos em 67 

escolas, representando um universo de 5.208 estudantes.  

Muita coisa, isso significa 10 por cento das crianças matriculadas... 

Mylene: Sim, e muitas das escolas não mandam as informações para a 

secretaria, este número deve ser maior... 

Agora fiquei curiosa.Mylene, quantos serão agora?  

Passo a mão no telefone, falo com a responsável, ela me atende e me dá as 

informações que peço de forma solícita: 
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Olá, Marisa, eu gostaria de saber, de forma geral, apenas para fins de 

contextualização da rede, quantos Laboratórios de Aprendizagem tem na rede e 

o número aproximado de alunos que frequentam estes espaços. 

Marisa: Ana, só vou poder te fornecer as informações de 2015, pois só faremos 

os levantamentos de 2016 no final do ano, pode ser? 

Claro! 

Marisa:  22 escolas de Ensino Fundamental sem tempo integral e jornada 

ampliada, com 38 L.A atendendo, em média, 570 alunos em 2015; 67 escolas 

de tempo integral e jornada ampliada com 142 LA, com 4182 alunos em 2015; 

68 escolas de tempo integral e jornada ampliada com 145 LA ,com 4894 alunos 

em 2016. Na reorganização das atividades, a escola consegue atender a um 

número maior no LA, pois os grupos de alunos transitam em outras atividades. 

Faço uma conta rápida: 183 laboratórios! 

Quais os anos com a maior demanda para esse atendimento?  

Marisa: Nas turmas do 4º e 5º anos e 6º e 7º anos, em grupos que só vão para 

esse atendimento. As escolas com jornada ampliada têm direcionado o 

atendimento ao Bloco Pedagógico e 4º e 5º anos, pois as crianças aceitam ficar 

mais tempo na escola do que os adolescentes. 

Quais as áreas do conhecimento mais atendidas ou entram todas as disciplinas? 

Marisa: Os LAs estão divididos em Português e Matemática. Mas se eles se 

concentram em Matemática e Português, tem outros projetos para outras áreas 

que são usados como estratégia para a aprendizagem. Na jornada ampliada, os 

alunos têm atividades nas áreas: Esporte na escola (vôlei, futebol, xadrez), 

Dança, Teatro, Contação de História, Música (iniciação de flauta e violão, 

percussão, canto), Jornal, Horta, Laboratório de Ciências. A jornada funciona 

com grupos de alunos de diferentes anos.Estes ficam de segunda-feira a sexta-

feira, no período de três horas diárias, além do tempo regular, com refeição e 

lanche. O diferencial deste formato é que os alunos, antes indicados somente ao 

LA, agora têm acesso às atividades em que a escola realizava inscrição avulsa. 

E a maioria dos alunos com dificuldades tinham receio de se inscreverem em 

tais atividades.  
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Então eles frequentam o laboratório e podem ir nestas atividades, se se 

inscreverem? 

Marisa:  Sim! 

Posso te pedir estas informações por e-mail? 

Marisa : Claro!  

Olha, muito obrigada pela sua atenção e aguardo seu retorno no e-mail. 

Marisa:  Se precisar de mais alguma informação, me avise! 

Bem, fico meio preocupada com minhas deduções. A rede não cresceu, pelo 

menos não no Ensino Fundamental. Houve aumento do número de creches e 

escolas de Educação Infantil, setor que não solicita Laboratório de 

Aprendizagem.  Contudo, de 2009 para 2016, houve um aumento maior que 100 

por cento: de 85 para 183 laboratórios, sem que o número de alunos 

matriculados na rede tenha aumentado. Assim, será que estariam atendendo 

aos mesmos alunos em mais laboratórios, haveria grupos diferenciados 

dependendo da dificuldade? Mas o que há, no momento, é que o número de 

alunos que não aprendem não reduziu:eram 5.208 em 2010 e agora são 5464, 

256 alunos a mais...Bem, preciso buscar mais informações.  

Penso no Laboratório de Aprendizagem e me remeto às formas de tempo e de 

cronotopo no romance.  

Bakhtin: [Cronotopo seria] a interligação fundamental das relações temporais e 

espaciais, artisticamente assimiladas em literatura(...) nele é importante a 

expressão da indissolubilidade do espaço tempo (...). Importante destacar que 

no cronotopo artístico – literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais 

num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se comprime-se, 

torna-se artisticamente visível, o próprio espaço, intensifica-se penetrando 

movimento do tempo do enredo da história138. 

O laboratório me remete aos enredos dos romances gregos, espaço em que o 

tempo se torna o princípio condutor. O encontro do herói com a heroína, que 

eclode em paixão e no final feliz, com a união de ambos, constitui o ponto de 

                                                           
138 Bakhtin (2014, p. 211). 
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partida e chegada desse tipo de romance. Todas as ações do romance 

desenrolam-se entre esses dois pontos, eventos que só são modificados por de 

repente ou justamente. O enlace pode ser retardado por alguns entraves. 

Bakhtin: Porém não deve haver nada de essencial entre os dois pontos: o amor 

do herói e da heroína não desperta desde o início nenhuma dúvida, e esse amor 

permanece absolutamente inalterável no transcorrer de todo o romance139.  

Agora, transpomos isso para o laboratório de aprendizagem em que o ponto de 

partida é a entrada da criança e o ponto de chegada sua aprendizagem, 

consequentemente, sua saída. Como no romance, em que se espera o 

matrimônio do herói com a heroína, no laboratório, não se deveria esperar outra 

coisa que não fosseo enlace da criança com a aprendizagem. 

E se aí ele se apresenta como um cronotopo que em nada modifica, como o 

amor inalterado do herói, a aprendizagem da criança também não se altera.Se 

um de repente ou um justamente se apresentam... De repente, a criança começa 

a ler, justamente no fim do ano, ela começa a escrever, essa criança tem seu 

final feliz. Mas e se o laboratório é a torre do castelo em que está deitada a bela 

adormecida e o príncipe não tem êxito? E se são 183 torres com 5464 belas 

adormecidas?Teremos quantos “happy end”?  

Vamos ver o que a pesquisa me trará? 

 

3.3 O cronotopo da Escola  

 

Finalizei nossa conversa do texto de qualificação perguntando-me o que a 

pesquisa nos traria. Contudo, na própria conversa da qualificação, muita coisa 

se esclareceu para mim, com  a ajuda de nossos conversadores, Flavia, Mylene  

e  Miotello que me fizeram pensar se meu foco era mesmo o Laboratório: 

Miotello: Pode tu fazer uma reflexão a partir do lugar onde está se dando o tipo 

de trabalho que se faz com as crianças. Por exemplo: está chamando bastante 

atenção para os alunos de Laboratório. Que é um lugar que eles sofrem. Fora 

da escola, dentro da escola. Dentro da escola tem alguns lugares, fora da escola, 

                                                           
139 Bakhtin (2014, p. 215).  
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tem outros. Médico, consultório médico, sala de psiquiatra. Tem vários outros 

lugares fora, né? Apoios pedagógicos que têm fora e tal. Aonde que o leva. Aí é 

carimbo na testa da criança. Mas tu pode tentar tratar dentro da tua tese, por 

este lugar. Eu acho que é um caminho por onde tu está indicando. Agora, que 

eu diria, tu pode ter ainda outras alternativas. Por exemplo: tu pode fazer a tua 

conversa pelos tipos de exclusão. Nesse caso, o laboratório ficaria de menos 

importância. Parece que o trabalho todo tem o laboratório como base, e isso é 

um pouco complicado para isso que eu estou dizendo, mas tu poderia tratar pelo 

tipo de exclusão140. 

  É, Miotello, em seu questionamento, tinha razão.  Se eu refletisse bem, 

compreenderia que o Laboratório não era o todo dessa história, mas a porta de 

entrada. Fora pelo Laboratório que eu chegara à questão, fora pelo Laboratório 

que as crianças chegaram até mim, mas fora na conversa com as crianças   que 

elas  enunciaram sua posição dentro da escola, não em um não lugar, não em 

um entrelugar, não qualquer lugar. Para se chegar ali, precisaria que se 

preenchessem critérios, para além dos dados, da justificativa simplista de que as 

crianças vão ao Laboratório para aprender.  Qual o sentido que está realmente 

colocado ali, naquela sala, às vezes apertada das escolas, com armários lotados 

de material ou com produções das professoras e profissionais que se desdobram 

entre horários de sala de aula, tarefas pessoais e encontros de formação,  que 

tentam superar a falta de  verbas ou recursos para materiais pedagógicos,  

buscando o que pensam ser melhor para seu aluno? Muitas vezes ouvi 

professores, coordenadores, diretores e até secretários das escolas dizerem:  

“nossa escola está montando um projeto, compramos material pedagógico, 

organizamos um espaço para o Laboratório de Aprendizagem”.  E não há 

inverdade em suas falas. Elas estão buscando pela aprendizagem das crianças 

e jovens que habitam aquele cronotopo, que estão excluídas, mas qual tipo  de 

exclusão? 

Mas, primeiro, precisamos entender o cronotopo da escola. Vamos retomar o 

conceito de cronotopo para tecer nossa próxima discussão. Tanto na vida 

cotidiana como na literatura, tempos e espaços estão imbricados com os 

                                                           
140 Transcrição da qualificação realizada em 17/01/2017-UFF 
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acontecimentos e os sujeitos que deles participam, axiologicamente orientados.  

Bakhtin, em formas de tempo e de cronotopo no romance,  ajuda-nos a 

compreender melhor essa indissolubilidade de espaço e tempo como uma 

categoria  conteudístico-formal da literatura categorizada por cronotopo (tempo-

espaço). 

Bakhtin: No cronotopo artístico literário ocorre a fusão dos índices espaciais e 

temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo  condensa-se, 

comprime-se, torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, 

penetra no movimento do tempo, do enredo e da história, os índices de tempo 

transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é medido pelo 

tempo141. 

O cronotopo ainda será o elemento que determina o gênero e suas variedades. 

Em literatura, o tempo é o seu princípio condutor, sendo  ele também que 

determina a imagem de indivíduo.  Ao ler esses elementos de composição do 

cronotopo, não posso deixar de cotejar com a escola.  

A escola também tem, como princípio condutor, o tempo, o tempo de 

aprendizagem. Esse tempo é indissolúvel do espaço. O lugar que se ocupa em 

função do tempo de aprender determina também a imagem do indivíduo, o que 

aprende ou o que não aprende, sendo esse sujeito  valorado por isso.  

Flavia: Explica melhor142.  

Na Modernidade, a escola se constitui como um espaço para a materialização 

da infância inventada, mas, se ela o faz, ela abre também outra prerrogativa: 

qual o lugar da criança nessa instituição?  O lugar que a escola tem para a 

criança é formulado a partir do discurso da infância idealizada, seja pelo 

professor, seja pela própria instituição, seja pelo grupo social. Esse espaço físico 

passa a se configurar como lugar que pode ser apreendido a partir da posição 

que a criança ocupa no discurso. 

Na escola, a criança ocupa o lugar de aluno, posição que ele deve ocupar 

também no discurso, estabelecendo-se, assim, um antagonismo entre  ser 

criança e  ser aluno dentro dessa instituição. Quando fala sobre ser aluno, o 

                                                           
141 Bakhtin (2014, p. 211).  
142 Transcrição da qualificação realizada em  17/01/2017-UFF 
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discurso se desloca para o aprender,  para a assimilação de conhecimento, 

porém, aloca essa aprendizagem no sujeito. O espaço é um dos componentes 

que materializa o discurso e vice-versa. Acho que você viu isso claramente em 

sua pesquisa. “De  crianças a alunos: transformações sociais na passagem da 

educação infantil para o ensino fundamental”. No primeiro dia de aula da 

chegada das crianças ao primeiro ano, Flávia?   

Flavia:  O primeiro dia de aula marcou uma drástica ruptura com o trabalho 

desenvolvido. As crianças não sabiam o que podiam fazer. As carteiras 

arrumadas em fileiras, voltadas para o quadro, a mesa da professora na frente, 

a presença de crianças reprovadas, a ausência de outras que compunham a 

turma anterior, o abecedário e os numerais na parede, tudo indicava um ano 

diferente. Não era permitido correr, ir ao banheiro, brincar de pique, batucar, 

cantar ou olhar pela janela143. 

O momento de ser criança dentro da escola é permeado pela visão 

adultocêntrica, trazendo a visão da criança passiva que deve ser norteada pelo 

adulto que define quais são os lugares para sua infância. Na escola, há lugares 

determinados para ser criança, enquanto se é aluno, pois escola é lugar de ser 

aluno. E é a partir da imagem de aluno que a criança se configura, frente a uma 

visão do adulto de como ela deve proceder nesses lugares, o que vai depender 

se, naquele momento, ela ocupa a posição de aluno ou de criança no discurso 

do professor ou da instituição. Porém, em nossa percepção, a posição da criança 

no discurso é majoritariamente referenciada ao ser aluno, concedendo-se, em 

determinados momentos de brincadeira ou em lugares como o recreio, que ela 

assuma a posição de criança. 

Nas conversas com Diego e Hilary, eles enunciam sobre não haver espaço para 

ser criança.  

Conversa com Diego 

Ana 

O recreio é que horas? 

Diego 

                                                           
143 Motta (2011, p. 166). 
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Não sei. 

Ana 

Vocês não veem o horário? 

Diego 

Quando tem Educação Física, não dá recreio. 

Ana 

Porque aí já vai para a Educação Física? 

Diego 

É, mas nem sempre a tia brinca do que a gente quer. 

 

Conversa com   Talita, Hilary, Kevilyn 

 

 Talita 

A Hilary ficou com a professora. 

Ana 

É? 

Kevilyn 

Mas ela estava passando muita matéria. E não queria deixar a gente descer. 

Hilary 

 Isso não é justo não 

Ana 

Descer para onde, gente? 

Hilary 

 Para o recreio 

Ana 

Aí tem que acabar? 

Hilary 

Tia, isso não é justo. Nós não podemos brincar, mas tem que escrever. Isso 

não é justo não. Nós temos que brincar e escrever 

 

Na fala de Diego, ele mostra que atividade escolar não substitui o brincar. Já 

Hilary aponta os dois lugares na mesma enunciação: brincar e escrever/criança 

e aluno. Existe uma construção discursiva e histórica do que é a instituição 

escola e como ela deve funcionar. Há também uma organização espacial que se 
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mescla com a organização temporal, fundindo-se numa única instância na qual  

o tempo do recreio se torna o tempo do castigo na sala - não no pátio - com o 

valor negativo do mau aluno que conforma o sujeito que frequenta essa 

dimensão da escola, a partir desse discurso.  Hilary aprende, a partir da punição, 

ficar em sala.  

Flavia: Pequenas ações no cotidiano escolar revelam isso. Um olhar severo, uma 

bronca, o apagador que bate no quadro, a falta de direito de ir ao parque, há um 

repertório variado de ações destinadas a punir o que escapa ao comportamento 

desejado144.  

Se o tempo é o princípio condutor do cronotopo, na escola é o tempo de 

aprender. A escola é fragmentada por séries, anos, ciclos, módulos, unidades de 

referências temporais padronizadas socialmente que orientam, com maior ou 

menor amplitude, a vida dos sujeitos ou dos grupos da sociedade. Mas os 

tempos são valorados. Se o nosso tempo biológico é nascer, crescer, envelhecer 

e morrer, a vivência desse tempo é relativa. Na escola, o tempo de aprender será 

dimensionado por proposta pedagógica definida por políticas nacionais, 

regionais, locais e, por fim, pelo projeto político pedagógico da escola que irão 

materializar-se num espaço valorado. 

Esses documentos, geralmente normatizadores, baseados em concepções 

vigentes, irão estabelecer os tempos de aprender da criança.  Nesse enredo, há 

o ponto de partida e de chegada. Durante esse percurso, a criança deverá 

aprender seguindo uma linha do  tempo exteriormente imposta a elas., que deve 

se manter inalterada. As crianças devem entrar no Ensino Fundamental no 

primeiro ano (ponto de partida) e deverão chegar ao final dos anos iniciais, todos 

com o mesmo aprendizado (ponto de chegada). Se, no romance, isso é uma 

construção literária, na educação, não deveria ser diferente? Só em uma criação 

literária, pode-se acreditar que todas as crianças aprenderão da mesma forma 

em um mesmo tempo. Essa linha do tempo exteriormente imposta é  um   

caminho  de  provações  que devem ser vencidas. Assim,  quem não consegue, 

vai ficando para trás.  Mas esse é o tempo instituído na escola em que  a criança 

é vista pela identidade de aluno.                                            

                                                           
144 Motta (2011,  p.167). 
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Conversa com  Daniel e Diego 

Eu, Daniel e Diego estamos rindo, pois estou tentando que Daniel me conte 

alguma coisa. 

                Ana (falo com Diego) 

Ele está me enrolando. Primeiro ele despistou com a bolsinha. Agora está ali. 

Agora está rindo. 

                     Ana (dirijo-me  a Daniel) 

Que tempo que você está aqui! Você nem falou nada para mim ainda. Vocês 

lembram quando é que vocês começaram a aprender a ler e a escrever? 

                        Diego (é o único que responde) 

Para começar, foi a tia Debora, professora de (?). 

Ana 

E o que ela fazia? 

Diego 

Ela ia ensinando, aí eu ia aprendendo. (N?). Aí eu conseguia. 

Ana 

Mas aí você via, assim, que as outras crianças já estavam conseguindo? Você 

ainda não estava conseguindo?  

Diego 

É. 

Ana 

Você conseguia? 

Diego responde falando de um menino de sua sala: Luís. 

Diego 

O Luís disse que já entrou no primeiro ano sabendo ler e escrever. 

Ana 

Mesmo? Mas aí ele (N?). Está com vocês? 

Diego 

Aquele pequenininho. 

(N?). 

Ele saiu. 

Ana 



175 

 

Foi para onde? 

Diego 

É porque a gente não deixava ele em paz. 

Ana 

Ué, como assim? 

Diego 

Ah, não sei. A gente não deixava ele em paz. Ele ficava batendo nos outros. 

Ana 

Vocês implicavam com ele? 

Diego 

Não, a gente não implicava com ele. Ele que implicava com ‘nós’. Ele estava 

batendo nas meninas, aí eu bati nele. 

 

Por que Diego dá relevo ao fato de Luís já ter entrado lendo no primeiro ano? Ao 

mesmo tempo,  quando fala sobre si, diz “aí eu ia aprendendo.  Aí eu 

conseguia. Luís já sabia ler quando entrou no primeiro ano. Aprendera muito 

antes do período instituído para aprender, Diego, no terceiro ano, ainda está 

tentando aprender depois do tempo instituído. Assim, há duas temporalidades:  

uma que antecede o tempo esperado para aprender e outra que ultrapassa o 

tempo esperado para aprender.  Mas será a segunda, no caso, a  de Diego, que 

irá incomodar a escola. Ninguém irá chamar Luís e buscar as causas pelas quais 

ele já aprendera, já lia, já escrevia.  Diego, entretanto,  será revirado, levado de 

um espaço ao outro, questionado sobre não aprender no tempo determinado. 

Determinado por quem? Luís está dentro, já Diego... 

Por esse tempo determinado, vamos ao outro ponto do cronotopo, a valoração 

do sujeito nesse espaço/tempo. Será esse tempo de aprender que irá definir se 

esse sujeito tem mais ou menos valor na escola e, consequentemente, na 

sociedade. Diego não é valorado como Luís. O primeiro tem menos valor que o 

segundo.  Luís vive no cronotopo da escola, no qual a valoração positiva  está 

no aprender no tempo determinado, nos lugares determinados.  Então, Diego, 

que não aprende ou ainda está aprendendo, não pode vivenciá-lo como Luís. 

Flavia: A institucionalização que se desenvolveu na modernidade demandava 

uma uniformização dos sujeitos para garantir resultados com menor dispêndio 
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de energia. Submeter todos aos mesmos horários se traduzia na negação das 

necessidades individuais em nome de um sujeito abstrato, genérico e necessário 

à configuração daquela época. Até hoje, entretanto, as crianças, na escola, 

devem sentir fome, vontade de ir ao banheiro, ter disposição para fazer as tarefas 

ou brincar nos mesmos horários145. 

Para os que conseguem se submeter, a temporalidade que se instituiu na escola 

ilustra o tempo da repetição, do acabamento, da definição que assegura o 

conforto da não mudança. A ação do homem nesse cronotopo é a aprendizagem, 

mas  um  aprender  que se determina no tempo esperado, para se ocupar um 

lugar valorado. A organização do tempo na escola nos remete a uma concepção 

de escola  conteudista e com um tempo sequenciado, hierarquizado pelas séries 

progressivas. Cada fragmento é degrau para os próximos, esse é o grande 

problema de não se avançar linearmente como esperado. Mas esse tempo nem 

sempre é suficiente para a aprendizagem e o desenvolvimento dos seus sujeitos, 

pois a vivência das crianças rompe com o tempo pressuposto, visto que os 

espaços cotidianos criam conflitos com essa concepção temporal do espaço 

escolar e de aluno esperado. Aqui, o herói  pode ter seu ponto de partida, mas 

pode não conseguir chegar ao seu ponto final: o aprender, tema das conversas 

a seguir. 

 

 

 

 

   

 Conversa com   Hilary, Talita e Kevilyn  

Kevilyn 

Eu entrei aqui no primeiro ano. 

Talita 

Eu reparei que... 

Kevilyn 

                                                           
145 Motta (2011, p.170). 



177 

 

Eu aprendi a ler no... 

Talita 

..que eu não sei ler, no terceiro ano. No segundo. 

Ana  

No segundo. Aí no primeiro você já tinha feito a aula lá, estava tranquilo? Aí 

quando chegou... 

Talita 

-Quando chegou no segundo, eu reparei que eu não estava lendo bem. 

Ana  

Mas como é que você reparou isso? Que é que você viu, que você achou...? 

 Talita  

Porque sempre quando eu lia, eu lia agarrado. Eu lia assim, ficava só naquela 

palavra. Até ler tudo. 

Ana  

Ficava difícil completar o resto.? 

Talita 

É. 

Ana  

E você? No segundo ano você já estava lendo legal ou não, ainda estava ? 

Hilary 

Mais ou menos. Agora está melhor. 

Ana  

Mas o que vocês fazem melhor? Vocês copiam melhor ou leem melhor?   

(Aqui a referência  à cópia vem de outra  conversa em que elas trazem o ler 

como copiar , destacada abaixo ) 

Talita 

Eu copio melhor. 

Kevilyn 

Eu copio melhor. Nossa Senhora. 

Ana 

Mas quando você está copiando lá, você está copiando, mas você não sabe o 

que você está copiando, você só está copiando. 

Kevilyn 

Eu sei, eu leio.  

Ana 
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Você lê e copia. 

Hilary 

Às vezes eu leio... 

Talita 

Algumas vezes eu sei  ler (N?). 

Ana  

Mas para copiar é fácil. Só não sabe o que está copiando? 

Kevilyn 

Tia, o que você fez com os meninos? 

Ana  

Fiz nada. A gente só brincou um pouquinho. Mas primeiro a gente conversou 

um pouquinho. Depois a gente brincou. 

Hilary 

Agora vamos brincar. 

  

Talita 

Eu estou aprendendo agora. 

Kevilyn 

Eu aprendi a ler com a tia Sabrina 

Ana 

Com a tia Sabrina? 

Talita 

 Eu estou aprendendo com a Lili também. 

Kevilyn 

 Eu estou aprendendo com a tia Lili. 

Talita 

Eu estou aprendendo com a tia Sabrina, Matemática, essas coisas. Estou 

aprendendo a ler também. 

Ana 

Mas tia Sabrina é o quê? 

Kevilyn 

 É professora de Matemática e Ciências. 

Talita 

Ciências. 
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Ana  

Ah. E quem é de Educação Física? 

Kevilyn 

 A... Como é que é o nome dela? A Priscila. 

Ana  

Então, você está aprendendo agora? 

Talita  

 Com a tia Lili. 

Ana  

Mas e no primeiro ano? 

 Hilary  

Eu tava escrevendo… 

 Ana  

Como é que é? Espera aí. 

Kevilyn  

 A Hilary era assim, ela copiava, aí depois ficava batendo papo. Aí a tia pegava 

a gente para resolver. Aí a Hilary ficava lá. Ela nem resolvia. Aí assim que a tia 

colocava no quadro, ela ia. 

Ana  

Resolver o quê? 

Kevilyn  

O problema da tia. 

Talita  

Eu também copiava sozinha. 

Ana  

Então, mas copiava... 

Talita  
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 (N?) o negócio que ela colocava no quadro. Eu  sentava na minha carteira e 

copiava. 

Ana 

Então, mas você sabia o que é que estava acontecendo? Quem é que estava 

escrito lá? 

Hilary 

 Não. 

Ana  

Hein, Hilary? Hilary, você sabia o que estava escrito lá? Que você estava 

copiando? Vocês sabiam? 

Talita  

Eu sabia. Porque a tia lia. 

Ana  

Então, mas a tia lia, você sabia.  Mas você não lia. 

 

Conversa com Diego e Cauã 

É sim. E aí você começou aqui... Você lembra quando você começou 

aprender? 

Diego 

 Não. Eu aprendi a ler... 

Cauã 

Tia, deixa eu jogar meu joguinho ali? 

Ana 

Espera aí, meu amor. 

Diego 

 Nós aprendemos a ler esse ano mesmo. 

Ana 

 E no primeiro ano? 

Diego 
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No primeiro ano que eu comecei a (?), essas coisas assim. Porque tia Adélia 

era muito brava. Aí, a gente tinha que prestar atenção na aula. Não podia nem 

piscar o olho. 

Ana 

Mas o que você lembra do primeiro ano lá, que você aprendeu? No primeiro 

ano? 

Diego 

No primeiro ano? Ah, eu comecei a aprender ler um bocadinho. Aí, quando eu 

passei para o segundo, comecei a melhorar um cadinho. Aí depois que eu 

passei para o terceiro, melhorei mais um cadinho. 

Cauã 

 Não melhorou nada não. 

Diego 

Melhorou sim. 

Ana 

Mas tu não estava aqui. Tu chegou esse ano. Ele que se sabe se ele melhorou.  

Ano passado ele estava... Ele estava... Agora esse ano, você acha que está 

melhorzinho.  

Diego 

É. (N?). 

Ana 

Ué, mas você não falou que melhorou um cadinho? Que é que melhorou? Fala 

aí para mim. 

Diego 

 Eu estou lendo melhor, eu acho. 

Ana 

Está lendo melhor? 

Diego 

 Eu leio mais fácil. 

 

Aqui destaco os enunciados de Talita e Diego e Cauã, mas poderia trazer um 

fala de cada criança em que essas enunciam o seu não saber :  

Eu reparei que eu não sei ler  

Estou aprendendo agora 

Eu copio melhor  
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Eu estou lendo melhor 

Nós estamos aprendendo  no terceiro ano.  

As respostas das crianças vão indiciando que a leitura é uma dificuldade, que 

elas têm o entendimento de que não aprenderam no tempo delimitado pela 

escola: eu reparei que eu não estava lendo bem.  Se pensarmos que é pelo 

outro  que eu me completo, que  me vejo pelos olhos do outro, pois o outro vê 

aquilo que  não posso ver, quem foi esse outro que reparou, que me fez 

consciente que minha leitura não ia bem? Há um apagamento do sujeito da 

avaliação. Não se pode reparar que não se faz bem algo que você ainda não 

sabe fazer. Assim, o que Hilary  está dizendo aqui é que, no segundo ano, ela 

se viu como não leitora a partir da compreensão da avaliação negativa das suas 

formas de leitura. Havia uma expectativa que ela não cumpria quando lia 

agarrado ou ficava só numa palavra. Isso só se torna um problema, se outra 

pessoa  disser que é um problema. O ano em que estão e a idade que possuem 

( revelada na conversa de apresentação) também vão indiciando que a premissa 

de aprender na idade “certa” não se cumpriu.  Gabriel e Milton já estão na 

segunda reprovação com dez anos; Talita, Kevilyn,  Diego, Cauã e Daniel no 

terceiro ano com 9 de idade; apenas Hilary ainda está na idade correspondente 

ao ano de escolarização. É preciso, ainda, prestar atenção que, nos enunciados 

das crianças, não aparecem outras áreas de conhecimento que não seja o ler e 

escrever (copiar). Mesmo quando o professor é de outra área, o enunciado é 

sobre ler:  

 

 

 

Eu aprendi a ler com a tia Sabrina diz .... 

Mas  a tia Sabrina é o quê?  

 É professora de Matemática e Ciências.  
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3.4 O cronotopo do Laboratório  

Bem, no nosso raciocínio, se, no cronotopo da escola, a   aprendizagem é 

valorada e, para habitar esse espaço, é preciso estar em consonância com o 

tempo de aprender, quando isso não ocorre, ela cria dentro de si outro cronotopo: 

o cronotopo da não aprendizagem - o Laboratório de Aprendizagem.   Num 

movimento de que existe um espaçotempo de aprender e um espaçotempo para 

quem ainda não aprendeu, a criança passa a habitar esses dois espaçotempos. 

Poder-se-ia pensar que esse espaçotempo  é um entrelugar da aprendizagem e 

não aprendizagem, mas os processos que vão se configurando acabam por 

empurrar essa criança porta a dentro do Laboratório presentificando a posição 

de quem não sabe.  E aqui já temos pistas [a certeza] de que, na perspectiva 

das crianças desse grupo, essa aprendizagem se trata da leitura e escrita. 

A professora do Laboratório é evocada em momentos diferentes das conversas, 

mas ela ocupa sempre o lugar de quem ensina. Fala-se do aprendizado em sala, 

mas, quando se fala de aprendizado da leitura e escrita, as crianças se remetem 

ao Laboratório e sua professora.  

Aqui Talita distingue as duas professoras: 

Talita 

Aí ela: “Vocês têm que aprender a ler. Vocês vêm para aprender.”.(...) Ela 

ensina a escrever. Mas quem ensina ler sem (N?) é a Lili. 

Hilary 

Quê? 

Ana  

Quem ensina a ler é a Lili? A Lili é aqui. Aí vocês vêm para cá para ler? Lá 

vocês copiam?  

Hilary 

 Não. Para ler, para escrever. 

Talita 

 Ainda tem que ler a música do Chico Buarque. 

Ana  

 Mas você lê?  

(N?). 
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Vem para cá, Hilary. 

Kevilyn 

Tem vezes que ela coloca um negócio ali, a gente tem que ler. 

Ana  

Mas vocês estão conseguindo? Vocês conseguem ler sozinhas…?  

Kevilyn 

 Eu leio sozinha. 

Hilary 

Eu também. 

 

Talita diz que quem ensina a ler é a professora do Laboratório. Hilary diz que é 

ler e escrever, mas ela e Kevilyn citam atividades de leitura. Quando Talita diz 

que na sala é a atividade de escrever, isso me remete a quando se fala das 

cópias do quadro feitas na sala. “Eu  sentava na minha carteira e copiava”.  “A 

Hilary era sim, ela copiava, aí depois ficava batendo papo”. 

Mylene: Assegurar a aprendizagem significativa aos estudantes trata-se de um 

compromisso de todo professor.  Essa afirmação nos permite inferir que as 

práticas cotidianas   em sala de aula não têm privilegiado esse princípio 

indispensável, o que nos leva a problematizar se a sala de aula poderia se isentar 

de um trabalho contextualizado com práticas socioculturais de seus  estudantes. 

Em que medida esse trabalho se torna exclusivo de um espaço diferenciado?146 

Compartilho de seu posicionamento e acrescento um questionamento: as 

atividades feitas nesse espaço  também são diferenciadas?  As paredes do 

Laboratório estão cobertas de atividades como alfabetos e textos escritos, 

desenhos com seus respectivos nomes, em um dos cantos uma estante com 

livros e brinquedos, uma casinha de bonecas, um espaços com computadores, 

uma armário que, suponho,  guarda material pedagógico. Mas, na leitura que fiz 

de seu material de pesquisa, percebo que o relevo não está na organização, mas 

no trabalho desenvolvido.  Compreendo, pelas suas reflexões, que, a despeito 

de o  Laboratório trazer esse discurso de diferenciado, você encontrou práticas 

como reforço e recuperação?  

                                                           
146 Santiago (2013,  p.88).  
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Mylene: A perspectiva traçada neste relato compreende o LA como espaço para 

“recuperar perdas”, a concepção que a subsidia é de reforço de conteúdo, que 

se evidencia com as expressões “retorno ao que não foi entendido”.  Chama-nos 

atenção a necessidade de recuperação.  Recuperar o quê? Como saber o que 

ficou perdido? Através de uma avaliação comparativa entre estudantes? 147  

Se recuperar o perdido, o que não foi apreendido é uma tônica no laboratório, a 

recuperação também aparece como último recurso para a aprendizagem, no 

cronotopo da escola, do ensino daquilo que não foi aprendido. A própria criança, 

entretanto,  não tem fé no processo que deveria funcionar como salvação. Milton 

está me contando de seu processo de aprendizagem e fala sobre a recuperação, 

como ele e Gabriel repetiram e sobre o perigo de não ser aprovado: 

  Conversa com Milton e Daniel  

Milton 

 Tia, eu não fiz prezinho. 

Ana 

Você não fez? Entrou direto no primeiro ano. 

Milton 

 Aham. Aí depois eu tive que ir para o segundo ano, porque... Acho que com 

sete anos tem que ir para o segundo ano. Aí eu fui para o segundo ano e fiquei 

na sala do irmão dele. 

Ana 

Mas aí você já estava sabendo escrever, ler? Como é que estava? Mas você 

pulou no mesmo ano? O ano que você estava no primeiro, você foi para o 

segundo? 

Daniel 

Tia! (Daniel deixa cair um brinquedo que vai pra debaixo do armário). 

Ana 

É. Depois a gente acha aí. 

Milton 

Aí o Gabriel ficou de recuperação, nós fomos para o terceiro. 

Ana  

Gabriel também ficou? 

                                                           
147 Ibidem, p. 90. 
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Milton 

 Aí fiquei de recuperação de novo. Aí eu fiquei de recuperação e agora eu 

fiquei de novo. 

Ana  

Mas o Gabriel está repetindo? 

Milton 

Duas vezes seguida. Agora eu não vou passar para o quarto ano, de novo. Vou 

ter que ficar. 

Ana  

Mas como é que você sabe que você não vai passar? 

Milton 

Por que eu tirei dois A e tudo C. 

 

Milton sabe que, pelas notas em sala, irá para a recuperação, mas em um 

período de uma ou duas semanas conseguirá “retornar as perdas”?  As idas ao 

espaço do Laboratório conseguirão “retornar ao que foi perdido”? Milton ainda 

não foi para a recuperação, mas parece, por experiências anteriores, conhecer 

o processo.  

Isso ocorre porque tanto Milton quanto as outras crianças que participam do 

Laboratório não têm ideia do que devem fazer para que aprendam o ler e o 

escrever solicitados pela escola.  Esse mundo da aprendizagem, mais 

especificamente da leitura e da escrita, é um mundo desconhecido. Volto a 

pensar no romance grego.  

Bakhtin: Por isso o mundo do romance é um mundo estranho: tudo nele é 

indeterminado, desconhecido, alheio; os heróis estão aí pela primeira vez, eles 

não têm quaisquer ligações substanciais com esse mundo, as convenções sócio-

políticas, de costumes ou outras, lhes são estranhas, eles não as conhecem; por 

isso, para eles, existem nesse mundo apenas coincidências e não coincidências 

fortuitas148.  

 Nessa falta de pistas sobre o que se tem que fazer,  as crianças se lançam em 

uma série de breves segmentos que corresponderiam às aventuras,  que é 

importante conseguir, ultrapassar, alcançar... Nas enunciações sobre 

                                                           
148 Bakhtin  (2014 , p. 217).  
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aprendizagem, essas tentativas de sucesso aparecem, sobretudo,  nos verbos 

utilizados:  eu comecei a aprender ler um bocadinho,  comecei a melhorar 

um cadinho, só estou escrevendo, estou aprendendo a ler,  mas eles estão 

em um tempo e em  um movimento que não se sabe onde começa, onde acaba, 

que pode ser de curta ou longa duração. Ele anuncia um processo contínuo. As 

coisas estão sempre acontecendo, mas não se concluem.  Esse tempo não se 

inclui nas séries históricas. Não se torna um fato. Mas não se torna um fato para 

quem ? Para esse cronotopo, pois as crianças estão apontando suas melhoras, 

o que já conseguem fazer, o que conseguiram avançar frente ao exigido pela 

escola. 

Os únicos verbos que estão definidos é ficar ou passar, mas nenhum deles vem 

sem luta, passar é conseguir vencer as provações (aprender, recuperar notas, 

comportar), ficar e ter tentado, mas ter fracassado no processo.  Milton acessa 

os dois verbos, passar e ficar, mostra sua preocupação,  não há meio termo, ou 

cortar a cabeça da medusa ou virar  pedra! 

Conversa com Milton 

Ana  

Mas você não consegue ler o que está lá. 

Milton 

Eu estou sabendo escrever algumas coisas. 

Ana  

Mas aí escreve e depois tem que ler o que está lá. Acha que vai dar conta? Tu 

está comportando? Está lendo e está escrevendo? 

Milton  

 Não, lê não. Só estou escrevendo. Escrevendo também não. O importante é 

comportar. Mas sei escrever o que está no quadro. 

Ana  

Você escreve o que está no quadro. 

? 

 (N?). 

Só copiar. 

 Milton   

 Só que eu já estou aprendendo a ler. Só falta escrever. Escrever só. 
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Ana  

O que é que você já está lendo? 

Milton  

 Nada. Só estou aprendendo. Só falta eu saber o alfabeto todo, para ler. 

 

Esse grupo está preso em um mundo estranho e desconhece a saída, é preciso 

ler e escrever. Por isso, a metáfora da cerca não me saiu da cabeça. Lembro 

que, na qualificação, esse episódio que trouxe a enunciação também de uma 

criança na pesquisa me tocou bastante.  

Mylene: Embora eu esteja no laboratório para pesquisar a formação, o trabalho 

do professor, quem propõe é uma criança. Esse enunciado, chamei de metáfora 

da cerca. (...) Principalmente quando a professora sai de sala. Os alunos vão 

procurar o pesquisador como cúmplice. (...) É nesse momento que eles correm 

para o pesquisador e contam o que acontece ali. (...) É quando a professora sai 

de sala e demora e os alunos escutam um barulho. Eles sabem que eu não tenho 

poder naquela sala, eu só sou pesquisadora. Todos correm para a porta e eu 

não posso fazer nada. Aí, eles estão lá e eles veem alguém produzindo um 

trabalho de alvenaria. Aí eles começam: “É uma serra. É um estrado.”... Vem a 

bibliotecária e fala: “Voltem para a sala! Vocês não podem descobrir, que é uma 

surpresa.”. Aí uma aluna, que, ao longo dessa observação, mostrava grande 

resistência para a sala. (...) Essa aluna chega até a mim...  Eu vou chama-la pelo 

nome. A Gabriela. E vem e fala: “Tia, eu sei o que eles estão fazendo.”. Aí eu 

falei: “O que é?”. “Eles estão construindo uma cerca para separar quem sabe ler, 

de quem não sabe.”. Aí eu fiquei: “Que espaço é esse na perspectiva da 

criança?”149 

Refletir sobre a metáfora da cerca e a  relação com as oito crianças me fez 

pensar que a cerca não é só para separar, participando desses índices de tempo 

que transparecem  no espaço, e o espaço que se reveste de sentido e é medido 

com o tempo.   Se, ali, a cerca invisível não só separa, mas mantém as oito 

crianças nesse entrelugar  de aprender/não aprender, nesse “luping” do 

aprendendo, escrevendo, lendo, a cerca que se materializa em quatro paredes 

                                                           
149 Transcrição da qualificação  realizada em 17/01/2017 - UFF 
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encerra, sob a perspectiva do não aprender, quem adentra. Como a  Gabriela 

diz, separa, mas, se as crianças não sabem o que precisam fazer para sair, 

apesar  de quaisquer esforços externos ou internos,  a cerca se manterá até que 

as crianças possam  concretizar sua aprendizagem em enunciados como : eu 

leio, eu escrevo , eu aprendo!  

Minha suspeita da percepção de que ali é o lugar do não aprender se confirma 

na enunciação de Kevilyn , quando me conta um episódio sobre um aluno novo 

que chegara  à escola:  

 

Conversa com Kevilyn  e Talita 

Kevilyn 

Tem 

 um novato lá na sala, tem que pegar ele também, tia. 

Ana  

Quem é que é novato, gente? 

  Kevilyn 

 O Caique. 

Talita  

 O Caique, tia. 

  Kevilyn 

 É. Escreve  tudo agarrado. 

  Kevilyn 

Quem é o Caique, gente? 

  Kevilyn 

 O menino. 

Ana  

 Mas chegou agora?  

  Kevilyn 

 Chegou antes de ontem. 

Ana  

No fim do ano? 

 Kevilyn É. 

Talita 
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 Ele escreveu uma letra lá no livro... Ele sabe ler. Só que a letra dele, ele não 

separa. Eu sei onde ele mora. 

 

Sim, as crianças sabem que ali é o lugar que elas devem ocupar por não 

aprender. O menino novo não sabe desgarrar as letras, precisar vir ao 

Laboratório... O que me causa surpresa é que Kevilyn tenha consciência de que 

estou ali para escutar quem não aprende, afinal  eu dissera que queria conversar 

com eles sobre o Laboratório. O subentendido desse enunciado é que quero 

conversar com quem não sabe. Esse novato não sabe, logo, devo conversar com 

ele.  A surpresa vem da consciência de Kevilyn sobre meu papel ali, não de 

ensinar, mas de conversar com quem não sabe. 

Gilles Monceau: Você recuperou a tese de Clair? Eu penso que é muito 

importante para você porque há o dialogo com crianças e em particular pela 

descrição do grupo, de crianças com muita dificuldade de aprendizagem e ela 

fez entrevistas coletivas.  Ela diz que as crianças sabem que elas são 

estereotipados, ela mostra que as crianças são conscientes de maneira que são 

tratadas na escola, elas são conscientes que os adultos lhe tratam150. 

Ao fazer o oferecimento do Laboratório, a escola está pensando em estratégias 

para a aprendizagem.  O Laboratório é um local para que esse aprendizado se 

materialize.  Como vimos no episódio acima, a criança tem consciência de que, 

para  estar lá, é preciso não saber. Uma das  respostas da escola à não 

aprendizagem é o Laboratório de Aprendizagem, mas aqui não podemos 

esquecer que a criança também está em resposta à demanda da escola por sua 

aprendizagem.  

Indiciamos, nas falas das crianças, as  hipóteses sobre sua não aprendizagem: 

Tem que montar as palavras 

Tem que desagarrar na leitura 

Tem que juntar pra depois ler 

Tem que saber o alfabeto 

Tem que ler  

Tem que copiar  

                                                           
150 Orientação, estágio doutoral, 19.05.2017. 
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Tem que comportar 

Não pode tirar um A e dois C 

Tem que recuperar.  

 

Mas as respostas se apresentam tão variadas, cada criança trazendo uma 

perspectiva diferente do que deve ser feito, que questionamos se está claro, para 

quem participa do projeto de ensinar, o que as crianças devem aprender.  

Na pesquisa de Mylene, temos constatações de que, apesar de, nos projetos 

dos laboratórios, a premissa de aprendizagem diferenciada estar presente, na 

prática, cada escola se organiza de acordo com seus objetivos, tempos e 

espaços escolares, muitas vezes reproduzindo os conteúdos de sala e sem 

diálogo entre os profissionais que atuam tanto na sala de aula quanto nesse 

espaço. A aprendizagem é traduzida em atividades que privilegiam o ler e 

escrever, mas o que as crianças deduzem é que, se cumprirem com os objetivos 

dessas atividades, eles terão sucesso nessa tarefa. Nessas atividades, estão 

colocadas as aprendizagens do alfabeto, da silabação, da montagem de sílabas 

e, posteriormente da palavra, para, depois de montadas, serem lidas e copiadas.  

Seria isso ler e escrever?  

Segundo as respostas tateantes das crianças, estão:  a recuperação , tirar 3 A,  

comportar-se,  ler e escrever. Suas hipóteses são derrubadas e novo processo 

de acerto e erro se inicia.  

Mylene: (...) Conhecimentos descontextualizados desfavorecem um ensino mais 

reflexivo e uma aprendizagem mais significativa 151. 

Sim, existe um movimento de identificação das crianças que estão no cronotopo 

da escola  e de seu direcionamento para o Laboratório ao compreender a 

necessidade de trabalho diferenciado para as crianças, mas existe a 

sistematização desse trabalho diferenciado? Esse trabalho está em diálogo com 

o que é desenvolvido em sala de aula, ele abarca todos os conhecimentos? Se 

a dificuldade de uma criança que lê for em Ciências ou em Artes, ela irá  ao 

Laboratório de Aprendizagem?  

                                                           
 
151 Santiago,  transcrição de qualificação realizada em  17/01/2017.  
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Ao longo dessas conversas, vão aparecendo muitos subentendidos. Em uma 

delas, Hilary e Kevilyn vão para o quadro e resolvem brincar de dar aula.  Junto 

com Talita, assumo o lugar de aluna.  Ao teatralizarem o cotidiano escolar, Hilary  

e, principalmente, Kevilyn fazem eco do que vivenciam e aprendem.  

 

Conversa com Hilary, Talita e Kevilyn 

Hilary me mostra uns livros que estão no laboratório de aprendizagem e pergunto 

se é uma coleção. 

Ana  

Isso é uma coleção? 

Hilary 

A minha coleção. (Enquanto Hilary responde, Kevilyn está no  quadro e 

começa a escrever e diz): 

Kevilyn 

Ana, pode escrever... 

Quem tá copiando?Quem não copiar, vai ficar sem recreio. 

Ana  

Quantas vezes vocês ficaram  sem recreio? 

Kevilyn 

Monte. 

Ana  

Monte? (rio) 

O que você falou? 

Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. 

Kevilyn  

Vai ser esse hoje. Patinho Feio. 

Hilary 

Eu tenho a história do Patinho Feio.  

(Hilary e Talita também estão se movimentando pela sala e conversando.  

Coloco foco em Kevilyn que direciona suas falas para mim)  

Kevilyn 

Quero que todo mundo escreva. Todo mundo pode escrever. 

 Patinho Feio  (Fala pausado enquanto escreve as palavras no quadro). 

Kevelyn  
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Quem não escrever vai ficar sem recreio 

Ana (entro na brincadeira e agora sou a aluna Ana ) 

Sentei. Sentei, tia. 

Kevilyn 

Sem recreio. 

Ana  

Sentei. Vou pegar o lápis. 

Kevilyn 

Talita, escreve no seu. 

Ana  

Tia, que é que é para copiar? 

Kevilyn 

Sei lá. Isso aqui. Pode copiar de nós duas  (Hilary também vai para o  quadro) 

Talita 

Hã? Como é que  copia isso aqui? 

Hilary 

Você copia da Kevelin. (N?). 

Kevilyn 

Tá, você escreve tudo aí na lista. 

Talita  

Como que eu vou escrever sem a... 

Kevilyn 

Tia Ana, você tem um lápis para emprestar para ela? 

Então ‘bora’. 

Ana  

Tia, já acabei. 

Kevilyn 

Acabou nada. 

Ana  

Acabei. Vou copiar o outro. 

Talita 

Ela vai escrever mais. Ela vai escrever mais. Sabia? 

Ana 
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Então vou escrever devagar, se ela vai escrever mais. 

Kevilyn 

(??) Vai ficar sem recreio. 

Ana  

Já, está lá no três. 

Talita  

Não apaga o seis. 

Ana  

E o meu ficou bagunçado, agora. 

Talita  

Olha ali. Ela está escrevendo, Hilary também. 

Talita  

Oh,  Kevilyn, fala para a Hilary para parar de copiar um pouco. Se não vai ficar 

ruim e não vai poder copiar dos outros. 

Kevilyn 

Oi. 

Pode parar um pouco, Hilary? 

Kevelyn 

A tia tá copiando o meu, né, tia? Tia. 

Ana  

Estou 

Talita  

 Você está andando rápido. Copiando muito rápido, tia. 

Ana  

É. Meio mal copiado, aqui também. Mas tá indo. 

Kevilyn  

Quem está copiando rápido? 

Talita 

Eu estou copiando o da Hilary e ela (Ana) tá copiando  da Kevilyn. 

Kevilyn  

Vou fazer só até a dez. 

Hilary 

Eu também. 

(n?) 



195 

 

Ana  

Sete! (Olho e copio) 

Kevilyn 

Quem está conversando? ... Mamíferos. 

Ana  

Oito. 

Hilary 

Eu também passei no oito. Eu tô no oito. 

Ana  

Ih, esse aqui eu errei. E o pé de feijão. Errei, copiei Cinderela de novo. 

Talita  

Errei. Copiei Cinderela... 

Ana  

Aqui. No seis. Não. É. Errei mesmo. Aqui era João e o Pé de Feijão. Aí eu 

coloquei... 

Talita (diz que errou também). 

Eu estou copiando tudo errado. 

Kevilyn 

Pode apagar agora e copiar certo (tom de voz bravo). 

Talita  

Mentira. Tô copiando tudo certinho. 

Ana  

Mamíferos...(Falo alto enquanto copio) 

(N?). 

Ana  

Cabe  mais na minha folha, não. João e Maria. Pulei a folha. Tem que ir lá para 

trás agora. Eu copiei esse? (A lista do quadro está misturada) 

Hilary (com tom bravo) 

Fica conversando. Não escreve. Em vez de escrever, não. Fica conversando. 

Ana  

Eu estou escrevendo, tia. 

Kevilyn 

Vou escrever até o onze (o tom mostra retaliação) 

Ana  
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Aumentou? Não era só até o dez? (falo em tom de reclamação) 

Kevilyn 

É. Vai ser até o onze. João e Maria. 

Ana  

Nossa. E agora? Agora confundiu tudo. Agora já confundiu o da Kevilyn ( falo 

para Talita). 

Kevilyn 

Vamos parar de conversar? 

Ana  

Ah, desculpa, tia. (n?) 

Kevilyn 

Então, passa pra linha de baixo. 

Ana  

 A Bela... Tia, não era só até o dez? (reclamo novamente). 

                          Kevilyn 

-Era. Você está conversando. Era! Você está conversando muito, pro meu 

gosto. 

Talita 

Está não. 

-Você está imitando a tia (n?)? Era? você está conversando muito (faz o 

mesmo tom que Kevilyn fizera anteriormente) 

Kevilyn  

Pode parar! 

Ana  

A dez. Onze.(copiando a última palavra)  

Talita (desafiando) 

Tô nem aí. 

Kevilyn 

Pode escrever isso aqui tudo. Eu vou apagar. 

Kevelyn 

 Acabou? Pode apagar a primeira? 

Talita  

Não, eu tô copiando. 
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A história de Narciso é conhecida por muitos, mas nem todos conhecem a 

história de Eco, a ninfa que se apaixonara por ele. Ela foi condenada a só repetir 

a palavra dos outros sem poder lhe dizer de seu amor. Nessa teatralização, será 

que Kevilyn  repete o que ouve de outras vozes sem enunciar por si? 

Trouxe a tradução do texto do Livro III de Metamorfoses que tem como autor 

Ovídio, que narra a história original da ninfa Eco que se apaixona por Narciso,  

pois existem muitas versões que mudam os sentidos que estão postos nesse 

mito.   

 

O cefísio o contava, então, dezesseis anos, 

podendo ser tomado por menino ou jovem. 

Muitos moços e muitas moças desejavam-no; 

mas, tão dura soberba havia em ternas formas, 

nenhum rapaz, nenhuma moça lhe tocou.        355 

Viu-o alçando as redes com os cervos trêmulos, 

ninfa loquaz , que ao ouvir não fica calada, 

nem fala antes de alguém, a ressoante Eco. 

Eco tinha, então, corpo, não só voz; porém, 

igual agora, a boca repetia, gárrula,           360 

entre tantas, somente as últimas palavras. 

 

Isto Juno, pois podendo surpreender 

as ninfas se deitando em montes com seu Júpiter, 

Eco sempre a retinha com longas conversas, 

para as ninfas fugirem Satúrnia entendeu        365 

e disse: “a tua língua, que me iludiu tanto, 

pouco poder terá, no uso parvo da voz”. 

E a ameaça confirma: quando alguém diz algo, 

Eco repete apenas o final das frases. 

 

Quando, então, viu Narciso errando pelos campos,      370 

arde de amor por ele e a furto os passos segue-lhe; 

e quanto mais o segue, mais a chama arde, 

tal, quando se unta a extremidade de uma tocha, 
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o vivo enxofre inflama-se perto da chama. 

 

Oh! Quantas vezes quis abordá-lo com brandas      375 

preces e afagos. Sua natureza impede 

que ela fale primeiro; mas a deixa apenas 

acolher e ecoar as palavras que ouve. 

Por acaso, o rapaz, desviado dos colegas, 

gritou: “ alguém me escuta?”, “escuta!” rediz Eco.      380 

Queda-se atônito, dirige o olhar a toda parte, 

alça a voz e diz: “vem!”; ela chama quem chama. 

Volve o olhar e não vendo ninguém diz:“Por que 

foges de mim” e ouve de volta a mesma frase. 

Detém-se e, iludido por voz replicante,      385 

fala: “aqui nos juntemos!”, e Eco, com volúpia 

nunca experimentada, devolveu: “juntemos!” 

 

Seguindo suas próprias palavras, da selva 

sai e vai abraçar-se ao pescoço do amado. 

Ele fugindo, diz: “tira as mãos, não me abraces,  390 

morrerei antes que tu possas me reter!” 

E ela, apenas: “Que tu possas me reter!” 

Desdenhada, se esconde em selva e de vergonha 

e ramos cobre o rosto e vive em grutas ermas. 

 

No entanto, arde o amor e cresce com a dor;       395 

a insônia lhe consome o corpo miserável, 

a magreza lhe enruga a pele e no ar se esvai 

o suco corporal. Restam só voz e ossos. 

A voz vive; viraram pedra os ossos, dizem. 

Assim, se esconde em selva e em monte nunca é vista.    400 

Todos ouvem-na; é som o que nela vive.152 

 

                                                           

 152 Disponível em: https://arquivo/6486572/metamorfose-ovidio  arquivo Metamorfose Ovídio, 

p. 101/103 - Disciplina de Estudos Clássicos-UFSCar.  

https://arquivo/6486572/metamorfose-ovidio
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No mito, Eco é castigada por Juno por encobrir Júpiter, distraindo-a com longas 

conversas. O castigo é não poder usar a voz. Quando alguém diz algo, Eco, em 

resposta, pode apenas repetir as últimas palavras. Quando se apaixona por 

Narciso, não pode dizer-lhe de seu amor e apenas repete suas palavras. 

Rejeitada por ele,  esconde-se entre grutas e definha de dor e amor. Seus ossos 

viram  pedras e só sua voz ressoa em resposta como última palavra.  

Kevilyn, nessa posição, responde, ressoando o que lhe é dito. E por mais irônico 

que possa parecer, a palavra que ela repete nessa brincadeira é da cópia. Insiste  

para que nós, “alunas”, copiemos. Se não copiarmos, haverá mais coisas para 

copiar, ou seja, a punição, o amor rejeitado por Narciso. A cópia de Kevilyn é a 

cópia da aula, que mostra a cópia, da cópia de textos que se repetem... da 

cópia...da cópia... da cópia... Mas entre Kevilyn e Eco há uma significativa 

diferença: Eco repete a última palavra, Kevilyn pode repetir  com as palavras o 

que ouve em sua sala. Contudo, já não é mais o mesmo enunciado, pois um 

enunciado é único e irrepetível. Mesmo que dito pela mesma pessoa, com a 

mesma entonação, já não é mais o mesmo acontecimento. Kevilyn não repete, 

mas denuncia um aprendizado baseado em recursos mecanicistas  que não 

servem para que sua voz seja ouvida em suas próprias enunciações. 

Kevilyn também se diferencia de Eco quando pode usar o entonação  

apossando-se da palavra,  dando-lhe valoração apreciativa ou depreciativa, 

dependendo do contexto em que aparece.  

Bakhtin: A entonação sempre se encontra no limite entre o verbal e o extraverbal, 

entre o dito e o não dito. Mediante a entonação a palavra se relaciona 

diretamente com a vida. E, antes de tudo, justamente na entonação, o falante se 

relaciona  com os ouvintes: a entonação é social por excelência153. 

 Eco poder repetir a palavra, mas  não pode mudar o tom. Com sua teatralização 

da cópia,  ela enuncia, para si e para o outro, que sou eu, naquele acontecimento. 

Se Eco dá a  última palavra, Kevilyn traz outros sentidos para sua enunciação 

da repetição.  

                                                           
153 Bahtin (2011, p. 160). 
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Neste ponto, compreendo a fala de Miotello “podemos ver pelo tipo de exclusão”:  

A exclusão aqui é não ler e não escrever,  só copiar.   

Mas e quando se considera que o outro não sabe nada? 

 

 3.5 Conversando sobre “o Lopes: aquele que não sabe nada” 

Muitas vezes um enunciado chega para se compreender um sentido, mas, em 

outros casos, é preciso que um enunciado toque outro enunciado para que, ao 

final de uma cadeia,  tenha-se a compreensão. Foi assim que aconteceu com 

Daniel ou, como é chamado pelos colegas, “o Lopes”. A primeira vez que li as 

transcrições, não “vi” o Lopes. As outras crianças – Diego e Milton -  que 

participavam da conversa com ele eram muito falantes e, muitas vezes,  Daniel 

ficava apenas ouvindo ou concordando. Foi na conversa com Hilary, Kevilyn e 

Talita que seu nome apareceu adjetivado pela primeira vez. Falavam de suas 

bagunças na sala, uma contava caso da outra, riam, daí o assunto mudou e 

Talita começou a falar de uma ofensa que Hilary tinha feito para a professora: 

Talita  

Ela começou a falar assim. 

A tia de informática é melhor que você. Ela ficou mal! 

Hilary justificava 

Ela estava passando muita matéria! E não queria deixar a gente descer! 

As duas teceram considerações sobre o fato  e Talita terminou dizendo que quem 

ensinava ler era a Lili. Isso já apareceu em outra  conversa,  pois elas haviam 

feito uma separação: na sala, a professora passava matéria demais. Isso queria 

dizer que lá elas copiavam o que a professora passava, mas era no Laboratório 

que liam,  mas esta conversa ia correr para outro: 

Ana  

Quem ensina a ler é a Lili. Aí vocês vêm pra cá para ler? Lá vocês copiam?  

Hilary 

Não, para ler e escrever 
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 Talita   

 Ainda tem que ler a música do Chico Buarque!  

 Ana   

 Mas você lê?   

Kevilyn  

Às vezes ela coloca um negócio ali e a gente tem que ler.   

Ana 

Mas vocês estão conseguindo? Vocês conseguem ler sozinhas...? 

Kevilyn 

Eu leio sozinha. 

Hilary 

Eu também. 

Ana 

Ou tem que ajudar? 

Kevilyn 

 O Daniel Lopes também lê sozinho. 

Ana 

Quem é o Daniel Lopes? 

Hilary 

Aquele que não sabe nada. 

Talita 

Que não sabe (?). 

Ana 

Daniel? 

Kevilyn 

Milton, Diego e o Daniel Lopes. 
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Ana 

Ah, Lopes. E por que vocês ficaram chamando ele de Lopes? É   porque são 

dois Daniel? 

Kevilyn 

Tem um que chama Daniel Evandro e um que chama Daniel Lopes. A chama 

gente chama só o Daniel, de Lopes. 

Ana 

Então, aí vocês ficaram chamando ele de Daniel. Agora vocês estão falando 

Lopes. Eu estou assim: “Quem é Lopes, gente?”. Naquele dia ele falou: 

“Daniel.”. Meu nome é Lopes também. Eu chamo: Ana Lucia Adriana Costa e 

Lopes. 

Hilary 

A gente chama pulguinha. É pulguinha. 

Ana 

Pulguinha? 

Hilary 

A gente chama ele de pingo de gente. 

Ana 

Por quê? 

Kevilyn 

É pulguinha também. 

Hilary 

É porque ele não sabe fazer nada. 

Ana 

Então, mas ele sabe ler? 

Kevilyn 

 Ele sabe, tia. Quando ele entrou para a tia Liliane, ele lia à beça.  
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Ana 

Mas ele não escreve? 

Insisto nas perguntas sobre ler e escrever, pois Kevilyn tinha começado essa 

conversa afirmando que Daniel sabia ler. Continua dizendo que ele “lia à beça”,  

mas a conversa escorre para outro lado. 

Talita 

 A gente não está mais gostando dele. Porque está batendo nos outros. Ele 

não era assim,  fica xingando os outros. 

Hilary 

O Lopes não era assim. Não era. 

Ana 

Mas o que é que aconteceu? 

Hilary 

 Só foi o Gabriel juntar...E o Milton. 

 Ele fica com raiva, porque ninguém na sala gosta dele. Nenhuma das meninas 

gosta dele. 

Talita 

 Porque ele é deficiente. 

Ana 

Deficiente de quê? 

Kevilyn 

 A gente fala que eles parecem com os Minions. Ele fica triste e começa a bater 

nos outros. 

Ana 

Mas quem falou que ele é deficiente? Ele? 

Kevilyn 

 A mãe dele. 
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A mãe dele? Mas falou com quem? 

Hilary 

 A mãe dele também é. A voz deles tudo lá é igual do Lopes. 

Ana 

A voz? 

Hilary 

A voz da mãe dele. A mãe dele tem a voz igual do Lopes. O irmão dele tem a 

voz igual do Lopes. 

Ana 

Mas que é que tem na voz do Lopes? 

Hilary 

 Ah, é que ele fala muito fininho. 

Ah, mas ele é criança. 

(N?) 

Kevilyn 

Ele ficou falando fininho. Aí ninguém entende tudo que ele fala. 

Hilary 

 Eu entendo o que ele fala. Tudo que ele fala, eu entendo. 

Ana 

É? 

Hilary 

Ele fala tudo estranho. 

 

Bem, naquela conversa, surgiram muitas “informações” sobre Daniel, “o Lopes” 

e muitas dúvidas também.  Inicialmente disseram que ele lia, depois que não lia, 

que não escrevia, que era deficiente porque falava fininho, assim como  sua mãe 

e o irmão. Segundo as meninas,  as pessoas não estavam  gostando mais dele, 
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quer dizer que em algum momento haviam  gostado?  Aquela conversa estava 

confusa. Enquanto tentava compreender, a questão do apelido trazia o alerta de 

Bakhtin: 

Bakhtin: Cada coisa tem dois nomes: um nome elevado e um nome baixo. O 

apelido. Dois nomes em Oniéguin154: Tatiana, os nomes sentimentais das 

mulheres do campo, de Larina. Os dois nomes do mundo, duas línguas para falar 

do mesmo mundo. (...) Além do segundo nome de uma coisa ou de uma pessoa, 

é necessário adentrar as camadas familiares da pluridiscursividade155. 

É isso que preciso fazer: adentrar as camadas da pluridiscursividade! A pulga já 

estava atrás da orelha. Tinha reparado a voz fina, mas em uma criança isso não 

era problema ou era? Se a mãe e o irmão também falavam fininho, também eram 

deficientes? Ou não era a isso que a mãe se referia?  Pensando em Daniel 

Lopes,  veio-me a imagem de Bernardo.  

Manoel de Barros: A mãe disse que Bernardo é bocó. Uma pessoa sem pensa156.

  

Manoel, você vai introduzindo Bernardo aos poucos em sua obra, vai dando 

pequenas pistas, trazendo enunciados um de cada vez. É preciso catar nas 

sutilezas do texto, é preciso escutar cada enunciado para saber quem é 

Bernardo. Estou juntando as pistas, tentando compreender   o Lopes.  

Lia  e agora não lia, o Lopes era legal,mas agora batia. Um nome elevado e um 

nome baixo:  o Daniel Lopes, a Tatiana Larina.   

Manoel de Barros, vai dizendo sobre Bernardo.  Será que Bernardo coincide com 

que Manoel vê dele? Será que Lopes coincide com a posição em  que o grupo o 

coloca?  

Na outra semana, Milton e Daniel Lopes foram juntos para nossa conversa. 

Daniel e Milton entraram resmungando um com o outro, perguntei:  

Ana 

Tudo bom com vocês? 

                                                           
154 O romance de Puchkin em versos foi publicado no Brasil com o título de Eugênio Oneguin, 
com tradução de Dário Castro Alves, pela Editora Record. Tatiana Larina é a personagem central. 
155 Bakhtin. S/D,S/P, no prelo 
156 Barros (2006, p. 31). 
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(N?) 

Daniel fala alguma coisa que não entendo. 

Ana 

Oi? 

Daniel Lopes 

 O Milton (Ele resmunga) 

Ana 

Quê? Não entendi nada. Fala para mim de novo. 

(N?) Daniel continua resmungando para Milton e não consigo entender. 

Ana 

Tudo bom com vocês? 

Milton 

 Ele fala embolado. 

Ana 

Quê? 

Milton 

Ele fala embolado. 

Ana 

Você fala embolado? 

Daniel Lopes 

Não. 

Milton 

Fala sim. 

Ana 

Não está falando!  (Digo para Milton). 

Milton 
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 Mas ele não sabe falar direito. 

Ana 

E como é que fala direito? 

(N?). 

Mas você entende o que ele fala? 

Milton 

Nada. Nada. 

Ana 

Nada? Mas como é que você conversa com ele? 

Milton 

 Ele fala embolado, tia. Ele não sabe falar direito. 

Ana 

Ahn? 

Milton 

Fala alguma coisa, Lopes. 

Daniel Lopes 

Coisa. 

Milton 

 Ele não quer falar. (N?). 

Ana 

Você vai cair para trás, menino (Falo com Milton que se balança na cadeira). 

Ana 

Lopes, fala do seu jeito. Do jeito que você sabe falar.  

 (N?). 

Ana 
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É? Mas tem gente que entende. Não tem, Lopes? A professora te entende. Eu 

te entendo. 

Milton insiste 

 Fala de novo. Fala qualquer coisa. 

Ana 

Se você ficar falando para ele falar, ele vai ficar com vergonha. 

Milton 

 Galinha. 

Ana 

Ahn? 

Milton 

Daniel Lopes 

Galinha  (Ele fala... antes de Milton completar, interrompo). 

Ana 

Tudo tranquilo? Como é que estava a aula hoje? 

Milton 

Boa. 

Ana 

Vocês estavam do lado de fora? Que é que vocês estavam fazendo do lado de 

fora? 

Milton 

 (N?). 

Ana  

Brincou de quê? 

Milton 

Nós ‘copiou’ muito, muito. Depois (N?). 

Ana 
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Você copiou? (Milton responde, mas fala de Daniel). 

Milton 

Copiei. Mas ele não. Ele copia nada. Ele só fica quieto. Ele é igual o irmão 

dele. O irmão dele só sabia ficar quieto. 

Ana 

Mas quem é o irmão dele? 

E de onde você conhece o irmão dele? 

Milton 

 Ué, ele é do quarto ano. Ele era da minha sala. 

Ana 

Ah. 

Milton 

Tia, esse daí  é igual o irmão dele, filho. Ele fica igual. O irmão dele ficava só 

assim. Não falava nem um pio. 

Ana 

Quando que você estudou com o irmão dele? 

Milton 

Ahn? 

Ana 

Quando que você estudou com o irmão dele? 

Milton 

No terceiro ano, tia. 

Ana 

Ah, mas aí... 

Milton 

Só que eu fiquei em recuperação, não passei para o quarto. 

Ana 
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Aí o irmão dele foi, você ficou. 

 Aí eu fiquei... 

Daniel  

(N?). 

Hã? Como é que é? 

Milton 

 Viu. Não quer falar não. (N?). 

Ana 

E você, fala direitinho? 

Milton 

Aham. Só algumas coisas que eu falo errado. (para lele pido) 

Ana  

É? Essa é difícil, né? Paralelepípedo. 

Milton 

 Aham. Paralelepípedo. Eu agarro. 

Ana 

Hoje você fez tudo que tinha que fazer lá? 

Milton continua falando, quer brincar com um totó que tem na sala, precisa de 

uma bolinha de gude. Ele engata o assunto dizendo como é bom na bolinha de 

gude. Pergunto para Lopes: 

    

 

         Ana 

Mesmo? E você é bom de bolinha de gude? Hã? Tu também, Lopes? Tu 

também já ganhou bolinha de gude? Vocês jogam aonde? Joga na rua? 

Não há tempo para que Lopes responda, Milton explica que ele mora longe.  

Milton 
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Ele mora ‘lonjão’, tia!  (E vai me explicando onde é a casa dele). 

Tento abordar Lopes novamente: 

Ana 

Mas você sempre estudou aqui, Daniel? 

Daniel 

Hunhum. 

Milton 

Mas só que eu entrei primeiro do que ele. 

Ana 

É? No prezinho? 

Milton 

Eu entrei no primeiro ano. Quando eu entrei, no primeiro ano, você nem 

estudava aqui, Lopes. 

Ana 

É? 

Milton 

 Só quando eu entrei... Eu acho que eu entrei no segundo ano. Esse Lopes aí 

entrou, no primeiro ou segundo período. Entrou em que sala, Lopes? 

Ana 

Mas você fez primeiro e segundo período? 

Daniel 

 (N?). (Lopes não responde, levanta os ombros num gesto de “não sei”). 

Milton 

 Muita burrice. 

Ana 

Muita burrice não. Não lembra. Mas você fez prezinho? 

Milton 
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Tia, eu não fiz prezinho. 

Ana 

Você não fez? Entrou direto no primeiro ano. 

Milton 

 Aham. Aí depois eu tive que ir para o segundo ano, porque... Acho que com 

sete anos tem que ir para o segundo ano. Aí eu fui para o segundo ano e fiquei 

na sala do irmão dele. 

Ana 

Mas aí você já estava sabendo escrever, ler? Como é que estava? Mas você 

pulou no mesmo ano? O ano que você estava no primeiro, você foi para o 

segundo? 

Daniel 

Tia! (Daniel deixa cair um brinquedo que vai para debaixo do armário). 

Ana 

É. Depois a gente acha aí. 

Milton 

Aí o Gabriel ficou de recuperação, nós fomos para o terceiro. 

Ana 

Gabriel também ficou? 

Milton 

 Aí fiquei de recuperação de novo. Aí eu fiquei de recuperação e agora eu 

fiquei de novo. 

Ana 

Mas o Gabriel está repetindo? 

Milton 

Duas vezes seguida. Agora eu não vou passar para o quarto ano, de novo. Vou 

ter que ficar. 

Ana 
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Mas como é que você sabe, que você não vai passar? 

Milton 

Por que eu tirei dois A e tudo C. 

Ana 

O quê? 

Milton 

Tirei dois A e tudo C. E ele tirou dois A e tudo C. 

Ana 

Quem? 

Milton 

 Nós dois. 

Ana 

Vocês dois? É? E o que isso significa? 

Milton 

O restou tudo passou. Nós dois vamos ser únicos que vão ficar. 

Ana 

Mas vocês já sabem que vão ficar? 

Milton 

 Não. Só que eu posso passar. Porque talvez eu posso ganhar nota boa. Se eu 

conseguir botar (?). Mas esse aí que não escreve, nem nada. 

Ana 

Mas quem falou isso, que vocês têm que ficar? 

Milton 

O único que vai ficar de recuperação é o Lopes. 

Ana 

Então, mas quem falou que vocês vão ter que ficar? A professora já falou? 
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Milton 

Não. Por causa que dá para ver pela prova. Nós tirarmos dois A e tudo C, a 

gente vai ficar. 

Ana 

Vai ficar de recuperação ou vai ficar de repetir? 

Milton 

 Recuperação. 

Ana 

Aí. na recuperação, tem direito de voltar. 

Milton 

É. Se nós ‘se comportar’, se nós ‘ganhar’ A, tem como. Mas voltar da 

recuperação tem não. 

Ana 

Mas a recuperação, se tirar C, dançou. 

Milton 

Se tirar tudo C, dois A, tem jeito mais não. Só se comportar bem, ler, escrever. 

(N?). Só que o Lopes não escreve, nem nada. 

Ana 

Mas o Lopes é comportado? Você falou que tem que se comportar bem. 

Milton 

Tem que se comportar. Mas tem que fazer várias coisas. Se só se comportar, 

não passava. Você tem que escrever. Para passar para o quarto ano, tem que 

saber ler e escrever. 

Ana 

E comportar? E ler e escrever? Como é que é? Tem que comportar, ler e 

escrever. 

Milton 

Comportar, ler e escrever... É. Só isso. 
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Durante a conversa, Daniel Lopes fala poucas vezes, nega ou concorda, usando 

algumas interjeições. Milton fala dele, sobre ele e só se dirige a Lopes para que 

ele concorde com suas afirmações, fazendo também comparações: Mas ele 

não. Ele copia nada. Ele só fica quieto. Ele é igual o irmão dele. O irmão 

dele só sabia ficar quieto. Pela conversa, podemos ver que Milton repetiu 

alguns anos, que não domina o processo de leitura e escrita. Lopes ainda não 

estava lá na escola quando ele entrara, mas Milton já estudava com o irmão mais 

velho do colega.  O irmão foi em frente, ele ficou, tendo, então, ficado na mesma 

sala com Lopes. Coloca o Lopes em pé de igualdade, quando fala das notas, 

mas rapidamente acha motivos para que ele não consiga avançar. Não. Só que 

eu posso passar. Porque talvez eu posso ganhar nota boa. (...). Mas esse 

aí que não escreve, nem nada. Em seguida aparece a questão do 

comportamento:  Se nós se comportar, se ganhar A. Argumento que Lopes é 

comportado, mas Milton diz que Lopes não escreve, nem nada: tem que 

escrever, ler e comportar.   

O comportamento aparece de forma repetida na fala de Milton. Para ele,  ler e 

escrever não é tudo, precisa se comportar. Isso faz sentido. Durante o período 

em que estive em sala, pude notar que,  muitas vezes, ele iniciava discussões e 

não atendia aos pedidos da professora, mas isso só toma relevo porque, em sua 

fala, ele traz a questão do comportamento. No caso dele,  não basta só o 

aprendizado do ler e escrever, é preciso saber se comportar. Essa  questão da 

bagunça aparecerá em outras enunciações.  

Mas, como agora quero compreender melhor sobre a recuperação, continuo: 

Ana 

Só isso? Aí tem que tirar A. Tem que fazer A, A, A? Hein, Milton? 

(N?). 

Ana 

Oh, Milton, conta essa história aí, tu acha que tem jeito ainda? Ainda dá 

tempo? Dá? 

Neste momento, Lopes responde categórico: 

Não. 
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Milton rebate: 

Você não. Você não. 

Ana 

Você acha que não? Por quê? Para o Lopes não? 

Milton 

Não. Porque ele é burro. 

Ana 

Olha, deixa ele falar. Que é que você acha, Lopes, pode dar ou não dar? Pode 

dar? (Insisto com Lopes). 

Milton 

Por que você falou que não, então? (Intervém Milton). 

Ana 

Tu precisa qual parte para conseguir? (Pergunto para Lopes, mas Milton 

responde). 

Milton 

Ele é igual o irmão dele. O irmão dele já é quieto. O problema é que falta, o 

irmão dele é quieto, comportado. Acho que é atenção e aprender a ler as 

vogais. 

Ana 

Mas você acha que até o final do ano agora, consegue? 

Milton 

Ele não. 

Ana 

Mas você? 

Milton 

Sim. 

Ana 
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Acha que vai dar conta? Tu está comportando? Está lendo e está escrevendo? 

Milton 

Não, lê não. Só estou escrevendo. Escrevendo também não. O importante é 

comportar. Mas sei escrever o que está no quadro. 

Ana 

Você escreve o que está no quadro. 

Milton 

Então, aí... 

Ana 

Mas você não consegue ler o que está lá. 

Milton 

Eu estou sabendo escrever algumas coisas. 

Mas aí escreve e depois tem que ler o que está lá? 

(N?). Eu copio. 

Ana  

Só copiar. 

Milton  

Só que eu já estou aprendendo a ler. Só falta escrever. Escrever só. 

Ana   

O que é que você já está lendo? 

Milton  

 Nada. Só estou aprendendo. Só falta eu saber o alfabeto todo, para ler. 

Ana  

Você sabe o alfabeto todo ou está aprendendo? 

Milton 

 Só que eu não sei o alfabeto. Não sei por que, todo mundo sabe, menos o 

Lopes. 
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Ana  

Mas você sabe? 

Milton  

 Não. 

Ana  

O Lopes também não sabe? Hein, Lopes? Você sabe o alfabeto? 

Milton 

 Não. 

Ana  

O Milton está falando que você não sabe. 

(N?). 

Ana  

Mas ali, se eu apontar uma letra, vocês não vão saber qual que é? 

Milton  

Eu sei algumas. O, N. 

Ana  

As do seu nome você sabe? 

Milton 

 Eu sei o A, N, M, R, U, V. 

Ana  

Mas aí você sabe que depois que você souber o alfabeto, você vai saber ler? 

Milton 

 J, I, A. 

Ana 

Hein, Milton. Depois que você souber o alfabeto, você vai saber ler? 

Milton 
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 Aham. 

Ana  

Por quê? 

Milton  

 E, C eu também conheço. 

Ana  

Mas por quê? 

Milton 

 Porque só está faltando isso. 

Milton 

Então, mas como é que o alfabeto faz? Está tudo solto ali. Como é que faz 

para saber? (Escrever) 

Milton 

 Assim, eu já sei ler. Só que eu não conheço as palavras. Eu já sei como ler, só 

que eu não conheço as palavras. 

Ana  

Mas como que lê? 

Milton 

 Ai, tia, eu não sei. 

Ana 

Não, para eu entender como é que se lê, ué. Você sabe como lê, você só não 

sabe as palavras? 

Neste ponto da conversa, Lopes me mostra uma ficha do Laboratório com seu 

nome e começamos outra conversa.  

Posteriormente, Diego vem com Daniel Lopes. Nesse dia, acontece uma 

situação inusitada. Diego  viria com Cauã, mas Cauã havia faltado. Então, Diego 

entrou sozinho para o Laboratório. Lopes estava no pátio, na porta de outra sala. 

Eu ainda estava arrumando o gravador e falando com Diego sobre a conversa 



220 

 

anterior, quando Daniel foi entrando. Como eu não o tinha chamado, perguntei-

lhe o que estava fazendo lá na outra porta.  Pela primeira vez, ele me deu uma 

explicação longa, mas difícil de entender.  Na conversa com Milton, tinha falado 

pouco, respostas monossilábicas, mas agora, que fazia uma fala longa, pude 

perceber que sua voz era muito fina,  oscilava, como se fosse desaparecer, 

algumas consoantes eram trocadas e a fala rápida dificultava o entendimento, 

pois uma palavra se agregava a outra. Poderia ser este um dos motivos que 

deixava que falassem por ele, ou seja, os colegas funcionavam como tradutores?  

Manoel: quando eu conheci Bernardo o ermo já fazia exuberância nele157.  

Diego me explica que ele e o irmão tinham trocado as bolsinhas de lápis e que 

eles estavam na porta da outra sala para destrocar. Como não havia chamado 

por ele, perguntei: 

Ana 

Ué, você veio de gaiato?  Eu nem estava chamando ele aqui!  (Falo para 

Diego). 

Daniel ri, mas não fala nada! Deixo que fique. 

Volto para a conversa com Diego. No desenvolvimento do diálogo, percebo que 

Diego faz o mesmo movimento que Milton, fala sobre Daniel e por ele. Nessa 

conversa, Daniel enuncia algumas vezes 

Ana 

Você sempre estudou aqui? 

Diego 

Hunhum. 

Ana 

Então, aí a gente estava conversando a história da turma, aí você estava 

contando, os meninos estavam contando. Aí vocês estavam contando quando 

que vocês começaram a ler e escrever. Está lembrando disso? 

Diego 

                                                           
157 Barros (2015, p. 18). 
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Ele, até hoje, não sabe ler nem escrever. 

Ana  

É? Até hoje? Mas depois ele me conta. 

 

A conversa avança e Daniel Lopes apenas acompanha sem responder. Será 

que Daniel aprendera com Bernardo? 

Manoel: Bernardo é quase árvore. 

Silêncio dele é tão alto que os passarinhos 

ouvem de longe 

E vêm pousar em seu ombro158.         

Algumas vezes intervém, sem dar continuidade ao assunto: 

Ana 

Você entrou, você fez primeiro ano, segundo, terceiro. 

(N?). 

É, fez três anos aqui, direto. Fez prezinho aqui não? 

Diego  

Hunhum. 

Ana  

Fez quatro anos. Aí quando que você começou a ler? 

Diego 

 No primeiro ano. (N?). 

Ana  

Ué. 

Diego 

 Mais ou menos. Não sei ler muito não. 

Ana  

                                                           
158 Barros  (1993, p. 17). 
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E escrever? Ah, escrever é um pouquinho mais fácil. 

Ana  

Mas quando você acha difícil? 

Diego 

Escrever? 

Ana  

Ler e escrever. 

Ana  

Não. Eu gosto de inventar história para escrever. 

 Daniel Lopes 

 Eu gosto de fazer desenho. 

Ana  

De quê? 

 Daniel Lopes 

Fazer desenho 

Ana  

Ah, fazer desenho. Você gosta de inventar história? Como é que você faz? 

Como é que é?(Pergunto, mas quem responde é Diego). 

Diego 

Ah, eu fico pensando, aí eu escrevo na folha. 

Ana  

Mas aí o que você faz com as histórias? Você deixa em casa? 

Diego  

 Hunhum. 

Ana  

Olha, traz para eu ler. 
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Diego 

Ah, minha mãe não deixa. Eu acho. Eu dou para ela, tudo. 

Ana  

Ah, é? Escreve e dá para ela. Mas aí tu faz assim, da sua cabeça? Como é que 

você faz? 

Diego  

É, eu vou pensando. 

 Eu faço mais de desenho. Só que eu invento. (N?) 

Lopes intervém novamente: 

 Ah, faz desenho animado 

Ana  

Faz o quê? Desenho animado? Ah, traz uma para eu ver. Aí tu gosta de contar 

história de quê? Quando você inventa assim, de que você gosta? 

Diego  

 Dragonball, Naruto. De Cavaleiros do Zodíaco. Dragonball já falei, né? Ben 10. 

Ana  

Aí tu pega o personagem...? Como é que tu faz? 

Diego  

 Eu penso e eu escrevo. Se não ficar muito legal, eu apago. 

Diego vai falando de outras coisas, das professoras de outras disciplinas, conta 

o caso do menino que ficou cego na fila. Volto ao assunto das coisas que ele 

escreve: 

Ana 

E aí, por que você não traz umas coisas que você escreve lá para a tia Gilda? 

Diego 

Não  

Ana  



224 

 

Mas, quando ela pede os deveres lá da sala, aí você dá conta de fazer? Você 

dá conta de escrever, de entregar? 

Diego  

Às vezes. 

Ana  

Às vezes? Você tem assim, alguma dificuldade? Tem alguma coisa que você 

tem alguma dificuldade? 

Diego  

 Sim. 

Ana  

Qual dificuldade? 

Diego 

 Quando a tia Gilda passa assim, aí acaba de copiar, ela apaga, depois 

escreve de novo. Não dá tempo de copiar tudo... 

Lopes interrompe: 

Quando ela copia muito, aí eu durmo. 

Diego 

Nós ‘tira cochilo’ quando ela passa muito. 

Que isso? 

Diego 

Ele faz igual ao meu irmão, ele dormia na aula, levantava, ia para o recreio. 

Depois almoçava. 

Ana  

Mas tu dorme para não copiar? Mas tu dorme para não copiar, por que você 

não consegue copiar, ou por que você não quer copiar? 

Lopes 

 Não quero. 
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Você não quer copiar ou você não aguenta copiar? 

Lopes 

É. 

Ana  

É qual? Qual parte? É difícil copiar? É muita coisa? Aí tu prefere... (Diego me 

interrompe e continua falando do irmão). 

Diego  

 Meu irmão, ele está fazendo assim.., ia copiar, ele dormia. Aí, depois descia 

para o recreio. Ele acordava, brincava, aí depois ia almoçar, ia copiar. Aí ele 

dormia. Depois dava hora do lanche... 

Ana  

Aí ele acordava. Na hora de comer, ele acorda. 

Diego  

Ele acordava, brincava, depois na hora de ir embora, ia embora sem copiar 

nada. 

Lopes ri. 

Diego continua conversando... 

Daniel 

Deixa eu brincar? 

É? A pessoa vem só interessada, né? Você viu? Veio despistando com a 

bolsinha na mão...Você nem me falou nada ainda. Eu quero saber de você 

também. O que você faz e não faz lá na sala? Além de dormir... Risos 

Diego é que responde 

 Às vezes a tia fica falando com ele, ele fica conversando, falando alto. 

Ana 

Mesmo? 

Incomoda-me que Diego continue a falar sobre Daniel.  Vou compreendendo que 

a função de Diego não é a de tradutor. Ele, da mesma forma que Milton, que 



226 

 

Hilary, Talita e Kevilyn, já deram acabamento ao Lopes. A tentativa de quem fala 

pelo outro é privá-lo de sua incompletude, delimitando, fechando sua liberdade 

de enunciar. 

Bakhtin: Ele está todo aqui, e não em nenhuma outra parte; se ele está aqui até 

o fim, está morto e você pode consumi-lo; ele é retirado da vida incompleta e se 

torna objeto para um possível consumo; deixa de ser um participante 

independente do evento da vida, que caminha do lado adiante; ele já disse sua 

última palavra(...)159. 

Diego 

Às vezes a tia fica falando com ele, ele fica conversando, falando alto. 

Ana 

Mesmo? 

Diego 

Aham. 

Lopes 

Mentira. 

Bakhtin: O elemento da mentira diretamente proporcional à violência. A palavra 

assusta, promete, gera esperança, elogia ou injuria. O elemento de violência no 

conhecimento objetivo. O seu objetivo é a mortificação preliminar do objeto é o 

pressuposto do conhecimento; a submissão do mundo (sua transformação em 

um objeto de consumo)160. 

Manoel : Bernardo é quase árvore161. 

Lopes é quase objetificado, mas ainda resiste à injúria, a ser coisa. Diego se 

cala.  

A conversa continua: 

    Ana 

                                                           
159 Bakhtin. (S/D, S/P, no prelo) 
160 Idem 
161 Barros (1993, p. 17) 
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E a escrita, como é que está? Mas você sabe o que você escreve?  Eu 

conheço gente que escreve para caramba, mas na hora que você fala assim: 

“Vamos ler.”. Aí a pessoa fala: “Ah, não sei o que está escrito.”. E conheço 

gente que o contrário. Quando olha no quadro, lê. Aí quando fala assim: “Agora 

vamos copiar.”. A pessoa fala assim: “Não consigo”. 

Diego 

Antes eu não sabia copiar nada, agora também copio. 

Ana 

Então, mas copia sabendo ou copia não sabendo? 

Diego 

 Sabendo. 

Daniel 

E tu? Você copia ou não copia? Fica um longo silêncio. 

Ana 

Diego não vai falar pra você não. 

Daniel 

De vez em quando. 

Ana 

Quando não está dormindo? 

Diego é que responde: 

 Mas na aula da tia Sabrina, a tia Sabrina faz copiar. 

Ana  

A de Matemática? É? Aí tu gosta? 

Diego  

 Aí ela fala assim: “Quem acabou, coloca o caderno”. Ele não acabou, coloca 

lá. A tia Sabrina olha só o dele. Ele volta a copiar. 

Ana  
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Aí ele volta? 

Diego 

 É. Ele volta a copiar. 

 Ana   

Mas tu sabe fazer a Matemática? 

Diego  

Às vezes eu fazia isso aí também. 

Ana  

Fingia que estava... 

Diego  

Eu falava: “Acabei!”. Aí ia lá, colocava o caderno. Ela sabia que eu copiava, só 

que, na verdade, eu não copiava nada. 

Ana  

Ela não olhava. 

Diego  

 É. Só que agora eu não faço mais isso não. 

A conversa continua sem muita participação de Daniel Lopes 

Diego ainda traz mais duas falas sobre ele. Estamos falando sobre a aula de 

música e pergunto: 

Ana 

Ela leva lá para a sala o teclado? Ela toca e vocês cantam? 

Diego 

 Ele só fica fazendo Shuriken 

Ana  

Shuriken? 

 Uma dobradura. Quase igual aviãozinho. 
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Por fim, Diego está falando sobre seu material e como é organizado, mas não 

se atém a si, fala de Daniel Lopes também: 

Diego  

 O meu (caderno) da tia Sabrina só falta só duas coisas. 

Ana  

Mas o teu caderno é organizado? 

Diego 

 Aham. 

Ana  

Está direitinho lá? Como é que é? 

Diego  

 Ele não. Ele coloca tudo na mochila dele e fica confundindo. 

 

O Lopes faz parte da enunciação sobre o fracasso, tanto quanto os outros, que 

admitem ainda não saber, mas Lopes não sabe nada! Lopes não escreve nada, 

é deficiente, é igual a seu irmão que não sabe nada, só sabe se comportar. Mas 

só se comportar não adianta, como diz Milton, tem que ler, escrever e comportar-

se.  

Que movimento é esse do grupo, que pega um igual e o transforma em desigual, 

de quem se gosta e agora não se gosta mais, que lia e agora não sabe nada e 

que expia isso tudo fazendo pouco esforço para se defender? O Lopes ocupa 

outro lugar. Fico tentada a cotejar o Lopes com outro   personagem de Manoel 

de Barros. Penso no Sabastião. 

Manoel: Todos eram iguais perante e lua, menos só Sabastião162. 

Se, como disse anteriormente, há um cronotopo da escola onde é valorado o 

sujeito que aprende e os que não aprendem são destinados a outros espaços 

para que consigam, ao aprender, nesse lugar, poder voltar à consonância com 

o tempo/espaço da sala de aula. Essa premissa define que há o grupo de iguais: 

                                                           
162 BARROS (2015b, p. 37). 
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aprendem! Há outro grupo que é desigual: não aprendem, mas são iguais entre 

si.  O segundo grupo, por ser desigual em relação aos que aprendem, acaba 

tendo o Laboratório de Aprendizagem como materialização dessa diferença.  Só 

vai ao Laboratório quem não sabe, logo, Hilary, Talita, Kevilyn, Diego, Milton, 

Cauã, Gabriel e Daniel Lopes não sabem, isso é pura lógica: isso logo aquilo 

(sabia que um dia isso ia me servir). Mas não é isso que acontece nesse caso. 

Os desiguais encontram entre si um desigual: O Lopes! Como a escola os 

nomeia, também nomeiam de O Lopes, aquele que não sabe nada.  

Por que fazem isso? As outras crianças do grupo do Laboratório são perversas, 

desumanas?  Não podemos esquecer que os sujeitos estão sempre em 

resposta. Aqui o grupo responde a Lopes com o mesmo mecanismo que a 

escola. Se a escola diz que há os que sabem e os que não sabem, o grupo diz 

“nós não sabemos, mas o Lopes sabe menos ainda!” Há  uma reprodução da 

objetificação do sujeito. O grupo que vai ao Laboratório é objetificado, fala-se 

deles, são definidas as ações que serão feitas para eles. A resposta da escola 

ao não aprendizado é aprender no laboratório, a resposta do grupo a Lopes 

também é a exclusão na inclusão.   

O que foi revelador foi a compreensão de que, nesse cronotopo,  instituiu-se a 

mesma lógica institucional, apresentando uma reprodução de discurso de não 

aprendizagem, dentro de um cronotopo de não aprendizagem.  Nesse espaço 

deveria haver uma lógica da igualdade: “estamos todos aqui, pois não 

aprendemos, ou melhor, aprendemos muita coisa, mas não o ler e escrever”. 

Esse é o subtendido na fala dos meninos e meninas desta pesquisa.  

Ao nomear “o Lopes” como “o que não sabe nada”, a igualdade se torna desigual. 

O grupo se divide novamente em “quem sabe alguma coisa” e quem “não sabe 

nada”. Lopes se resigna ao lugar em que é colocado, tentando, vez ou outra, dar 

uma resposta. Seria seu silêncio a aceitação da posição que lhe é imposta?  

Mas não é esse o mesmo movimento que ocorre com o resto do grupo? Após 

tentativas e fracassos em aprender, são empurrados até a porta do Laboratório 

e, em um tempo que não é finito, em que vão tentando, buscando, aprendendo 

“um cadinho”, como diz Diego, mas sem ter pistas do que devem fazer ali para 

sair da cerca. Dando respostas às cegas para um oráculo que é surdo-mudo? 

Em resposta à resposta das crianças estão coisas que também lhes são 
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incompreensíveis:  a recuperação, tirar 3 A, comportar-se, ler e escrever. Muitas 

opções, mas nenhuma garantia.  

O Lopes vivencia essa situação duas vezes, no Laboratório e com o grupo do 

Laboratório. Vai sendo encurralado no lugar da não aprendizagem. 

Bakhtin: Aquele que fala (cria) está sério, ele não sorri. Nessa seriedade está 

contida de modo implícito uma exigência, uma ameaça, uma pressão. Seja 

aquilo o que você deve ser (dever imposto de fora)163. 

Em duas vezes, Lopes afirma seu lugar, quando recusa a fala de Diego.  

Mentira.  

Bakhtin: A verdade sobre o homem na boca dos outros, não dirigida a ele por 

diálogo, ou seja, uma verdade à revelia, transforma-se em uma mentira que 

humilha e mortifica caso esta lhe afete o “santuário”, isto é, o “homem no 

homem”164. 

Mas ironicamente o embate vem em função da posse de seu nome.  

Se, com Diego, ainda havia algumas respostas, Daniel Lopes, na conversa com 

Milton, tinha  deixado que este o completasse. Assim, ele era o objeto de 

dedução de Milton, que  fazia comparações, desprezava-o e desqualificava-o 

com suas falas.  

Mas, no final dessa conversa, Daniel se coloca e se expressa, não se deixando 

mais objetificar. Num painel, há vários nomes e Daniel me aponta o seu. Ao lado 

do nome DANIEL havia várias estrelas pregadas, resultado de tarefas realizadas 

ali naquele espaço.  

Daniel 

Tia, tia, olha ali! 

Ana 

Esse nome é teu. Você tirou isso tudo de estrela? 

Milton 

                                                           
163 Bakhtin (S/D, S/P, no prelo). 
164 Bakhtin (2015, p. 67). 
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Esse nome é dele, é? Lopes? (Pergunta Milton, deixando claro que não sabia o 

estava escrito). 

Ana 

É.  Daniel. É porque não está o Lopes lá. Está Daniel. 

Milton 

Pode ser outra pessoa (Milton duvida). 

Daniel é categórico: 

Não, não é outra pessoa, não! 

Milton 

 Pode ser sim. 

Daniel 

Não é!  

Milton 

Que está escrito ali nos outros dois? 

Daniel 

Caio. 

Milton 

E aqui? 

Daniel 

 Maria Gabriela 

Ana 

Maria Gabriela  (Concordo). 

Milton 

É do segundo ano, Daniel. 

É outro Daniel? (Pergunto para Daniel. Ele balança a cabeça negativamente).. 

Milton 
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É, do segundo ano  (Fala Milton, já não demonstrando tanta certeza, enquanto 

sai da conversa e vai pegar o totó). 

 Ali há um pouco de luta, o Lopes não quer perder seu nome, o primeiro nome, 

ele é Daniel! 

Bakhtin: A vida autêntica do indivíduo só é acessível em um enfoque dialógico, 

diante do qual ele responde por si mesmo e se revela livremente165. 

Ah, pensando em Daniel Lopes, veio-me a imagem de Bernardo, não de 

Sabastião.   

Manoel:  

Bernardo já estava uma arvore quando eu o conheci 

Passarinhos já construíam casa na palha do seu chapéu 

Brisas carregavam borboletas para seu chapéu  

E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas  

Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo-árvore  

Ele bateu asas e avoou  

Virou passarinho  

Foi para o cerrado ser arãquã 166. 

 Manoel, em seus textos, vai indiciando Bernardo. Os amigos vão indiciando 

Lopes, mas Manoel não lhe dá acabamento. Ele admira o modo de ser de 

Bernardo a ponto de querer ser Bernardo.  O autor vai tratando seu personagem 

como árvore, algo que enraíza, mas Bernardo é um andarilho. Em dado 

momento, ele surpreende e se transforma em pássaro, ele pode voar...A Lopes, 

os colegas querem dar acabamento, mas querem fazer isso com uma palavra 

violenta, mas Lopes, “O Daniel”, ainda não deu sua última palavra. E esse Daniel 

sabe ler o nome das outras crianças que estão nas fichas. O que isso tem a nos 

dizer?  

 

                                                           
165 Bakhtin (2015, p.67). 
166 Barros (2010, p. 476).   
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3.6 Construindo a cerca 

 

 

Gabriela: Já sei tia, estão construindo uma cerca para separar os estudantes  

que sabe dos que não sabem167. 

Ao trazer a metáfora da cerca, refletimos que nenhum enunciado é isolado, há 

enunciados que os antecedem e os sucedem, como diz Bakhtin (2003), e que 

participam de uma cadeia comunicativa. Como ele é apenas o elo nessa cadeia, 

fora dela não pode ser estudado. Da mesma forma uma cerca não se constrói 

com uma só madeira, é preciso de várias ripas para sua consolidação.  

Dessa forma, destacamos aqui alguns enunciados que ajudam a erguer essa 

cerca. Não pretendemos, neste trabalho, esgotá-los, mas tê-los em mente 

durante nossa discussão. Assim se constituem em estacas: o fracasso escolar, 

os discursos médicos, psicológicos sobre não aprender. Esses temas são 

amplamente discutidos nas pesquisas de Patto (1984, 2002), Collares (1989), 

Corrêa (2001), Moyses (2002), Ferraro (2004), Marcondes e Sousa (2004). 

Essa cerca começa com a própria perspectiva de incluso. Se é necessário incluir, 

é porque algum está fora.   Discutia-se uma sociedade de classes  na qual a 

pirâmide era vertical.  Era preciso alçar as camadas em busca de uma igualdade 

                                                           
167 Santiago (2013, p. 133). 
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que se  daria pela sociedade de bens. Agora, teríamos uma perspectiva de 

horizontalidade  como fator de igualdade  de direitos,  em  categorias como 

gênero, etnia, deficiências,  entre outras. O  direito à educação  participa desse 

contexto  em duas condições, o da universalização da escola  e da inclusão  

dessas categorias. Temos que compreender que não houve uma substituição  

da discussão de classes para a discussão de direitos. Uma respalda a outra. pois 

os direitos, que muitas vezes não são cumpridos, estão nos segmentos das 

classes populares. Como disse anteriormente, se é  necessário incluir, é porque 

alguém está fora, excluído: existe a cerca.  Mesmo nessa perspectiva de 

horizontalidade, pode-se estar dentro ou fora.  

Ao trabalhar com a inclusão, cria-se uma ilusão de que todos estão dentro, o 

que, como nos mostra Ferraro (2004), pode ser possível. A universalização do 

ensino permite que todos estejam dentro da escola, mas estarão as crianças 

incluídas/excluídas nesse lugar? O sentido de inclusão está atrelado ao de 

exclusão.  

Alceu Ferraro: As vítimas deste processo de exclusão podem ser divididas em 

três grupos. No primeiro deles estão “todos os que são excluídos in limine, os 

que nem chegaram a ser admitidos no processo de escolarização obrigatório”. 

O segundo grupo compreende “aquele que, tendo sido admitidos, são 

posteriormente excluídos do processo”, os chamados evadidos. Finalmente o 

terceiro grupo abrange todos aqueles que, ainda dentro do sistema de ensino, 

estão sendo objetos de exclusão no próprio processo de ensino através da 

reprovação e da repetência e estão sendo assim preparados para posterior 

exclusão” 168. 

O primeiro e o segundo grupo participam da exclusão da escola, que foi 

diminuindo à medida que  aumentavam os   movimentos e as políticas de 

democratização da escola. A redução em grande parte da evasão e a busca pela 

universalização do acesso ampliaram o número de sujeitos que frequentam as 

instituições escolares. Todavia,  essa redução da exclusão de quem estava fora 

da escola amplia os frequentadores da escola, o que é bom, mas também cria 

os mecanismos de exclusão que se praticam dentro dessas instituições, quando 

                                                           
168Ferraro  (2004, p. 48).  
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este outro que chega não corresponde ao esperado, ou seja, há a exclusão na 

escola.  

Pode parecer estranho que, ao incluir,  exclua-se. Mas, ao receber esse novo 

sujeito, a escola espera que ele se adapte e não ao contrário. Mantém-se uma 

escola idealizada em que a origem social, bem como a situação socioeconômica 

cultural se tornam uma justificativa para que as crianças não aprendam: o 

fracasso escolar. Contudo,  não existe fracasso escolar como objeto e, sim, um 

discurso do fracasso escolar, que concentra em si diversas causas numa mesma 

justificativa, um conjunto de fenômenos observáveis e que devem ser 

observados principalmente por nós, pesquisadores.  

Bernard Charlot: O fracasso escolar não existe, o que existe são alunos 

fracassados, situações de fracasso, histórias escolares que terminam mal. Esses 

alunos, essas situações, essas histórias é que devem ser analisadas e não 

algum objeto misterioso, ou algum vírus resistente, chamado “fracasso escolar” 

169.  

Concordo com você, Bernard Charlot, e compreendo que o mesmo ocorre com 

a expressão “dificuldades de aprendizagem”. As dificuldades são atribuídas a 

vários fatores que vão desde o processo de alfabetização que não se realiza, o 

comportamento inadequado na instituição, os preconceitos e os estereótipos 

com as classes populares e os discursos das áreas psicológicas, médicas e 

sociológicas que se imbricam com o discurso escolar sobre o não aprender.   Foi 

o que compreendi em minha pesquisa de mestrado. 

Rosa Correa: O não aprender refere-se não ao fracasso escolar (em termos de 

reprovação, repetência ou baixo desempenho), mas à ausência de progressos 

no processo de aprendizagem. (...) No entanto, os dados da realidade 

educacional mostram que nossas escolas não estão preparadas para lidar 

adequadamente com as dificuldades e diferenças de aprendizagem que os 

alunos apresentam ao longo de sua vida escolar e, por isso mesmo tratam como 

caso patológico o que pode ser próprio do processo 170. 

                                                           
169 Charlot (2000, p. 16).  
 
170 Corrêa (2001, p. 12). 
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Você toca em outra ripa desta cerca: os discursos das áreas. O discurso que 

sustenta as dificuldades de aprendizagem são provenientes da área médica, da 

psicologia, da psicanálise e da antropologia cultural, cada uma desenvolvendo 

sua própria explicação para marcar a diferença desses sujeitos.  

A incompreensão dos fatores da não aprendizagem leva aos encaminhamentos 

dos problemas escolares em busca de avaliações, laudos e diagnósticos. O foco, 

então, é colocado na criança que está fora do que se considera o ideal de criança 

no contexto escolar, em que o tempo de aprendizagem é linear.  

Da visão médica e dos seus estudos sobre fracasso escolar, surgem os 

“distúrbios de aprendizagem” que influenciaram a família e a escola com uma 

herança higienista no fim do século XIX e início do XX. Com a evolução da 

Medicina e as contribuições da Neurologia, o sujeito que não aprendia ou com 

fracasso escolar passa a ser classificado como anormal. 

 Rosa: A explicação para o fracasso escolar é então atribuída a anomalias 

genéticas e orgânicas 171.  

Nas décadas de 1960 e 1970, a abordagem psiconeurológica traz novos 

elementos para esse sujeito anormal, caracterizando-o pelos distúrbios 

chamados disfunção cerebral mínima (DCM), dislexia, dislalia, discalculia etc. 

Essa concepção médica defende o inatismo do não aprender e busca sua origem 

na genética. 

Rosa: A concepção vigente dentro desta visão médica sobre a aprendizagem é 

empirista e inatista. Restringe-se a uma anormalidade orgânica do aluno que é 

direcionada para o tratamento individual em nível orgânico. Um problema 

político-social torna-se um problema individual. Não são considerados outros 

fatores no diagnóstico de distúrbios de aprendizagem. Os fatores socioculturais, 

pedagógicos e culturais envolvidos no processo ensino aprendizagem são 

ignorados 172. 

Na visão psicológica, o sujeito passa a ter um “déficit intelectual”, déficit cognitivo 

e trata-se, não de um sujeito anormal, mas inapto. Essa nomenclatura irá 

decorrer da psicologia experimental que cria testes e que pretende dar base 

                                                           
171 Corrêa (2001, p. .31). 
172 Corrêa (2001, p.35-36). 
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científica para os problemas encontrados na escola. É utilizada a escala Binet 

/1905 e Stanfort-Binet /1916 que levam o nome de seu inventor, são os testes 

de inteligência. 

 A concepção era de que, para aprender, o sujeito deveria ter aptidões naturais 

e habilidades, já que o melhor desempenho de determinado grupo era atribuído 

a essas aptidões naturais. Porém, os mesmos testes que explicavam tais 

aptidões serviam para explicar a diferença entre os grupos sociais.  

Rosa: A utilização de testes para prescrever a educação pressupõe que, para 

aprender, o aluno deve ter determinadas habilidades. Neste caso, a ausência ou 

as dificuldades na inteligência, na percepção, nas imagens, na integração de 

sentidos auditivos e visuais, na integração do sentido e da motricidade, na 

memória imediata, na atenção seletiva e na linguagem determinariam os déficits 

cognitivos173. 

Essa visão não substitui a médica.  Na realidade, ela passa a quantificar o 

diagnóstico, que se situa na deficiência cognitiva, preservando a rotulação dos 

que não aprendem em déficit intelectual ou inaptidão. Os testes são tomados 

como verdades absolutas e como as causas são individuais, os tratamentos 

também. Nesse contexto, o psicólogo assume esse lugar de tratar o sujeito da 

aprendizagem. 

A psicanálise busca, nas relações sociais e familiares, as prováveis causas de 

desajustes que se manifestam na criança. Essa visão, ao mesmo tempo em que 

explica doenças que não têm correlatos orgânicos, também amplia o leque de 

possibilidades do fracasso escolar, pois privilegia a dimensão afetiva e seus 

sintomas que podem se manifestar em causas físicas, emocionais, intelectuais: 

não aprender é sintoma e seu sujeito é dado como o problemático. O fracasso 

escolar é uma manifestação sintomática do aluno que tem problemas de 

aprendizagem. 

Rosa: Segundo o entendimento da psicanálise, o comportamento do aluno e 

seus desvios são influenciados pelo afeto que foge ao controle consciente. O 

                                                           
173 Corrêa  (2001, p. 38). 
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sintoma ou inibição no processo de aprendizagem ocorre à medida que o aluno, 

através de mecanismos de defesa, reprime o seu desejo174.   

A visão sociológica questiona as causas atribuídas ao fracasso escolar como 

hereditariedade ou classe e introduz o conceito de cultura para explicar as 

diferenças dos grupos sociais. Mas retrocede, ao considerar que os grupos que 

não participam da cultura dominante teriam uma cultura inferior à desse grupo 

social. Nesse contexto, o sujeito é carente ou privado de cultura, logo passa a 

ter uma deficiência cultural. Assim, não é mais necessário achar sintomas para 

a doença, ela se justifica pela condição social e cultural. 

Rosa: Essa teoria, formulada nos EUA, em 1960, é bem recebida no Brasil, em 

1970, pelas seguintes razões:  

- Continha uma visão não negadora do capitalismo; 

- Atendia aos requisitos da produção científica da época; 

- Atendia às crenças arraigadas na cultura brasileira a respeito da incapacidade 

de pobres, negros e mestiços; 

- Reforçava a ideia de que o subdesenvolvimento econômico do país era devido 

à indigência intelectual e cultural da população175.  

A despeito de a Sociologia, como ciência que está em movimento, já ter  

repensado essa teoria dos anos 1970, essa linha de pensamento que inaugurou 

a educação compensatória, no Brasil, não foi superada e ainda hoje trabalhamos 

com expressões como “o aluno não tem bagagem”, “precisamos fazer um 

nivelamento na turma”, “ele é inteligente, mas não tem acesso a bens culturais”, 

entre outros.  A educação compensatória também se traduzirá em ações que 

visam dar ao aluno o que lhe falta. Se observarmos bem, todas essas 

concepções trabalham com “o que falta”. Quando o assunto é o não aprender, 

essas concepções não vão se esgotando ou substituindo as outras, elas vão se 

unindo em uma cadeia comunicativa de enunciados que acabam por aprisionar 

essas crianças nesses discursos.  Fala-se sobre a criança, o que ela tem em 

termos médicos, psicológicos, culturais, sendo ela  o centro.  

                                                           
174 Corrêa (2001, p. 43).   
175 Corrêa (2001, p. 47).  
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 Seja por hereditariedade, por aptidão, por inconsciência ou por cultura, o motivo 

está no sujeito, com direito à ampliação para sua família e seu ambiente de 

vivência.  A reflexão sobre o papel  da escola nesse processo, principalmente 

com relação às classes populares, não inclui a instituição no problema. A escola 

é que se queixa da criança, seja por causa da aprendizagem, de deficiências, de 

comportamentos e outros, cabendo à instituição incluí-la por meio  de processos 

pedagógicos, projetos alternativos, encaminhamentos e atendimentos, se 

necessário.  

 Mas “o que falta” ou retornando à metáfora da cerca, o que separa?  

Como Bernard Charlot diz, o que existe são situações de fracasso, histórias 

escolares que acabam mal. Em sua grande maioria, o ponto que dá início a 

essas histórias é o não aprender a ler e a escrever. Assim,  não se alfabetizar  

no tempo esperado é estar em uma temporalidade diferenciada da 

temporalidade da escola, como já enunciamos na discussão sobre o cronotopo. 

Mas a isso queremos acrescentar mais uma ripa:  quando essa temporalidade 

passa a ser respaldada por legislação. 

 Esse processo de temporalização se torna mais forte quando é respaldado por 

políticas nacionais, como no caso do decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 – 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação. O decreto, que tem 28 metas a serem cumpridas para a melhoria do 

desenvolvimento da educação, apresenta como meta II – “alfabetizar as crianças 

até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo resultados por exame periódico 

específico”.  Consta também na lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 –Aprova 

o Plano Nacional de Educação –PNE em sua Meta 5.  Essa meta do PNE 

determina a necessidade de “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º 

(terceiro) ano do ensino fundamental”176. Ou seja, o primeiro ciclo de 

alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental  será dedicado à inserção 

da criança na cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da escrita, à ampliação 

das capacidades de produção e compreensão de textos orais em situações 

familiares e não familiares e à ampliação do seu universo de referências culturais 

nas diferentes áreas do conhecimento.  Bem, se toda criança deve ler e escrever 

                                                           
176 BRASIL,  PNE, Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm 
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até os oito anos, pressupõe-se que aquelas que não tiverem se apropriado desse 

aprendizado seriam passíveis de serem classificadas e encaminhadas para 

atendimentos.  

A escola poderia dar de ombros, dizer “que me importa a legislação, aqui vamos 

continuar ensinando às crianças e respeitando seu tempo de aprender”, como 

muitas fizeram logo que foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação- 

PDE, mas um plano tem um plano! Alfabetizar até os oito anos de idade é uma 

meta, mas o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -  IDEB fazia parte 

do plano.  Para se obter um índice,  é preciso avaliar. Se já existia a Prova Brasil, 

que mostrava os índices do Ensino Fundamental, séries iniciais e finais, agora, 

para a alfabetização, era preciso uma nova avaliação:  a provinha Brasil, aplicada 

ao final do segundo ano, quando as crianças estão por volta dos oito anos de 

idade.  Mas como os alunos iriam se sair bem nesta avaliação? O plano pensou 

em tudo, vai oferecer formação para o professor, mas, aí,  o disco começa a 

rodar ao contrário: o professor faz formação, alfabetiza seu aluno até os oito 

anos,  preparando-o para fazer a prova, aumentar o IDEB e cumprir a meta do 

Plano de Desenvolvimento da Educação e do Plano Nacional de Educação - 

PNE.  A escola vai sendo enredada, não tem como fugir.  

A legislação diz “toda criança alfabetizada até os oito anos de idade”. Tudo 

estaria bem se o enunciado fosse “toda criança alfabetizada” até os oito anos de 

idade.  Mas, como não riscaram o fim da frase, algumas crianças cumpriram 

esse tempo, outras precisaram de ações como a do laboratório e atendimentos. 

Retorno ao enunciado que inicia esta seção: 

Gabriela: Já sei tia, estão construindo uma cerca para separar os estudantes que 

sabe dos que não sabem. 

O enunciado de Gabriela, a criança que participa da pesquisa de Mylene, não é 

isolado. A professora de sala interdita sua participação em uma atividade por 

não saber ler. As crianças desta pesquisa estão preocupadas em conseguir ler 

e escrever.  Elas sabem o que lhes falta em relação ao que é esperado da escola: 

ler e escrever até os oito anos de idade. Mas isso lhe é apontado por muitos 

enunciados de outros que vão construindo a cerca e separando do lado de fora 

da sala aquele que não sabe, o incluído/excluído na escola. 
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Mylene: O espaço escolar tem sido historicamente constituído como um 

demarcador de fronteiras que elege, legitima e classifica quem fica dentro ou 

fora. (...) Ou ainda, posicionados em determinado lado da cerca e imobilizados 

pelas barreiras institucionais e atitudinais impostas no/pelo cotidiano escolar. A 

diferença imposta pela ausência da aprendizagem da leitura e da escrita é 

consciente para a estudante de oito anos e sua presença no LA (Laboratório de 

Aprendizagem) parece representar sua posição e lugar de não saber. 177 

Essa consciência da criança...Gilles também me falou isso! 

 

 

3.7 Voltando ao banco: Conversa com Gabriel  

 

 

                                                           
177 Santiago (2013, p. 135).  



243 

 

Estive na escola  várias vezes, às sextas- feiras, em encontros com pequenos 

grupos, que se alternavam na conversa comigo. Contudo, Gabriel, que fora o 

disparador de todo o processo, tinha faltado várias vezes nesse dia da semana, 

o que fez com que não nos encontrássemos. A professora presumia que suas 

constantes ausências  devia-se ao fato de  sua mãe não trabalhar nas sextas-

feiras. As conversas com as outras crianças tinham sido bem produtivas, mas 

me ressentia de não ter mais conversado com a criança que tinha tido um papel 

tão importante no meu processo de pesquisa. No último dia em que fui à escola, 

a turma ia ensaiar para a Festa do Boi, uma comemoração de fim de ano de que 

as turmas todas participavam. Não haveria mais tempo hábil para outra 

conversa, uma vez que, na semana seguinte, as aulas já seriam para quem 

estivesse em recuperação. Agradeci à professora, lamentando o fato de não ter 

conseguido conversar com Gabriel.  

Professora: Mas ele está aí hoje!  

Mesmo?  

Professora: Sim, quer falar com ele?  

Mas não vai atrapalhar... 

Professora: Não!  (Disse ela já virando para dentro da sala). Gabriel! Vem cá! A 

Ana vai te levar.  

Confesso que desci na frente com um sorrisinho no rosto. Fora na conversa 

imprevista com Gabriel que a teoria do Círculo de Bakhtin fincara o pé no chão 

para mim,  trazendo um diálogo entre teoria e prática, que me possibilitou pensar 

os caminhos metodológicos apresentados na qualificação. Terminar a pesquisa 

sem conversar com Gabriel teria sido, no mínimo, lamentável. A conversa foi 

bem produtiva e a extroversão de Gabriel e sua facilidade em se colocar foram 

bem esclarecedoras para mim. As transcrições renderam 16 páginas e poderiam 

ter sido o material de toda uma tese. Desenvolto na conversa, Gabriel foi me 

contando de sua vida e traçando sua trajetória escolar até chegarmos ali.  

O interessante é que neste último encontro, tal qual no encontro no banco, a 

conversa se desenrolou sem tensões ou constrangimentos. Gabriel dialogou 

comigo trazendo as questões que o mobilizavam na escola e na sua vida familiar, 

sua relação com as professoras, com a diretora e com as outras crianças. 
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Argumentou sobre injustiça, sobre seu processo de aprendizagem na escola e 

no laboratório, sobre o ler e o escrever, o risco de  não passar de ano, suas  

tentativas de aprender, a falta de entendimento do porquê de não aprender, o 

questionamento de por que não entendiam que ele não entendia o que estava 

sendo ensinado e, por fim, sua vitória no aprendizado.  

Estive por um semestre encontrando e conversando com o grupo que me foi 

indicado. Todos traziam alguns indícios que me davam pistas do que buscava. 

Todavia, como os sentidos não são dados separados, é preciso que um texto 

dialogue com outro texto e outro e mais outro, é preciso cotejar para encontrar 

esses sentidos.  

Finalizado o campo, vem a dura tarefa: o que fazer com isso tudo? Cada 

transcrição me rendia  uma média de 20 páginas de conversas que iam e vinham, 

de temas que surgiam, sumiam e retornavam em outras conversas com mais 20 

páginas de conversas.... Em orientação, Marisol me dizia:  

Marisol: Ouça tudo demoradamente, um pouco a cada dia, vá anotando o que 

as crianças indiciam, vá compreendendo de que temas elas falam... escuta! 

Assim fui ouvindo cada áudio e lendo as transcrições. Fiz isso em um movimento 

linear da primeira conversa até chegar à última. Enquanto escutava,  

compreendia muitas coisas. A primeira questão que compreendi foi sobre minha 

escuta que, como relatei na conversa sobre o palhaço, em muitos momentos, 

deixou de ser horizontal e passou a ser hierárquica. A tentativa da busca do tema 

foi me impedindo de fazer uma escuta interessada, mas me levando a uma 

escuta interesseira. Ainda era uma escuta voltada para mim mesma, para o 

entendimento do meu lugar na pesquisa e nessa metodologia que eu me 

propunha a utilizar. Julguei importante fazer uma discussão sobre esse olhar 

para si de um outro lugar e sem tapar  o sol com a peneira. Ver o que fiz e como 

fiz, tomar consciência  alteram o meu modo de ser e pesquisar.  Alteram o 

cuidado com minha fala e o cuidado ao escutar a fala de cada criança.  

Como dizia, ouvi cada áudio de forma linear até chegar ao último.  Na leitura da 

transcrição, colocava, do lado da fala que me suscitava um tema, um post it 

verde. Lamentava não ter à mão outras cores, para ir diferenciando aquelas 

enunciações. Pensava em trabalhar com cada um como um personagem, em 
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como trazer o que me parecia relevante em cada criança, delineando-a, a partir 

de suas falas, dando cor e forma, mas o pensamento de encurralá-los em uma 

identidade me fez recuar. Cada enunciação também poderia ser um tema, como 

havia feito no texto do palhaço, mas tudo me parecia muito solto e desarticulado. 

Olhei todas as conversas, o que dizia cada criança, temas e mais temas, mas 

como organizá-los? Como lhes dar a força e a potência que tinham?  Como não 

perder sua potência em um relato isolado?  

Precisava começar, pois o tempo não era meu amigo nessa tarefa. Assim, decidi 

começar por temas que eu não poderia deixar de trabalhar. Voltei à transcrição 

de nossa conversa, li novamente e os post it começaram a se juntar. Isso 

mesmo, os post it começaram a vir em minha cabeça: visualizava o post it de 

Kevilyn e Hilary, de Cauã e Diego, Milton e Daniel, Diego e Daniel que também 

falavam desses cronotopos da escola e do laboratório, sobre as tentativas de 

aprender ler e escrever, sobre sua incompreensão do processo de 

aprendizagem, sobre a cerca!  Vamos dizer que, nas enunciações de Gabriel, as 

enunciações das outras crianças foram fazendo coro, no sentido dado por 

Bakhtin. Na conversa com Gabriel, ele conseguira trazer todos os outros temas 

percebidos e anotados por mim nos post it.  Ele condensara o que estava em 

outras conversas. Pensava em como os tempos, os sentidos e os modos de dizer 

da pesquisa não são lineares. É o fim que me traz ao começo dessa 

compreensão.  

Gabriel, como um entimema, traz, na sua fala, todas as questões levantadas de 

outras formas  nas conversas com as outras crianças. Então, aqui, faço uma 

opção: trazer a conversa integral de Gabriel. Primeiro, para que vocês possam 

enxergar a conversa em sua integralidade.  Conquanto eu quisesse trazer todas 

as transcrições, devido ao volume de páginas, as dispersões, os temas que 

apareceram ligados à vida das crianças, tão interessantes quanto toda esta 

conversa que travamos, é preciso ter um foco. Fui anotando minhas impressões, 

reflexões e questionamentos ao longo do texto, mas vocês podem optar por ler 

toda a conversa e depois voltar aos comentários.  

Opto também por fazer uma conversa com os sentidos que se fizeram para mim 

nesta conversa com Gabriel.  

Ana 
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E aí, os meninos vieram, conversaram, a gente brincou aqui e tal. Você não 

veio. Você sumiu. Um dia você estava fazendo o quê? 

Gabriel 

Um dia eu estava viajando, outro estava passando mal e outro eu perdi as 

horas. 

Ana 

A gente conversou um pouquinho. Mas aí, acabou que você não estava, fiquei 

sem saber de você. Entendeu? Aí, eu estou gravando. Não, eu gravo sabe por 

quê? Porque, se eu ficar anotando, eu não consigo conversar com você. Mas 

aí eu gravo, só para depois eu poder anotar. Aí, você está aqui na escola 

desde quando? 

Gabriel 

Assim, da série, que você está falando? 

Ana 

É. 

Gabriel 

Desde o primeiro período. 

Ana 

Três anos, quatro? Entrou com três ou com quatro? 

Gabriel 

 Entrei com dois. 

Ana 

Dois anos? Mesmo? Então está aqui a vida inteira. 

Gabriel 

Já tem muito tempo aqui. Já passei todos os meus irmãos para cá. 

Ana 

Mas teus irmãos são mais novos ou mais velhos? 

Gabriel 

 Já estão tudo no... A minha irmã está terminando de fazer a faculdade. Uma 

está terminando de fazer um estudo lá no... E... Como é que fala? Qual o nome 

daquela escola perto de São Pedro? Fernando Lobo. Alguma está estudando 

ali no Santos Dumont. 

Ana 

Mas quantos irmãos você tem? 

Gabriel 

 Muitos. Deixa eu ver. Comigo ‘é sete’. 
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Ana 

Mesmo? Mas tu é mais novo? 

Gabriel  

Sou o caçula. 

Ana 

Ah, então é o ceguinho.  É ou não? 

Gabriel 

Sou. 

 

Todos os irmãos da família já haviam estudado ali. Ele havia entrado logo no 

primeiro período da Educação Infantil. As outras crianças do grupo também 

estavam ali havia alguns anos, com exceção de Kevilyn e Cauã, que mudaram 

de escola, mas mesmo assim retornaram depois. Ali eu já me colocava uma 

questão: por que crianças que estão desde pequenas na mesma escola não 

aprenderam? Quando começaram suas dificuldades? Ele me falou também de 

sua condição familiar do número de pessoas que morava em sua casa. 

Gabriel 

De mulher...? Deixa eu ver. Contando com a minha mãe? Ou só de irmão? 

Ana 

De irmã. 

Gabriel  

Três. 

Ana 

Quatro irmãos. Com você. 

Gabriel  

Não. Não. Calma aí. Sim. No total da casa, tem muita menina. Contando com 

as sobrinhas e com os sobrinhos. Somos quatro meninos. Não. Quatro 

meninas. 

Ana 

Mesmo? 

Gabriel 

É. Acho que são quatro meninas e quatro meninas. Deixa eu ver. Minha irmã... 

Quer dizer, é a Luana com a (?). A Preta, Camila, a Gabriele e Maria Eduarda. 

São seis meninas. 

Ana 
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Nossa! 

Gabriel  

E sete com a minha mãe. E quatro meninos, com o meu pai. 

Ana 

Mesmo? Mora tudo na mesma casa? Mas aí é irmão, primo... 

Gabriel 

Não. Irmão e sobrinho. Tudo junto. 

Ana 

Mas quem mais mora? Só mora seu pai e sua mãe ou mora mais gente? 

Gabriel 

Só eu e os meus irmãos. Junto com a minha mãe e meu pai. 

Ana 

E os sobrinhos? 

Gabriel 

Também. 

Ana 

Mas de quem são os sobrinhos? Irmão do seu pai, irmão da sua mãe? 

Gabriel 

São tudo meus irmãos. 

Ana 

Entendi não. 

Gabriel 

A minha irmã, Camila, teve uma filha, que é a Gabriele. E a minha outra irmã 

teve dois filhos. E a minha outra irmã está aqui. 

Ana 

Ah, é sobrinho seu. 

Gabriel 

Minha sobrinha está aqui. É, eu falei isso. 

Ana 

Eu estou achando que é sobrinho da sua mãe. Entendeu? Você falou assim: 

“Mora, mas é tudo meu irmão.”. Eu falei: “Uai, entendi nada, agora.”. 

Gabriel 

Sobrinho... É, falei errado. Falei errado. 

Ana 
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É. Aí sua irmã já teve filho. Sua outra irmã já teve filho. 

Gabriel 

Dois. 

Ana 

Você já é tio nessa idade. 

Gabriel 

É. 

Ana 

E quantos anos têm seus sobrinhos? 

Gabriel 

Um acho que é recém-nascido, né? A outra tem cinco anos. Está ali no 

segundo ano. E Gabriele tem dois. 

Ana 

E a tua irmã tem quanto? Vinte e pouco? 

Gabriel 

A Camila? A Camila deve ter uns 27 ou 26. A Preta tem... Não. 29. E o meu 

irmão tem 22. 

Ana 

Mas aí os maridos moram lá, não? Só as crianças?  

(Olha aí, Camila,  é como te disse no acontecimento do palhaço, olha  eu 

escorregando com relação ao modelo nuclear de família)  

Gabriel 

Ahn? 

 Ana  

Os pais moram lá? Os pais da criança, não? 

Gabriel 

Não. 

Ana 

Só elas, na casa da sua mãe. 

Gabriel 

É. 

Ana 

E seu pai. Todo mundo trabalha? 

Gabriel: 
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Aham. 

Ana 

Claro. Não, às vezes só sua mãe e seu pai que trabalha, ué. 

Gabriel 

(N?) de despesa não. Verificar. 

 

Escutei Gabriel  dizer da  condição socioeconômica da família, que não tem o 

padrão nuclear idealizado pela instituição escola, vez que é numerosa, com 

vários núcleos e dificuldades financeiras para dar conta de filhos, irmãos, 

sobrinhos. Adultos, crianças, bebês, ausência de pais, numa casa em que a 

mulher é maioria e é preciso trabalhar para o sustento.  Não é diferente com as 

outras crianças, já que Cauã mora com a avó, por falta de condições de ficar 

com os pais, Diego tem dois pais e duas mães, mora com os avós e seus pais 

têm outros pares.  

Gabriel também trabalha. O trabalho doméstico é sua forma de contribuição.  

Fala do que faz em casa e de sua rotina na escola, mas primeiro me fala de 

como se sente sobre a escola. Um sentimento antagônico de um lugar em que 

estão o viver e o aprender. 

Ana  

Todo mundo então... E aí, como é que é a tua rotina lá? De manhã tu levanta, 

vem para aula... 

Gabriel 

Ah, de manhã, assim, eu não tenho muita vontade de ir para escola. Sabe? É 

assim, você já percebeu uma coisa? Eu não sei se na sua infância você já tem 

vontade. Quando você está nas férias, está afastado dos seus amigos, você dá 

aquela vontade. “Poxa a, queria ver meus amigos.” Poxa, tipo assim, eu 

reclamo muito, mas, assim, a turma... A Gilda... Sabe a Gilda? Ela me ajuda. 

Ela que me ajudou a conseguir a ler. Antes, eu era bagunceiro para caramba. 

Só ia para a diretoria, tomando suspensão. Aí a tia Sabrina foi conversando 

comigo, a tia Gilda foi me ensinando. Tipo, sendo maior boa, assim. Ensinando 

teve esse negócio. Por exemplo, quando tem... Quando é dia de escola, 

semana de aula, você não as coisas. 

Ana 

 Ah, que bom! 
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Gabriel  confronta os sentidos de ir da escola? Para ele, qual é o sentido de 

estudar, ou de não estudar? Ele compartilha das questões levantadas por 

Bernard Charlot sobre a motivação do aluno, principalmente, da classe popular 

que, frequentemente, não estão relacionadas com o próprio saber. 

Bernard Charlot: Quando não existe nenhum sentido, não há atividade alguma: 

ninguém faz algo sem nenhum motivo. Mas a situação mais frequente na escola 

é aquela em que o aluno age por um motivo não relacionado com o próprio 

saber178.  

O motivo não está relacionado aos objetivos da escola, Gabriel, primeiro, traz 

como motivo estar ou não na companhia dos colegas. Depois, traz o contexto 

escolar como lugar de aprender. Acho interessante que ele localize esse 

acontecimento na infância. Eu não sei se na sua infância você já teve esse 

negócio. Como se, ao me tornar adulta, não pudesse compartilhar esse tipo de 

conflito.  

Gabriel 

Aí, na rotina de casa, tipo assim, quando eu chego da escola, assim. É para 

falar, né? 

Ana 

Hunhum. 

Gabriel 

Então, quando eu chego da rotina da escola, pronto. Faço meu dever, tomo 

meu café, arrumo a casa. Passo pano na casa. Limpo os vidros, azulejos e 

mexo no celular. 

Ana 

Você têm tarefa lá na sua casa? 

Gabriel 

Hunhum. 

Ana 

E na escola, como é que é? 

 

                                                           
178 Charlot (2014, p. 66). 
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Pergunto sobre a rotina da escola, Gabriel vai fazendo a marcação pelas 

atividades, marca a escola pelo tempo. 

Gabriel 

Ah, é que na escola é assim, né? Chegar na escola, tomo o café. Aquele tome 

se quiser, né? A gente sobe. A tia Gilda ‘deixa nós’ beber uma água, depois vai 

no banheiro. ‘Nós sobe ‘, faz tarefa, aí quando dá 10 e 10, ‘nós vai’ para a 

brincadeira com a tia Erica. 

Ana 

Bom. 

Gabriel 

E depois ‘nós vai para o almoço’. 

Ana 

Mas você fica até tarde? 

Gabriel 

É. ‘Nós fica’ até 3 e meia. 

Ana 

Aí depois do almoço, que é que vocês fazem? 

 

 

Como vimos no cronotopo da escola, as atividades na instituição vão 

mobilizando os tempos/espaços de acordo com as valorações. Gabriel traz  uma 

reflexão sobre o que é repetível, já que a escola tem um cronograma que se 

repete, embora  não se possa programar um acontecimento, já que ele é único,  

irrepetível. Entretanto, o olhar da escola é para o tempo de relógio. Tem o tempo 

de comer, de brincar e muito tempo para estudar. Há uma rotina  que parece se 

repetir, mas nenhum dia é igual na escola.   

Gabriel 

Então, hoje, hoje vai ter uma festa na nossa sala. 

Ana 

Coisa boa! Comidinhas e tudo mais? 

Gabriel  

É. 

Ana 

Mas está acabando hoje? 
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Gabriel 

Como assim? 

Ana 

A aula está acabando hoje? 

Gabriel 

Não, vai acabar só dia 6. 

Ana 

6? 

Gabriel: 

Dia 16. 

Ana 

16. Semana que vem. 

Gabriel 

É. 

Ana 

E tu passou? 

Gabriel 

Eu estou de recuperação. 

Ana 

Mas aí ainda não sabe. 

Gabriel 

Não. Não, assim, eu só tenho que fazer uma prova... Outra prova. Só tenho 

que ficar mesmo na aula, para (??). 

Ana 

Então, mas aí fez a aula e ok. Aí você vai para o 4º ano. 

Gabriel 

Isso, mas... (faz cara de preocupação) É. Eu estou em risco de ir. 

Ana 

Em risco de não ir. Ou em risco de ir? 

Gabriel 

Não, quer dizer... Falei errado. Eu acho que eu vou. Mas vou ter que ficar de 

recuperação. Que nem no segundo ano.  Também fiquei. 
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Aparece a preocupação de que a recuperação seja o aviso da reprovação. Ele 

já vivenciara isso. É a última semana de aula e ele ainda não sabe de seu futuro. 

A mesma preocupação aflige Milton que não pode tirar um A e 2 C.  Aqui já temos 

um indiciamento de um processo de aprendizagem que não foi considerado bem 

sucedido. Também que aluno e professor não chegaram aos objetivos 

pretendidos, pois, se há a necessidade de recuperar algo, é buscar o que não 

foi aprendido ou “mal aprendido”, movimento no qual   não há positividade.  

Vitor Paro: A prescrição desse remédio já traz uma reprovação ao mal que ele 

pretende corrigir ou recuperar. Por melhor que seja este processo, ele funciona 

- no ato de sua prescrição, ou seja no momento em que ele é recomendado ou 

imposto pela escola ao aluno que teve avaliação negativa - como um prêmio de 

consolação, você não foi considerado apto, por isso não será “normalmente” 

aprovado; mas você também não será reprovado: você terá o consolo de um 

processo de recuperação179. 

Para a criança, esse desfecho é preocupante e causa insegurança, como no 

caso de Milton e Gabriel. Mas não deveria a instituição ter o mesmo sentimento? 

Não se conseguiu ensinar o que devia, o professor também tem dificuldades de 

ensinar? E, ainda, em duas semanas, em dez dias, é possível “recuperar alguma 

coisa?  E o Laboratório, que papel teve nesse processo?  

Ana 

É? No segundo você ficou? Porque você ficou no segundo? 

Gabriel 

Foi em Geografia. 

(Acho esquisito que a disciplina da reprovação seja Geografia e continuo 

indagando.) 

Ana 

É? E você falou lá que a tia Gilda te ajuda, que ela te ajudou a ler e a escrever. 

Aí no primeiro e no segundo ano, então, você ainda não estava lendo e 

escrevendo? 

Gabriel 

Não, porque era muito difícil. Eu fugia de sala. 

Ana 

                                                           
179 Paro (2001, p. 137). 
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Mesmo? Por quê? 

Gabriel 

Ah, sei lá. 

Ana 

Mas tu fazia as coisas que tinha que fazer, não? Ou tu não sabia fazer? Tu 

fugiu porque não conseguia... 

Gabriel 

Não é caso de não saber. É caso que eu não queria. 

(Fugia... não queria... Não queria estar ali, não queria aprender? Quantas 

crianças não compreendem os objetivos de ir à escola, de não ficarem em 

casa?) 

 

O menino João  sabe bem o que é isso:  

  

Graciliano Ramos : A notícia veio de supetão: iam meter-me na escola. Já 

haviam falado nisto na hora de zanga, mas nunca me convencera de que se 

realizasse a ameaça. A escola, segundo informações dignas de crédito, era o 

lugar onde se enviavam crianças rebeldes. Eu me comportava direitinho: 

encolhido, morno, deslizava como sombra. As minhas brincadeiras eram 

silenciosas. E nem me afoitava a incomodar as pessoas grandes com perguntas. 

(...) a escola era horrível - e eu não podia negá-la como negara o inferno. 

Considerei a resolução de meus pais uma injustiça. Procurei na consciência, 

desesperado, ato que determinasse a prisão o exílio entre paredes escuras180. 

Ana 

Ah tá. Aí ia para a sala, chegava lá, fugia. E aí, que é que a escola fazia? 

Gabriel 

Ou eles me pegavam e deixava de castigo. Ou eles me levavam em casa, 

ficava em suspensão. 

(Conheci Gabriel no castigo, que ia ficar lá até a chegada da mãe.  Isso fora 

neste mesmo ano das conversas,  ou seja, não fica mais no castigo por fugir, 

mas pela maneira com que se comporta). 

 

A escola faz uso de punições, sanções expiatórias que não têm relação lógica 

com o ato.  Gabriel fugia porque não queria ficar na escola e o castigo era  

                                                           
180 Ramos (1995, p.104) 
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suspensão, ou seja, não ficar na escola?  Quando se utiliza a sanção por 

reciprocidade, ou seja, sanções que estão diretamente relacionadas com o 

ocorrido, possibilita-se aos alunos construir regra interna. Vemos isso na escola.  

Os castigos estão ligados a sansões expiatórias e, ao meu ver, cronotrópicas. 

Assim, situações que acontecem na sala de aula entre professor e aluno, entre 

aluno e aluno, que deveriam ser resolvidas lá, têm, como desfecho, não 

participar do cronotopo do pátio, do recreio, da merenda.  

Ana 

Aí ficava em casa. 

Gabriel 

Eu só aparecia com o pai, na escola. Com o pai ou a mãe. 

Ana 

Até o segundo ano? Mas aí, esse ano... (quando vou questionar, ele mesmo se 

põe na dúvida) 

Gabriel 

Não, até o segundo ano não. 

Ana 

Não? 

Gabriel 

Não, foi até o segundo ano. 

Ana 

Foi ou não foi. 

Gabriel 

Foi. 

Ana 

Aí, no segundo ano também, (N?). Aí tu não fazia as atividades lá, fugia. 

Mesmo? 

Gabriel 

Esperava a professora virar. 

Ana 

É mesmo? É doido. E agora, no terceiro ano, deu certo. 

Gabriel 

É. 

Ana 
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Mas o que é que você tinha de dificuldade, assim? 

Gabriel 

-Em ler (Não era Geografia! ) 

Ana 

É? Mas aí, assim, como é que era? Vê se você consegue me explicar, que é 

que acontecia. 

Gabriel 

Tipo assim, tinha horas que, tipo assim, apagava. Sabe? Eu ficava com a vista 

embaçada. Não conseguia juntar as palavras. Eu não conseguia... (fala com 

intensidade). Não conseguia montar nem palavra. 

 

Milton e Diego também dizem não saber explicar o que acontecia.  Milton chega 

a ficar impaciente, não sabe explicar. Diego minimiza e diz que está melhorando, 

mas o que Gabriel está enunciando é sua não compreensão do processo. Como 

pode alguém aprender, se não consegue entender o que tem que aprender?  

Será que é claro para nossos professores o que precisam ensinar? 

Luciana Castro: Em cursos de formação, percebo que as professoras de 

alfabetização não compreendem os processos para alfabetizar, muitas vezes os 

trabalhos estão colocados em atividades como cruzadinhas, textos soltos e 

atividades sem continuidade ou objetivos claros para as crianças181. 

Magda Soares: Em Lagoa Santa, frequentemente eu me surpreendia com 

quanto as professoras não sabiam a respeito do processo de alfabetização e 

letramento, a verdadeira revelação que era para elas compreender os processos 

cognitivos e linguísticos que seus alunos experimentavam tentando aprender a 

ler e a escrever, e como as dificuldades que crianças enfrentavam eram muitas 

vezes geradas por ausência de um orientação adequada e pertinente que não 

tinham fundamentos para dar.182  

                                                         Ana 

Mas você estava lá, tentando fazer? 

Gabriel 

                                                           
181 Luciana Castro, formadora do Pnaic- Doutoranda com o tema: Quem são os formadores do 

PNAIC? –UFJF- 2015/2019. 
182 Soares (2014, p. 171).   
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É. 

Ana 

Aí não dava conta de fazer? E tinha hora que mais o quê? 

Gabriel 

Como assim? 

Ana 

Aí, acontecia isso. Você não fazia? 

Gabriel 

Não é caso de não fazer. Pedia ajuda, né? 

(Esse tema irá voltar) 

Ana 

Aí a tia vinha e ajudava. E quando você começou a vir aqui? 

Gabriel: 

Comecei a vir na tia Lili? Aí que eu aprendi mais. 

 

Não só Gabriel, mas as outras crianças, Hilary, Talita, Kevilyn, não falam ir ao 

Laboratório de Aprendizagem.  A designação para o Laboratório é “ir à tia Lili”.  

Assim, na relação que estabelecem com ela, enunciam que estão aprendendo.  

As meninas dizem ler e escrever, fazer continha também, os conteúdos 

privilegiados do Laboratório. Existiria um pensamento de que, ao ler e escrever, 

as crianças poderiam dominar com mais facilidade os outros conteúdos?  

 

Ana 

Mas quando? Foi esse ano ou você já vem...? 

Gabriel 

É, com a tia Lili. 

Ana 

Só esse ano? Ano passado você não...? 

Gabriel 

Não, ano passado eu conseguia. 

Ana 

Não, mas você vinha aqui, ano passado? 

Gabriel 



259 

 

Não, estou vindo mais por esses dias, agora. 

Ana 

Mais esse ano. 

Gabriel 

Estou. 

Ana 

E ano passado você fazia o quê? 

Gabriel 

Eu ficava no segundo ano. 

Ana 

Ficava direto. Não vinha no Laboratório. 

Gabriel 

Não, ia numa professora que ‘levava nós’ onde que é agora informática. 

 

Pelas referências da escola, entendo que ele ia ao Atendimento Educacional 

Especializado- AEE. Será que, em algum momento, foi considerado pela escola 

que Gabriel tinha algum tipo de deficiência, ou a escola aproveitou esse 

profissional para “ajudar” com as crianças que não aprendiam? O AEE tem 

atendimento direcionado para as crianças com deficiências auditivas, visuais, 

motoras, múltiplas. Os profissionais vão para as escolas onde existem alunos 

com essas deficiências. O atendimento é  regionalizado e o aluno é atendido em 

sua própria escola ou escola próxima. Porém, em Juiz de Fora, esse processo 

de regionalização não funcionou. Aqui, o profissional atende apenas às crianças 

de sua escola. Assim,  quando o quantitativo é pequeno, aproveita-se para 

atender  a crianças com outras questões, como a aprendizagem. 

Ana 

Ah, tá. E o que é que fazia lá? 

Gabriel 

Ela juntava os meninos, tipo você assim. Nós ficava direto lá, conversando, 

fazendo os negócios lá. 

Ana 

Mas aí era coisa de escola também, de dever? Como é que era? 

Gabriel 

Não, muito diferente. 
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Ana 

O que é que era? 

Gabriel: 

Ah, ela ‘deixava nós’ brincar. Comer os lanches que ‘nós trazia’. Depois ela 

fazia umas atividades... Tipo, sabe, esse negócio de montar palavra. Montava 

boneco, fazia desenho. Esses negócios aí. 

Ana 

Mais atividade não era de escrever? 

Gabriel 

Não, era. Tinha. Tinha. Tinha também. Também era toda hora. 

 

As atividades diferenciadas aconteciam nesse espaço? Entre elas, o ler e 

escrever? 

Ana 

É? E quando você acha, assim, que você conheceu mesmo a ler e escrever? 

 Gabriel  

Ah, quando eu comecei ler livro. 

 Ana  

É? 

Gabriel 

Quadrinho. 

Ana 

Ah, gibi. Você gosta? 

Gabriel 

Aham. 

Ana 

Qual é que você gosta? 

Gabriel 

Ah, eu gosto do... João Banana. A história de... As histórias de... de... Ah, 

esqueci. 

Ana 

É? Mas aí tu compra revista? Tem aqui na escola? Como é que é? 

Gabriel 

Sim, compra. 
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A leitura aparece, fora da escola, em um livro, uma revista em quadrinhos. Diego 

também fala da escrita de histórias que escreve com os personagens de 

desenho animado, fora da escola. Cauã fala do vídeo. Essas são atividades que 

requerem habilidades de leitura e escrita para a compreensão destes gêneros - 

quadrinhos, desenho animado, jogo. Por que essas vivências aparecem 

narradas fora do ambiente escolar? Na escola não sabem?  

Ana 

Mas quando você não lia, que é que você achava difícil, assim? Que é que era 

mais difícil? 

Gabriel 

Ah, eu nem tentava. Sabe? Tinha vergonha. 

Ana 

De não saber? Ah, mas você estava para aprender. Não tinha problema em 

não saber. Ou tinha? 

Gabriel 

Ah, sei lá. Era antes, né? 

Ana 

Era antes de quê? 

Gabriel 

Ah, depois dessas (??). Bagunças. 

Ana 

Então, eu não entendi ainda. Você fazia bagunça porque você não conseguia 

aprender ou você não aprendia porque você fazia bagunça? 

Gabriel 

Eu fazia bagunça. 

 (A fala de Gabriel se coloca no meio do problema, ele não tentava e ele era 

bagunceiro). 

Ana  

É? Mas então, depois você parou de fazer bagunça, deu tudo certo? Aí, tu está 

show de bola, né? 

(Falo para que ele perceba que pode não ser uma questão de tentar ou de 

bagunça. Seus problemas aqui estão na compreensão no processo de 

aprendizagem) 

 

Gabriel 
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Sim. Mais ou menos. 

Ana 

Que é que mais ou menos? 

Gabriel 

Não estou 100% ainda não. 

Ana 

Como é que é isso?Gabriel 

Está faltando umas coisas para aprender. Algumas palavras que eu estou 

agarrando. 

Ana 

Mas se você pegar uma coisa agora, você lê, assim. Se você pegar um livro, 

assim, você lê? 

Gabriel 

Leio. 

Ana 

Tranquilo. E se te pedir para escrever um trem? 

Gabriel 

É, né. Tentando. Tentando, assim, estou falando assim, fazendo. Sabe? Agora 

está mais fácil para mim.  

  

(Demonstra uma dificuldade no processo de escrita) 

 

Geraldi: O aluno é quem está aprendendo. Seu sucesso ou insucesso, na 

vivência escolar, determinará não só a imagem que a escola faz dele (afinal, é 

esta imagem que sustenta a existência de classes especiais), como a 

incorporação, pelo próprio aluno, desta imagem. Em geral, a imagem que o aluno 

faz de como o professor (e a escola) o imagina não é positiva. E o exercício 

redacional é, em alguns casos, momento em que o aluno tenta reverter a 

situação, mas, noutros casos, o aluno, em certo sentido, "desiste" de reconstruir 

esta imagem, incorporando "a incompetência" que lhe foi inculcada nos anos 

anteriores. Afinal, a própria necessidade de estar sempre a fazer exercícios não 

está a lhe dizer, a todo momento, "você não sabe"? 183 

                                                           
183 Geraldi (1986, p.25) 
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 (A escrita é o que o impede de atingir os 100%: para Talita, é a leitura; para 

Milton, o alfabeto) 

Ana 

Era difícil? 

Gabriel 

É. 

Ana 

E em casa? Você faz dever? Como é que é....?  Você faz tudo aqui, né? 

Gabriel 

Não, dever de casa, eu faço em casa, ué. 

Ana 

Além de ficar aqui, ainda tem dever em casa? 

Gabriel 

Tem. 

Ana 

E o que é que é o dever, assim, normalmente? 

Gabriel 

Ah, continha. Tem que resolver os negócios. Ler um quadro e resolver. 

Ana 

E tu faz tudo? 

Gabriel 

É, né. 

 

As crianças estão em uma escola de tempo integral. Qual o objetivo de deveres 

para casa? Elas estão em aprendizado por 8 horas diárias, saem da escola e 

ainda se deslocam para casa, respondem a outras demandas, qual horário para 

fazer esse dever? Qual o objetivo desse dever? 

Ana 

E esses dias que você falta, não te atrapalha não? 

Gabriel 

Não, porque eu leio em casa. 

Ana 
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Oi? 

Gabriel 

Que eu leio em casa. 

(Retorna a leitura fora da escola) 

Ana 

Ah, mas a tia dá dever aqui. Dá atividade. Você perde. 

Gabriel 

Passa (??) para mim. 

(Lembro-me da mãe que talvez não trabalhe no dia em que Gabriel falta) 

Ana 

Ah, é? É? Tu mãe trabalha aonde? 

Gabriel 

Hum? 

Ana: 

Tua mãe trabalha aonde? Tua mãe trabalha de quê? 

Gabriel 

Ah, trabalha numa casa lá. Agora ela está encostada. 

Ana  

É? Por quê? Machucou? Está doente? 

Gabriel 

Perna dela. 

Ana 

É? O que é que foi? 

Gabriel 

Não sei. 

Ana 

É? Aquele dia que a gente estava na conversa lá fora, lembra? Que a 

professora te chamou lá fora? 

Gabriel 

Foi. 

Ana 

Aí, você falou assim, com a tia Gilda, que a tia Gilda falou assim: “Ah, que é 

para falar de coração.”.  Lembra? Aí você falou assim: “É para falar mesmo?” 

Aí você falou assim: “Ah, é porque às vezes eu não entendo as coisas. A 
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professora não entende que eu não entendo.”. Você lembra disso? Como é que 

é isso? 

Gabriel 

Como assim? 

Ana 

Eu fiquei curiosa. Não, que você falou assim: “Ah, é para falar mesmo?”. Ela 

falou: “É. É para falar do coração.”. Aí você falou assim: “Não, é porque às 

vezes eu não estou entendo as coisas, aí o professora não entende... Minha 

professora não entende que eu não estou entendendo.” 

 

Quero resgatar um episódio que acontecera no pátio, mas a proposta era trazer 

a enunciação da criança. Portanto, busquei conversar sobre o acontecido, queria 

retomar para ver se ele trazia os sentidos daquele acontecimento. Entretanto,  o 

meu enunciado o remete a outro enunciado. Gabriel toca em outro tema.  

Gabriel 

É, porque às vezes... Sabe? Ah, uma ignorância. Sabe? Tipo assim, é porque... 

É assim, eu estou pedindo apontador emprestado. Tá. Ela falou. Eu não ouvi. 

Eu falo: “Tia, você pode repetir?”. Ela fica assim: “Ah, você está fazendo 

gracinha. Você não está prestando atenção. Você está conversando aí com os 

outros. Você está fazendo gracinha para atrapalhar a aula.”. Não dá para 

entender não. 

 

A Gabriel é dado um acabamento de bagunceiro. O estereótipo precede Gabriel, 

há um olhar para suas ações que está impregnado pelo “ser bagunceiro”. Essa 

imagem é formada pelo outro, é o outro que o vê como bagunceiro, mesmo que 

ele não seja. Uma vez preso a essa imagem, o outro não o enxerga de outra 

forma e lhe atribui esse sentido. Essa   questão é trazida também por Kevilyn, 

Talita e Hilary. Milton e Diego também, quando falam de Daniel Lopes. A escola 

entifica Gabriel como bagunceiro, os colegas entificam Daniel como alguém que 

não sabe nada.  

Bakhtin: O próprio objeto não participa na formação da própria imagem. A 

imagem, em relação ao próprio objeto, ou é um golpe de fora ou um dom de fora, 

mas um dom injustificado, falso e lisonjeador. A imagem elogiadora se funde com 

a mentira do objeto sobre si mesmo; ele, ao mesmo tempo, esconde-se e 

exagera-se. O caráter de ausência, por princípio, da imagem. A imagem encobre 
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o objeto e, portanto, ignora a possibilidade da sua mudança, dele se tornar um 

outro184. 

Ana 

Você está perguntando? Você que tirar...? 

Gabriel: 

É. Mas... Tem uma coisa. Tem um menino da minha sala, ele briga e xinga a 

professora. A professora só faz uma coisa. Faz tudo. Tudo para ele. Faz tudo 

para o Milton. 

Ana 

Mas por quê? 

Gabriel 

Ela não faz para a gente e faz para o Milton. Isso é injusto, você não acha não? 

Ela fazer coisa para o Milton e não fazer para a gente? 

Ana 

Mas que tipo de coisa? 

Gabriel 

Esse negócio de escrever livro, sabe? É assim: cada um tem... Grava a história 

e tem que escrever. O Miltinho nem gravou. Ela já saiu copiando para o Milton. 

Aí chega para a gente, fica falando que não fez para o Milton. Todo mundo viu. 

Ana 

Ah tá. Aí você pede para fazer para você? 

Gabriel 

Sim. Eu peço.  Que às vezes, eu não consigo fazer. “Tia, você me ajuda, já que 

você ajuda o Milton?”. “Eu não ajudo o Milton não.”. Não sei o quê. Isso não é 

justo não. 

 

A questão da justiça, da igualdade aparece.  Ele e Milton têm dificuldades, ambos 

precisam ser “ajudados” pela professora. Gabriel enuncia que, apesar de ele e 

Milton estarem na mesma condição, eles são diferenciados quando a ajuda 

chega somente  para Milton,  configurando a injustiça. 

Boaventura Santos: Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 

                                                           
184Bakhtin (S/D,S/P, no prelo). 
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diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 

desigualdades185.  

 

Ana 

Mas todo mundo reclama? 

Gabriel 

Sim. Nem todo mundo, né? 

Ana 

É. Mas você reclama. 

Gabriel 

Eu e o Cauã ‘reclama’. Que ‘nós é’ os que têm... Eu, Cauã, Jean, Diego, ‘nós 

têm’ que reclamar mesmo. Que nós também não temos aquele 100% de fazer 

tudo. Se ela faz aquilo com o Milton, ela tem que fazer o mesmo com a gente. 

 

Os 100% aparecem novamente: a questão da porcentagem que remete ao 

quanto eles sabem. Ao mesmo tempo, isso traz um sentido crescente, que não 

é qualitativo, mas, sim, quantitativo, que precisa ser alcançado. Ao mesmo 

tempo, quando alguém diz que não é alguma coisa, é porque existe aquele outro 

ser, o que é. Avalia-se o sujeito não por ele mesmo, mas em relação a outro. Já 

vimos isso com Luís e Diego, com Milton e Lopes: para qualificar, é preciso 

desqualificar. No caso de Gabriel, Cauã, Diego, quantificar.  

Paulo Freire: Daí que também não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino 

puro das palavras, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o 

alfabetizador fosse “enchendo” com suas palavras as cabeças supostamente 

“vazias” dos alfabetizados. Pelo contrário enquanto ato de conhecimento e ato 

criador, o processo de alfabetização, tem no alfabetizando seu sujeito186. 

Ana 

 Tem que dar uma ajuda. 

Gabriel 

                                                           
185 Santos (2003, p. 53). 

 
186 Freire  (2002, p. 19).  
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É. Tem que ajudar a gente também. 

 

Gabriel tem consciência do papel da professora e principalmente da igualdade, 

não só de condições dele com Milton, mas da igualdade de direitos. Ele está ali, 

na mesma condição, tem que ser tratado da mesma forma. Não só ele tem essa 

consciência, mas os outros meninos que ele nomeia.  

Ana 

Diego e os meninos, também reclamam? 

Gabriel 

Reclama. Claro. 

Ana 

E aí vocês fazem sozinhos? Como é que faz? E aí, quando vocês reclamam, 

que é que acontece? 

Gabriel 

Não, não faz nada. ‘Nós é que tem’ que fazer. 

Ana 

Mas aí você dá conta de fazer? 

Gabriel 

Não, ué. Se eu pedi ajuda. Eu até tento, mas eu não consegui, ué. Como é que 

fica? (a recusa da ajuda). 

Ana 

Mas aí quando não consegue? Que é que acontece? 

Gabriel 

Ah, fica falando que vai te levar para Raquel, não sei o quê. Aí eu falo mesmo. 

Aí os meninos falam mesmo: “Você não ajuda.”. 

 

Ajuda, não ajuda... penso nesta palavra, “ajudar”. A palavra não seria ensinar? 

O processo de ensino aprendizagem é um processo de interação, de mão dupla, 

não se ajuda o outro. “Ajudar” traz um subentendido de que faço algo de forma 

independente e, quando não consigo, alguém me ajuda? E me ajuda porque 

peço? Em um processo de concessão? O pedido de ajuda é feito, mas é 

negado? 

Bakhtin: Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 



269 

 

ou desagradáveis, etc. A palavra esta sempre carrregada de um conteudo  ou 

um sentido ideologico ou vivencial187.  

Gabriel não tem medo de falar a verdade. 

 

Ana 

Entendi. Isso tem que... Pensar, né? E mais o quê? 

Gabriel 

Como assim? 

Ana 

Que você acha importante, que acontece. 

Gabriel 

Na escola? Ah, deixa eu ver. Ah, me ajuda aí. Faz umas perguntas aí. 

Ana 

Ah, pergunta não. O que você quiser falar, que você acha importante. 

Gabriel 

Da escola? 

Ana 

É. Você falou aí que vocês não são 100%, né? Quer dizer, tem gente na sala... 

(essa expressão está me intrigando...) 

Gabriel 

Eu acho que a professora tinha que ter mais paciência, né? 

Ana 

Então, mas quando você fala que vocês não são 100%, tem gente na sala que 

são 100%. 

Gabriel 

Os meninos não te ‘falou’ não? 

 

Os meninos pensam algo em comum sobre isso que deveriam ter falado? 

  

 Ana 

O quê? 

Gabriel: 

                                                           
187 Bakhtin (1995, p. 95). 
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Isso. 

Ana 

Um monte de menino me falou um monte de coisa. Cada um fala o que quer, 

né? Né? 

Gabriel 

É. 

Ana 

E tem gente que é 100%. Faz tudo então? Que dá conta de tudo lá? 

Gabriel: 

É. 

Ana 

É? Mas aí, esse pessoal que é 100%, não ajuda também? 

Gabriel 

Ela não deixa! Eles até ‘vai’ ajudar a gente, mas ela não deixa. 

Ana 

Mas por quê? 

Gabriel 

Não sei. 

Ana 

Mas uai, vocês pedem ela para...? 

Gabriel 

Ela fica falando que ‘nós não quer’ fazer de preguiça. Fala que ‘nós fica’ 

conversando, depois fica pedindo ajuda (A questão do comportamento aparece 

aqui). 

Ana 

Mas tem uma preguicenta aí ou não?  

Gabriel 

Assim, só tem mesmo quando a gente não quer... Quando tem... Por exemplo, 

o recreio é terceiro, segundo e primeiro, junto. Aí, ela desce primeiro.  Aí, as 

salas descem, ela quer subir com a gente. E quer pôr nós ,de novo, para copiar 

mais. Aí, tipo assim, nós nem ‘brincou’ direito. Sabe? 

 

Novamente, enunciações de injustiça, do excesso de cópia e a reclamação do 

direito de brincar, esse tempo encurtado a que Hilary e Diego já se referiram.  
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Flávia: Ainda em relação às táticas das crianças para se rebelarem contra a 

cultura escolar e suas exigências havia uma especialmente utilizada: não fazer 

nada, ou melhor, fazer muitas coisas, desde que nenhuma delas fossem as 

tarefas escolares. Dedicar-se a um tempo tido como improdutivo na lógica 

adultocêntrica188 .  

Ana 

Aí vocês querem ficar com o segundo e o primeiro. 

Gabriel 

É. Que nem todas as professoras ‘faz’, com a gente. 

Ana 

Mas não é por que vocês são maiores que eles não? 

Gabriel  

Não. É regra mesmo, assim. Sabe? Primeiro, segundo e terceiro. 

Ana 

Tudo junto? 

Gabriel 

É. 

Ana 

Mas vocês descem primeiro por quê, então? 

Gabriel 

Ah, aí é ela que tem que saber. Não sou eu. 

Ana 

Mas não tem horário marcado? 

Gabriel 

Tem. 

Ana 

Aí você sobe, reclama, reclama, reclama? E adianta? 

Gabriel 

Ah, é, né? 

Diego e Hilary também enunciaram sobre essa redução do tempo de brincar. 

Novamente a injustiça, a redução de vivenciar o cronotopo do pátio.  

Ana 

                                                           
188 Motta (2010, p. 151).  
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E nessa história aí... Que é que você ia falar? 

Gabriel 

Ahn? 

Ana 

Você fez assim ( ele fez  movimento de impulsionar  o corpo para frente).  Que 

é que você ia falar? 

Gabriel 

Nada. 

Ana 

Você fez assim. 

Gabriel 

Pode falar. 

Ana 

E nessa história aí, então, do “Não estou 100%”. Que é que você está fazendo, 

então? Que é que você está conseguindo fazer? 

Gabriel 

Mais ou menos? Ler e escrever. 

Ana 

Mas você lê ali? Se tiver que ler ali, você lê? 

Gabriel 

Aonde? Ah, sei. Leio. Por quê? Você quer que eu leia aquele quadro ali? 

  

Gabriel se oferece para ler, mas como a minha pergunta era para saber a 

resposta, não que ele comprovasse, recuso. 

Ana 

Não. Eu só estou perguntando, se você já leu frases assim. Palavra. Ou como 

é que é? 

Gabriel 

 ‘Nós faz’. ‘Nós tá’ lendo cursiva, agora. 

Ana 

Ah, já está na cursiva. 

Gabriel 

E palito. 

Ana 
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Mas você consegue ler nas duas? 

Gabriel 

Consigo, ué. Quer que eu leia ali, para você ver?  

 Entendo que Gabriel quer me mostrar seu avanço. 

Ana 

Eu quero, uai. 

Gabriel 

 “O macaco e a mola.”. “O macaco vê a mala da...”. “Mala.”. Quê ? Espera aí. 

Que eu sou assim. É por causa que tem esse negócio. Porque tem alguma 

palavras, que eu não te contei. Tipo, eu falo assim, os outros: “Ah, metido. Fica 

falando só para...”. Sabe? É que tem umas palavras, assim, que eu me enrolo. 

Entendeu? 

 

O texto aponta  para o trabalho com as sílabas e sua memorização pela 

repetição. 

 Paulo:  Os alunos não tinham que memorizar canonicamente a descrição do 

objeto, mas apreender profundamente sua significação. A memorização 

mecânica da descrição do objeto não se constitui em conhecimento do objeto. 

Por isso é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto 

e feita no sentido de memorizá-la, nem é real leitura, nem dela portanto resulta 

o conhecimento do objeto de que o texto fala189.    

 

Ana 

E como é que você faz, quando você se enrola? 

Gabriel 

Ah, tipo assim, eu dou uma paradinha e volto de novo. “O macaco e a mola. O 

macaco vê a mola. Da mala pula a mola. A mola viu a bola. A mola galopa 

como o cavalo. A mola vira a bala. Caneca fica.”. Não, fita. “Boneca e peteca. A 

bola (N?). A mola pula no pé do macaco. A mola roda, a mola pula na mala. 

Nada de mola maluca. Que mola maluca, que mala caduca. Nada de mala 

pirada. Mola diga.”.  Até que foi. 

 

                                                           
189 Freire  (2002, p. 17).  
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Penso: que tipo de texto é esse? Essa leitura mecânica que não traz sentidos 

para quem lê? É Gabriel quem se enrola ou o texto que é enrolado? Para além 

do tipo de texto, Gabriel lê!  

Ana  

                      Foi bem. E você aprendeu aqui, não?  (No laboratório)     

Gabriel 

Aqui 

 

Mas o que preciso falar é sobre essa necessidade de Gabriel me mostrar que 

sabe. Quando ele me interpela pela primeira vez, fico preocupada em não 

constrangê-lo.  Mas como ele insiste, compreendo que ele quer me mostrar seu 

avanço na leitura. Ao ler, ele lê para o outro. Mais do que isso, ele está 

enunciando sobre sua aprendizagem:  eu me enrosco, eu não sou 100%, eu 

estou neste lugar  do não aprender, mas eu consigo: “Você quer que eu leia ali 

pra você ver?” 

Se isso fosse um livro, eu pararia aqui... 

 

Ana 

Então, mas você falou que a tia Gilda te ajudou... 

Gabriel 

Ela me ajudou na questão de ler. 

Ana 

E aqui o que é que acontece? 

Gabriel 

Eu leio quadrinho também. No caso, a tia Gilda e a tia... E a tia Lili. 

Ana 

Ah tá. Junto. E agora você já está lendo assim na boa. 

Gabriel 

Isso. 

Ana 

E na hora de escrever, também vai assim? 

 Gabriel  

Acho que é. 
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Ana 

É? Ou fica mais difícil, assim, na hora de você...? 

Gabriel: 

Ah, me enrosco. 

Ana  

Tudo? 

Gabriel 

Enrosco? Mas vai? vai fazendo 

É. 

Ana 

E aí, vai passar. Ou está na dúvida ainda? Só vai saber sexta, né? 

Gabriel 

Tomara que sim, né? Tomara que sim  (A expectativa de estar fazendo de que 

dê tudo certo). 

Ana 

Olha, já pensou? O ano passado você ficou, não? 

Gabriel 

Repeti. 

Ana 

Então, esse ano... 

Gabriel 

Esse ano... 

Ana 

Ano passado você repetiu porque você não estava lendo... 

Gabriel 

É. Falta de... Faltava aula. 

Ana 

Mas tu já estava... Tu estava no terceiro. Tu repetiu o terceiro. 

Gabriel 

Isso. Não. É isso. Assim, eu já... Era pra eu ter ficado, no segundo. Aí... Por 

exemplo, minha ficha estava no segundo, mas... Sabe? Ela me chamou, bateu 

aquele negócio triste. Aí, tipo assim, comecei a chorar. Sabe? 

Ana 

No segundo? 
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Gabriel 

Ahn? 

Ana 

No segundo ano? 

Gabriel 

É. Por ter repetido. Mas eu repeti lá... Mas eu comecei a chorar lá na 

secretaria, né? A tia falou assim: “Ah, vou te dar uma chance.”. Não sei o quê. 

blá, blá, blá. Aí tá. Fui. Fiquei, fiquei, fiquei uns anos lá. Aí foi. Etecetera Aí 

depois... 

 

Ana 

Espera aí. Etecetera não. Você ficou no primeiro ano, aí, quando chegou no 

segundo, você ia repetir? 

Gabriel 

É. 

Ana 

Você chorou. Aí a tia te deu uma chance. 

Gabriel 

Isso. Aí eu briguei com a professora lá. 

Ana 

No segundo? 

Gabriel 

Ahn? 

Ana 

Do segundo ou do terceiro? 

Gabriel 

Do terceiro. Eu discuti com ela. 

Ana 

Chega para cá, que (N?), eu não estou te escutando direito. 

Gabriel 

Aí ela discutiu comigo, aí a tia me levou para o segundo ano. 

Ana 

 De novo? Não, tu foi para o terceiro... Não entendi nada.  

Gabriel 
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Sim. Ela me deu a chance, se eu não brigasse com a professora, não 

reclamasse. Entendeu? ‘Fazesse’ bagunça. 

 

O comportamento é critério de acesso e de repetição, a chance era comportar-

se, pois não se comportar significa repetir. Essa enunciação já fora feita por 

Milton antes. Gabriel se mostra perdido nesse tempo. Diz "fiquei uns anos lá”, foi 

para um ano, voltou para outro, a ficha estava em uma turma, ele em outra, há 

uma falta de compreensão de como se avança e se retrocede.  

 

Ana 

Tu estava no segundo, foi para o terceiro. 

Gabriel 

Isso. 

Ana 

Aí chegou lá no terceiro, brigou. 

Gabriel 

É. 

Ana 

Então isso foi logo no começo do ano, então. 

Gabriel 

Ahn? 

Ana 

Foi logo no começo do ano? 

Gabriel 

Não. Eu te falei. Foi, foi uns tempos, aí foi indo, aí briguei com ela. 

Ana 

Aí voltou para o terceiro. Para o segundo. 

Gabriel 

Para o segundo. 

Ana 

Aí ficou um ano no segundo. 

Gabriel 

Não, fiquei o tempo todo. Que eu já tinha repetido. Aí fiquei no segundo. Com 

essa turma de agora, que eu estou no terceiro. Fiquei com elas no segundo.  
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A sequência temporal está em um vai e volta, há avanço e retorno. 

 

Ana 

Ano passado. 

Gabriel 

 Isso.  

Ana 

Esse ano não. Esse ano está normal. 

Gabriel 

Esse ano agora não. 

Ana 

Aí do segundo você passou para o terceiro. 

Gabriel 

É. 

Ana 

Aí do terceiro... 

Gabriel 

Vou para o quarto (Responde animado). 

Ana 

Vai para o quarto agora. Ah, então está bom. 

Gabriel 

Tá. 

Ana 

E como é que está essa parte que você falou? Do comportamento? 

Gabriel 

Ah, estou tendo alguns ‘discussão’ com a tia Gilda, né? 

Ana 

Mas por quê? 

Gabriel 

Que nem eu te falei, nesse assunto aí do Milton. Das vezes que eu não ‘ovo’ 

ela falando, que é que é para fazer. 

Ana 

Mas a discussão que você diz, assim, você fala com ela, as coisas. 
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Gabriel 

É. 

Ana 

Que você não gosta, que você não acha que é legal... 

Gabriel 

                                 É. Eu não admito (Fala incisivamente). 

 

 

Bakhtin: A palavra-violência pressupõe um objeto ausente e mudo, que não 

escuta e não responde, não se dirige a ele, nem exige o seu consenso; é uma 

palavra em ausência190. 

É isso que Gabriel não admite, que a palavra seja dita como se ele estivesse 

ausente, ele está em presença e em resposta. 

Ana 

Ah. Aí quando você fala com ela, ela responde, aí você responde também. 

Gabriel 

É. 

Ana 

E aquela histórias das cartinhas, acabou? 

Gabriel 

Ah, sei lá. Agora é bolinha de gude. 

Ana 

Ah é? Já trocou? Vocês estavam com tantas cartinhas, não podia fazer... Não 

podia usar cartinha, porque tinha que usar cartinha. Brigaram por causa da 

cartinha. 

 

Houve um período que as crianças levavam cartinhas e tinham que deixar em 

uma caixa,  só sendo fazer isso permitido no recreio. Mas a brincadeira já mudara 

e o que era conflito agora nem era lembrado. As cartinhas estavam na vida e já 

tinham passado, não dava mais para ser assunto na pesquisa. 

                                                           
190 Bakhtin (S/D, S/P, no prelo).  
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Gabriel 

Oh, tia, quantas horas? Se for dez horas, já está na hora do recreio. 

Ana 

É, eu sei.  Mas não são dez horas não. Nove e vinte e cinco. 

Gabriel 

Deixa eu ficar aqui até o recreio. 

Ana 

Vamos embora, Vamos conversar. Enquanto a gente está conversando... 

Aí, quando você acha assim, que não está legal, você conversa? 

Gabriel 

Hunhum. Liga o ventilador. Está quente. 

Ana 

Está com calor? Mas aí não vai ouvir nada. Já está com essa música lá fora e 

zum, zum, zum, aí que nós não vamos ouvir nada mesmo. 

Gabriel 

‘Nós vai’ fazer alguma coisa? Alguma atividade? 

 

A palavra atividade e´ valorada no cronotopo do Laboratório. Elas vão para 

aquele espaço fazer atividades pedagógicas para aprender. 

 

Ana 

Tem? 

Gabriel 

Não? 

Ana 

A gente pode jogar um jogo 

Fora essas coisas aqui da escola, que é que você gosta? 

Gabriel 

Fora da escola? 

Ana 

É. 

Gabriel 
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Brincar, jogar bolinha de gude. Ir na (?) jogar sinuca com o meu amigo 

Anderson. 

Ana 

Você joga sinuca? 

Gabriel 

Jogo. 

Ana 

Mesmo? Não é difícil? 

Gabriel 

Não. Sinuca? Não é difícil não. 

Ana 

É? 

Gabriel 

É fácil. 

Ana: 

Eu sei lá. Eu não tenho... 

Gabriel 

É fácil, tia. 

Aqui o que é difícil para mim, é fácil para ele. 

Ana 

Você acerta? Você consegue? 

Gabriel 

Acerta. É prática, né! 

Ana 

É? Mas não tem aquela coisa do ângulo. 

Gabriel: 

Aham. Aham. 

Ana 

Consegue bater e....? 

Gabriel 

Consigo (O tom de voz é empolgado).  

Ana 

Eu só consigo bater na outra bola e olhe lá.  

(Gabriel ri e conta com orgulho) 
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Gabriel 

 Também sou mestre do baralho.  

Ana 

Mesmo? 

Gabriel 

Apostando dinheiro, ninguém me ganha. 

Ana 

O que é que você joga? 

Gabriel 

Meu tio, eu peguei esse dom dele. Ele me ensinava todos os truques. 

Ana 

Mas o que você joga? 

Gabriel 

Eu jogo... ‘Nós joga’ baralho a valer. 

Ana 

Então, mas qual o jogo? Buraco, bica? 

Gabriel 

Bisca. 

Ana 

Bisca. 

Gabriel 

 ‘Nós joga’ bisca. Aí, por exemplo, acabou o dinheiro dos meninos, está tudo 

comigo, aí eu empresto um pouquinho do meu dinheiro. Chega  lá, joga sinuca 

de dupla. Aí pá, ‘nós come’ uns negócio lá. Pega uma garrafa de dois litros, um 

salgado para todo mundo. 

Ana 

Ah, legal. 

Gabriel 

Acabou, ‘nós pega’ a bola e fica jogando futevôlei. 

Ana 

Futevôlei. Mas isso fim de semana ou quando sai aqui da escola? 

Gabriel 

Ah, direto. Todo dia. 
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Coisas que faz fora da escola, as relações fora da escola, os amigos e os 

diversos aprendizados do cotidianos, lugar em que jogar sinuca é fácil. Gabriel 

é mestre do baralho, pois tem um aprendizado que é familiar, aprendera com o 

tio. O jogo tem valor de moeda, mas a moeda serve para compartilhar num 

coletivo as coisas e comidas entre os amigos, a mésalliance. 

Bernard: Fora da escola aprendemos muitas coisas (e coisas muito importantes) 

e temos uma forma de relação com o mundo, com os outros, com o saber, com 

a linguagem, com o tempo, que é diferente daquela que se encontra na escola. 

O “aprender”, ou seja, o processo pelo qual aprendemos uma coisa, seja ela qual 

for, apresenta se sob formas várias e heterogêneas. Aprender na escola é uma 

dessas formas, específica, valiosa, mas não única. Devemos respeitar a forma 

escolar de aprender, mas reconhecer, também, que existem outras191. 

 

 

Ana 

Que delícia!  

Oh, você conhece esse jogo?(Can-Can) 

Gabriel 

Não. 

Ana 

Can-can? Eu dou quatro cartas para você, quatro para mim. Só que essas 

cartas, você só pode pôr ou o mesmo número ou a mesma cor. 

Gabriel 

Tá. É tipo... 

Ana 

Uno. 

Gabriel 

Isso. 

Ana 

Tem que esvaziar a mão. Quem esvaziar a mão primeiro, ganha. Que não tiver 

anda, que ganha. 

Gabriel 

                                                           
191  Charlot (2014, p.75). 
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Tem que falar Uno, alguma coisa? 

Ana 

Não. Aí é Can can. 

Gabriel 

Tá. 

A hora do recreio vai se aproximando... 

Gabriel 

Eu estou cheião e ninguém ganhou. 

Ana 

Pois é, você falou que ia acabar. Vai acabar. 

Gabriel 

Qual é o nome aí? 

Ana 

Can-can. Esqueceu? 

Gabriel 

E o seu nome é Ana. 

Ana 

Meu nome é Ana. 

Gabriel  

Já são que horas? 

Ana  

Quase dez. 

Gabriel 

Vamos ficar aqui até a hora do recreio? 

 

Os grupos que vinham para conversar comigo sempre mediam o tempo, 

comparavam com outro grupo e, na hora de ir, pediam para ficar mais um pouco. 

Talvez para sair da rotina da sala, não ter que prestar contas, brincar? Um pouco 

de tudo, talvez.  

 

Ana 

Você estão correndo da tia, né? 

Gabriel 
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Nós vamos, né? 

Ana 

Quinze minutos. 

Gabriel 

Ainda está gravando? 

Ana 

Falta quinze minutos. (N?). 

Gabriel 

Está gravando? 

Ana 

Que não precisava, né? 

Gabriel 

Deixa eu ouvir a gravação só um pouquinho? 

  

É interessante que Gabriel também queira se escutar! Para ouvir o que foi dito 

de forma cotidiana, ouvir a conversa que já não é mais presente, mas que pode 

projetar o futuro. Quais sentidos Gabriel daria às suas enunciações? 

Estamos ali, eu e Gabriel, e olhamos para o mesmo horizonte pesquisadora/ 

autora, sujeito/herói. Estamos no fim de nosso Romance de estrada, em que me 

encontrei com Hilary, Talita, Kevilyn, esse trio falante de meninas que estão 

sempre juntas;  Kevilyn e Talita, no jogo de posições professora / aluna, numa 

“brincadeira” de ser de professora; Hilary, que defende seu direito de brincar; 

Diego, com seus desenhos, reservado, de voz calma quase tímido; Milton, cheio 

de afirmações e verdades das quais ele mesmo duvida; Daniel Lopes, que 

enuncia para defender seu nome; Cauã, que só quer saber de palhaço e, agora,  

reencontro-me com Gabriel, que sabe tanta coisa.  

Nessas enunciações, temos alguns subentendidos. Compreendo a posição de 

Gabriel que demarca tantas outras. Tendo meu tema como foco,   olho para 

Gabriel e vejo o que só eu posso ver de minha excedência:  o herói que caminha 

por esta estrada da aprendizagem, que tem encontros e desencontros, que 

passa por provações, que carnavaliza, que é ético em suas posições... Não 

poderia aprisioná-lo em um destes cronotopos literários, pois somos muitas 

coisas, quando estamos na vida e não paramos para dizer: “serei um herói grego, 
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um herói de provação”. Não,  na vida, vamos andando e sendo surpreendidos 

pelos acontecimentos.  

Gabriel: um dia estou no banco da escola e converso com uma mulher pra matar 

o tempo, pois estou de castigo. 

Um dia vou à escola e me sento num banco para esperar a diretora, converso 

com um menino que está de castigo e, na sua escuta, compreendo sentidos que 

são valorados por mim enquanto pesquisadora.  

Aqui, no meu plano estético, posso retornar ao banco com Gabriel e 

compreender os subentendidos desta pesquisa. Só posso fazê-lo porque tenho 

como referencial a Filosofia da Linguagem que tem, na relação com o outro, essa 

compreensão de sentidos. Mas eu, como pesquisadora, escuto estes eventos de 

outra forma.   

Flávia: É um trabalho autoral, você, como autora, vai ter que fazer escolhas que 

são da sua responsabilidade, pelas quais você responde pela vida. 

Eu,  como pesquisadora-autora, posso voltar ao início e ter um olhar tangenciado 

de todo este trajeto. Posso sair deste lugar de contemplação  e voltar para o 

lugar de compenetração.  Posso olhar para os acontecimentos  como 

pesquisadora /autora. Posso olhar para este fio que fui deixando para trás, por 

caminhos não lineares.  Não retornarei mais pelos mesmos caminhos, pois 

estes, agora, já serão outros.  É diferente andar pelo caminho e olhar para o 

caminho pelo qual  andou. Só podemos fazê-lo em uma excedência de visão.  

Na produção de todo este texto vai se confirmando para mim que, ao assumir o 

pensamento bakhtiniano, assumo a alteridade e a dialogia como linhas de força 

em minha pesquisa, reconhecendo o outro como aquele que não sou eu, mas 

que está em relação comigo, em uma relação dialógica que é constitutiva para 

nós, tanto para um quanto para o outro. Ao estabelecer esta conversa, penso 

nas  palavras  de Geraldi quando enuncia no texto A diferença identifica. A 

desigualdade deforma. Percursos bakhtinianos de construção da ética   através 

da estética. 

Geraldi: O objetivo deste trabalho é correr riscos de percorrer conceitos 

formulados na análise estética para extrair consequências éticas, as 
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infidelidades possíveis e previstas pelo próprio autor, para quem a compreensão 

é uma construção do leitor a partir de suas contrapalavras (...)192 

Também lanço mão da excedência de visão, para a compreensão   dos muitos 

acontecimentos que se fizeram nesta pesquisa, para refletir sobre a escuta das 

enunciações das crianças sobre seu aprender e  vou indiciando os elementos 

que constituem esta tese.  

Ao buscar a escola para o desenvolvimento do trabalho, percebemos que a 

criança não participa dos processos que a incluem nesse espaço, não nessa 

escola, mas na instituição escola de um modo geral, pois, historicamente, a 

criança é tutelada, são os adultos que dirão o que ela precisa ou não precisa. 

Ela está em presença, mas está em ausência, pois há um outro que a define, 

que a conforma. Mas esse outro não faz isso visando, propositalmente, à 

exclusão   de algumas crianças. Ele está num processo bem maior,  está no 

grande tempo, no discurso histórico da escola e dos que ali frequentam, o 

discurso da diferença que não cabe. Como a escola ressalta a identidade, lidar 

com a alteridade é difícil, pois não há como homogeneíza-la.  

Nós mesmos só estamos aqui discutindo e valorando as enunciações das 

crianças após longo caminho de desconstrução de uma concepção de infância 

e de criança que se construiu na Modernidade. A escola também participa dessa 

construção/desconstrução e, por isso, dou relevo a esta pesquisa que busca 

compreender as enunciações das crianças sobre suas aprendizagens a partir de 

uma escuta atenta. A criança enuncia sobre o que ela sabe e o que ela não sabe, 

no contexto da escola e da vida, o que  se dá na relação com o outro. Ela sabe 

que não está lendo bem quando o outro está, como Diego e Luís, por exemplo.  

Mas esse saber vem pelo outro. Talita diz:“eu reparei que não estava lendo bem”. 

Não, Talita reparou que o outro estava lendo bem ou  lhe foi dito que o outro 

estava lendo bem e ela não.  

As crianças compreendem que são cometidas injustiças na escola, que regras 

como horário de recreio podem ser mudadas pelo professor, mas que elas não 

podem desobedecer às regras, pois haverá punição. As crianças compreendem 

                                                           
192 Geraldi (2015, p. 106). 
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que elas precisam comportar-se, pois, não se comportando, podem ficar de 

recuperação, repetir. 

 Elas enunciam que todos têm que ser tratados da mesma forma na escola. 

Quando Gabriel diz: “ela ajuda ele, tem que ajudar nós também”, ele enuncia do 

seu direito de aprender como qualquer outra criança ali, que quem vai ao 

Laboratório é quem não está aprendendo. Mas não aprendendo qualquer coisa, 

mas, sim,  ler e escrever. Elas estão enunciando, principalmente, sobre o que 

não compreendem em seus processos de aprendizagem. Temos vários 

enunciados dizendo que aprender é ler e escrever. Como se lê, como se 

escreve? Quem lê, escreve; quem escreve, lê? Cópia é escrita? Se juntar as 

letras, lê palavras?  Se montar as sílabas,  escreve? “Tem que saber o alfabeto, 

ler escrever e comportar, só isso”, diz Milton. Alguém se alfabetizará sabendo só 

o alfabeto?  É só isso ou não é nada disso? Aqui se apresenta um elemento de 

grande importância: a criança não tem pistas de como ela pode aprender a ler e 

escrever, pois suas hipóteses não se confirmam.   

Mas, ao enunciar essas hipóteses, elas também enunciam seu esforço para 

realizar o que é pedido nesses dois cronotopos, escola e laboratório. Elas estão 

tentando, buscando, melhorando, estão enunciando sobre o que conseguem 

aprender do que é esperado da escola: ler e escrever. Suas tentativas e 

pequenos feitos, para elas, são avanços. Antes, Diego não conseguia, agora lê 

um cadinho melhor; Talita agarrava, mas agora lê melhor    e, por fim, quando 

Kevelyn diz, um novato lá na sala, tem que pegar ele também, tia. É. Escreve  

tudo agarrado. 

 ela está enunciando que sabe  estou ali para ouvir quem não aprende.   O 

menino novo não sabe, então, ele tem que ir ao laboratório.  Ela tem consciência 

de que ali é o lugar para quem não sabe, não aprende: quem escreve agarrado, 

quem enrosca, quem não sabe montar palavra, quem não sabe juntar palavra 

vai para o Laboratório de Aprendizagem, lá também é preciso ler e escrever e 

ela me diz porque estou ali para escutar.  

Estou ali à escuta   e o Gabriel me diz: “eu me enrosco”, “eu não sou 100%”, 

mas, quando ele insiste em me dizer que pode ler, o que ele está enunciando é 

que ele consegue:  “Você quer que eu leia ali pra você ver?”  
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São nas enunciações das crianças que escutamos durante estas conversas das 

quais você também participa, como leitor, que esta tese afirma:  a criança 

compreende a sua exclusão a partir da posição que ela ocupa na escola, nos 

discursos que se materializam em lugares físicos como o Laboratório de 

Aprendizagem.  

Então, digo que não me posiciono com relação ao laboratório,  ou ao  

atendimento, mas me posiciono com relação às suas lógicas excludentes.  O 

atendimento externo, o laboratório dentro da escola e  projetos compensatórios 

são materializações de uma concepção excludente  que tem visto, na 

temporalidade instituída por  discursos das diversas áreas do conhecimento, das 

legislações externas, da repetição de  discursos sem a reflexão sobre o que 

carregam seus enunciados, a criança como coisa. Se não se muda a concepção, 

desconstruo o atendimento externo, construo o laboratório; se desconstruo o 

laboratório, que outra cerca irá se erguer? As orientações para o laboratório 

estavam cobertas de boas intenções, mas o que se fez foi vestir o velho com 

roupa nova.  

“Você não vai encontrar nada de extraordinário aqui” dizia a professora na 

pesquisa de Mylene. Ela, ao seu modo, enunciava que não havia mudança, que 

o que estava lá era mais do mesmo.  

Causou-me contentamento saber que Lopes lia, ouvir Gabriel ler, mas o 

contentamento de sua professora de sala não seria maior, se ele tivesse 

aprendido lá. A lógica de um ensino diferenciado não deveria ser a lógica da 

escola e não de um espaço da escola? E se há um espaço da escola para 

aprender a ler e escrever, um Laboratório, não deveria ser para experiências de 

leitura e escrita de toda a turma?  Não poderia, inclusive, acontecer em sala?  

Gabriel quer se escutar. Ao ouvir sua voz no gravador, o Gabriel que escuta o 

Gabriel já é outro. Ele pode  fazer um excedente de visão sobre o Gabriel que 

enunciava na conversa.  

Acho que, com a escola, não é diferente. A escola está em seu movimento 

cotidiano, as funções administrativas, as pedagógicas, resolver problemas de 

toda ordem e cumprir seu papel de ensinar a aprender, ensinar a aprender ler e 

escrever, compartilhar o que temos de acúmulo de conhecimentos, de herança 
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cultural. Mas alguma coisa está emperrando, pois as crianças não estão 

aprendendo. Como as crianças, a escola também tem poucas pistas: é a 

alfabetização? É o comportamento? É a avaliação? São os métodos?   Como as 

crianças, a escola também ficará neste lupino, laboratório, atendimento, 

exclusão...A escola precisa parar e escutar suas crianças enunciarem!  

Marisol: Minha reflexão tem o nome de O AMOR EM TEMPOS DE ESCOLA e 

justifico. Ser convidada a dialogar sobre Linguagem, Educação e Ética se faz na 

possibilidade aberta por duas falas: a primeira do Wanderley, quando ele nos 

conclama a pensar os conceitos bakhtinianos no campo educativo, de modo a 

não transplantá-los simplesmente; e a fala do Miotello, quando nos solicita a, 

mais que olhar os conceitos bakhtinianos, olhar a vida a partir de um olhar 

bakhtiniano para a vida193. 

Neste momento de reflexão, não posso deixar de dizer do que aprendi com a 

professora Marisol, com o grupo Atos, bem como com  todos os conversadores 

bakhtinianos com quem dialoguei.  

É preciso dizer que, quando se conhece, não podemos mais ignorar que quando 

nos alteramos com um conhecimento uma pessoa, um acontecimento, não é 

possível voltar atrás. Aqui, o modo de fábrica não existe, não se zera o ser 

humano. Se existe algum lugar em que as experiências são cumulativas, este 

lugar é o próprio homem, que, em função de suas vivências, pode mudar seu 

futuro, pode projetar, pode também desistir ou insistir, pode compreender.  

Aqui acato os duas premissas trazidas por Miotello e Geraldi: ver com olhos de 

Bakhtin. Ao fazê-lo, automaticamente, aceito a premissa de Geraldi, pois, se 

olhamos com olhos de Bakhtin para a educação, não há como transplantar 

conceitos bakhtinianos, só há como vivenciá-los.  

Ao dizer isso, estou em consonância com Marisol, quando ela diz, ainda,  

Marisol: meu argumento baseia-se que não se devem tomar os outros como 

tolos, e que nas escolas, cotidianamente, a vida dialoga em atos amorosos, de 

amizade e coragem, e que é necessário formar agentes potencializadores 

                                                           
193 Mello (2017, p. 13).  
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desses diálogos e encontros existentes entre os sujeitos que na escola vivem e 

criam a cultura, a vida e a história, apesar da lógica vigente194. 

Ao entrar nesta escola recebida por diretora, coordenadora, professoras, a lógica 

do amor de Bakhtin estava presente. Elas  não se eximiram de seu lugar de 

contribuição, permitindo que entrássemos, que tivéssemos acesso aos 

momentos de intimidade de uma sala e de conversa com as crianças. Esta 

escola não nos tutelou, andei livremente por ela  e conversei com  vários de seus 

sujeitos.  As crianças, em suas conversas, não se mostraram coibidas ou 

temerosas, colocando suas opiniões, seus agrados e desagrados com relação a 

pessoas, espaços, atividades e ações.  Essa comunidade escolar aberta a 

pesquisas busca este dialogo em atos amorosos de amizade e coragem 

necessárias para formar agentes potencializadores de mudanças:  Gabriel, 

Diego, Hilary, Cauã, Talita, Daniel, Kevilyn, Milton, que, em suas enunciações,  

possibilitam-nos uma compreensão de suas visões de mundo sobre a escola, 

aprender e não aprender, sua vivência nos cronotopos da escola e do 

laboratório, sua vida cotidiana, nestes acontecimentos, que foram nossos 

encontros, nossas conversas. Aqui, só posso agradecer-lhes e, em meu ato 

responsável, levar minha compreensão do que escutei de seus horizontes, para 

que, como eles me alteraram, possa também alterar a escuta de quem vier a 

participar dessas conversas.  

Se vocês se sentaram neste banco comigo agora e olharem para suas escolas, 

vocês verão Gabriéis, Hilarys, Talitas, Kevilyns, Cauãs, Miltons, Diegos, Daniéis 

enunciando.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 Ibidem, p. 14 
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4. ACABAMENTO PROVISÓRIO 

 

 

Depois da qualificação, muitas conversas se sucederam com muitas pessoas, 

com as crianças e, obviamente, com autores Apresentei para vocês, logo lá no 

começo, quando conto sobre minha entrevista de entrada, que minhas questões 

eram: como a criança que é nomeada e encaminhada percebe este processo? 

Como ela relata o lugar do atendimento? Este lugar para ela se configura como 

lugar de aprendizagem ou de sofrimento? Como são suas relações com o outro 

que a atende? O que ela pensa sobre a escola? Qual seu discurso sobre sua 

própria nomeação? Assim, o que eu pretendia era compreender, a partir das 

vozes das crianças nomeadas e encaminhadas, qual é o lugar do atendimento 

em suas vivências.  

Na qualificação, já com os estudos bakhtinianos, trouxe como questão: quais 

eram as enunciações das crianças sobre seu processo de aprender, ou não 

aprender? Como pontuou Miotello, queria escutar as enunciações das crianças 
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para compreender os sentidos que elas trazem não só sobre o lugar do 

atendimento, mas sobre o aprender, sobre suas vivências na escola e na vida. 

Houve uma mudança porque, como a pesquisa não é congelada, eventos e 

acontecimentos vão transformando a questão que, para mim, parece com 

aqueles desenhos da Gestalt, você está vendo o que está ali, mas ali tem mais 

coisa que vai se revelando! Aqui, nestas questões, as coisas não estão 

excluídas, elas fazem parte do que vai se revelar.  

A questão de estudo é sobre as enunciações das crianças, sobre suas vivências 

na instituição escolar enquanto crianças que não aprendem, que estão em um 

lugar diferenciado das crianças ditas” normais”, por não terem  aprendizagens 

esperadas em um tempo cronológico esperado. Então, aqui são as enunciações 

das crianças que sofrem diferentes qualificações de fracasso escolar e que 

trazem em suas enunciações uma contrapalavra. Elas estão enunciando em 

resposta, pois existe uma força contra a qual a criança se coloca e responde. Há 

um movimento de tensão entre o lugar em que são colocadas: a não 

aprendizagem e o lugar de onde respondem com suas enunciações que 

contradizem esse lugar. O Laboratório de Aprendizagem perde força na 

pesquisa,  pois ele é  um lugar físico que revela o lugar da exclusão, ele é o 

carimbo da não aprendizagem, o lugar de resposta da criança é que se torna o 

mote da pesquisa   A criança não está respondendo ao igual, pois não seria 

contrapalavra, mas concordância. Ela está em resposta a um discurso 

institucional que aparece no grande tempo: existem crianças que não aprendem 

e elas devem frequentar lugares diferenciados para aprender, mas responde 

também ao pequeno tempo que é o cotidiano na escola, às regras, à metodologia 

de ensino e às pessoas que as colocam e tentam tirá-las desse lugar.  A tensão 

de forças está colocada. A diferença é que a palavra da criança não tem o valor 

da professora, da instituição ou do discurso histórico. 

 Nesse contexto, a nossa posição como pesquisadora é de escutar pelo lugar do 

excluído. Tem um sujeito e ele está enunciando, mas não há escuta para suas 

enunciações. O centro do trabalho é revelar a autoria das crianças quando elas 

enunciam, pois isso altera sua posição discursiva  em relação às outras vozes, 

pois elas são equipolentes. Para demonstrar que essas vozes são equivalentes, 
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revelar que a criança tem autoria, há implicações teóricas. Essa teoria é ativa, 

ela não está dissociada da vida.  

Aqui, não quis fazer o apagamento do processo inicial. Por isso, mantive as 

discussões da qualificação em que trazia apenas um evento inicial: a conversa 

no banco. Essa conversa orientou todo o processo de escrita naquele momento, 

foi decisiva para a escolha da metodologia, foi um momento de reflexão e de 

escuta de outros qualificados que contribuíram com seus estudos e seu 

excedente de visão sobre meu trabalho.  

Assim, o trabalho está composto de dois momentos, o primeiro em que existe 

um pensar sobre a teoria, sobre a metodologia, sobre o modo de dizer e um 

segundo momento em que, fortalecida pela qualificação, busco trazer os eventos 

que vivi cotidianamente com as crianças para pensar sobre e desenrolar a 

questão de pesquisa  

Logo na transcrição das conversas, encontrei-me com   a questão da escuta de 

minha escuta, em que, numa perspectiva unívoca, com resquícios de entrevista,  

tentei conduzir o processo hierarquicamente, fazendo uma reflexão de como é 

fácil escorregar entre o que se teoriza e o que se pratica.  Encontrar-se com o 

outro pede cuidado, pede um excedente de visão, demanda  afastar-se e se ver 

de outro lugar para voltar ao seu lugar e se alterar.  

O lugar da leitura e da escrita nas enunciações trouxe a escuta de um 

aprendizado de codificação/decodificação do código e revelou a falta de pistas 

das crianças de como elas podem aprender ou qual seu papel nesse processo, 

mostrando uma lupa no espaço/tempo escolar em que estão tentando, 

entendendo, aprendendo, mas que não são cem por cento. Nesse processo, 

estão em contínuo aprendizado, temendo o retrocesso em períodos de 

recuperação, provas e avaliações.  

O Laboratório se mostrou como um cronotopo dentro do cronotopo da escola, 

em que o espaço/tempo e a valoração do sujeito empurram a criança para 

dentro, separando-a do todo, como uma cerca invisível, que separa os que 

aprendem e os que ainda estão aprendendo.  

Ao utilizar o estilo conversa para o gênero tese, foi possível ouvir sobre o tema 

estudado e ainda participar de temas trazidos pelas crianças e suas lógicas 
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infantis. Algumas enunciações causaram espanto, como as feitas por meninos e 

meninas do grupo com relação a Daniel, “o Lopes”, que nos revelaram o 

apontamento da diferença dentro da diferença, um terceiro cronotopo dentro do 

cronotopo que já demarcava a valoração das crianças.  O trabalho também 

trouxe a surpresas da leitura de Lopes e do reencontro com Gabriel, a criança 

que eu encontrara no banco e que, em suas enunciações, mostrou com saber o 

que, na prática, é uma arena de sentidos.  

A teoria utilizada para se pensar o tema de forma ética, estética e epistemológica 

foi a filosofia da linguagem que tem, como principais autores, Bakhtin, 

Volochínov e Medeveidev, bem como outros que se fizerem necessários para 

nosso debate. Para os sujeitos da pesquisa, a partir de metodologias que não a 

emudeçam, usamos, como estilo, o gênero discursivo conversa, que 

entendemos ser o melhor gênero para as enunciações e para manter uma 

horizontalidade com os sujeitos.  

Aqui chego à compreensão da  tese que defendo  e que enunciei no começo 

deste texto:  a criança é potente em suas enunciações sobre seu aprender/não 

aprender, que ela tem consciência de sua exclusão pelos posições que ela ocupa 

na escola e que, a partir de sua escuta, podemos repensar nossas relações tanto 

com a criança como com seus processos de aprendizagem.  

É preciso, ainda, compreendê-la como sujeito de pesquisa que tem autoria e a 

relevância de seus conhecimentos sobre a realidade que vivencia como 

importante ponto epistemológico em termos da construção de metodologias de 

pesquisa e conhecimentos científicos. 

Esse posicionamento se torna relevante, tanto para os estudos da educação 

inclusiva, para os estudos da infância  e principalmente da linguagem. 

  

4.1 Conversa marcada. O que fazemos depois do fim da pesquisa?  

Em meus estudos de no doutorado sanduíche na França, na Université Cergy 

Pontoise,  participei de uma série de encontros de seminário e metodologia em 

turmas diferentes,  de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado, 

em campi diferentes, cada um tinha uma perspectiva. Além de aprender sobre 

como  essa Universidade  desenvolve seus trabalhos de pesquisa,  



296 

 

impressionou-me bastante a seriedade com que alunos e professores encaram 

a questão da participação e, principalmente, da devolução dos achados de 

pesquisa, que ocorre em momentos ainda durante a pesquisa. Em conversas 

com o professor Gilles, que trabalha com outros grupos aqui do Brasil, ele 

destacou que nossa devolução está na própria pesquisa no retorno do estudo 

para a comunidade científica, o que também é uma forma de intervenção. Em 

nossas discussões sugiram questões:  

Gilles: Que esta situação nos diz da situação geral desta temática. Estas 

situações nos obrigam a ver de outra forma: o ponto de vista é o ponto de vista 

da pessoa, profissional, da instituição ou, no nosso caso, a criança. Mas que 

importância tem escutar as crianças, se a instituição não ouvir o que você ouviu? 

Claro que você vai definir isso com sua orientadora. 195 

Mas o que você pensa?   

Gilles: Que é muito importante retornar e ouvir: “Olha o que você disse, veja o 

que eu compreendi, é isso mesmo?” O que o profissional pensa desta situação? 

O que a instituição pensa desta situação?196 

Em meu caso, ao retornar do doutorado sanduíche  para a finalização da tese,  

em conversa com a orientadora, trouxe esta minha inquietação. 

Compreendíamos isso como nosso ato responsável, as instituições de ensino 

envolvidas (Universidades, Secretaria de Educação e escolas) órgãos de 

fomento (CAPES), mas, principalmente, os sujeitos participantes da pesquisa. 

Assim, a primeira ação após aprovação da banca examinadora, de ser levar o 

material produzido para os participantes em uma roda de conversa, na qual 

poderemos dialogar a nossa compreensão, mais uma vez, compreendendo os 

sentidos trazidos por eles.  Os profissionais, as crianças estão dentro da 

situação, eles também precisam fazer esse olhar tangenciado... 

Neste trabalho, trouxemos a enunciação da criança sobre seu horizonte 

espacial, seu ambiente, sua vivência na escola. Não existem verdades,  mas  do 

lugar que as crianças olham, é isso que elas veem, que elas enunciam, elas 

estão em resposta, como já colocamos. Mas, para cada palavra, há uma 

                                                           
195 Orientação 19/05/2017 
196 Idem 
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contrapalavra, não é o que diz o projeto politico pedagógico da escola ? Por isso, 

é preciso  retornar para que a escola possa fazer essa escuta e  possa refletir, 

compreender, para, também, estar em resposta. Dar sua contrapalavra. Essa 

conversa já está marcada. 

Entrei e saí por muitos lugares, Não tenho mais um novelo na mão e, sim, o fim 

de um fio, mas suficiente para chegar até o mastro onde está a outra ponta. Tiro 

a que está amarrada e junto as duas pontas, visualizo o caminho percorrido pelo 

fio até encontrar sua ponta ... poderiam ter sido tantos outros! Pego a ponta 

desamarrada do mastro e começo a enrolar, ainda posso ver a outra ponta 

sumindo pela bifurcação... e penso: acabamento provisório! 

Estou quase acabando de enrolar, quando ouço uma voz que me pergunta sem 

cerimônia: 

Está perdida? 
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