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Este texto trata da investigação realizada por um grupo de pesquisa1 que iniciou 

seus estudos a partir de preocupações com questões disciplinares, tema presente nos 

Cursos de Licenciaturas e nas escolas em geral. Tema esse que foi sendo desdobrado em 

outras dimensões que compõem as práticas curriculares implicadas nos processos de 

aprendizagens e socialização na constituição do sujeito aluno. A pesquisa utiliza uma 

abordagem de cunho etnográfico, instrumentos analíticos pós-estruturalistas associados 

a Foucault e a pesquisas vinculadas aos Estudos Culturais. 

Desde 2002, a investigação se concentra em uma escola municipal2, aonde as 

políticas de inclusão vêm criando espaços e estratégias para ingresso, atendimento e 

permanência de populações habitualmente excluídas das escolas regulares. Alunos esses 

alocados no momento de sua chegada na escola nas chamadas Turmas de Progressão 

(TPs) 3. 

No período de 2002 a 2005 este grupo de pesquisa estudou como a escola estava 

inovando sua organização administrativo-pedagógica, em termos do uso dos espaços e 

tempos, na tentativa de diminuir os conhecidos e preocupantes chamados problemas de 

aprendizagem e indisciplina. Também foi foco de estudo, o modo como os alunos 

vinham percebendo as estratégias acionadas pela Escola Ciclada4 e as propostas das 

TPs, buscando apreender também suas expectativas em relação às possibilidades de 

promoção para as chamadas turmas regulares.  

A percepção de que nas escolas é preciso dar aula para quem não sabe ser aluno 

e aluna e não está naturalmente disposto a fazer este papel e que “a naturalização deste 

processo [tornar-se aluno] só se dá via ensinamentos” (Milstein e Mendes, 1999, p. 103) 

                                                 
1 Grupo constituído desde 1992, sediado em uma Universidade Federal do sul do país.  
2
 Tem um corpo docente com cerca de 30 professores, incluindo a equipe diretiva e pedagógica. Atende 
em média 300 alunos, sendo que mais de 40 deles têm alguma necessidade educativa especial. 30% dos 
alunos são moradores das casa–lar da FASERGS, multirepetentes das escolas seriadas e alunos com 
problemas de desenvolvimento e desorganização mental, de autismo, de epilepsia, de transtorno de 
desenvolvimento global, de seqüelas de HIV, entre outras. 
3 As TPs da Escola Cidadã da SMED/POA, propostas nas gestões da Administração Popular, são vistas 
como espaço de atendimento provisório de alunos com defasagem entre idade cronológica e nível de 
conhecimento. 
 4 Ver Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre,1996.  
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levou-nos como grupo a privilegiar o estudo da construção dessa categoria aluno através 

dos processos de inclusão, disciplinamento e subjetivação. Para tanto, em 2006-2007, o 

grupo investigou o funcionamento dos dispositivos pedagógicos5 implicados no 

processo de constituição, regulação e controle dos alunos na referida escola, a partir, 

prioritariamente, dos estudos de Michel Foucault e Jorge Larrosa sobre o processo de 

governamentalidade6.  

Na escola estudada, o tornar-se aluno era um processo intencionalmente 

planejado, priorizando espaços de escuta das falas dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar, com ênfase em práticas de diálogo entre a equipe diretiva e alunos, 

entre alunos com e sem mediação de adultos, entre alunos e alunos e professores nas 

assembléias das turmas, entre alunos e professores nas preparações e participações nos 

Conselhos de Classe, espaços privilegiados de auto-avaliação, avaliação da turma e de 

avaliação coletiva da instituição.  

Ao longo da investigação percebemos a apropriação paulatina pelos alunos de 

falas e condutas escolares o que permite inferir que um espaço de escuta pode ser visto 

como um possível promotor da permanência e da construção de alunos de um 

determinado tipo. Na instituição os alunos são instados a agirem sobre si mesmo em 

diferentes processos de disciplinamento. Numa perspectiva foucaultiana percebe-se que 

para um indivíduo tornar-se aluno é preciso considerar as técnicas de dominação bem 

como as técnicas do eu no micro espaço que é a escola.  

No período citado (de 2006 a 2007) a investigação centrou-se nas turmas 

chamadas de Docência Compartilhada. A Docência Compartilhada foi uma das 

inovações adotadas na escola a partir de 2006, sendo organizada com o coletivo dos 

professores dos I, II e III Ciclos, como forma de viabilizar a inclusão de alunos 

portadores de necessidades especiais oriundos de TPs, em turmas regulares. A referida 

forma de enturmação teve como objetivos além de desconstruir a segregação escolar, 

valorizar a diversidade - a inclusão na instituição é entendida como a aceitação da 

diversidade em seu sentido mais amplo - visando aprendizagens de todos os alunos. Os 

conceitos de normalidade e de homogeneidade, fundamentos da escola moderna, vêm 

sendo constantemente problematizados naquela instituição. Na escola os estudos 

                                                 
5 Termo usado no sentido proposto por Larrosa (1994:57): "qualquer lugar no qual se aprendem ou se 
modificam as relações que o sujeito estabelece consigo mesmo. [...] sempre que esteja orientado à 
constituição ou à transformação da maneira pela qual as pessoas se descrevem, se narram, se julgam ou se 
controlam a si mesmas". 
6 Para Foucault (1990: 49) a governamentalidade é entendida como "[...] contato entre as tecnologias de 
dominação dos demais e as referidas a si mesmo [as tecnologias do eu]". 
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apoiaram-se nas idéias de alguns autores como Batista (2006) e Beyer (2006), entre 

outros que sugeriam a participação de pelo menos um segundo professor, junto às 

turmas, bem como a exigência de um número menor de alunos, para permitir 

intervenções mais pontuais, considerando as características e necessidades dos mesmos. 

Tais medidas tornam visível a simultaneidade das táticas modernas de individualização 

e homogeneização postas em ação para conduzir as condutas dos alunos, com a 

finalidade de capturar, especialmente, aqueles que se afastam da normalidade. É 

importante lembrar que a proposta de TPs, quando criada, representou uma alternativa 

para lidar com as diferenças. Entretanto, com o tempo, tais turmas passaram a ser vistas 

de modo preconceituoso, tendendo a segregar e rotular os alunos, produzindo efeitos 

negativos na auto-estima dos mesmos e não promovendo avanços significativos em suas 

aprendizagens. Esse foi um dos motivos que gerou o projeto da Docência 

Compartilhada com a finalidade de inserir os alunos das TPs em turmas regulares com a 

participação de mais de um professor nas referidas turmas. Para a implantação oficial do 

referido projeto foi encaminhado um documento à SMED/POA, visando além da 

solicitação de contratação de mais professores, comprometer a Secretaria com as 

políticas de inclusão defendidas.  

No primeiro semestre de 2008, a reflexão sobre a fala e a escuta como 

dispositivos pedagógicos utilizados pela escola continuou sendo privilegiada em nossos 

estudos. Essas práticas escolares não são novas, integram a maquinaria escolar 

inventada pela modernidade. Porém, as perspectivas pós-modernas proporcionam 

instrumentos para tornar visíveis tais processos de disciplinamento e subjetivação 

reconhecendo neles a produtividade dos dispositivos pedagógicos. É nesse sentido que a 

pedagogia precisa ser vista não como um espaço neutro ou não problemático de 

desenvolvimento do sujeito, "mas como produzindo formas de experiência de si nas 

quais os indivíduos podem se tornar sujeitos de um modo particular" (Larrosa, 1994, p. 

57). Modos de ser difundidos discursiva e historicamente na sociedade ocidental cujo 

efeito desejado é a aquisição da civilidade. Um modo de ser sujeito aceito socialmente e 

visto como capaz de uma convivência civilizada. Dimensões constitutivas das práticas 

escolares nem sempre percebidas em sua complexidade pelas instituições.  

Em relação a essas práticas, a escola parece ter um desafio: olhar para as 

produções (textos, desenhos, cartazes...) e as falas dos alunos com o propósito de 

colocar em discussão o fazer escolarizado. Ou seja, que escutas fazer daquilo que 

emerge das produções para repensar as práticas escolares? Num projeto pedagógico que 
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pode ser resumido no princípio diferença não é deficiência, que condições serão 

necessárias às práticas escolares, a fim de que exerçam uma ética voltada à liberdade 

dos indivíduos?7 

Tais questionamentos, bem como as diferentes tentativas de reformulação na 

organização das turmas de Docência Compartilhada, visando dar conta das dificuldades 

enfrentadas pela instituição, com a chegada de um número significativo de alunos 

incluídos tanto no II como no III Ciclo, moveram os estudos do grupo durante o ano 

letivo de 2008.  

O presente artigo investiga as condições de leitura e escrita dos alunos do III 

Ciclo em face de preocupações do corpo docente com o tema a partir de produções 

textuais dos mesmos. Visa ainda, exercitar uma leitura desses materiais com os 

professores para qualificar sua atuação docente e colaborar na construção de projetos 

pedagógicos para os alunos reais da escola.  

 

A produção textual de alunos do III ciclo: práticas pedagógicas orientadas e 

seus efeitos nas aprendizagens – um recorte da pesquisa 

 

Em janeiro de 2008, em reunião com a Equipe Diretiva da Escola, o grupo dava 

início ao planejamento das atividades de pesquisa. Dentre as questões levantadas, foi 

destacada a preocupação com as condições de leitura e escrita dos alunos que estavam 

chegando no III Ciclo. Em decorrência, surgiu o interesse em se fazer um recorte 

investigativo que focalizasse a expressão escrita desses alunos, uma vez que, muitos 

deles, já haviam vivenciado uma experiência mais extensa de aprendizagens. 

Foi proposto, então o subprojeto “A Produção textual de alunos do III Ciclo: 

análise dos efeitos das aprendizagens construídas e proposição de estratégias 

pedagógicas com vistas a avanços no processo da escrita”. 

Faz-se necessário explicitar, aqui, a concepção de linguagem que orientou o 

estudo. Entendemos a linguagem como discurso, a língua falada e a escrita como 

práticas discursivas, historicamente contextualizadas, as quais produzem as coisas que 

pensamos, fazemos, dizemos, escrevemos. Vemos a linguagem, portanto, como uma 

                                                 
7 Liberdade foucaultiana entendida como “a experiência da novidade, da transformação, da transgressão 
dos limites, do ir mais além daquilo que somos, da invenção de novas possibilidades de vida”. (Larrosa, 
2000, p.332). 
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forma de produção constante de sentidos. Isto é, falar e argumentar, ler e discutir, 

produzir textos, analisar a trama discursiva dos textos lidos e produzidos. 

O contato com a produção textual dos alunos e uma análise lingüístico-

discursiva detalhada desse material nos daria indícios dos efeitos das práticas 

pedagógicas desenvolvidas, bem como da competência textual dos mesmos. Teríamos, 

assim, condições de apresentar e discutir alguns fatores de tensão no processo didático-

pedagógico que envolve a escrita. Como exemplo, podemos citar concepções 

circulantes sobre o que significa escrever bem. Chamamos a atenção para o fato de que, 

muitas vezes, tais concepções são “assépticas”, ou seja, não consideram aspectos 

contextuais (quem, onde, em que condições, etc.). Além disso, “erros” de escrita ainda 

são muito focalizados como problemas e não como indícios de lógicas interessantes, de 

aprendizagens em curso.  

Proporíamos uma inversão de posição: ao invés de garimpar o que os alunos 

ainda não sabiam/sabem, passaríamos a ler textos com um olhar investigativo, buscando 

interpretar as aquisições, o que eles estavam demonstrando por meio daqueles indícios; 

enfim, passaríamos a interrogar a multiplicidade de construções rumo aos acertos e 

faríamos investimentos em estratégias adequadas ao desenvolvimento da escrita.  

Nesta direção procuramos destacar a importância de um trabalho analítico 

constante das produções textuais escolares com vistas à formação de professores leitores 

de textos infantis e, ao mesmo tempo, buscar sinais concretos das aprendizagens 

construídas pelos alunos dessa etapa da escolarização inicial, no intuito de qualificar as 

intervenções pedagógicas.  

Em suma, nossos objetivos foram os seguintes: formar professores leitores de 

textos infantis e juvenis; ler e analisar um conjunto de textos de alunos do III Ciclo; 

discutir as análises com a equipe diretiva e, inicialmente, com professores das turmas do 

III Ciclo; propor seminários de estudo e debater as leituras indicadas; elaborar 

coletivamente propostas de intervenção pedagógica. Para tanto, participamos de 

reuniões nas quais elaboramos propostas, sugestões de títulos de produção textual que 

seriam aplicadas pelos professores, tendo como norte o gênero textual narrativa.  

Por que a escolha desse gênero? Porque as narrativas apresentam uma estrutura 

conhecida, desde muito cedo, pelos alunos, além de serem largamente adotadas na 

escola como exercício de produção textual. Supostamente, escreveriam de forma mais 

desenvolta. A potencialidade das narrativas escritas vem sendo reconhecida em estudos 

acadêmicos, pois geram, reproduzem, legitimam significados: marcas textuais próprias 
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da cultura escolar, desejos, fantasias, valores, cuidados, rituais, relações de poder. Elas 

também apontam modos de ser menino e menina na escola, na família, entre outras 

instâncias sociais (Dalla Zen, 2006).  

Obtivemos, então, uma amostra significativa de textos dos alunos do III Ciclo no 

início do ano letivo. Essa seleção privilegiou uma proposta que suscitou receptividade 

por parte dos alunos. Na ocasião, o título escolhido foi “O pior dia da minha vida”. Em 

seqüencia, procedemos à análise do material, objetivando uma discussão sobre os 

mesmos com os professores, para posterior proposição de leituras e de seminários de 

estudo com vistas à elaboração de propostas de intervenção.  

Para exemplificar as análises, inserimos aqui apenas uma síntese dos achados 

nesses textos.  Quanto à moldura8, houve presença de “selos escolares”: cabeçalho, 

títulos. Os textos, em torno de 100, de um modo geral, foram extensos (variaram entre 7 

e 36 linhas).  

No que se refere ao gênero textual e às temáticas abordadas, os alunos 

responderam bem à proposta de produção textual escolhida. Os textos foram 

configurados de acordo com o gênero textual indicado (narrativa). Apresentaram 

narrabilidade (as escritas mostraram que eles tinham algo importante a dizer...) e 

temporalidade, direta ou indiretamente marcada (ex. No ano de 2007... Certo dia...). 

Havia um narrador em primeira pessoa (coerente com o título proposto). As abordagens 

variadas delinearam subjetividades, autoconfissões, mazelas/dilemas vividos, através de 

redescrições muito ricas do real. A família foi bastante citada, como ícone de porto 

seguro/afetividade. Também a morte esteve fortemente visibilizada em várias histórias.  

Em se tratando de coesão e coerência, os alunos já superaram o uso restrito de 

conetivos tais como E, AÍ, E DAÍ; já adotam outros elementos de ligação (referenciais e 

seqüenciais): expressões adverbiais, nexos, repetição, pronomes. Escrevem de modo 

coerente, com bastante detalhamento; isso se percebeu, também, pela utilização do 

campo semântico relacionado com o tema desenvolvido.  

Quanto à sintaxe, não houve questões de concordância que prejudicassem a 

compreensão das idéias. Já sabem que os sinais de pontuação existem, e estão tentando 

aplicá-los; algumas vezes o fazem de acordo com as convenções. Usaram mais a 

pontuação externa e ainda escrevem parágrafos em grandes blocos de escrita. 

                                                 
8 Elementos gráficos (verbais /não-verbais) presentes na produção, que compõem o cenário do texto – 
marcas, desenhos, extensão, recados (Dalla Zen, 2006). 
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No que tange ao desenvolvimento ortográfico (Morais, 1998), encontramos 

grafias gerando transcrição da fala, variantes lingüísticas de idade, grupo social, bem 

como soluções de escrita mostrando desconhecimento de princípios gerativos (regras, 

regularidades: ex. uso de M antes de P e B), assim como aquelas evidenciando hipóteses 

em caso de irregularidades, ou seja, casos para os quais não há uma regra (ex. cituação 

em vez de situação). Vale destacar que tais soluções são utilizadas comumente, em 

maior ou menor escala, em textos, por alunos de diferentes contextos socioculturais.  

Após o encontro de apresentação dessas análises textuais, foram propostos aos 

professores seminários de estudo com base em discussão de leituras previamente 

indicadas, com vistas à qualificação das intervenções pedagógicas. Vários materiais 

teórico-metodológicos foram encaminhados à escola. O princípio norteador da equipe 

diretiva e das pesquisadoras, compartilhado com os professores, era o seguinte: os 

alunos evidenciaram um rico percurso de construção da escrita, mas podem avançar, 

evidentemente, considerando-se as singularidades de cada um. Tais seminários, por 

decisão da escola, aconteceram abrangendo todos os professores, para nossa grata 

surpresa (I, II e III Ciclos - manhã e tarde). Constituiu-se, assim, um grupo de trabalho 

interdisciplinar, o que, sob nosso ponto de vista, incrementou positivamente a 

experiência de Docência Compartilhada, envolvendo especialistas nas áreas de estudo e 

generalistas/pedagogos. Vale destacar que os autores dos textos analisados foram alunos 

de muitos desses professores, o que permitiu aos mesmos identificar os efeitos do 

trabalho didático-pedagógico empreendido em etapas anteriores.  

Como já referido, era nosso objetivo não só pesquisar os textos escolares, 

qualificar as intervenções pedagógicas, mas formar professores leitores/analistas de 

textos da escolarização inicial. Assim sendo, provocamos o grupo para organizar um 

seminário no final de 2008, no qual eles seriam os protagonistas, socializando suas 

aprendizagens, associadas às aprendizagens dos alunos. Deveriam apresentar produções 

dos alunos com comentários analíticos. Foi um momento muito intenso para todos: 

escola e pesquisadores. Nesse evento, havia um conjunto de vozes autorizadas a 

mostrar, dizer, analisar a polifonia dos textos produzidos. Utilizaram os autores 

estudados nesta incursão, ou seja, criaram um espaço de interlocução, de autoria, 

demonstrando uma postura investigativa, a qual se faz tão necessária dentro das nossas 

escolas.  

Os trabalhos apresentados envolveram a utilização da Literatura Infanto-Juvenil 

como contexto inspirador de interpretações diversas, de um repertório de palavras 
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novas, de reescritas, por parte dos alunos, centradas na observação de elementos 

semânticos e sintáticos constituintes do texto. Para análise dos textos9, as professoras 

utilizaram indicadores avaliativos específicos de língua escrita, demonstrando domínio 

das leituras realizadas. Alguns projetos interdisciplinares também foram relatados, a 

exemplo do Livro Maravilhas de Porto Alegre, por meio do qual os alunos, além de 

visitarem pontos turísticos da cidade, leram diferentes portadores de textos sobre a 

temática em questão, assim como escreveram textos para compor o citado livro: textos 

criativos, recheados de aprendizagens significativas. Não faltaram também os projetos 

envolvendo as múltiplas linguagens: plástica, musical, literária, etc. Durante esses 

relatos, as professoras marcaram enfaticamente suas intervenções e os resultados 

alcançados. Havia um brilho no olhar e um tom de orgulho nas vozes que narravam.  

Evidentemente, a repercussão dessa experiência foi grande, para nós, como 

pesquisadoras. Lendo e relendo o conjunto de textos, percebemos que poderíamos ir 

além, explorando-os ainda mais. Coube, então, perguntar: como as crianças e jovens 

narram práticas culturais de que participam? Como se recontam, enquanto personagens, 

deixando ver mundos efervescentes? Interessou-nos problematizar temáticas e discursos 

sobre as práticas culturais que esses alunos do mundo contemporâneo re-significam na 

escola. Acreditamos que uma leitura mais ampla desses textos seria uma contribuição 

efetiva para a construção de projetos pedagógicos na escola. Foi assim que nos 

detivemos na temática da morte, presente em vários textos. O delineamento de subtemas 

e os seus desdobramentos, sob nossa ótica, poderiam oferecer aos professores-leitores 

um modo ainda mais alargado de se ler os textos escolares, dentre uma multiplicidade 

de olhares possíveis: o de trazer, através da letra escrita, autores crianças e adolescente 

de diferentes espaços socioculturais, sujeitos irrequietos que povoam as ruas, os pátios 

escolares, as salas de aula, vivenciando experiências, às vezes cômicas, às vezes 

pungentes, que, narradas, nos fazem rir, chorar e pensar.  

 

O pior dia da minha vida – mortes, acidentes, violência - Conteúdos 

possíveis?  

Foi lendo as histórias contadas pelos alunos sobre o “pior dia da minha vida” 

que nos deparamos com a questão da morte, assunto sobre o qual geralmente 

silenciamos ou falamos com muitas dificuldades.  

                                                 
9 As professoras apresentaram exemplos de textos do início e do final do ano letivo, com o objetivo de 
visibilizar avanços, sob o olhar de uma avaliação processual.  
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Numa sociedade regida pelo fazer viver, pela busca da juventude e da 

beleza/saúde a qualquer preço, onde o adoecer e o envelhecer tornaram-se sinônimo de 

descuido e decadência do corpo, falar da morte tornou-se um tabu. Ao falarmos dela 

podemos nos deparar não só com a nossa própria finitude, mas com a complexidade, as 

lembranças e os sentimentos, em torno das saudades e das despedidas daqueles que 

morreram. Se em outras épocas, a morte fazia parte do viver, com uma preparação 

incluindo familiares, amigos e o próprio moribundo para tal momento entre entes 

queridos, hoje, a morte não só é pensada ao final da vida, na velhice, como vem sendo 

um fenômeno a ser driblado pelas tecnologias biomédicas voltadas ao monitoramento e 

à manutenção do “curso natural da vida” (Witt, 2007; Souza, 2001). Desse modo, fomos 

naturalmente instituindo tanto os momentos – doença incurável ou velhice – e o lugar – 

no hospital – para morrer, quanto aqueles que estão autorizados a falar e a presenciar a 

morte – familiares adultos, profissionais do campo médico e religioso. 

Simultaneamente, deixamos de pensar o morrer como inerente ao viver, seja em nível 

micro dos processos do corpo reconstituindo-se, seja em nível macro nas dinâmicas 

sociais (violências, acidentes, guerras, maus atendimentos e cuidados,...). Não só 

afastamos a morte para o mais longe de nós, como também não a tornamos uma 

experiência real de ensinamentos em qualquer momento de nossas vidas.  

No caso da educação escolarizada, ao funcionar através de um conjunto de 

práticas disciplinares10 direcionadas a um sujeito genérico com a finalidade de fabricar 

corpos docilizados/civilizados e conhecimentos ditos científicos, em geral não há 

“lugar” na sua programação para o tema da morte, a não ser no estudo do suposto 

“Ciclo de Vida” dos Seres Vivos. Assim, não abrimos brechas para pensar a finitude, 

não a partir do angustiante sentimento de que sabemos que vamos morrer, mas “como 

possibilidade de novos começos, porque sermos finitos significa que nossas 

possibilidades de novos inícios são infinitas” (Bárcena, 2008, p. 153).  

Todavia, pensar a educação escolarizada enquanto espaço possível de 

emergência das experiências dos alunos, talvez, crie condições para a produção de 

sentidos capazes de outras intervenções no mundo. Isso exige, de nós, professores, um 

estar no mundo atento e sensível às histórias que os alunos nos contam e às 

aprendizagens capazes de interpelar e transformar a cada um de nós e às programações 

                                                 
10 Disciplina vista como: “um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um 
conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma física 
ou uma “anatomia” do poder, uma tecnologia” (Foucault, 1999, p. 177).  
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estabelecidas previamente. Ao mesmo tempo, o entendimento de que nos tornamos 

pessoas particulares e construímos pensamentos nas experiências concretas que 

acontecem a cada um de nós, no transcorrer da vida, e nos sentidos que vamos 

(des)construindo no viver, corrobora a necessidade de atentar para as histórias que nos 

contam e contamos (Larrosa, 2002). 

Dessas perspectivas, retornamos a falar dos “achados” que fomos “extraindo” 

das histórias dos alunos. Suas narrativas traziam cenas de situações vistas como ruins, 

vivenciadas, principalmente na família, mas também no bairro e na escola relacionadas 

à violência, a brigas entre familiares, a acidentes, e, particularmente, à morte. Histórias 

trazendo fatos cotidianos das suas vidas em família – as brigas com os pais, as brigas 

entre os pais, as brincadeiras e acidentes com irmãos, o aniversário comemorado junto 

com a cunhada, dentre outros – marcados por sentimentos como os de tristeza, solidão, 

abandono, levou-nos a discutir a riqueza ali contida para “conhecermos” os alunos. 

Neste caso, crianças e adolescentes vindos de famílias pertencentes a grupos sociais 

empobrecidos, geralmente, consideradas “desestruturadas”, com as quais supostamente 

não se importam, mostraram-nos o lugar de destaque que o convívio familiar, os 

familiares e os sentimentos ligados a eles ocupam em suas vidas. Além disso, a 

presença marcante da morte, especialmente de familiares, associada aos sentimentos 

geradores de sofrimento, levou-nos a ler com mais atenção as histórias pessoais 

atravessadas pela morte, olhando as situações, os personagens, os sentimentos, as 

implicações daquela morte, visando conhecer os processos e as práticas integrantes das 

mortes ali narradas.  

As mortes narradas, como já mencionamos, implicavam pessoas pertencentes ao 

grupo familiar, especialmente os bisavós e avós em decorrência de doenças ou do 

envelhecimento. Essas narrativas carregadas de afetos, saudades, tristezas e desejos de 

reencontro mostraram-nos o lugar essencial dos avós na vida desses alunos, seja por 

desempenharem papéis de cuidado, afeto, acolhida, seja por manterem as condições 

materiais de existência, como, por exemplo, a moradia ou o lugar para ficar enquanto os 

pais trabalham. Para ilustrar, trazemos o trecho de um texto escrito por uma aluna que 

narra a morte da sua avó materna: “Eu ficava na casa da minha vovó. Eu adorava ela, 

mas ela faleceu, descansou. Eu estou com saudade dela. Eu peço todos os dias, eu quero 

ela de volta. Eu no lugar dela, eu queria morrer”11. Num outro texto, também, sobre a 

                                                 
11 Os trechos colocados no artigo estão na íntegra.  
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morte da avó, a aluna vai dizer: “O pior dia da minha vida foi quando a minha avó 

morreu, porque eu considerava ela como minha segunda mãe. Tudo que eu pedia ela 

dava, [...].” Após contar as situações que envolveram o mal estar da avó paterna, depois 

de uma festa de ano novo, sua condução ao hospital e morte, a mesma aluna comenta: 

“Por isso que eu digo dê valor pra quem gosta de ti. Porque depois não adianta chorar. 

De valor porque se tu não dá valor, vai ser tarde demais”. Essa experiência da morte 

parece mover o pensamento dessa aluna na direção não só de sentimentos de perda e de 

saudade associadas à finitude, mas também de pensar a vida através de outros modos de 

convivência – cuidados, afetos, valor – com as pessoas, neste caso, aqui, aquelas de 

quem gostamos, talvez, como possibilidade de nos despedirmos de forma menos 

dolorosa ou sentirmos menos saudade. Numa história sobre a morte da bisavó um aluno 

traz não só os afetos e a tristeza dos familiares com a sua morte, mas também a 

influência daquela mulher no cotidiano da vida familiar, marcada pelo cuidado de netos 

e bisnetos e pelo trabalho para sustentar a casa. Isso se torna visível nos seguintes 

trechos: “O pior dia da minha vida foi quando minha biza faleceu, eu era pequeno, eu 

tinha 5 anos. Eu fiquei triste por que ela era muito legal comigo, ela me dava muitas 

coisas, ela me tratava bem. Ela me defendia quando eu aprontava [...]. Minha biza era 

uma mulher honrada, porque ela trabalhava muito e sustentava a casa. No dia do enterro 

minha mãe ficou muito triste e chorava muito e eu estava triste. Meu primo chorava 

demais, aquele dia foi muito ruim. Imagina uma [pessoa] que você viveu, conversou e 

abraçou na sua frente sabendo que ela nunca mais vai voltar. É muito triste.” Essa 

narrativa parece falar não só da posição ocupada por aquela mulher, mas por muitas 

mulheres pertencentes a esses agrupamentos sociais e que habitam regiões periféricas 

das cidades brasileiras, a mulher-mãe-provedora-cuidadora. Vidas de mulheres 

marcadas pelo abandono, pelo cuidado e pelo sustento da casa e das gerações que vão se 

sucedendo. Histórias de vidas de lutas, mas também de afetos e valores, como disse o 

aluno: “honrada”.  

Contudo, parece que essas experiências não trazem ensinamentos, pois nas 

programações escolarizadas há vários espaços para as histórias corriqueiras, mundanas, 

como também não existe lugar para falarmos e “ensinarmos” a concluir, a nos despedir 

como possibilidade, talvez, de minimizar os sofrimentos. Na convivência do cotidiano 

escolar e familiar aprendemos a lidar com os afetos e as despedidas. Porém, muitas 

vezes, de modo natural vamos mantendo pensamentos hegemônicos de como lidar com 

a morte, como, por exemplo, a visão de que as crianças não podem participar de 
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cerimônias como o velório e o enterro ou de que não se fala desse assunto com elas. Tal 

pensamento desconsidera, por exemplo, a importância do adeus, da presença nesses 

rituais de despedida e da conversa para construir um pensamento real sobre a morte 

daquele familiar e um luto com menos aflições e mais voltado à vida. A esse respeito, 

ao contar sobre a morte de seu irmão que foi baleado, uma aluna diz: “[...] Eu queria ir 

no velório, mas minha mãe não deixou porque ela disse que ele estava muito feio” [...]. 

Num outro texto, em que o aluno fala do seu dindo, de seus afetos por ele e da comoção 

familiar com a sua morte, ele conta: “ [...] meu irmão veio e me falou, teu dindo morreu. 

Só que eu não entendi muito, só que daí meu irmão falou: - Tu não vais mais ver ele. 

Daí eu comecei a chorar, isso me marcou muito porque eu gostava muito dele”.   

Alguns alunos, ao falarem sobre a morte dos seus avós, trouxeram a visão da 

morte como passagem para outra vida, “uma vida melhor” e como um acontecimento 

sem “volta”, cujas lembranças de situações vivenciadas atuavam como estratégias de 

manter esses entes queridos em suas vidas. Ao contar sobre a morte do avô e o choro no 

seu enterro, um aluno diz: [...] Ai fecharam o caixão e meu pai e os meus tios levaram 

para enterrar, então, não agüentei e chorei, acho que mais do que todos. Mas, o meu vô 

é o meu herói e eu nunca vou esquecer do meu vô”.  

Essas narrativas, marcadas por sentimentos, afetos e sofrimentos, que 

atravessam situações cotidianas de vida e morte, tornam visível a necessidade de 

abordagens na educação escolarizada não só das experiências dos alunos, mas, talvez de 

possibilitar outras mediações pedagógicas através, por exemplo, da contação de 

histórias a partir de livros de literatura infanto-juvenil que tratem dessas situações 

familiares. A leitura e conversas a partir de histórias, como, por exemplo, “Por que vovó 

morreu?”, “Menina Nina” e “Contos de morte morrida”, podem atuar como estratégias 

pedagógicas voltadas à escuta e à conversa em torno da vida e da morte envolvendo 

familiares, o convívio, as aprendizagens, os afetos, os medos, as dúvidas, as esperanças. 

Nessa direção, de pensar possibilidades para abordar a temática da morte, Patrícia 

Duarte, em seu Trabalho de Conclusão de Curso “A escola abre suas portas para a 

morte”, conta a experiência vivida com a classe de estágio. Ela constata que as crianças 

têm muito a dizer sobre o tema, diferentemente do que muitos adultos pensam.  

Voltando aos textos dos alunos, outros contam as mortes de familiares, como o 

tio, a dinda, a mãe, o pai, o irmão, acontecimentos geradores de profundos sentimentos 

de tristeza, dor, saudade, como também de medos, preocupações e mudanças nas suas 

vidas – mudança de moradia e de agrupamento familiar por não ter com quem ficar ou 
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ser sustentado. As narrativas dessas mortes trouxeram não só a morte ocasionada por 

doenças, mas principalmente as “inesperadas”. Mortes sentidas como inusitadas e 

carregadas de emoções por parecerem interromper o “curso natural da vida”. Mortes 

essas ocasionadas pelo suicídio de um irmão, pelos acidentes no trânsito implicando a 

perda do pai ou da mãe, pelos assassinatos de primos e irmãos em brigas ou tiroteios na 

comunidade. Histórias marcadas por diferentes tipos de violência que atravessam a vida 

das pessoas, mostrando que a morte não só é inerente à vida, mas que, talvez, outros 

pensamentos e outras atitudes – cuidado, afeto, atenção – em relação a si e aos outros, 

como também políticas governamentais direcionadas às populações empobrecidas, 

poderiam senão “erradicar” ao menos minimizar certas condições de existência 

produtoras de tanto sofrimento.  

A respeito de situações já tão conhecidas e banalizadas na mídia em torno da 

violência urbana ou da situação de “guerrilha” que vivemos, hoje, nas grandes cidades, 

chama a atenção não só a sua presença no cotidiano da vida desses alunos, mas, 

principalmente, a aquisição de certo sentimento de naturalização da violência com o seu 

convívio. Ao contar sobre a morte do primo uma aluna diz: “[...] Levantei pra tomar 

água, quando eu e minha mãe escutamos um, dois, três [tiros]... e assim foi. Não nos 

preocupamos com nada por que dava tiro toda hora na COHAB. E voltamos a dormir. 

Mas passou meia hora e veio a minha irmã, chamada Patrícia, batia e gritava Mãe. E 

minha mãe atendeu a porta e a minha irmã disse: - Mãe o Xandy morreu. E a minha mãe 

se desabou a chorar [...]”. Muitas situações semelhantes às vividas e narradas pelos 

alunos são veiculadas cotidianamente na mídia, em manchetes de jornais, mostrando 

índices de assassinatos, suicídios, mortes no trânsito, enfim, sinalizando o modo de vida 

contemporâneo e os descasos em diferentes âmbitos da sociedade com a vida das 

pessoas, especialmente aquelas vistas como “pouco” produtivas, mas pouco se fala disto 

na escola. 

 

Considerações finais  

Diferentemente do que alguns discursos negativos propalam sobre a escrita de 

alunos da escola pública, em nossa pesquisa encontramos indícios de que o quadro pode 

ser outro e, portanto, não deve ser levianamente generalizado. O estudo realizado nos 

permitiu constatar que os jovens alunos do III Ciclo apresentam variações 

evidentemente esperadas no processo de construção da escrita. Mas, lançaram-se ao 
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trabalho de produção textual, entendendo-o como um desafio necessário aos seus 

avanços no referido processo.  

A crença nas potencialidades dos alunos e as intervenções qualificadas por parte 

dos professores mostraram-se condição fundamental para que tais avanços ocorressem. 

A análise empreendida dos textos examinados comprovou as afirmações anteriores. 

Além disso, uma leitura mais global e cuidadosa desses textos foi mote para identificar 

e destacar a riqueza do conteúdo temático presente nesse material. Tal riqueza apontou 

para a possibilidade de uma exploração didático-pedagógica dos temas candentes 

presentes nessas escritas. Defende-se, então, a incorporação desses temas, tão 

significativos para os autores, nos projetos de estudo das diferentes áreas de 

conhecimento, assim como exemplificado com a questão da morte.  

Ao enfatizarmos que os conteúdos escolares não são metas, mas meios para 

capacitar o aluno a entender-se e entender melhor o mundo em que vive, coloca-se para 

os docentes a exigência de organizar e selecionar adequadamente tais conteúdos. Trata-

se de um exercício de detectar a partir de dispositivos de falas, escutas e escritas os 

assuntos a serem abordados nas salas de aula tendo em vista o aluno real lá presente. A 

proposta de produção textual sobre o “pior dia da minha vida” apontou para a seleção de 

conteúdos relevantes no que se refere a aspectos culturais, organização familiar, valores 

e crenças dos alunos estudados. As considerações expostas desencadearam questões 

investigativas como: As leituras dos textos dos alunos têm sido suficientemente 

potencializadas? Quais mudanças tais leituras poderiam causar na organização dos 

projetos pedagógicos?  

Ao pensarmos a escola como um espaço possível para reflexões e 

desestabilizações das experiências vividas, não seriam esses temas importantes 

conteúdos (de vida e das áreas de conhecimento) a serem debatidos e problematizados? 

Para Walkerdine (1995), o pensamento abstrato, tratado na escola a partir dos discursos 

científicos, esquece as práticas sociais e os significados que nos produzem, pouco 

considerando as estórias pessoais. Assim, para a autora torna-se necessário “construir 

novas e diferentes narrativas, que reconheçam práticas específicas, que vejam o lugar 

dessas estórias na construção de todos nós” (p.226). Nesse sentido, discussões 

associando as produções dos alunos, que dão voz às suas vivências, aprendizagens e 

saberes, com obras literárias, filmes, reportagens de jornais e revistas, etc., que tratam 

desses problemas tão presentes em nossas vidas, são uma possibilidade pedagógica para 
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a construção de outros sentidos no e para o viver. A vida, assim, não passaria a integrar 

de fato as listagens de conteúdos escolares?  
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