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RESUMO 

Esta pesquisa apresentou um estudo de caso em uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental 

da rede municipal de Goiânia, em Goiás, e analisa as possibilidades de uma alfabetização 

freiriana a partir do desenvolvimento da atuação Tertúlia Literária Dialógica. Trata-se de uma 

atividade educativa em que as pessoas participantes dialogam sobre uma obra da literatura 

clássica universal compartilhando suas interpretações e impressões, promovendo uma 

construção coletiva de significado. O estudo foi orientado pelo seguinte referencial teórico: 

Flecha (1997), Aubert et al. (2016) Paulo Freire (1978a, 1978b, 1983, 1989, 1995, 2003, 2006a, 

2006b, 2007, 2011, 2016), Habermas (1987a, 1987b), Machado (2009), Calvino (2007), entre 

outros e pela metodologia comunicativa, por ser coerente com o referencial adotado. Os 

instrumentos de coleta de dados foram próprios dessa metodologia (observações comunicativas, 

relatos comunicativos de vida, grupos de discussão), assim como sua análise. Além deles, 

também desenvolvemos uma avaliação escrita com as crianças, baseada na Prova Brasil, em 

que analisamos as habilidades propostas nas questões e as habilidades possíveis de serem 

desenvolvidas na TLD. A atividade foi desenvolvida ao longo do período de um ano, durante o 

qual também foi realizada a coleta de dados. Concluímos que o desenvolvimento da atuação 

melhora a convivência entre as crianças em sala de aula e também fora dela, reforça valores 

como o da solidariedade e inteligência cultural, além de desenvolver a expressão oral e melhorar 

a fluência de leitura das crianças. As avaliações evidenciaram a melhoria das habilidades de 

interpretação de texto e também de desenvolvimento da escrita, que podem ser trabalhadas na 

TLD. A TLD propicia um ambiente ideal para a alfabetização freiriana, por compreender que 

o sujeito é um ser inacabado que está sempre aprendendo. Também é uma atuação que 

possibilita um processo de alfabetização que vai além da leitura da palavra, uma vez que a 

leitura do mundo é fundamental para o desenvolvimento da TLD e é também por ela alimentada.  

 

Palavras-chave: Tertúlia Literária Dialógica. Alfabetização. Paulo Freire. Aprendizagem 

Dialógica.   

  



 
 
 

 

 

  

ABSTRACT 

This research presented a case study in a 4th grade class of the Elementary School in the city 

of Goiânia, in Goiás, and analyzes the possibilities of a Freirean literacy from the development 

of the Dialogic Gatherings. It is an educational activity in which the participating people talk 

about a universal classical book, sharing their interpretations and impressions, promoting a 

collective construction of meaning. The study was guided by the following theoretical 

framework Flecha (1997), Aubert et al. (2016) Paulo Freire (1978a, 1978b, 1983, 1989, 1995, 

2003, 2006a, 2006b, 2007, 2011, 2016), Habermas (1987a, 1987b), Machado (2009), Calvino 

(2007), among others, and by critical-communicative methodology, as it is consistent with the 

adopted framework. The instruments of the data were the proposed methodological method 

(communicating reports, discussion classes), as well as their analysis. In addition, we have also 

developed a written assessment with children, based on Prova Brasil, in which we analyzed the 

skills proposed in the questions and the possible skills that could be developed in DG. The 

activity was developed over a period of one year, during which data collection was also 

performed. We conclude that the development of acting improves coexistence among children 

in and outside the classroom, reinforces values such as solidarity and cultural intelligence, in 

addition to developing oral expression and improving children's reading fluency. The 

evaluations evidenced the improvement of the skills of text interpretation and also of writing 

development, that can be worked in the DG. The DG provides an ideal environment for Freirean 

literacy, as it understands that the subject is an unfinished being who is always learning. It is 

also an activity that enables a literacy process that goes beyond reading the word, since reading 

the world is fundamental to the development of the DG and is also fed by it. 

 

Keywords: Dialogic Gatherings. Literacy. Paulo Freire. Dialogic Learning. 
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INTRODUÇÃO 
 

Quero começar reconhecendo o privilégio de poder concluir uma pesquisa em educação 

em uma universidade pública e apresenta-la a seguir. Discutir alfabetização freiriana em um 

contexto de atuação literária, tema desta pesquisa, durante os últimos meses me pareceu tão 

necessário e ao mesmo tempo tão distante da realidade brasileira que nos encontramos. Discutir 

a melhoria da educação quando estamos perdendo até mesmo o direito ao acesso à escola muitas 

vezes não fez sentido. Mas ser professora e pesquisadora é um ato de coragem e uma forma de 

resistir em tempos tão sombrios para o país. Nunca compreendi tanto o desespero paralisante 

de que fala Freire (2011) e a busca pela esperança dia após dia. “Não é, porém, a esperança um 

cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, 

espero” (p.114). 

Para sugerir uma educação de mais qualidade partimos do pressuposto que melhorias 

precisam ser feitas. Buscando uma justificativa para a discussão sobre alfabetização freiriana 

levamos em consideração as avaliações1 nacionais e internacionais de leitura e escrita, 

apontando níveis não satisfatórios dos estudantes brasileiros. O objetivo de apresentar esses 

resultados nessa pesquisa é propor caminhos para melhoria da aprendizagem de leitura e escrita.  

Talvez isso se deva à forma como a escola e o ensino ainda estão organizados. De um 

lado, temos a presença de um modelo tradicional e transmissor de ensino, centrado no professor 

ou professora, e de outro, um modelo cognitivista e subjetivo, centrado no estudante. E ambos 

são defasados para o contexto atual.  

Desde as últimas décadas do século XX, os índices de não aprendizagem dos conteúdos 

escolares e a crescente desvalorização da educação têm nos mostrado que o modelo de escola 

que herdamos da sociedade industrial não se sustenta mais (FLÉCHA, 1997). Autores como 

Castells (2002) caracterizam o novo modelo de organização como Sociedade da Informação, 

na qual seriam imprescindíveis para os indivíduos o acesso e o uso adequado das informações 

e novas tecnologias, o que ainda não podemos garantir no nosso país. O trabalho da escola não 

atende as demandas dessa sociedade de informação e, portanto, desafia-nos a pensar em outras 

                                                           
1 Não consideramos as avaliações indicadas como parâmetros ideias de níveis de aprendizagem, mas elas 

ainda têm um peso significativo como orientadoras de conteúdo e de políticas públicas para a educação 

básica.  
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perspectivas educativas que possam oferecer aos sujeitos a capacidade de se apropriarem das 

práticas de seleção e manejo das informações.  

No último resultado divulgado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

2015 (PISA), o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação 

em matemática, avaliado juntamente com Canadá, Coreia do Sul e Finlândia, que lideram o 

ranking. Dos estudantes brasileiros avaliados, 50,99% estão abaixo do nível básico de 

proficiência em leitura, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) (PISA, 2016). Outro teste foi realizado em 2018 e os resultados serão 

divulgados em dezembro de 2019.  

Avaliações nacionais como a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), 

mais conhecida como Prova Brasil e Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) também 

apresentam dados específicos sobre os conhecimentos de Língua Portuguesa, com foco em 

leitura e Matemática (Relatório SAEB, 2018). “A aplicação dos testes de desempenho na Aneb 

inclui uma amostra representativa de alunos de 4ª série/5° ano e 8ª série/9° ano do ensino 

fundamental e de 3ª série do ensino médio das escolas das redes pública e privada, localizadas 

nas zonas rural e urbana, distribuídas nas 27 unidades da Federação” (p.9). Essa avaliação 

possui em Língua Portuguesa níveis de proficiência de 0 a 9, dependendo da pontuação obtida. 

No 5° ano do ensino fundamental, a média subiu 31 pontos entre 2005 e 2015, de 172 para 208. 

A média brasileira das crianças avaliadas saiu do nível 2 para o nível 4 em 10 anos, o que 

representa uma melhoria, mas não é o suficientemente esperado.  

A intenção dessa pesquisa não é culpabilizar os estudantes ou as instituições pelo 

desempenho nas avaliações, sabemos que as condições, muitas vezes precárias, do trabalho 

docente e a falta de investimentos em educação não nos coloca em posição de competir 

justamente com países como Canadá e Finlândia.  

Entretanto, dados como esses nos levam a refletir o que podemos fazer para melhorar a 

Educação Básica no Brasil, lutando por uma escola menos desigual e mais democrática. É 

importante destacar o que Paulo Freire (2006b) afirmava sobre a educação básica nos anos 

1990, uma constatação ainda atual:  

A escola pública não anda bem, não porque faça parte de sua natureza não andar bem, 

como muita gente gostaria que fosse e insinua que é. A escola pública básica não anda 

bem, repitamos, por causa do descaso que as classes dominantes neste país têm por 

tudo o que cheira a povo. Por isso enfatizei na resposta anterior a necessidade de 

lutarmos por ela, os educadores e as educadoras progressistas (FREIRE, 2006b, p.51). 

 

Mais uma vez, Freire (2006b) nos apontando a docência como um movimento de luta, 

de escolha por um lado. “Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta 
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aberração: a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de 

tudo” (FREIRE, 2011, p.100).  

Com uma discussão tão atual de Freire, é difícil discutir as possibilidades de novas 

relações na sociedade. E como aponta Aubert et al (2016), relações mais dialógicas, “nas quais 

podemos chegar a um consenso ou a um conflito permanente se não conseguirmos chegar a um 

acordo” (p.27). Há uma tendência apontada pelos autores que a sociedade da informação tende 

a ser mais dialógica e que esse contexto também está presente nas escolas. Cada vez mais a 

aprendizagem ocorre tanto dentro como fora da escola, na interação com diferentes sujeitos e 

saberes. O diálogo deveria ser uma exigência para todas as relações, o que inclui as 

pedagógicas, e o acesso ao conhecimento escolar nunca foi tão determinante na vida dos 

sujeitos. Essa é a proposta e o caminho apontado por eles. 

 Vivemos, de fato, uma contradição: nunca foi tão importante saber ler, escrever bem, 

conseguir se comunicar, expressar ideias, interpretar textos, argumentar pontos de vista e, ao 

mesmo tempo, a escola parece que nunca esteve tão longe de permitir esse alcance ao seu 

público. Por isso entendemos que propostas dialógicas, que proporcionam ambientes ricos em 

interações e favorecem a aprendizagem, tanto instrumental como de valores humanos, merecem 

ser destacadas, reconhecidas e ampliadas. 

Nesse contexto de transformação da educação para a melhoria da educação básica, 

educadores progressistas da Espanha fundaram a Escola da Verneda de Sant-Martí em um 

bairro de trabalhadores em Barcelona por volta de 1975, segundo Flécha e Mello (2005). Era 

uma escola para pessoas adultas e foi lá que foi criada a Tertúlia Literária. Na década de 1990, 

outras escolas de pessoas adultas se interessaram em implementar essa atividade como parte de 

sua formação. Essa atividade ganhou repercussão e passou a ser denominada Tertúlia Literária 

Dialógica (FLÉCHA, MELLO, 2005).  

Professores da Universidade de Barcelona criaram um núcleo de pesquisa chamado 

Community of Research on Excellence for All (CREA)2, para estudarem formas de educação 

que contribuíssem para diminuir as desigualdades sociais e que melhorassem a aprendizagem 

dos estudantes. A Tertúlia Literária Dialógica é uma dessas atividades, chamada atuação 

                                                           
2Comunidade de Pesquisa em Excelência para Todos (tradução livre). 
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educativa de êxito3 e proposta pelo projeto Comunidades de Aprendizagem4, elaborado pelo 

CREA e que vem sendo difundida na América Latina e no Brasil desde 2003 pelo Núcleo de 

Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE), da Universidade Federal de São Carlos e por 

pesquisadores formados nesse centro. A proposta prevê a leitura compartilhada de livros 

clássicos da literatura universal e se baseia no acesso às melhores obras literárias produzidas 

pela humanidade e à melhoria da aprendizagem instrumental (leitura e escrita), assim como de 

habilidades comunicativas no geral (MELLO, BRAGA, GABASSA, 2012). Trata-se de uma 

atuação pautada por princípios da aprendizagem dialógica: diálogo igualitário, inteligência 

cultural, transformação, dimensão instrumental, solidariedade, criação de sentido e igualdade 

de diferenças. Eles se configuram como elementos que guiam tanto o planejamento como a 

avaliação de cada uma das atividades realizadas em Comunidades de Aprendizagem. 

Mas antes de conhecer a Tertúlia Literária Dialógica, tenho uma história com os livros. 

Cresci em uma casa cheia de livros e tive minha primeira carteirinha de biblioteca antes de 

aprender a ler. A literatura é uma paixão que veio da minha mãe, mulher que tem sempre um 

livro na bolsa e me ensinou a carregar um também. Ler sempre fez parte da rotina de 

brincadeiras entre meus irmãos e eu. Passávamos madrugadas devorando nossos livros 

preferidos nas férias escolares e comentando sobre eles nas refeições. Meus pais também liam 

o que a gente lia, fosse livro da escola ou não, era uma forma boa de ter conversa à mesa. Até 

hoje trocamos sugestões de leitura. Minha família paterna tem três livros publicados e um 

concurso anual de maior leitor que já acontece há mais de 15 anos (e que minha mãe sempre 

vence, a título de curiosidade).  

Meu livro preferido na infância foi  As cores de Laurinha, do Pedro Bandeira, até 

começar a ler a série do Harry Potter, da J.K. Rowling. Foram os meus primeiros livros 

“grandes” e sem figura. Na adolescência fiquei encantada com Machado de Assis. Mesmo no 

Ensino Médio com tantas aulas, disciplinas e listas de exercícios, conseguia um tempo para ler 

meus romances. Percebi que me afastei dos livros logo que entrei na faculdade. Quando fiz 

                                                           
3 A definição da Tertúlia Literária Dialógica como uma atuação educativa de êxito se deu a partir do Projeto 

INCLUD-ED (2006-2011), uma pesquisa europeia realizada em 14 países com o objetivo de analisar estratégias 

educacionais que contribuíssem para a coesão social. As atuações identificadas demonstraram que levam a 

progressos positivos em todos os contextos nos quais foram implementadas. 

 
4 Comunidades de Aprendizagem é um modelo educativo comunitário, a partir do qual se compreende a escola 

como instituição central de nossa sociedade. (MELLO, BRAGA e GABASSA, 2012). A proposta é composta por 

atuações educativas de êxito, ou seja, aquelas que comprovadamente produzem resultados positivos ao serem 

desenvolvidas em diferentes contextos, no alcance da máxima aprendizagem instrumental por todos os estudantes 

e convívio respeitoso entre todos, ou seja, excelência acadêmica, com equidade e coesão social. (BRAGA e 

MELLO, 2014). 
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jornalismo, lia notícias e alguns livros-reportagem e mal pegava em um livro literário. Mas 

conheci Manoel de Barros no final do curso e passei a me interessar por poesia. Mesmo assim, 

a minha rotina de leitura não era mais a mesma. Preferia assistir séries a pegar um livro.  

Já no curso de Pedagogia, foi na disciplina de Matemática que mais li livros literários 

infantis. A professora também era contadora de histórias e incentivou a aprendizagem de 

matemática com os livros. Na mesma época, no ano de 2014, essa professora de Matemática, a 

prof. ª Dr. ª Maria de Fátima Barreto começou a participar do projeto de pesquisa intitulado 

Comunidades de Aprendizagem em Goiânia-GO: Possibilidade de Inovação Na Formação 

Docente e de Melhoria da Aprendizagem na Educação Básica sob a coordenação da prof. ª Dr. 

ª Vanessa Gabassa. Esse trabalho foi desenvolvido com os alunos da Faculdade de Educação 

por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)5 junto a duas 

escolas municipais de Goiânia. O objetivo era identificar avanços e desafios na formação inicial 

e continuada dos professores a partir do desenvolvimento da proposta Comunidades de 

Aprendizagem.  

Dentro da proposta, eram desenvolvidas atividades educativas chamadas atuações 

educativas de êxito e os alunos do curso de Pedagogia as realizavam nas escolas. Eu fui 

selecionada para uma das bolsas do Pibid e participei dos Grupos Interativos6 de Matemática 

em turmas de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental em 2014 e 2015.  

A minha participação nesse projeto foi a melhor experiência da minha formação no 

curso de Pedagogia e foi quando meu interesse de trabalhar com literatura começou. Foram nos 

encontros do projeto que eu tive a oportunidade de aprender sobre a Tertúlia Literária Dialógica 

e ouvir os relatos de alunos e professores sobre as vivências nas escolas com as crianças. Sempre 

eram intrigantes e emocionantes. A maioria falava da Tertúlia com brilho nos olhos e fiquei 

curiosa. Durante o projeto, não tive oportunidade de acompanhar nenhuma Tertúlia na escola, 

mas o interesse continuou, além da vontade de ler clássicos. Ainda estou tentando convencer 

um grupo de amigos a fazer tertúlia para que eu possa ler autores que sempre quis e deixei para 

depois, como Kafka, Tolstói e Victor Hugo.  

                                                           
5 O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio 

nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O 

objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o 

Pibid faz uma articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais 

e municipais. (BRASIL MEC, 2018). 
6 Para a realização dos grupos interativos, professor ou professora divide sua sala em grupos de quatro ou cinco 

estudantes, considerando-se a máxima heterogeneidade possível em cada um (etnia, gênero, desempenho 

acadêmico, etc.) para trabalhar atividades de revisão de conteúdo já desenvolvido em sala de aula. (MELLO, 

BRAGA, GABASSA, 2012, p. 125). 
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Quando pensei em um tema para a pesquisa de mestrado, encontrei a oportunidade de 

estudar a Tertúlia. A literatura me parecia mais natural que a matemática pela minha história. 

E foi assim que me convenci do tema. Não sabia ainda em que eu poderia contribuir para esse 

estudo, mas durante meu contato com o projeto de Comunidades de Aprendizagem a 

preocupação com a alfabetização das crianças dos anos iniciais era uma constante7. Como Paulo 

Freire é um dos teóricos que estão na base de toda a proposta de Comunidades de 

Aprendizagem, a vertente de alfabetização deste projeto é também dialógica.  

Desde as primeiras obras publicadas, Paulo Freire apresentava teorias para melhorar a 

qualidade da educação básica pública e lutava por uma escola menos desigual e mais 

democrática. O autor desenvolveu uma metodologia de alfabetização que tem como objetivo ir 

além da leitura da palavra para formar uma leitura crítica do mundo. Assim, afirma a 

importância do ato de ler:  

Refiro-me que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 

implica a continuidade da leitura daquele [...] porém, podemos ir mais longe e dizer 

que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma 

certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através 

de nossa prática consciente. (FREIRE, 1985, p.22)  

 

A proposta freiriana é de uma alfabetização crítica, voltada para a transformação social 

e não apenas para a leitura e decodificação de códigos escritos. A sua proposta é de construção 

de uma cultura de libertação por meio da pedagogia humanista e libertadora. Nessa perspectiva, 

o diálogo é a força que impulsiona o pensar crítico-problematizador em relação à condição 

humana no mundo. O diálogo implica uma práxis social, que é o compromisso entre a palavra 

dita e a ação humanizadora.  Segundo Freire (1998), a palavra assume o sentido de dizer o 

mundo e fazer o mundo.  

Como educadora e estudiosa de Freire, o meu compromisso é formar sujeitos que 

possam dizer e transformar o mundo. Para isso, a aprendizagem de leitura e escrita é 

fundamental. A Tertúlia Literária Dialógica é uma proposta que caminha nessa direção. Uma 

atuação educativa de êxito que potencializa a aprendizagem da leitura e da escrita por meio da 

leitura dos clássicos universais mediada pelos princípios da aprendizagem dialógica e a conexão 

com o mundo da vida. 

                                                           
7As professoras que realizavam a tertúlia nas escolas relatavam suas experiências no Seminário Aberto 

Comunidades de Aprendizagem, que era realizado quinzenalmente no âmbito da Universidade e aberto a quem 

tivesse interesse nas atuações. Elas se encantaram com os resultados da tertúlia: desenvolvimento da capacidade 

de argumentação, escuta e participação e, principalmente, desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o 

mundo e a realidade vivida. Apesar das melhorias evidentes, a preocupação com a alfabetização das crianças 

sempre entrava em pauta, pois muitas delas chegavam ao terceiro ano do Ensino Fundamental não alfabetizadas. 

As professoras se sentiam impotentes diante da situação e questionavam como a tertúlia poderia contribuir para a 

alfabetização dessas crianças.  
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A partir de uma revisão de bibliografia preliminar em relação à Tertúlia Literária 

Dialógica, evidenciamos que diferentes pesquisas8 apontam a atuação como exitosa em vários 

contextos apresentados, entretanto, quando discutem a aprendizagem instrumental, não 

elencam elementos específicos desse êxito no que diz respeito à leitura e à escrita 

especialmente, ou seja, não evidenciam em que aspectos do conteúdo escolar específico 

(fluência de leitura, interpretação, etc.) há melhorias e/ou transformações. 

Para a referência a esses estudos anteriores não só sobre a Tertúlia Literária Dialógica, 

mas também alfabetização freiriana, foi feita uma revisão bibliográfica baseada na revisão de 

literatura sistemática, mais comumente utilizada na área das ciências exatas e biológicas. De 

acordo com Kitchenham (2004), uma revisão de literatura sistemática é “um meio de avaliar e 

interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma determinada questão de pesquisa 

ou área de tópico ou fenômeno de interesse” (p.1). Elas são investigações científicas que 

possuem alguns métodos a serem seguidos. Essas estratégias incluem uma busca abrangente de 

todos os artigos potencialmente relevantes e o uso de critérios explícitos e reprodutíveis na 

seleção de artigos para revisão (COOK et al., 1997). Ao final do processo, o resultado é uma 

síntese descritiva acerca do tema.  

Foram escolhidos para a revisão de literatura: o Portal de Periódico da CAPES, que 

detém material de um conjunto de base de dados, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Educ@ - publicações 

online de educação, Directory of Open Access Journals (DOAJ) e Web of Science. Tais bases 

fazem parte do conjunto de bases eleitas como prioritárias pela CAPES para a estratificação 

dos periódicos da área da Educação (avaliação quadrienal de 2017)9. 

Para a coleta dos materiais foram elaborados descritores utilizando operadores 

booleanos10 necessários, que são operadores lógicos de pesquisa comuns às bases de dados 

pesquisadas. Os descritores envolveram as palavras e expressões pertinentes ao tema de 

investigação, como mostrado nos quadros 1 e 2. Mesmo sendo uma base de dados estrangeira 

e constituída na língua inglesa, a Directory of Open Access Journals (DOAJ) reconhece a 

                                                           
8Rodenas (2013), Salles, Girotto, Kiill (2016), Cavequia (2016), entre outras.  
9 A CAPES elegeu nove bases de dados como prioritárias para a indexação de periódicos da área da educação. São 

elas: Educ@, Scielo-BR, Scopus, Redalyc, DOAJ, IRESIE, BBE, Latindex e Clase. Assim, um periódico para 

constar como A1 deve estar indexado em pelo menos quatro destas bases, para A2 em três, como B1 duas e B2 

em uma. Para os periódicos internacionais, estabeleceu-se que para ser A1 deve estar indexado na Scopus e na 

Web of Science. Para A2 em pelo menos uma delas. Considerando essa avaliação da CAPES é que elegemos as 

bases de dados nas quais efetivamos nossa revisão sistemática.  
10 Conforme Neuzing (2007) e Branski (2000), os Operadores Lógicos ou Booleanos são utilizados para auxiliar 

ou filtrar uma pesquisa e podem ser demonstrados como: AND (e), NOT (não), OR (ou). Estes operadores ajudam 

a refinar a pesquisa, pois recupera-se as fontes desejadas com mais rapidez e relevância. 
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pesquisa em português, por isso foram utilizados os descritores tanto na língua portuguesa 

quanto inglesa. O levantamento dos textos foi feito nos dias 7 e 13 de outubro de 2017, portanto, 

apresenta uma limitação temporal à pesquisa.  

 

Nota: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

Quadro 1  

 

Descritores 

Base de dados (Quantidade) 

Portal Periódico 

CAPES 

BDTD Scielo Educ@ DOAJ 

“Tertúlia Literária Dialógica” 9 4 0 0 1 

“Tertúlia Literária Dialógica” 

AND “Alfabetização” 

1 1 0 0 0 

“Tertúlia Literária Dialógica” 

AND “Aprendizagem 

Dialógica” 

1 2 0 0 0 

“Tertúlia Literária Dialógica” 

AND “Paulo Freire” 

3 0 0 0 1 

“Tertúlia Literária Dialógica” 

AND “Literatura” 

3 4 0 0 0 

“Tertúlia Literária Dialógica” 

AND “Leitura” AND “Escrita” 

0 3 0 0 0 

“Literatura Clássica” AND 

“Alfabetização” 

3 1 0 0  

“Aprendizagem dialógica” 

AND “Alfabetização” 

57 2 0 0 0 

“Paulo Freire” AND 

“Alfabetização” 

196 

(Filtro: Revisados 

por pares) 

91  

(Filtro: Educação) 

30  

133 

(Filtro: 

Teses) 

41  

13 4 20 

“Leitura Dialógica” 19 32 6 1 5 

Quadro 2 

 

Descritores (em inglês) 

Base de dados (Quantidade) 

DOAJ Web of Science 

“Dialogic Literary Gatherings” 0 16 

“Dialogic Literary Gatherings” AND “Literacy” 0 1 

“Dialogic Literary Gatherings” AND “Dialogic 

Learning” 

0 2 
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Nota: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Nos quadros apresentados foram mostradas a quantidade de textos encontrados em cada 

base de dado de acordo com o descritor utilizado. No Portal de Periódicos da CAPES e na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações foram utilizados filtros para delimitar a 

quantidade de material, também apontado nos quadros. Ao todo, foram 469 (quatrocentos e 

sessenta e nove) textos encontrados. 

          Para a segunda parte da seleção, foi feita a leitura dos títulos, palavras-chave e resumos 

de cada texto, considerada uma leitura exploratória ou pré-leitura, de acordo com Salvador 

(1981). O autor define que:  

Certificados da existência de informações úteis, procuramos localizá-las e obter delas 

uma visão global para constatar se correspondem ao que prometem. Não é, pois, um 

estudo exaustivo das informações, mas um exame rápido, semelhante ao dos 

exploradores de uma região desconhecida. É que uma referência pode tratar de um 

assunto de nosso interesse, mas omitir o aspecto que nos preocupa. Pode fornecer 

dados, mas não os dados de que precisamos. A leitura exploratória visa, pois, a dar 

uma visão superficial das reais possibilidades da referência. (p.97) 

 

Os critérios de exclusão utilizados foram: área de pesquisa fora da Educação, discussão 

fora do ambiente escolar, discussão sobre alfabetização em matemática e alfabetização digital. 

Em relação à alfabetização em uma perspectiva freiriana, o material foi encontrado em grande 

quantidade, mas foi priorizada a alfabetização em ambiente escolar e com crianças.  

O objetivo nessa etapa foi coletar material para uma visão geral sobre as pesquisas sobre 

Tertúlia Literária Dialógica e Alfabetização freiriana, que se relacionassem, de preferência. 

Foram selecionados para uma leitura completa 38 (trinta e oito) textos, dos quais 15 (quinze) 

deles não puderam ser trabalhados, pois não estavam disponíveis gratuitamente. O quadro 3 

mostra o material selecionado.  

 

“Dialogic Literary Gatherings” AND “Paulo Freire” 0 0 

“Dialogic Literary Gatherings” AND “Literature” 0 8 

“Dialogic Literary Gatherings” AND “Reading” 

AND “Writing” 

0 0 

“Classic Literature” AND “Literacy” 1 1 

“Dialogic Learning” AND “Literacy” 0 1 

“Paulo Freire” AND “Literacy” 21 51 

“Dialogic reading” 9 91 
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Quadro 3 – Textos selecionados para a leitura completa 

1 

Título: 

 La tertulia literaria dialógica de LIJ en la formación inicial de maestros y 

maestras. (2013) 

Autor(a):  

RÓDENAS, María Consol Aguilar. 

2 

Título:  

Leitura do mundo e leitura da palavra: A tertúlia literária dialógica no 

ProFoQui- UNIFAL-MG. (2016) 

Autor(a):  

SALLES, Thais; GIROTTO, Vanessa e KIILL, Keila. 

3 

Título:  

Revisitando As Ideias de Paulo Freire e de João Francisco de Souza: Educação 

Popular, Diversidade Cultural e Currículo. (2013) 

Autor(a):  

PRESTES, Emília Maria. 

4 

Título: 

Comprension critica y aprendizaje dialogico: lectura dialógica. (2006) 

Autor(a): 

CHAIB, Danilo de Castro. 

5 

Título: 

Aportaciones de un Club de Lectura Escolar a La Lectura por Placer. (2014) 

 

Autor(a): 

ÁLVAREZ-ALVAREZ, Carmen; PASCUAL-DÍEZ, Julián. 

6 

Título: 

Leitura dialógica: primeiras experiências com tertúlia literária dialógica com 

crianças em sala de aula. (2011) 

Autor(a): 

GIROTTO, Vanessa.  

7 

Título:  

A leitura dialógica na EJA : contribuições de Bakhtin para a Tertúlia Literária 

Dialógica (2016). 

Autor(a): 

CAVEQUIA, Sabrina Maria.  

8 

Título:  

Tertúlia Literária Dialógica entre crianças e adolescentes: conversando sobre 

âmbitos da vida (2007). 

Autor(a): 

GIROTTO, Vanessa. 

9 

Título:  

Leitura dialógica: a experiência da tertúlia literária em sala de aula (2017) 

Autor(a): 

FERREIRA, Nayane Oliveira. 

10 

Título:  

Dialogic Gatherings: two experiences that connect the school with its 

environment (2017) 

Autor(a): 

PAGÁN, Javier Ballesta; AMIAMA, Francisco; RECHE, Irina Sherezade. 

11 

Título: 

Dialogic Imagination in Literacy Development (2010) 

Autor(a): 

SERRANO, María Angeles; MIRCEVA, Jasmina. 
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12 

Título: 

The interactive interpretation of texts through dialogic literary gatherings (2010) 

Autor(a): 

PULIDO, Cristina;  ZEPA, Brigita 

13 

Título: 

Pensamento freireano: bases para uma educação revolucionária (2015) 

Autor(a): 

SILVA, Ana Cláudia; SANTOS, Eliana; OLIVEIRA, Izabel Lúcia. 

14 

Título:  
A alfabetização e o dialogismo: encontros com a palavra na vida (2015) 

Autor(a): 

AGUIAR, Maria Aparecida Lapa; BORTOLOTTO, Nelita; PELANDRÉ, 

Nilcéa.  

15 

Título: 

Alfabetização como ato de conhecimento em Freire: escrita e leitura de mundo 

(2012) 

Autor(a): 

OLIVEIRA, Edna Castro. 

16 

Título: 

El Legado de Paulo Freire en la Escuela de hoy. De la Alfabetización Crítica a 

la Alfabetización en Medios de Comunicación (2014) 

Autor(a): 

PIQUER, Marc Pallarès.  

17 

Título: 

La lectura en Paulo Freire y la competencia lectora de PISA (2013) 

Autor(a): 

CAVIEDES, Juan Francisco Remolina. 

18 

Título: 

A leitura dialógica e a formação do leitor (2003) 

Autor(a): 

FERREIRA, Eliane Aparecida. 

19 

Título: 

Compreensão de contos após leitura dialógica com perguntas baseadas em 

dimensões temáticas da narrativa (2016) 

Autor(a): 

MEDEIROS, Fabio Hernandez;  FLORES, Eileen Pfeiffer. 

20 

Título: 

Construindo histórias de leitura: a leitura dialógica enquanto elemento de 

articulação no interior de uma "biblioteca vivida" (2009) 

Autor(a): 
FERREIRA, Eliane Aparecida. 

21 

Título: 

Leitura e oralidade: prática dialógica de um professor leitor na formação de 

leitores literários (2015) 

Autor(a): 

BRITO, Cláudio Marzo. 

22 

Título: 

Dialogic literary gatherings and out‐of‐home child care: Creation of new 

meanings through classic literature (2017) 

Autor(a): 

YESTE, Carme Garcia; CASADÓ, Regina Gairal; PASCUAL, Ariadna 

Munté; VIÑAS, Teresa Plaja. 

Título: 

https://scielo.conicyt.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PULIDO,+CRISTINA
https://scielo.conicyt.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZEPA,+BRIGITA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MEDEIROS,+FABIO+HERNANDEZ
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FLORES,+EILEEN+PFEIFFER
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_f97829f969b36228fb7847d0b5456f15
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_f97829f969b36228fb7847d0b5456f15
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB_2062206ca85c9f62c0f3e58644d3d052
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB_2062206ca85c9f62c0f3e58644d3d052
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23 

Literary lecture: the school, the classroom and dialogic Reading. (Tertúlia 

literária: a escola, a sala de aula e a leitura dialógica) (2017) 

Autor(a): 

TEIXEIRA, Rosiley Aparecida; FERREIRA, Nayane Oliveira. 
Nota: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Depois da coleta e seleção do material, deu-se início a outra etapa da revisão 

bibliográfica: os fichamentos dos textos que foram chamados de fichas de leitura. (Apêndice 

A). Nas fichas, foram anotados: a) o ano e o título do trabalho; b) as palavras-chave; c) os 

objetivos do trabalho; d) a metodologia; e) local; f) conceitos e citações centrais do trabalho; g) 

resultados e evidências; h) comentários do pesquisador e i) referência do trabalho.  

O material fichado foi analisado quanto aos temas trazidos e, principalmente, sobre os 

resultados em relação à aprendizagem instrumental dos estudantes e à alfabetização segundo 

Paulo Freire, que foi o foco desta pesquisa.  

Por conterem em sua metodologia a aprendizagem dialógica, as pesquisas destacam a 

melhoria do comportamento dos alunos em relação, principalmente, aos princípios do diálogo 

igualitário e da solidariedade. Alguns estudos apontam as melhorias de aprendizagem de 

conteúdos ou de aspectos mais gerais do processo de ensino e aprendizagem escolar, como a 

leitura e a escrita a partir das vozes de diferentes sujeitos envolvidos com a atividade, como 

estudantes, professores (as) e familiares, embora não haja demonstrações desses resultados pela 

apresentação de instrumentos de avaliação ou acompanhamento de produção dos próprios 

estudantes, com exceção da pesquisa INCLUD-ed11. Com o quadro síntese a seguir, trazemos 

os enfoques de cada texto com mais clareza.  

Quadro 4 – Ficha síntese da análise dos textos  

Autor 

Ano 

Conceito (s) 

evidenciado 

(s)/defendido(s) 

(referentes à 

temática central 

do trabalho) 

Resultados e Evidências 

Considerações do Artigo 

Observações 

RÓDENAS, María 

Consol Aguilar. 

(2013) 

Leitura; leitura 

crítica. 

“O artigo aponta que é possível 

colocar em prática uma 

aprendizagem comunicativa e 

dialógica, permitindo que os 

estudantes sejam protagonistas do 

processo de aprendizagem” 

Foco na 

formação de 

professores. 

SALLES, Thais; 

GIROTTO, Vanessa e 

KIILL, Keila. 

Interação na 

perspectiva de 

Vygostsky; 

“Em termos de resultados, os dados 

mostram que, no decorrer da 

construção de aprendizagens no 

Foco na 

aprendizagem de 

ciências.  

                                                           
11 Projeto INCLUD-ED (2006-2011) foi uma pesquisa europeia realizada em 14 países com o objetivo de analisar 

estratégias educacionais que contribuíssem para a coesão social. As atuações identificadas demonstraram que 

levam a progressos positivos em todos os contextos nos quais foram implementadas. 
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(2016) literatura clássica; 

tertúlia literária 

dialógica, 

aprendizagem 

dialógica. 

âmbito da ciência (leitura de mundo 

e da vida), foram encontrados 

aspectos transformadores e 

obstaculizadores” 

CHAIB, Danilo de 

Castro. 

(2006) 

Leitura dialógica; 

aprendizagem 

dialógica e seus 

princípios, 

tertúlia literária 

dialógica. 

Responsabilidade dos educadores 

desenvolverem o diálogo nas salas 

de aula porque é a base da 

aprendizagem dialógica.  

Foco na revisão 

e literatura sobre 

a leitura 

dialógica. 

GIROTTO, Vanessa. 

(2011) 

Aprendizagem 

dialógica; leitura 

dialógica; 

Comunidades de 

aprendizagem. 

“Foi-nos possível compreender que 

a leitura dialógica gerou resultados 

significativos tanto nas práticas das 

professoras quanto na aprendizagem 

das crianças, especialmente por 

estarem desenvolvendo uma 

atividade que tem como diferencial 

o direcionamento a partir dos 

princípios da aprendizagem 

dialógica” 

Foco nos 

princípios da 

aprendizagem 

dialógica.  

Em relação aos 

resultados da 

dimensão 

instrumental é 

evidenciado 

melhoria na 

fluência de 

leitura e 

aumento de 

vocabulário. 

CAVEQUIA, Sabrina 

Maria. 

(2016) 

Concepção de 

leitura, cultura 

oral, dialogia, 

polifonia e 

alteridade. 

“Observamos o rompimento da 

monopolização da fala e dos 

protagonismos em sala de aula; 

percebemos que o professor não 

deve ter uma posição autoritária e 

não é o único detentor dos 

conhecimentos válidos; vimos a 

criação de oportunidades de 

aprendizagem a todos, independente 

da condição social e econômica de 

cada um; demonstramos que é 

possível substituir os processos de 

leitura excludente pela leitura 

dialógica; reconhecemos a leitura 

dialógica como uma atividade 

prazerosa para os envolvidos; vimos 

a transformação do contexto da 

aprendizagem, impulsionado por 

práticas mais dialógicas e 

motivadoras e averiguamos que o 

domínio da habilidade leitora pode 

ser fortemente utilizado a serviço da 

transformação social” 

Foco nos 

benefícios de 

uma leitura 

dialógica para a 

transformação 

social. 

GIROTTO, Vanessa. 

(2007) 

Sociedade da 

informação, 

perspectiva 

comunicativa, 

diálogo, literatura 

infantil, tertúlia 

literária dialógica. 

“É evidente que muitos processos 

educativos acontecem fora da 

escola, já que muita vida acontece 

fora e apesar dela, e o desconectar as 

relações e aprendizagens que se dão 

em outros espaços e as que se dão 

Foco nas 

aprendizagens 

que acontecem 

na atuação da 

TLD, todos 

relacionados 
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dentro da instituição empobrece as 

possibilidades de formação” 

 

com os 

princípios.  

FERREIRA, Nayane 

Oliveira. 

(2017) 

Literatura 

clássica. Escola 

pública. Tertúlia 

literária dialógica. 

“O que se observou é que as obras 

lidas traziam questões que 

proporcionavam debates que 

partiam da leitura e iam para os 

temas atuais, permitindo-lhes refletir 

sobre aspectos centrais da vida em 

sociedade. Dependendo da maneira 

como se utilizam estes livros na aula, 

a leitura pode parecer algo 

totalmente distante da realidade do 

aluno, o que não condiz com o fato 

de ser um livro clássico, pois eles 

levam este título justamente por se 

manterem atuais apesar da sua data 

de publicação” 

Foco na leitura 

dialógica e 

comentários dos 

participantes. 

PAGÁN, Javier 

Ballesta; AMIAMA, 

Francisco; RECHE, 

Irina Sherezade. 

(2017) 

Tertúlia Literária 

Dialógica; 

Participação dos 

cidadãos. 

As crianças aprendem valores da 

sociedade moderna e aprendem a 

viver em sociedade; a tertúlia ajuda 

a resolver conflitos por meio da 

comunicação e diálogo igualitário; a 

atuação cria um ambiente 

cooperativo na escola, na família e 

na comunidade; os diferentes 

voluntários ajudam na 

desconstrução de estereótipos.  

Foco no 

desenvolvimento 

de valores na 

escola e na 

comunidade.  

SERRANO, María 

Angeles; MIRCEVA, 

Jasmina. (2010) 

Aprendizagem de 

leitura e escrita 

como uma coisa 

bem maior do que 

habilidade de 

reconhecer 

signos, mas um 

processo social. 

Diálogo 

igualitário. 

Melhoria das habilidades de leitura; 

aprendizagem de conteúdo histórico 

ou outro de acordo com o context da 

obra lida. 

Foco na 

aprendizagem de 

leitura por meio 

da leitura 

dialógica. 

PULIDO, 

Cristina;  ZEPA, 

Brigita (2010) 

Linguagem. 

Habitus. Tertúlia 

Literária 

Dialógica.  

Nas tertúlias se comprovam como as 

pessoas que participam são 

apaixonadas pela leitura, pelas 

contribuições que surgem nesses 

espaços e que vão criando sua 

capacidade de linguagem de uma 

forma conjunta. 

Foco na leitura 

dialógica 

embasada em 

Bakhtin. 

FERREIRA, Eliane 

Aparecida. (2003) 

Zona de 

desenvolvimento 

proximal de 

Vygotsky. 

“A pesquisa demonstrou, em três 

anos de observações, análises, 

leituras e questionamentos, que a 

interação em sala de aula é condição 

básica para a existência da interação 

aluno/texto. Somente quando o texto 

é concebido em sala de aula como 

reflexão sobre a experiência e 

experiência de reflexão está 

instaurado o diálogo” 

Foco na 

interação entre 

leitor e obra. 

https://scielo.conicyt.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PULIDO,+CRISTINA
https://scielo.conicyt.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PULIDO,+CRISTINA
https://scielo.conicyt.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZEPA,+BRIGITA
https://scielo.conicyt.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZEPA,+BRIGITA
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MEDEIROS, Fabio 

Hernandez;  FLORES, 

Eileen Pfeiffer. 

(2016) 

A leitura 

dialógica é 

compreendida 

aqui como uma 

leitura com 

intervenções de 

um mediador. 

“De maneira geral, a condição 

Leitura Dialógica favoreceu a 

compreensão dos contos lidos na 

medida em que produziu 

porcentagens mais elevadas de 

eventos e funções verbalizadas pelos 

participantes nas tarefas de reconto 

livre e dirigido.” 

Foco na 

compreensão da 

história, 

vocabulário 

expressivo e 

escrita.  

FERREIRA, Eliane 

Aparecida. 

(2009) 

Estética da 

recepção e 

formação de 

leitor. O diálogo é 

compreendido 

como a interação 

entre os alunos e 

professores. 

“A interação em sala de aula é 

condição básica para a existência da 

interação aluno/texto, pois somente 

quando o texto é concebido em sala 

de aula como reflexão sobre a 

experiência e experiência de 

reflexão está instaurado o diálogo; 

este, por sua vez, favorece à tomada 

de decisões conjuntas e permite 

detectar quais são os conceitos 

prévios dos alunos” 

Foco na 

formação do 

estudante leitor. 

YESTE, Carme 

Garcia; CASADÓ, 

Regina Gairal; 

PASCUAL, Ariadna 

Munté; VIÑAS, 

Teresa Plaja. 

(2017) 

Dialogic literary 

gatherings. 

Classic 

Literature. Child 

care. 

(Crianças em 

instituições de 

cuidado, abrigos) 

Habilidades adquiridas com a 

tertúlia:  

Expressão oral; vocabulário; 

melhoria na fluência de leitura. 

Além do desenvolvimento de bem-

estar emocional dos participantes. 

 

Foco nas 

aprendizagens 

dos estudantes. 

(São 

evidenciadas 

pelas falas dos 

sujeitos da 

pesquisa). 

TEIXEIRA, Rosiley 

Aparecida; 

FERREIRA, Nayane 

Oliveira. 

(2017) 

Tertúlia literária 

dialógica, escola 

pública, sala de 

aula, leitura 

dialógica. 

“Este tipo de leitura estabelece uma 

nova relação entre leitor e obra, 

segundo a qual o texto só ganha vida 

quando existe um leitor que lhe 

atribui significado, permitindo-lhe 

criar relações de distorção, invenção 

e deslocamento (CHARTIER, 

1999). Ou seja, longe da censura, os 

alunos puderam relacionar-se com 

os livros, acionando  seus  saberes  

para  poder  verificar  o  que  na  obra  

dialogava  com  suas vidas e, juntos, 

construírem outros saberes e 

conhecerem-se como seres que 

vivem e analisam a vida” 

Foco na atuação 

da Tertúlia como 

uma proposta 

inovadora de 

literatura em 

sala de aula.  

PRESTES, Emília 

Maria. (2013) 

Tertúlia Literária 

Dialógica; 

globalização; 

diversidade 

cultural; 

aprendizagem 

dialógica. 

A autora defende a atualidade das 

obras de Paulo Freire e utiliza a 

atividade da Tertúlia para 

demonstrar como é possível uma 

aprendizagem que pode superar as 

desigualdades.  

 

Foco na busca 

por uma 

atualidade nas 

obras de Freire. 

ÁLVAREZ-

ALVAREZ, Carmen; 

PASCUAL-DÍEZ, 

Julián. (2014) 

Clube de leitura; 

leitura dialógica. 

 

Os autores apontam que os clubes de 

leitura que adotam uma abordagem 

de leitura dialógica promovem o 

desenvolvimento da leitura por 

prazer e ao mesmo tempo favorece o 

Foco no 

desenvolvimento 

de leitura por 

prazer e 

formação de 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MEDEIROS,+FABIO+HERNANDEZ
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MEDEIROS,+FABIO+HERNANDEZ
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FLORES,+EILEEN+PFEIFFER
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FLORES,+EILEEN+PFEIFFER
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pensamento crítico e uma educação 

de valores.  

pensamento 

crítico. 

SILVA, Ana Cláudia; 

SANTOS, Eliana; 

OLIVEIRA, Izabel 

Lúcia. (2015) 

Pensamento 

freiriano. 

Revolução 

educacional. 

Transformação 

social. 

“O pensamento educacional de 

Freire oferece subsídios para 

efetivação de uma proposta 

educacional de caráter 

revolucionário partindo da 

contextualização dos aspectos 

políticos, econômicos e sociais, 

assegurando a tomada de 

conscientização, dialógica, 

libertadora, democrática, autônoma 

e crítica da realidade, que possibilite 

a transformação social e a 

emancipação cultural, se 

distanciando da educação bancária” 

Foco na 

concepção de 

educação em 

Paulo Freire. 

AGUIAR, Maria 

Aparecida Lapa; 

BORTOLOTTO, 

Nelita; PELANDRÉ, 

Nilcéa. (2015) 

Alfabetização. 

Interação verbal. 

Formação 

docente. 

(Dialogia e 

linguagem em 

Bakhtin) 

“Urge reforçar políticas de formação 

em serviço para professores 

alfabetizadores que possam 

considerá-los em sua real 

necessidade no cuidado com seus 

interlocutores, com o objeto do seu 

ensino, visando atitudes responsivas 

no fazer da pedagogia da língua 

arquitetada para formação de 

leitores e escritores competentes.” 

Foco na 

formação 

docente. 

OLIVEIRA, Edna 

Castro. (2012) 

Paulo Freire; 

Alfabetização de 

jovens e adultos; 

Aquisição da 

escrita; Leitura do 

mundo. 

“Ao experimentarem a escrita como 

objeto de conhecimento, os 

alfabetizandos são capazes de 

demonstrar o conhecimento prévio 

da escrita como objeto social com o 

qual interagem no mundo, 

permitindo-lhes expressar na escrita 

suas leituras de mundo, suas 

identidades de classe social, 

manifestas nas variantes 

sociolinguísticas.” 

Foco na 

alfabetização de 

adultos. 

PIQUER, Marc 

Pallarès. (2014) 

Paulo Freire; 

pedagogia crítica; 

alfabetização nos 

meios de 

comunicação. 

O autor defende que a aprendizagem 

seria mais efetiva se as escolas 

utilizassem as mídias. 

Foco na 

alfabetização 

para as mídias. 

CAVIEDES, Juan 

Francisco Remolina. 

(2013) 

Avaliação; PISA, 

Paulo Freire; 

Leitura. 

Enquanto o PISA espera um sujeito 

comprometido com a leitura, Freire 

valoriza um sujeito rebelde frente ao 

texto. 

Foco na 

perspectiva de 

leitura do PISA. 

BRITO, Cláudio 

Marzo. (2015) 

Ensino médio. 

Mediação de 

leitura. Professor 

leitor. 

Performance. 

Leitura dialógica. 

“Destacamos, neste trabalho, quatro 

aspectos que consideramos, a priori, 

os mais importantes para a formação 

de leitores literários: o papel da 

escola técnica na promoção da 

leitura, a leitura compartilhada em 

grupo, a influência do professor 

leitor e a transformação interior do 

sujeito-leitor.” 

Foco na 

formação do 

sujeito leitor. 
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Quadro elaborado pela pesquisadora.  

O quadro síntese é um resumo geral do tema e do enfoque que cada artigo, dissertação 

ou tese desenvolveu em sua pesquisa. Dos 23 textos levantados, 18 deles citam de forma direta 

a leitura dialógica desenvolvida em sala de aula. Dentre os 18, quatro deles abordam a leitura 

dialógica como interação se baseando nas teorias de Vygotsky. Três textos abordam o tema 

alfabetização de uma forma direta. Um deles discute a linguagem e a dialogia em Bakhtin, outro 

discute sobre a alfabetização de jovens e adultos e o último, uma alfabetização nos meios de 

comunicação. A partir do quadro síntese é mais fácil identificar os conceitos trabalhados em 

cada texto, mas principalmente o foco que cada um deles têm, que varia por causa de seus 

objetivos. A partir dessa revisão sistemática, percebemos que as pesquisas sobre tertúlia literária 

dialógica e as concepções de alfabetização freirianas não se aprofundaram em nenhum texto. É 

importante observar que cada pesquisa possui um objetivo diferente e, por isso, o enfoque acaba 

sendo diferente também. Por exemplo, dois textos apresentados enfatizam a preocupação com 

a formação docente, três deles discutem a formação do sujeito leitor.  

 Em relação à sistematização dos conteúdos escolares que podem ser trabalhados na 

tertúlia literária dialógica e favorecem a aprendizagem de leitura e escrita são evidenciados nas 

pesquisas por meio de falas dos sujeitos. Yeste et al. (2017) apresentam as habilidades 

instrumentais adquiridas com a tertúlia: expressão oral, vocabulário e melhoria na fluência de 

leitura. As melhorias percebidas estão apresentadas nas falas dos sujeitos que participaram da 

tertúlia. Medeiros et al. (2016) também apresentam habilidades desenvolvidas a partir da leitura 

dialógica, que são: foco na compreensão da história, vocabulário expressivo e escrita. Mas a 

leitura dialógica nessa pesquisa é compreendida como a intervenção de um mediador durante a 

leitura em voz alta da criança. Os autores apresentam resultados positivos quanto ao 

desenvolvimento das habilidades descritas, mas o referencial teórico não é o mesmo que 

optamos por seguir nesta pesquisa. 

Assim, considerando o diálogo com as pesquisas realizadas anteriormente e que também 

tiveram como objeto de estudo a tertúlia literária dialógica, procuramos no presente trabalho 

realizar uma investigação sobre a Tertúlia Literária Dialógica e as suas contribuições para a 

alfabetização em uma concepção freiriana, buscando evidenciar não só as falas dos sujeitos, 

mas também acompanhar e registrar (na medida do possível) o seu percurso ao participar 

sistematicamente de uma TLD. Para isso, acompanhamos uma turma de quarto ano do ensino 

fundamental durante as atuações da TLD, fizemos registros de observação, realizamos um 

grupo de discussão com as crianças e um relato comunicativo com a professora. Além de 

acompanhar a turma, também foi desenvolvido juntamente com a professora da turma um 
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instrumento de avaliação, baseado na Prova Brasil, como complemento para nossa análise. A 

questão orientadora de todo trabalho foi formulada da seguinte maneira: Quais são as 

contribuições da Tertúlia Literária Dialógica para o processo de alfabetização de crianças na 

perspectiva de Paulo Freire? A partir dela, foram traçados os seguintes objetivos: 

Objetivo geral:  

- Identificar, descrever a analisar os aspectos da tertúlia literária dialógica que contribuem para 

a aprendizagem da leitura e da escrita na perspectiva da alfabetização freiriana. 

Objetivos Específicos: 

- Descrever e analisar a prática da tertúlia literária dialógica e a concepção freireana de 

alfabetização; 

- Identificar, descrever e analisar os aspectos de aprendizagem da leitura e da escrita por parte 

de uma turma de 4º ano do ensino fundamental e que remetem à atuação educativa de êxito 

tertúlia literária dialógica, relacionando-os à concepção de alfabetização de Paulo Freire; 

- Identificar, descrever e analisar elementos considerados transformadores e elementos 

considerados exclusores12 pelos sujeitos envolvidos na pesquisa (professora e crianças) a partir 

da vivência da TLD junto a uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental. 

Os referenciais teóricos que apoiam a pesquisa são os estudos sobre a Tertúlia Literária 

Dialógica e os princípios da aprendizagem dialógica em que ela se fundamenta encontrados 

majoritariamente em Flecha (1997), Aubert et al. (2016) Paulo Freire (1978, 1983, 1989, 1995, 

2003, 2006a, 2006b, 2007, 2011, 2016) e Habermas (1987a, 1987b); a compreensão freiriana 

de alfabetização; além da discussão sobre os clássicos da literatura nacional e universal, 

abordados por autores como Bloom (1995), Machado (2009) e Calvino (2007). 

Buscando atingir os objetivos propostos, esta pesquisa é um estudo de caso que foi 

orientado pela Metodologia Comunicativa13. Gómez et al. (2006) apresentam essa metodologia 

como uma possibilidade de investigação em um sentido mais dialógico no contexto da 

sociedade da informação. Hoje em dia o processo de investigação em Ciências Sociais também 

pode ser orientado a partir de uma perspectiva de ação comunicativa, ou seja, construir 

                                                           
12 Tipo de análise própria da metodologia comunicativa de pesquisa discutida por Gómez et al. (2006): a) a dimensão exclusora 

se refere aos obstáculos que impedem a transformação; b) a dimensão transformadora se refere às ações e situações que 

permitem superar os desafios.   

 
13A metodologia comunicativa está ancorada na compreensão de que os processos de entendimento mediante 

argumentações amparadas por pretensões de validade é que guiam a interlocução e a interpretação nos processos 

de pesquisa.  
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conhecimento por meio da reflexão entre os sujeitos (GÓMEZ et al., 2006). Deste modo, a 

metodologia aqui referida é: 

Comunicativa porque supera a dicotomia objeto/sujeito mediante a categoria 

intersubjetividade e crítica (coincidindo com a metodologia sócio-crítica) porque 

parte da capacidade de reflexão e auto-reflexão das pessoas e da sociedade. (GÓMEZ 

et al., 2006, p.12)  

 

Durante a realização da pesquisa, buscamos uma postura dialógica em relação aos 

sujeitos envolvidos, buscando um feedback após as atuações, sempre que possível. Foram 

realizadas 17 atuações da TLD, um relato comunicativo com a professora, um grupo de 

discussão com as crianças e três avaliações escritas durante o ano de 2018.  

Para a apresentação do estudo realizado, dividimos este trabalho em uma seção de 

discussão teórica sobre Tertúlia Literária Dialógica e Alfabetização Freiriana, uma seção para 

a explicação da metodologia e uma seção para a apresentação e análise dos dados. Por fim, 

procuramos tecer algumas considerações que retomam nossa questão e objetivos com o intuito 

de evidenciar os resultados mais concretos do trabalho, as recomendações para a realização da 

TLD14 e as possibilidades para novas pesquisas que dialoguem com essa temática. 

  

                                                           
14 Um exercício próprio da Metodologia Comunicativa, adotada neste trabalho – um esforço de considerar a 

pesquisa acadêmico-científica como possibilidade de reorientação da ação dos sujeitos e instituições. 
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1. DISCUSSÃO TEÓRICA  

Então, a forte mente jovem de Matilda continuou a crescer, 

alimentada pelas vozes de todos os autores que enviaram seus 

livros para o mundo como navios no mar. Esses livros deram a 

Matilda uma mensagem esperançosa e reconfortante: você não 

está sozinha. 

Ronald Dahl, Matilda 

 

Assim como a mente de Matilda, esta pesquisa foi alimentada pelas vozes de grandes 

autores. Eles nos ajudaram a percorrer o longo caminho até aqui. Por meio deles, este capítulo 

tem o objetivo de fundamentar teoricamente o tema abordado na pesquisa. Discutimos a seguir 

os seguintes tópicos: alfabetização freiriana, Tertúlia Literária Dialógica e avaliação.  

 

1.1.Alfabetização segundo Paulo Freire 

 

A primeira discussão aqui proposta é a delimitação da teoria freiriana. Paulo Freire criou 

uma proposta de alfabetização e não escreveu sobre letramento, como conceituamos hoje. 

Quem popularizou esse termo entre os educadores foi Magda Soares (2009) e, segundo ela, uma 

das principais ocorrências do termo letramento no Brasil está no livro de Mary Kato de 1986 

(No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística, Editora Ática). Letramento é a versão 

em português da palavra em inglês literacy, que vem do latim littera e o cy na língua inglesa 

denota estado ou qualidade. Portanto, literacy é a condição de ser letrado. (SOARES, 2009).  

Durante a década de 1980, surgiram discussões sobre as altas taxas de repetências e 

analfabetismo no Brasil. Foi quando estudiosos acharam necessário adotar um termo para 

identificar o estado contrário daquele expresso em analfabetismo. Em termos lógicos, a palavra 

seria alfabetismo, que chegou a ser utilizada em literatura especializada, mas não por muito 

tempo. Soares (2011) afirma que  

O surgimento do termo literacy (cujo significado é o mesmo de alfabetismo), nessa 

época, representou, certamente, uma mudança histórica nas práticas sociais: novas 

demandas sociais pelo uso da leitura e da escrita exigiram uma nova palavra para 

designá-las. Ou seja; uma nova realidade social trouxe a necessidade de uma nova 

palavra (p.29) 

 

Para Soares (2009, p. 20) “[...] não parece apropriado, nem etimológica nem 

pedagogicamente, que o termo alfabetização designe tanto o processo de aquisição da língua 

escrita quanto o processo de seu desenvolvimento [...]”. Separa-se, a partir daí a alfabetização 

como a técnica para a decodificação de signos ou a “tecnologia do saber ler e escrever” 
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(SOARES, 2009) e o letramento como o uso social e as relações que o sujeito desenvolve a 

partir dela.  

Mesmo Freire sendo conhecido pelo método de alfabetização, a sua proposta é muito 

mais ampla que decodificação de símbolos, passando por um processo de leitura crítica de 

mundo. A criação de um novo termo para designar o que Paulo Freire já propunha em sua 

alfabetização é para Moacir Gadotti um “retrocesso conceitual”. Em um documento que faz 

parte do Acervo do Centro de Referência Paulo Freire, o autor fez um manuscrito para defender 

a concepção freiriana de educação. 

O conceito de alfabetização para Paulo Freire tem um significado mais abrangente, na 

medida em que vai além do domínio do código escrito, pois, enquanto prática 

discursiva, “possibilita uma leitura crítica da realidade, constitui-se como um 

importante instrumento de resgate da cidadania e reforça o engajamento do cidadão 

nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e pela 

transformação social” (FREIRE, 2006b, p.68 apud GADOTTI) 

 

Continua, ainda, afirmando que não é uma briga por terminologias (letramento ou 

alfabetização), mas uma posição ideológica que busca negar toda a tradição freiriana. Mesmo 

existindo essa discussão entre os autores sobre o letramento, ninguém afirma que a proposta de 

Freire é limitada utilizando essa terminologia ou não.  

Soares (2009) afirma que a identificação de Paulo Freire a um método é uma redução, 

pois restringe toda a sua proposta a um método. O autor também não fez nenhuma discussão 

conceitual sobre as palavras “método” ou “metodologia”, mas ainda em vida, Freire concedeu 

uma entrevista à Nilcéa Pelandré em 1993 e disse que 

[...] preferia dizer que não tenho método. O que eu tinha, quando muito jovem, há 30 

anos ou 40 anos, não importa o tempo, era a curiosidade de um lado e o compromisso 

político do outro, em face dos renegados, dos negados, dos proibidos de ler a palavra, 

relendo o mundo. O que eu tentei fazer e continuo hoje, foi ter uma compreensão que 

eu chamaria de crítica ou de dialética da prática educativa, dentro da qual 

necessariamente, há uma certa metodologia, um certo método, que eu prefiro dizer 

que é método de conhecer e não um método de ensinar. (apud FEITOSA, 1999) 

 

Reduzir toda a proposta de Paulo Freire a um método de alfabetização é, portanto, não 

compreender a dimensão de todo seu trabalho. O autor estabeleceu um projeto integrado que 

“começava com um método de alfabetização e concluía com a proposta de uma universidade 

popular” (BRANDÃO apud STRECK et al, 2018, p.314), publicado originalmente em um 

artigo em Estudos Universitários, da Universidade de Recife, Conscientização e Alfabetização: 

uma nova visão do processo (p.314). 

Uma definição de “metodologia” que se aproxima da perspectiva freiriana foi 

apresentada em um livro de Hurtado (2003) chamado Educar para transformar e transformar 

para educar. Para ele, “metodologia” é a coerência com que se devem articular os objetivos a 
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alcançar, os métodos, os procedimentos e as técnicas ou instrumentos utilizados em relação ao 

marco teórico que dá origem aos objetivos buscados” (HURTADO apud STRECK et al, 2018, 

p. 315). Ou seja, o caminho percorrido para a concretização do trabalho com a educação popular 

é a compreensão de que envolve os campos cognitivo e estético, mas também político e social 

(FREIRE, 2003).  Daí vem o conceito de práxis como articulador do processo prática-teoria-

prática como “reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a serem transformadas” (FREIRE, 

2003, p.122).  

O autor vai além da separação entre teoria e prática e afirma que essas duas dimensões 

estão completamente imbricadas, sendo definidas como a “atividade humana e social sobre uma 

realidade concreta” (FREITAS, 1989, p.403). Freire (1978a) defende a coerência entre a teoria, 

a prática e a opção política na vida de todo educador. A interpretação da realidade de forma a 

recusar o espontaneísmo e a manipulação e a consequente prática decorrente dessa compreensão 

pode ser entendida como a práxis. Nas palavras de Freire (1978a, p.29), é quando não há 

“nenhuma separação entre pensamento-linguagem e realidade objetiva. Daí que a leitura de um 

texto demanda a ‘leitura’ do contexto social ao qual ela se refere”.  

Se o educador opta por atuar sobre a vida em uma perspectiva transformadora isso pode 

ser entendido como uma escolha política. “Tanto no processo educativo, como no ato político, 

uma das questões fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem e de quê [...] fazemos 

a educação [...] e desenvolvemos a atividade política” (FREIRE, 1983, p.27). Conclui esse 

pensamento afirmando que não há possibilidade de separar o inseparável: a educação e a 

política.  

O conceito de práxis, muito importante em toda obra de Freire, está intimamente ligado 

a outros conceitos, como dialogicidade, ação-reflexão, autonomia e educação libertadora. A 

educação como prática da liberdade não se faz sem a palavra. Essa palavra que possui as 

dimensões de ação e reflexão. “Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí dizer que a 

palavra verdadeira seja transformar o mundo” (FREIRE, 2003, 107). Pronunciar a palavra 

verdadeira não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos eles e, por isso, não podem 

dizer sozinhos. O autor afirma que o diálogo é exigência existencial e é por ele que os homens 

“ganham significação enquanto homens” (p.109). É por meio do diálogo que se libertam os 

homens.  

Porque é encontro de homens que pronunciam o mundo, não deve ser doação do 

pronunciar de uns a outros. É um ato de criação. Daí que não possa ser manhoso 

instrumento de que lance mão um sujeito para a conquista do outro. A conquista 

implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. 

Conquista do mundo para a libertação dos homens. (FREIRE, 2003, p.110) 
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A prática pedagógica de Freire (2011) passa por um eixo orientador no qual se defende 

que formar é muito mais que formar o ser humano em suas destrezas, mas estimular os 

educandos a uma reflexão crítica da realidade que estão inseridos. Nesse sentido também é que 

os educadores se formam éticos. Ao se assumirem seres inacabados se “tornam radicalmente 

éticos” (p.59), pois são sujeitos que vão aprender e crescer nas diferenças com outros seres. 

O autor afirma que o professor deve também ensinar a pensar certo e para isso, ele deve 

ser exemplo. Para Freire (2011, p.36) “não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que 

o re-diz em lugar de desdizê-lo. Não é possível ao professor pensar que pensa certo, mas ao 

mesmo tempo perguntar ao aluno se ‘sabe com quem está falando’”. O que o educador tem que 

fazer é propor ao povo sua situação concreta como problema, por meio de contradições e 

questionamentos. Isso o desafia a buscar uma resposta para além do nível intelectual, mas no 

nível da ação (FREIRE, 2011, p.36). 

Freire (2011), ao explanar o que o professor precisa ter para ensinar na obra Pedagogia 

da autonomia, descreve uma rigorosidade metódica que não tem a ver com uma metodologia 

de ensino tradicional, transferidor de conteúdo. O autor explica uma rigorosidade frente ao 

objeto de conhecimento que tem mais a ver com uma curiosidade de conhecê-lo, questioná-lo, 

de apreender o conhecimento já existente e ir também além, na sua produção. “Nas condições 

de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção 

e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” 

(p.28). 

Conhecido como o “Método Paulo Freire” como já discutido, a proposta de 

alfabetização foi uma “resposta à procura de um instrumento adequado” (FREIRE, 

BEISIEGEL, 2010, p.19) para os diferentes movimentos envolvidos com educação popular no 

Brasil no início da década de 60. Foi em Angicos, uma cidadezinha no sertão do Rio Grande 

do Norte que Paulo Freire, em 1963, colocou em prática a sua proposta pela primeira vez. Essa 

mobilização em Angicos se tornou emblemática para todos que se interessam pela educação 

popular.  

Quando se formava uma turma de alunos, se formava um círculo de cultura e assim 

foram conhecidos os grupos de alfabetização freirianos. Os procedimentos eram divididos em 

quatro momentos. No primeiro, com a ajuda de uma pessoa alfabetizada e devidamente 

treinada, as pessoas do círculo de cultura eram incentivadas a realizarem atividades para que 

pudessem conhecer a própria comunidade e, a partir disso, elaborariam seu próprio material 

com temática e universo vocabular encontrados naquele lugar. Desse modo, não existia uma 
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cartilha pronta para que as pessoas estudassem, cada grupo de estudantes elaborava um material 

próprio de acordo com sua realidade. (FREIRE,1983). Segundo o autor:  

A palavra deveria estar relacionada com situações muito significativas para os 

moradores analfabetos; a possibilidade de esta palavra gerar várias outras pela 

combinação de suas famílias silábicas; ser possível representar num slide (foto) o seu 

significado; o conjunto das palavras selecionadas deveria conter os fonemas da nossa 

língua. (FREIRE apud BARRETO, 1998, p.102).  

 

Em um segundo momento, com o material coletado pelo grupo, a equipe do círculo de 

cultura fazia o levantamento das palavras geradoras e do universo temático, o que seria a 

matéria prima para o trabalho de desenvolver a aprendizagem de “ler palavras e ler o mundo” 

(FREIRE, 1983). Reunidos em círculo, os educandos eram incentivados a participaram de um 

debate, após a apresentação das fichas de cultura. Essas fichas eram “codificações, em forma 

de gravura, de ideias que deveriam ser descodificadas15 pelos educandos” (BARRETO, 1998, 

p.106). Freire sistematizou e codificou em algumas imagens o conceito antropológico de 

cultura, sendo como toda a produção humana. O trabalho do professor ou monitor ou 

coordenador era incentivar o máximo de participações dos educandos para que eles se 

reconhecessem como produtores e portadores de cultura. (p.106).   

O processo de decodificação das palavras propriamente dito vinha logo em seguida. Por 

meio das palavras escolhidas todos eram incentivados a procurarem trabalhar o processo de 

decodificação, formando palavras existentes, agrupando-as de acordo com seus sentidos e 

formando pequenas frases que iam ficando mais elaboradas ao longo do aprendizado.  

A experiência em Angicos no início da década de 1960 foi uma alfabetização voltada 

para pessoas adultas, geralmente nascidas em zonas rurais, que nunca haviam ido à escola ou 

ficaram nela por curto espaço de tempo. (BARRETO, 1998). Mesmo tendo maior popularidade 

na Educação de Jovens e Adultos até os dias de hoje, a proposta freiriana de alfabetização pode 

ser trabalhada em todas as fases da escolarização, até com crianças. Ao escrever sobre a 

importância do ato de ler, Freire (1989) reflete:  

[...]enquanto ia escrevendo este texto que agora leio, processo que envolvia uma 

compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra 

escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 

se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar escrever 

sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado – e até gostosamente – a ‘reler’ 

momentos fundamentais de minha prática, guardados na memória, desde as 

experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha 

mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim 

constituindo (p.9). 

                                                           
15 Os termos descodificação e decodificação presentes neste texto apresentam o mesmo sentido: tradução, 

interpretação, decifração de um código.  
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É nessa obra que Freire (1989), ao relembrar a primeira fase de sua escolarização, 

explicita tão bem a passagem da leitura de mundo para a leitura da palavra de uma forma sem 

rupturas, mas de continuação. “A decifração da palavra fluía naturalmente da ‘leitura’ do 

mundo particular (...) fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das 

mangueiras” (p.11). Continua explicando que quando chegou à escola, já estava alfabetizado 

porque sua professora aprofundou o trabalho de seus pais. “Com ela, a leitura da palavra, da 

frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a ‘leitura’ do mundo. Com ela, a leitura 

da palavra foi a leitura da ‘palavramundo’”. (id, ibid).  

O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras, mas “coloca o alfabetizando em 

condições de poder re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo, para, na oportunidade 

devida, saber e poder dizer a sua palavra” (FREIRE, 2003, p.17). Afirma que aprender a ler e 

escrever vai além da alfabetização: 

Atravessa e anima toda a empresa educativa16, que não é senão aprendizagem 

permanente desse esforço de totalização - jamais acabada - através do qual o homem 

tenta abraçar-se inteiramente na plenitude de sua forma. É a própria dialética em que 

se existencia o homem. Mas, para isto, para assumir responsavelmente sua missão de 

homem, há de aprender a dizer a sua palavra, pois, com ela, constitui a si mesmo e a 

comunhão humana em que se constitui; instaura o mundo em que se humaniza, 

humanizando-o (p.17). 

 

Em resumo, alfabetizar-se é mais do que ler as palavras em que a cultura se diz, mas 

dizer a sua palavra, que também é criadora de cultura. (FREIRE, 2003). “A alfabetização é a 

criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. Esta montagem não pode ser 

feita pelo educador para ou sobre o alfabetizando” (FREIRE, 1989, p.12). Desse modo, o 

educando tem uma possibilidade de “empowerment”17 (FREIRE, MACEDO, 2011), ou seja, 

“ser capaz de nomear a própria experiência é parte do que significa ‘ler’ o mundo e começar a 

compreender a natureza política dos limites bem como das possibilidades que caracterizam a 

sociedade mais ampla” (p.54). Nesse sentido, o poder e a linguagem estão entrelaçados e fazem 

parte da ação humana e da transformação social.  

 

1.2.A base dialógica da aprendizagem 

 

                                                           
16 O termo empresa educativa não diz respeito à ideia de empresa neoliberal. Neste contexto, diz respeito a todos 

os âmbitos da educação. 
17 O verbo to empower tem um significado muito rico. 1. Dar poder a; 2. Ativar a potencialidade criativa; 3. 

Desenvolver a potencialidade criativa do sujeito; 4. Dinamizar a potencialidade do sujeito. (FREIRE, MACEDO, 

2011).  
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Baseada, entre outros, nas elaborações de Freire, a teoria da aprendizagem dialógica 

(AUBERT et al., 2016) enfatiza o papel da intersubjetividade, das interações e do diálogo como 

geradores de aprendizagem e inclui contribuições teóricas de diferentes disciplinas. Uma das 

características fundamentais para a compreensão da aprendizagem dialógica é a concepção dual 

da sociedade, uma teoria trazida por Giddens (1998 apud AUBERT et al, 2016), que aponta 

que a estrutura e a ação humana são organismos interdependentes, ou seja, são os sujeitos que 

criam as estruturas e, portanto, também podem modificá-las. Desse modo,  

A partir de uma concepção dialógica da realidade, as instituições educacionais não 

são algo dado, que existe independentemente de nós. As pessoas entraram em um 

acordo para criar uma instituição dedicada ao ensino e, para sua manutenção, também 

estabeleceram certas práticas de ensino e aprendizagem. Hoje, perante a inadequação 

do modelo educacional (teórico e prático) da sociedade industrial, temos a mesma 

capacidade para refletir sobre ele e introduzir as mudanças necessárias para recriar a 

escola e convertê-la em uma instituição eficiente na e para a sociedade da informação. 

Nós criamos a instituição educacional e podemos agora, transformá-la. (AUBERT et 

al, 2016, p.65). 

 

A aprendizagem dialógica visa aprendizagens melhores por ser produto de processos de 

criação de significados a partir das interações dos sujeitos. Por isso, os sete princípios são guias 

para uma prática dialógica, que conduz a uma aprendizagem também dialógica. (AUBERT et 

al, 2016).  

Hoje, quando conduzimos nossas relações por meio do diálogo, “contribuímos para uma 

maior democratização das sociedades e das vidas pessoais” (p.138). Portanto, o diálogo ao qual 

se refere a aprendizagem dialógica  

[...] que serve para aumentar os níveis de aprendizagem de todos os meninos e 

meninas é um diálogo com pretensões de validez, igualitário e respeitoso com todas 

as pessoas, independentemente de seu nível socioeconômico, gênero, cultura, nível 

acadêmico e idade. [...] Assim, o diálogo é igualitário quando as diferentes 

contribuições são consideradas em função da validez dos argumentos, em vez de 

serem valorizadas pelas posições de poder de quem as realiza (AUBERT et al, 2016, 

p.142). 

 

Os diálogos, a partir desta concepção, servem para chegar em acordos e não para impor 

opiniões com base em posição de poder, daí a sua denominação como diálogo igualitário. Com 

essa mesma lógica, é que a inteligência cultural é discutida. A inteligência, nesse contexto, vai 

além daquela acadêmica ou obtida em testes de QI18 e abrange uma pluralidade de dimensões 

                                                           
18 O primeiro teste de inteligência foi criado por Alfred Binet em 1905, então diretor do laboratório de psicologia 

da Sorbonne, por solicitação do Ministério da Educação da França. Ele elaborou um instrumento que consistia de 

um conjunto de tarefas breves, relacionadas aos problemas da vida quotidiana, que, supostamente, implicavam 

certos procedimentos racionais básicos, para identificar crianças que necessitariam de educação diferenciada. 

Binet, no entanto, defendia que a inteligência era por demais complexa para ser expressa por um único número 

(QI) e negou-se não apenas a qualificar o QI como inteligência inata, como também a considerá-lo um recurso 

geral para a hierarquização de alunos, segundo seu valor intelectual, chegando mesmo a prever a possibilidade do 

mau uso de suas escalas de inteligência. Essa profecia se concretizou após a sua morte, em 1911, quando suas 

instruções foram distorcidas pelos hereditaristas americanos, que logo transformaram sua escala em um formulário 
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da interação humana: inteligência académica, inteligência prática e inteligência comunicativa 

(FLECHA, 1997). Por esse motivo, “a ‘inteligência’ é um potencial cognitivo: é moldável, 

aprende-se, transforma-se e desenvolve-se em função das oportunidades criadas em cada 

contexto social e cultural” (AUBERT et al, 2016, p.145).  

Pressupõe-se, em um contexto dialógico, que todas as crianças têm capacidades práticas, 

comunicativas e acadêmicas e que, cada uma delas, pode ser desenvolvida. A inteligência 

cultural é a inteligência considerada comunicativa, como explica Aubert et al (2016) a seguir:  

Todas as pessoas possuem inteligência comunicativa porque, como dizem Habermas 

e Chomsky, todas são capazes de linguagem e ação e são dotadas, de forma inata, à 

produção de linguagem. Esse tipo de inteligência é um instrumento fundamental para 

resolver situações que uma pessoa sozinha pode não ser capaz de solucionar com a 

inteligência prática ou acadêmica (...) A inteligência comunicativa engloba, dessa 

forma, a habilidade de utilizar a linguagem e outras formas de comunicação para pedir 

ajuda a outras pessoas e colaborar com elas para resolver um problema com sucesso. 

(p.152) 

 

 Valorizar os saberes culturais e práticos dos sujeitos não significa, entretanto, 

“legitimar a exclusão de saberes e títulos acadêmicos dos setores sociais desfavorecidos” 

(p.153). As aprendizagens acadêmicas também devem ser desenvolvidas no contexto escolar, 

independentemente de onde venha o sujeito.  

Outro princípio da aprendizagem dialógica é a transformação. Essa ideia de educação 

igualitária e transformação da sociedade por meio da educação vem sendo desqualificada e 

criticada há muito tempo. A teoria freiriana é um exemplo disso, muitas vezes taxada de pouco 

realista e sonhadora. (AUBERT et al, 2016). Compreendendo que a chave para aprender está 

nas interações entre os sujeitos, logo, ao transformar as interações, pode-se melhorar a 

aprendizagem.   

O que se observa em uma aprendizagem dialógica, é que o “ensino é direcionado aos 

níveis máximos e não aos prévios, porque a adaptação do ensino ao que o aluno ou aluna já 

sabe não produz aprendizagem” (AUBERT et al, 2016, p.162). O ensino transformador é aquele 

direcionado à zona de desenvolvimento proximal19. “O ensino eficaz é o que parte do que o 

aluno ou aluna já sabe fazer por si só (nível de desenvolvimento real) e se propõe a levá-lo (a), 

                                                           
aplicado de forma rotineira a todas as crianças, para classifica-las segundo seu QI inato.(CARRAHER, 1989; 

GOULD, 1991 apud MAIA e FONSECA, 2002). 
19 Zóia Prestes, em sua tese de doutorado defendida em 2010 na Universidade de Brasília e intitulada Quando não 

é quase a mesma coisa: Análise de traduções de Lev Semionovitch Vigostski no Brasil: Repercussões no campo 

educacional, esclarece os equívocos contidos na escolha dos termos proximal, potencial e imediato para tradução 

do conceito. O termo blijaichego significa, em russo, o adjetivo próximo no grau superlativo sintético absoluto, 

ou seja, o mais próximo. Zóia Prestes defende que o termo que mais se aproxima da tradução é zona de 

desenvolvimento iminente. Optamos por utilizar zona de desenvolvimento proximal pelo referencial teórico 

adotado, mas enfatizamos a importância da instrução e ação colaborativa para possibilitar o desenvolvimento. 

(PRESTES, 2012). 
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com a ajuda de pessoas mais hábeis, a alcançar metas novas e mais altas (nível de 

desenvolvimento potencial)” (p.162). 

Como seres de transformação que somos e não de adaptação, como afirmava Paulo 

Freire (1995), é possível mudar a situação de desigualdade em um processo de aprendizagem 

dialógica. A ação transformadora é a que transforma as dificuldades em possibilidades. Além 

disso, “a orientação transformadora de nossas ações ajuda, enormemente a superar a cultura da 

queixa, que coloca freios na transformação igualitária da educação, e a substituí-la pela 

linguagem da possibilidade e a cultura da ação transformadora” (AUBERT et al, 2016, p.165). 

Para que haja a educação transformadora, é imprescindível a dimensão instrumental da 

aprendizagem. “O que a realidade nos mostra é que o mais necessário para que meninos e 

meninas de entornos desfavorecidos superem a exclusão social ou para minimizar seu risco de 

serem excluídos é uma boa preparação acadêmica” (id, ibid, p.167). Meninos e meninas, 

independentemente de suas classes sociais, culturas ou níveis acadêmicos de suas famílias, têm 

o direito ao conhecimento científico nas escolas, além disso eles têm curiosidade e vontade 

também (id, ibid). Freire (1995) descreve esse interesse por conhecimento como  

curiosidade epistemológica: essa capacidade do ser humano de s surpreender com as 

pessoas, com o que elas fazem, dizem e pensam, com fatos e fenômenos, com a beleza 

e a feiura, essa irreprimível necessidade de compreender para explicar, de procurar a 

razão de ser dos fatos (p.103). 

 

Para assegurar, portanto, uma aprendizagem dialógica que busca diminuir as 

desigualdades sociais, os sujeitos precisam dos diferentes conhecimentos para viverem na 

sociedade da informação que estamos.  

O avanço em direção à igualdade educacional e social requer aprendizagens 

instrumentais. Se nosso objetivo for a igualdade de resultados, os processos [...] não 

são importantes em si mesmo, mas o são na medida em que asseguram aprendizagens 

instrumentais máximas. As reformas da educação centradas nos processos insistiram 

em sua importância fundamental para as coletividades em risco de exclusão social e 

para os já excluídos, justamente aqueles que precisam de resultados melhores na 

aprendizagem para superar as desigualdades que enfrentam. (AUBERT et al, 2016, 

p.176-177). 

 

A aprendizagem instrumental dos conteúdos precisa acontecer, mas ela também tem 

se modificado nas salas de aula. Os modelos autoritários antigos na educação não funcionam 

mais nem na escola e nem nas famílias. Isso causa uma crise de sentido e busca por uma forma 

de interação que funcione. “A forma de recuperar a ‘ordem’ perante a pluralidade de opções é 

pelo diálogo” (AUBERT et al, 2016, p.179). A força para criar sentido tanto nas salas de aula 

como fora delas está no poder dos argumentos que ocorrem em relações dialógicas ou deveriam 

acontecer. Para isso, a escola precisa incorporar as diferenças culturais e linguísticas de forma 
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igualitária, para que o sentido das aprendizagens aumente. Assim, os alunos podem reconhecer 

e relacionar a sua realidade com o meio acadêmico. (p.179).  

A criação de sentido implica que os sujeitos se reconheçam como pertencentes a uma 

sociedade, mas também como protagonistas da própria vida e história. Desse modo: 

A escola deve ser um espaço para conversar e não para calar. Isso porque o sentido só 

ressurge quando as pessoas podem dirigir suas próprias interações, e as falas devem 

poder ser sobre o cotidiano, a vida de maneira geral. “Não há oposição entre diálogo 

pedagógico e diálogo cotidiano, mas sim colaboração e enriquecimento mútuo entre 

eles. O sentido de compartilhar palavras num grupo ajuda a recriar continuamente o 

sentido global da vida. (MELLO, BRAGA e GABASSA, 2012, p.68) 

 

 O princípio da solidariedade só é possível com o diálogo, com a interação entre os 

sujeitos e vai de encontro com o individualismo marcado pela nossa sociedade. Como Aubert 

et al (2016) destaca: “A solidariedade real é a que supera o nível do discurso e alcança a ação” 

(p.185), ela busca o sucesso escolar de todos e todas. Apontando o compromisso que os 

professores devem ter, afirma:  

Se a aprendizagem dialógica pretende superar as desigualdades sociais, a 

solidariedade deve ser um de seus elementos fundamentais. Dinâmicas e 

comportamentos solidários questionam a raiz do individualismo imposto pelo 

dinheiro e pelo poder. A comunidade educacional deve responder à colonização do 

mundo da vida da escola realizada pelos sistemas de poder e dinheiro, e isso deve ser 

feito a partir de uma perspectiva solidária [...] uma educação solidária tem de oferecer 

aprendizagens máximas e da melhor qualidade a todos os e as estudantes, 

independentemente de quais sejam suas diferenças. (p.184). 

 

Para que as diferenças sejam respeitadas e para que não haja exclusão, temos o 

princípio da igualdade de diferenças. Não basta reconhecer as diferenças para que 

automaticamente se produza mais igualdade, é necessário que todas as pessoas sejam incluídas 

e suas vozes sejam ouvidas. A orientação em busca de objetivos igualitários é o caminho para 

uma educação mais democrática e que visa diminuir a desigualdade social.  

Para a aprendizagem dialógica o que deve ser feito nas escolas é ”valorizar as diferenças 

ao mesmo tempo em que as abordamos com igualdade. Nesse caso, quando a diversidade é 

tratada de forma igualitária, é convertida, então, em um fator indispensável para a aprendizagem 

na sociedade da informação”. (AUBERT et al, 2016, p.192).  

Em todos os princípios destacados encontramos consonância com os valores e propostas 

defendidas por Paulo Freire para uma educação libertadora. Em suas obras, o autor enfatiza o 

seu entendimento dos seres humanos como seres de transformação e não adaptação (FREIRE, 

1995), ou seja, o autor acredita na capacidade que todos têm de transformar a realidade em que 

vivem, desde que tenham acesso aos instrumentos necessários para isso. Esses instrumentos 

necessários vêm de uma educação fundamentada no diálogo, emancipadora, questionadora, que 

conscientiza e transforma efetivamente. Ela é contrária à educação bancária que o autor critica, 
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na qual o professor é depositário de conteúdo e o aluno é o receptor. Freire (2015) afirma que 

para “manter a contradição, a concepção bancária nega a dialogicidade como essência da 

educação e se faz antidialógica; para realizar a superação, a educação problematizadora – 

situação gnosiológica – afirma a dialogicidade e se faz dialógica” (p. 95).  

Na obra Medo e Ousadia, em um diálogo com Shor, Freire afirma que “dialogar não é 

só dizer “Bom dia, com vai?” O diálogo pertence à natureza do ser humano, enquanto ser de 

comunicação. O diálogo sela o ato de aprender, que nunca é individual, embora tenha uma 

dimensão individual” (SHOR; FREIRE, 1986, p.11). 

Para que haja transformação da realidade, a educação não pode ser opressora, pelo 

contrário, deve ser libertadora. O conceito de diálogo do autor é central para a discussão da 

Tertúlia Literária Dialógica, pois ela se baseia em uma leitura dialógica. Freire (2007) discute 

interação dialógica afirmando que o diálogo não se esgota na relação eu-tu e que é por meio 

dessa interação, do diálogo que os homens se libertam. Em Educação como prática da 

liberdade, Freire (1978b) responde o que significa ser dialógico em sua teoria:  

É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. 

Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso só o 

diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com 

esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, 

uma relação de simpatia, só aí há comunicação. (p.107). 

 

Para Freire (2006a) ser dialógico é vivenciar o diálogo e buscar transformação para a 

realidade, sem manipular outros sujeitos, pois não há diálogo se houver uma relação antagônica. 

“O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo o ‘pronunciam’, 

isto é, o transformam e, transformando-o, humanizam para a humanização de todos” (p.43). 

Também afirma que o diálogo é a oposição do antidiálogo, caracterizando-o como “acrítico e 

não gera criticidade, exatamente porque desamoroso. Não é humilde. É desesperançoso. 

Arrogante [...] por tudo isso, o antidiálogo não comunica. Faz comunicados” (FREIRE, 2007, 

p.69). Segundo Mello, Braga e Gabassa (2012):  

Paulo Freire compreende o diálogo como um fenômeno humano que se realiza com a 

palavra verdadeira. Na concepção freiriana, a palavra possui duas dimensões, ação e 

reflexão, em completa interação e interdependência. Assim, não há palavra verdadeira 

que não seja práxis, daí dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. É 

importante, dessa maneira, a busca de coerência entre o que se diz e o que se faz e a 

permanente reflexão sobre o que se realizou, para ser possível continuar a tomar as 

decisões e seguir na direção dos objetivos acordados entre todos na escola. (p.45). 

 

Para entender seu lugar no mundo, Freire (1978) aponta a necessidade de uma 

Pedagogia da Comunicação, fundamentada no diálogo, que ajude o homem a se inserir em sua 

cultura, entendendo cultura como toda a criação e experiência humanas. Portanto, é muito 

importante o processo de alfabetização, que é a inserção do homem na cultura letrada. O autor 
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entende alfabetização como um ato criador, no qual o analfabeto apreende criticamente a 

necessidade de aprender a ler e a escrever, se revelando o agente desta aprendizagem. Freire 

(1978b) compreende que é mais que a apropriação de técnicas de escrever e ler, “é entender o 

que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação” (p. 

111).  

Assim como Paulo Freire, Habermas (1987) também traz um conceito muito importante 

para a compreensão da aprendizagem dialógica. O autor explica que pensamento de uma pessoa 

sempre é o resultado das interações que ela teve com outras pessoas. Na interpretação de Aubert 

et al. (2016), Habermas entende que: 

A subjetividade se conforma como produto de um processo de interiorização das 

regulações sociais que tiveram lugar no mundo externo. O pensamento subjetivo está 

intimamente relacionado com o pensamento social, intersubjetivo e se produz nas 

múltiplas socializações que temos com as pessoas em diferentes contextos, com 

diferentes pessoas no decorrer de toda a vida. (p.125) 

 

Para o autor é na interação que criamos os significados. Desse modo, a comunicação 

não pode se reduzir a apenas “conversação”, não é só uma forma de interpretar ou expressar a 

realidade. Ele destaca que a comunicação deve ser mecanismo de coordenação da ação, ou seja, 

uma ação comunicativa. Significa que “os participantes numa interação se põem em acordo 

acerca da validade que pretendem para as suas emissões ou manifestações, reconhecendo, 

intersubjetivamente, as pretensões de validade com as quais se apresentam uns aos outros” 

(MELLO, BRAGA e GABASSA, 2012, p.47). O autor afirma que a ação orientada ao 

entendimento leva ao consenso: 

Não se pode produzir um consenso quando, por exemplo, um ouvinte aceita a verdade 

de uma informação, mas coloca simultaneamente em dúvida a veracidade do falante 

ou a adequação normativa de sua emissão; e o mesmo vale para o caso em que, por 

exemplo, um ouvinte aceita a validez normativa de um mandato, mas coloca em 

dúvida a seriedade do desejo que nesse mandato se expressa ou as pressuposições de 

existência anexada à ação que se ordena. (HABERMAS, 1987b, p.172). 

 

Para que haja efetivamente práticas transformadoras nas escolas é fundamental que se 

chegue a consensos e, para isso, o diálogo é central. A função da educação em uma concepção 

dialógica é, portanto, promover espaços com a maior diversidade possível onde se 

potencializem as aprendizagens.  

 

1.3.Tertúlia Literária Dialógica 

 

A Tertúlia Literária Dialógica foi criada por um grupo de adultos de uma escola em 

Barcelona, sua extensão a crianças e adolescentes se deu no Brasil e se estabeleceu em sala de 
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aula apenas em 2008 (MELLO, BRAGA, GABASSA, 2012). Flecha (1997) explica o 

funcionamento da atividade da seguinte forma: 

A tertúlia literária se reúne em sessão semanal de duas horas. Decide-se 

conjuntamente o livro e a parte a comentar em cada próxima reunião. Todas as pessoas 

leem, refletem e conversam com familiares e amigos durante a semana. Cada uma traz 

um fragmento eleito para ler em voz alta e explicar por qual razão lhe há resultado 

especialmente significativo. O diálogo se vai construindo a partir dessas 

contribuições. Os debates entre diferentes opiniões se resolvem apenas através de 

argumentos. Se todo o grupo chega a um acordo, ele se estabelece como a 

interpretação provisoriamente verdadeira. Caso não se chegue a um consenso, cada 

pessoa ou subgrupo mantém sua própria postura; não há ninguém que, por sua posição 

de poder, explique a concepção certa e a errônea (p.17-18). 

 

Sempre há uma pessoa moderadora que é responsável por organizar a ordem das falas e 

priorizar as pessoas e grupos que vivem em processos e exclusão, como por exemplo, mulheres 

e pessoas com baixa escolaridade. “A tertúlia literária é a possibilidade de vivenciar na escola 

uma leitura com sentido, com prazer e também com aprendizagem instrumental” (MELLO, 

BRAGA e GABASSA, 2012, p.133). Segundo Flecha (1997), essa atividade possibilita uma 

situação real e ideal: real porque algumas vozes na tertúlia fazem lembrar que a conversa tem 

lugar em um contexto desigual, mas também ideal porque abre caminho para a superação das 

desigualdades. 

O que a tertúlia faz é respeitar o saber de classe e é preciso uma escola que aprenda a 

aceitar esse saber para que ela seja realmente popular. “É preciso que a escola respeite e acate 

certos métodos populares de saber coisas, quase sempre ou sempre fora dos padrões científicos, 

mas que levam ao mesmo resultado” (FREIRE, 2006b, p.45). A tertúlia possibilita esse espaço, 

não abrindo mão da aprendizagem instrumental. Como Freire (2006b) enfatiza: “Nunca eu disse 

ou escrevi, porém, que as crianças populares não deveriam aprender o ‘padrão culto’” (p. 46). 

O autor afirma que as crianças devem ser respeitadas na sua identidade para que não se sintam 

inferiorizadas e possam dominar o padrão culto, porque também é uma forma de 

instrumentalizá-las para a transformação de suas realidades.  

A tertúlia literária dialógica é um espaço que pode contribuir para ampliação da leitura 

do mundo com objetivo à emancipação dos sujeitos e a transformação social. Para Freire (2003), 

todo o processo educativo passa pela conscientização em um primeiro momento. A partir do 

momento que é dada a oportunidade de reflexão sobre a sua vida, seja criança ou adulto, abre-

se um caminho para se pensar em mudanças. “Ao defendermos um permanente esforço de 

reflexão dos oprimidos sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo 

divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos pelo contrário, de que a 

reflexão, conduz à prática” (p.73). 
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A transformação é o que Freire (2006b) vai chamar também de tarefa da libertação do 

educador: “veja bem, não é sequer a tarefa da liberdade. Acho que a liberdade é uma qualidade 

natural do ser humano [...] Hoje, nós nos perguntamos sobre a tarefa de libertação enquanto 

restauração da liberdade” (p.90). A proposta da tertúlia literária dialógica abre espaço para que 

os educadores progressistas assumam esse compromisso com a conscientização própria e de 

seus estudantes por meio das obras literárias lidas e discutidas.  

Para além da leitura da palavra, que envolve interpretação de texto, ortografia, sintaxe, 

entre outros, a literatura também conscientiza, a medida em que há reflexão daquilo que foi 

lido, ou seja, “[...] a conscientização implica que se passe da esfera espontânea de apreensão da 

realidade para uma esfera crítica, na qual a realidade se oferece como objeto cognoscível e na 

qual o homem assume um posicionamento epistemológico” (FREIRE, 2016, p. 56). 

Para que haja a conscientização é preciso que a escola valorize os conhecimentos 

trazidos pelos estudantes. Como apontado pelo princípio da inteligência cultural, todas as 

pessoas têm as mesmas capacidades para participarem de um diálogo igualitário, o que acontece 

é que:  

Os grupos privilegiados impõem a valorização social de suas formas de comunicação 

como inteligentes e as dos outros como deficientes. Apesar das muitas demonstrações 

de sua arbitrariedade, essa classificação segue impregnando as atividades e avaliações 

escolares. Desse modo se projetam teorias dos déficits a todos os estudantes que não 

tenham o padrão branco, masculino, ocidental e jovem, ou seja, a maioria da 

população mundial. (FLECHA, 1997, p.20). 

 

 Freire (2006b) aponta o mesmo problema que Flecha (1997) ao afirmar que “[...] a escola, de 

modo geral, não considera o ‘saber de experiência feito’ que as crianças trazem consigo. Mais 

uma vez, a desvantagem é das crianças populares” (FREIRE, 2006b, p.22). Flecha (1997) 

apresenta os muros antidialógicos que fazem com que as pessoas não acreditem nas suas 

capacidades:  

Culturais: desqualificam a maioria da população incapaz de comunicar-se com os 

saberes dominantes. Uma minoria seleta constrói teorias dos déficits para dissuadir o 

conjunto da sociedade da tentativa de tomar em suas mãos o protagonismo cultural.  

Sociais: excluem os muitos grupos de avaliação e produção de conhecimentos 

valiosos. Classismo, sexismo, racismo e edismo encerram determinadas experiências 

educativas dentro de alguns setores de posição social, gênero, etnia e idade; o resto é 

excluído.  

Pessoais: excluem as pessoas de disfrutarem a riqueza cultural à sua volta. As histórias 

de vida de muitas pessoas e, principalmente, como se relatam nessas histórias geram 

auto exclusão de muitas práticas formativas. (p.24). 

 

Com o diálogo igualitário na atividade da tertúlia, muitas pessoas começam a se 

perceber inteligentes e capazes de interpretar as obras e relacioná-las com a própria vida, 

derrubando muros pessoais. Os saberes que são tradicionalmente das classes dominantes como 
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livros clássicos passam a ser de acesso daquele grupo, ajudando a derrubar os muros culturais 

(FLECHA, 1997).  

O termo “clássico” para se referir à literatura, às obras e escritores como conhecemos 

hoje, foi mudando ao longo do tempo. A palavra “clássico”, com origem no latim classicus 

tinha um sentido de separação dos cidadãos na antiguidade em classes sociais de acordo com 

suas condições financeiras. Os de primeira classe era os nobres. (CURTIUS, 2013 apud REIS, 

2018). Para se referir aos escritores notáveis 

Os filólogos alexandrinos foram os primeiros a preparar uma seleção da literatura 

antiga como matéria de leitura para as escolas de gramática. A terminologia para a 

classificação da literatura de acordo com as formas é hesitante. [...] É igualmente 

hesitante o termo que designa ―autores modelares‖. Entre os alexandrinos são 

chamados ―os aceitos [...]. Era preciso achar uma palavra nova e conveniente. Só 

muito mais tarde, porém, e apenas uma única vez aparece o nome classicus: em Aulo 

Gélio20 (CURTIUS, 2013, p. 311 apud REIS, 2018, p.52). 

 

Reis (2018, p.56) aponta uma discussão mais recente entre os autores sobre as obras 

clássicas ou canônicas21, que passaram a questionar e reivindicar a abertura do “cânone” para 

que autores e obras consideradas marginalizadas pudessem fazer parte da lista dos clássicos, 

dentre os quais se enquadram escritores negros e mulheres. Esses autores acreditam que 

propagar um ensino com base nessas obras clássicas contribui para um ensino segregacionista. 

Entretanto, a exclusão e inclusão de obras não acontecem de forma rápida, é um processo longo 

e também tem a ver com tradição. Bloom (1995 apud REIS, 2018, p.57) afirma que “a profecia 

canônica precisa ser testada cerca de duas gerações depois que morre o escritor”. Ou seja, para 

que uma obra seja considerada clássica, ela tem a função de se tornar atual mesmo tendo sido 

escrita décadas ou séculos passados (REIS, 2018, p.57).   

 Ana Maria Machado (2009), em seu livro Como e por que ler os clássicos desde cedo começa 

com uma definição: “Clássico não é livro antigo e fora de moda. É livro eterno que não sai de 

moda” (MACHADO, 2009, p. 15). Completa ainda:  

Do mesmo jeito que a gente tem de saber ler para não ficar à margem da civilização, 

tem de conhecer minimamente o cânone. Sei que esta minha posição é polêmica em 

tempos politicamente corretos, e respeito sinceramente muitos que a refutam. Uma 

parte de mim também não se sente nada à vontade diante dessas escolhas tradicionais. 

                                                           
20 Aulo Gélio traz o termo clássico na obra Noctes Atticae, volume XIX, 8, 15; texto original encontrado em 

Curtius (2013, p. 311-312): ―E cohorte illa dumtaxat antioquiore vel oratorum aliquis vel poetarum, id est 

classicus adsiduusque aliquis scriptor, non proletarius‖. Tradução de acordo com Curtius (2013, p. 312): 

―Qualquer orador ou poeta, pelos menos daquele grupo mais antigo, isto é, um escritor de primeira classe e 

contribuinte, não um proletário. 
21 O termo cânone é apresentado em três momentos diferentes: o cânone da igreja, o cânone medieval e o cânone 

moderno. O cânone eclesiástico era uma seleção ― “fechada” de obras de autores considerados doutores da Igreja. 

Já na Idade Média, esse termo passou a ser utilizado, sendo-lhe atribuído o sentido de tradição. O cânone moderno 

se refere ao período compreendido como classicismo, quando se buscou retomar algumas características dos 

escritores gregos e romanos (REIS, 2018, p.53). 
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Mas não posso mudar o que já passou. E não creio que a forma de mudar o que ainda 

vem por aí seja ignorando o que se constituiu antes (MACHADO, 2009, p. 133). 

 

A autora também defende a leitura dos clássicos porque é uma forma de promover uma 

educação literária de qualidade e que não significa ignorar as obras contemporâneas, mas dar 

acesso ao rico “patrimônio da leitura de obras valiosíssimas que vêm se acumulando ao longo 

dos séculos afora” (p.18). 

Outro autor que conceitua o livro clássico é Ítalo Calvino em sua obra Por que ler os 

clássicos. Ele apresenta quatorze características sobre os clássicos e faz considerações sobre 

elas. Para essa discussão, algumas conseguem traduzir o que já vem sendo abordado até agora: 

a importância dos clássicos na escola para a formação dos estudantes. A definição 6 afirma que 

“Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” (CALVINO, 

2007, p. 11), e a definição 9 “Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por 

ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos” 

(CALVINO, 2007, p. 12). Essas definições também se relacionam com outras duas, que dizem 

respeito à infinidade de interpretações de uma obra clássica e de sua atemporalidade: 4 “Toda 

releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira” (CALVINO, 2007, p. 

11); e 5 “Toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura” (CALVINO, 2007, 

p. 11).   

Em cada uma das características, Calvino (2007) descreve o que para ele é uma boa 

leitura e o quanto é importante para a formação que se faça boas leituras na infância e 

adolescência, pois, em cada fase da vida, o leitor vai ter uma experiência diferente com a mesma 

obra.  

Um conceito simples é o que Ana Maria Machado (2009) traz, referindo-se aos clássicos 

como “eternos e sempre novos”. No entanto, também é fundamental compreender o contexto 

histórico da obra, para que se compreenda ainda os sentidos atribuídos àquela escrita.  

Os livros clássicos ficaram por muito tempo ao alcance das classes sociais mais altas e, 

por isso, é importante que os educadores tentem romper essas barreiras culturais.  

Nesse sentido, Flecha (1997, p.64) afirma que “a desigualdade da sociedade da informação cria 

também leituras desiguais. O perigo é que algumas sejam consideradas deficientes. Os 

indivíduos marginalizados geralmente não leem literatura clássica por razões econômicas, 

culturais e sociais”. 

 As leituras desiguais também podem acontecer com os próprios educadores que, na 

maioria das vezes, também não tiveram uma formação com a literatura clássica. Essa 
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constatação é mais um desafio para os professores progressistas e que buscam a transformação 

na escola.  

Flecha (1997) aponta os muros sociais como os mais difíceis de serem superados porque 

eles não dependem somente da educação e têm relação com a estrutura da sociedade. O 

educador progressista deve sempre estar consciente dos limites que está sujeito. Freire (2006b) 

esclarece que:  

O analfabeto, principalmente o que vive nas grandes cidades, sabe mais do que 

ninguém, qual a importância de saber ler e escrever, para a sua vida como um todo. 

No entanto, não podemos alimentar a ilusão de que o fato de saber ler e escrever, por 

si só, vá contribuir para alterar as condições de moradia, comida e mesmo de trabalho. 

Essas condições só vão ser alteradas pelas lutas coletivas dos trabalhadores por 

mudanças estruturais da sociedade. (p.70) 

 

Essa luta também é do professor progressista que deve ajudar o educando no processo 

de aprendizagem para que ele perceba que estudar é tão sério quanto prazeroso (FREIRE, 

2006b). Por isso, Freire (2011) discute sobre curiosidade epistemológica e rigorosidade 

metódica, tão importantes para a construção do conhecimento: “[...] quanto mais criticamente 

se exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando 

‘curiosidade epistemológica’, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto” 

(p.26-27). Essa discussão é tão importante quanto a aprendizagem instrumental, o princípio em 

que o acesso ao conhecimento sistematizado não é desprezado. Flecha (1997) afirma que: 

[...] o dialógico não se opõe ao instrumental, mas sim à colonização tecnocrática da 

aprendizagem. É dizer, evita que os objetivos e procedimentos sejam decididos à 

margem das pessoas, protegendo-se atrás de razões de tipo técnico que escondem os 

interesses exclusores de umas minorias (p. 33). 

  
Nesse contexto, os professores e os educandos devem ser “criadores, instigadores, 

inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes” (FREIRE, 2011, p.28), para que 

refletindo sobre os conteúdos possam então formar uma visão mais crítica de mundo e assim 

poder transformá-lo. Assim, como acontecia nos círculos de cultura: “todos juntos, em círculo, 

e em colaboração, re-elaboram o mundo e, ao reconstruí-lo, apercebem-se que, embora 

construído também por eles, esse mundo não é verdadeiramente para eles” (FREIRE, 2003, 

p.24). É nesse sentido que a tertúlia se aproxima dos círculos de cultura criados por Freire. A 

alfabetização nos círculos de cultura ia além da palavra, os educandos se conscientizavam do 

próprio lugar do mundo e então deveriam partir para a ação:  

O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras, não se restringe a desenvolver a 

capacidade de pensá-las segundo as exigências lógicas do discurso abstrato; 

simplesmente coloca o alfabetizando em condições de poder re-existenciar 

criticamente as palavras de seu mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder 

dizer a sua palavra. (FREIRE, 2003, p.17).  
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Na tertúlia, a criação de sentido se configura como uma possibilidade de sonhar e agir 

a partir da compreensão do mundo, dando sentido à própria existência.  

Ao se unirem, no processo de aprendizagem, conhecimento vindo das instituições que 

estruturam a sociedade moderna (escola, ciência, literatura etc.) e conhecimento vindo 

do mundo da vida, proporciona-se um enriquecimento mútuo a esses dois âmbitos da 

existência humana. Permite-se a integração do cognitivo, do ético, do estético e do 

afetivo, superando-se a sensação de desilusão e fragmentação trazida pela crescente 

necessidade de se mover e de escolher na atual sociedade, sob a pressão dos muitos 

riscos que temos de enfrentar. Trata-se da criação de sentido que se dá em torno da 

vida coletiva, embora beneficie diretamente a vida pessoal. (MELLO, 2003, p.452) 

 

 A literatura clássica, no contexto da tertúlia vai além da aprendizagem instrumental, 

pois quando se compartilha as palavras da leitura em um grupo também vai sendo recriado o 

sentido global da vida daqueles participantes (FLECHA, 1997). Essa leitura para ser crítica, 

deve ser cuidadosa, pois segundo Freire (2011):  

Não se lê criticamente, como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar mercadoria 

por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira me compromete de 

imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou e de cuja compreensão 

fundamental me vou tornando também sujeito. (p.29) 

 

 O meio para se atingir a consciência crítica é a linguagem, pois é o modo em que 

podemos imaginar as transformações antes mesmo de fazê-las. “Assim, nomear o mundo 

transforma a realidade, de ‘coisas’ no momento presente, em atividades como reação a situações 

e processos; em tornar-se” (FREIRE, MACEDO, 2011, p.17-18). É problematizando o que 

existe em sua volta que os educandos aprendem e desenvolvem uma consciência crítica. A 

linguagem e o poder estão entrelaçados e proporcionam uma dimensão fundamental da ação do 

homem e transformação social. A linguagem “é o ‘verdadeiro recheio’ da cultura e constitui 

tanto um terreno de dominação quanto um campo de possiblidade” (p.50). Por isso, a 

alfabetização crítica para ação social é tão importante nas obras de Freire.  

Freire e Macedo (2011) destacam que a alfabetização política e cultural deve ser 

prioridade na sociedade. Chamando de uma alfabetização radical, afirmam que o pedagógico 

deve tornar-se mais político e o político mais pedagógico, “ou ainda, há uma necessidade 

terrível de desenvolver práticas pedagógicas, no primeiro caso, que reúnam os professores, pais 

e alunos em torno de visões da comunidade que sejam mais emancipadoras” (p.47). Freire 

(2011) em resposta a Macedo sobre alfabetização afirma que não há maneira de compreender 

alfabetização separando leitura da palavra e leitura do mundo: “ler a palavra e aprender como 

escrever a palavra, de modo que alguém possa lê-la depois, são precedidos do aprender como 

‘escrever’ o mundo, isto é, ter a experiência de mudar o mundo e de estar em contato com o 

mundo” (p.94). Ao discutir sobre a importância do ato de ler, Freire (1989) ainda afirma:  
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Refiro-me que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 

implica a continuidade da leitura daquele [...] porém, podemos ir mais longe e dizer 

que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma 

certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através 

de nossa prática consciente. (p.22)  

 

A tertúlia contribui para que a aprendizagem ultrapasse a leitura da palavra, fazendo 

com que os participantes tenham uma melhor visão crítica do mundo, pois “linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE, 1989, p.12). Por 

isso mesmo que a tertúlia também não se esgota no espaço escolar, uma vez que permite 

transformação pessoal e também da comunidade, por meio da aprendizagem dialógica.  

 Depois da compreensão sobre a tertúlia literária dialógica como uma alternativa possível para 

a aprendizagem dialógica, concluímos que a demanda por relações mais dialógicas continua 

grande tanto em salas de aula quanto em outros espaços formais e não formais. É na interação 

com os outros por meio do diálogo que a mudança individual começa e assim, a mudança do 

mundo. Educar para outro mundo é sonhar com uma educação melhor. Gadotti (2007) resume 

a proposta freiriana da seguinte maneira:  

Educar para outros mundos possíveis é fazer da educação, tanto formal, quanto não-

formal, um espaço de formação crítica e não apenas de formação de mão-de-obra para 

o mercado; é inventar novos espaços de formação alternativos ao sistema formal de 

educação e negar a sua forma hierarquizada numa estrutura de mando e subordinação; 

é educar para articular as diferentes rebeldias que negam hoje as relações sociais 

capitalistas [...] (p.26). 

 

 Como educadores progressistas, mais que sonhar com uma educação melhor, 

precisamos assumir o compromisso de mudar as relações em sala de aula. É possível melhorar 

os índices de aprendizagem na escola básica, uma vez que compreendemos que as relações 

dialógicas devem ser vividas e ensinadas, para que haja de fato, uma educação mais democrática 

e menos desigual.  

 

1.4.Avaliação e medida  

 

Pensar e se comprometer em mudar os resultados da educação implica em avaliar esses 

resultados. Nessa pesquisa, utilizamos como um dos instrumentos de coleta de dados uma 

avaliação escrita. Foram realizadas três avaliações no decorrer do ano e elas não fazem parte de 

um modelo dialógico o qual nos propomos a seguir, mas nos trouxeram questionamentos 

importantes. Por isso, consideramos coerente uma discussão sobre medida, avaliação e 
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avaliação dialógica trazida por Romão (2011) antes de apresentar a metodologia do trabalho e 

a análise dos dados, de fato. 

Ao se falar em avaliação, deve-se levar em conta a questão da parcialidade de quem a 

formula. Não existe nenhuma forma de expressão totalmente objetiva e nem totalmente 

subjetiva. Até as questões objetivas de uma avaliação estão carregadas da subjetividade da 

pessoa que as desenvolveu. Em relação às questões abertas (ou discursivas) não há uma relação 

rígida e única entre o que se pergunta e responde, porque existem muitas possibilidades de 

resolução ou resposta. Entretanto, é preciso lembrar que também não há questões abertas 

totalmente subjetivas, “porque a simples inteligibilidade de sua formulação exigirá códigos 

comuns de interlocução” (ROMÃO, 2011, p.72).  

Dessa forma, conseguimos pensar que a objetividade e subjetividade se fazem presentes 

nas relações pedagógicas e avaliativas e nas relações humanas de uma forma geral. As 

avaliações propostas nesta pesquisa eram formadas por questões objetivas e abertas. Romão 

(2011) aponta que mesmo as questões objetivas sendo aquelas que dão aos alunos a 

possibilidade de apenas uma resposta, elas foram elaboradas pelo professor, “a partir de seus 

conhecimentos sobre o tema; foram formulados por um vocabulário e uma sintaxe específicos 

de seu sistema simbólico; referenciaram-se em parâmetros construídos a partir de suas 

aspirações, projeções e ideais e foram traduzidos em intencionalidades relativas às respostas a 

serem dadas pelos alunos” (p.72)  

Por todos esses motivos o que acontece nas avaliações é um confronto de pessoas que 

estão em diferentes fases de acumulação de conhecimentos, experiências e maturidade. Uma 

reflexão sobre os erros e acertos dos alunos (as) e o raciocínio que levou ao professor (a) 

formular uma questão é uma etapa importante da relação pedagógica, entretanto, o que 

observamos é apenas a entrega dos resultados.  

Nesta pesquisa, não houve uma discussão com os alunos sobre os resultados das 

avaliações. O retorno foi feito de maneira superficial com as crianças, por falta de organização 

do tempo. Um retorno mais detalhado foi discutido com a professora da turma após as 

avaliações e os registros por escrito foram apresentados depois de sistematizados.  

Romão (2011) faz uma discussão de medida e avaliação de maneira separadas para 

enfatizar a diferença desses dois momentos em um processo mais global da aferição da 

aprendizagem. A medida está associada a números, níveis e escalas e, por isso, associamos a 

uma concepção positivista da ciência. Segundo Romão (2011), a medida é vista de forma 

pejorativa em relação à aprendizagem porque é aplicada “no sentido de verificação das 
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quantidades de informações absorvidas pelos alunos” e de uma forma exagerada, como 

“centralidade das avaliações” que ocorrem na escola brasileira.  

Atentando-nos a essa observação, tomamos o cuidado de apresentar os dados das 

avaliações dos alunos e alunas desta pesquisa como um complemento para a análise da 

aprendizagem e não como um resultado final. Também é importante ressaltar que as 

quantificações aqui apresentadas não possuem, de forma alguma, um peso maior e nem têm a 

intenção de competir com as análises subjetivas ou intersubjetivas.  

As avaliações foram formuladas e aplicadas como uma tentativa de complementar e 

ampliar a discussão sobre leitura e escrita e TLD e compreendemos, desta forma, que sua 

utilização não “contamina de positivismo” (p.75) todo o restante da pesquisa.  

[...] a matriz subjetivista mostrou-se, e mostra-se até hoje, insuficiente para a 

explicação da realidade educacional. Isso também fragmenta a realidade uma vez que 

permanece no âmbito das análises “abstratas” e universais e perpetua a conclusões 

centradas no indivíduo e em seus vínculos intimistas... (FRANCO, 1993 apud 

ROMÃO, 2011, p.75).  

 

Romão (2011) questiona qual o tipo de medida pode ser aplicado na verificação do 

conhecimento escolar e conclui que o sistema numérico que se enquadra a nota é o de 

ordenação: são desprovidos de zeros absolutos e de intervalos uniformes. Ou seja: 

Não é possível estabelecer uma rígida regularidade entre os graus crescentes de 

dificuldades das situações-problemas ou questões formuladas, nem estabelecer rígidos 

limites entre a qualidade das respostas. Sabemos que essa ‘regularidade’ estará 

condicionada pela visão de mundo de cada professor e de cada aluno, com todas as 

suas implicações: origem social, história de vida, grau de erudição, disposição do 

momento etc. (p.77) 

 

Mesmo parecendo ser relativa, a medida precisa se revestir de algumas características: 

 Objetividade: trata-se de constatar e registrar o que se pretende medir. 

 Fidedignidade e validade: Um instrumento de medida é fidedigno quando mede com 

rigor o que se pretende, está vinculado à precisão do que se mede. A validade está ligada 

à finalidade do que se pretende medir. 

 Utilidade: o instrumento de medida para ser útil deve satisfazer a necessidade para o 

qual foi criado. 

 Pertinência e oportunidade: A pertinência de um instrumento de medida tem a ver com 

a adequação dos procedimentos verificadores, já a oportunidade se refere aos objetivos 

e circunstâncias específicos de aplicação dos instrumentos de medida. 

Tentamos medir o desempenho dos alunos e alunas com os registros de erros e acertos, 

atribuímos “símbolos às dimensões de um fenômeno, a fim de caracterizar-lhe a posição 

ou status” (p.80). Mas também fizemos uma avaliação - em seu sentido estrito - que atribui 
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juízos de valor embasados em observações, ou seja, “conotações construídas a partir das visões 

de mundo” (p.84). 

A avaliação, diferente da medida, não é aplicada somente em fenômenos mensuráveis. 

A tradução dos resultados de uma avaliação não se reduz “a meros símbolos marcados (notas, 

conceitos ou menções), mas pode também ser expressa em descrições qualitativas” (ROMÃO, 

2011, p.84). O autor reafirma a dificuldade de distinguir medida e avaliação, mas elas fazem 

parte de um mesmo processo. 

De certo modo, a avaliação em sentido restrito é um tipo especial de medida 

comparada. A dificuldade aumenta quando a transformação de símbolos de medida 

em símbolos de avaliação é praticamente automática, como, por exemplo, nos casos 

extremos: se um aluno consegue o máximo ou o mínimo de acertos numa prova, 

somos levados a transformar, automaticamente, tal medida em avaliação. (p.84) 

 

A avaliação, portanto, é subjetiva porque ela depende de valores de uma determinada 

época, sociedade e classe social. Os resultados das avaliações (instrumentos) aplicados nesta 

pesquisa são registros de níveis e estatística, mas os dados também foram avaliados, uma vez 

que foram analisados e comentados. 

 

1.4.1.Avaliação dialógica  

 

O conceito da avaliação dialógica passa pela compreensão de educação libertadora de 

Freire (2003). O diálogo vai de encontro a concepção bancária apontada por Freire (2003), “em 

que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem depósitos, guardá-

los e arquivá-los” (p.66). Quando a preocupação é com a quantidade de informação acumulada, 

a avaliação tem o objetivo apenas de verificação dos conhecimentos depositados.  

Em suma, na educação e na avaliação “bancárias” os alunos se transformam em meros 

arquivos especulares das “verdades” descobertas previamente pelos professores na 

sua formação e na preparação de suas aulas. E entes especulares não praticam o ato 

cognoscente, já que sua tarefa se resume ao registro e ao reflexo (repetição) do 

depósito que lhe foi confiado. Aí a avaliação se torna um mero ato de cobrança, e não 

uma atividade cognoscitiva, na qual educador e educando discutem e refazem o 

conhecimento. (ROMÃO, 2011, p.92) 

 

Ao contrário da educação bancária temos a educação voltada para a libertação, em que 

o conhecimento é um processo coletivo, mediado pelo diálogo entre os professores e alunos. 

Nesse tipo de educação, a avaliação não é um processo de cobrança, mas um momento de 

aprendizagem tanto para professores quanto para alunos.  

Em Pedagogia da autonomia, Freire (2011) registra sua crítica aos sistemas de avaliação 

que se configuraram como uma ideologia de controle do estado neoliberal a partir dos anos de 
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1990. “Os Sistemas de Avaliação Pedagógica de alunos e de professores vêm se assumindo 

cada vez mais com discursos verticais, de cima par baixo, mas insistindo em passar por 

democráticos” (p.) Mesmo com a orientação de Freire para resistir a esse sistema, as avaliações 

são realidade nas escolas. O instrumento que se baseia em uma dessas avaliações faz parte dessa 

pesquisa para que pudéssemos compreender que tipo de aprendizagem é esperada e qual 

aprendizagem está sendo desenvolvida na escola. Os resultados e a discussão dos dados também 

servem para problematização desses sistemas de avaliação e possibilitam, ainda, uma 

organização dos professores, coordenadores e de todo o corpo escolar para a resistência.  

Enquanto a educação e avaliação positivistas estão focadas em permanências, em no 

estático, no produto, a educação libertadora leva em consideração os dois polos: a permanência 

e a mudança. “Não há percepção da dinâmica sem consciência crítica da estática” (ROMÃO, 

2011, p.93).  

A educação para a liberdade de Freire nos convida a refletir para onde queremos ir e o 

que queremos superar. Para isso, professores e estudantes devem ter clareza sobre a realidade 

já existente e também sobre o que é desejado.  

O ponto de partida deste movimento está nos homens mesmo. Mas, como não há 

homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relações homens-mundo. 

Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu agora 

que constituem a situação em que se encontram ora imersos, ora emersos, ora 

insertados. Somente a partir desta situação, que lhes determina a própria percepção 

que dela estão tendo, é que podem mover-se. E, para fazê-lo, autenticamente, é 

necessário, inclusive, que a situação em que estão não lhe apareça como algo fatal e 

intransponível, mas como uma situação desafiadora, que apenas os limita. (FREIRE, 

2003, p.84).  

 

A avaliação, enquanto mecanismo de aprovação e reprovação, pode ser um obstáculo 

ao avanço transformador, como explicado por Freire (2003). Portanto, a discussão dos dados 

das avaliações realizadas na pesquisa foi feita a fim de compreender os desafios a serem 

superados pelos estudantes e as possibilidades de atuação dos professores em sala de aula.  
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2.METODOLOGIA  

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se 

faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua 

prática. 

Paulo Freire  

 

  

Adotar uma metodologia que traga as melhores contribuições para a pesquisa é uma 

forma de assumir um compromisso com todos os sujeitos envolvidos e entender que fazer 

ciência também é preocupação com o social e com a diminuição das desigualdades. A 

metodologia comunicativa é uma maneira de fazer pesquisa baseada no diálogo e na 

transformação social e, por isso, de certa forma, configura-se como uma tentativa de diminuir 

a distância entre a teoria dialógica e sua prática, como anunciado na epígrafe.  

Esta seção apresenta a metodologia escolhida para que se responda à questão orientadora 

do trabalho e um pouco do percurso de investigação, evidenciando as técnicas de coleta de 

dados. Em um segundo momento é apresentado o desenvolvimento da pesquisa, o percurso da 

investigadora e dos participantes da escola pesquisada.  

 

2.1.O estudo de caso  

 

Foi realizada uma revisão sistemática em banco de dados que nos permitiu verificar que 

as publicações sobre a Tertúlia Literária Dialógica traziam resultados pautados exclusivamente 

em ferramentas qualitativas de coleta de dados que priorizavam as vozes dos sujeitos 

envolvidos na atuação.  Para avançar nas pesquisas, optamos por desenvolver um estudo de 

caso que também enfatizasse a dimensão instrumental da aprendizagem da leitura e da escrita.  

O propósito do estudo de caso, segundo Patton (2002) é reunir informações detalhadas 

sobre um fenômeno. É um procedimento que enfatiza o contexto, mas leva em consideração a 

representatividade (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007). Para Gil (2007), é um estudo 

profundo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento.  

Para Yin (2005, p. 32), “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” adequado quando “as 

circunstâncias são complexas e podem mudar, quando as condições que dizem respeito não 

foram encontradas antes, quando as situações são altamente politizadas e onde existem muitos 

interessados” (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007, p. 195). Martins (2008, p. 11) ressalta que 
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“mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso 

possibilita a penetração em uma realidade social, não conseguida plenamente por um 

levantamento amostral e avaliação exclusivamente quantitativa”. 

O estudo de caso é o método mais adequado para conhecer em profundidade todas as 

nuances de um determinado fenômeno organizacional, mesmo com as suas limitações. Nesse 

sentido, mesmo sendo um caso único, podem-se tentar algumas generalizações, quando o 

contexto envolve casos decisivos, raros, típicos, reveladores e longitudinais (YIN, 2005). 

Assim, para garantir a qualidade e o sucesso da pesquisa científica, Gummesson (2007) e Yin 

(2005) destacam que a investigação precisa preencher três critérios: validade, generalização e 

confiabilidade, como apresentados no seguinte quadro: 

 

Critérios para a garantia da excelência em pesquisa científica 

Validade Pode ser interna, quando se refere a estudos explanatórios que 

buscam relações causais; e externa, quando as descobertas do 

estudo de caso são generalizáveis, ou seja, seus resultados são 

aplicáveis a outros casos (Yin, 2005). 

Generalização A generalização está intimamente relacionada com a validade e 

às vezes é chamada validade externa, sendo que os resultados 

da pesquisa são utilizados em aplicações específicas 

(GUMMESSON, 2007). 

 

Confiabilidade 

O principal critério da ciência é a confiabilidade. Um estudo 

com alta confiabilidade pode ser replicado por outros 

pesquisadores (GUMMESSON, 2007), sendo que o objetivo é 

garantir que outro pesquisador possa chegar aos mesmos 

resultados, para tanto se utiliza um protocolo de estudo de caso 

(YIN, 2005).  
Fonte: GUMMESSON (2007) e YIN (2005), modificado. 

  

O estudo de caso proposto nesta investigação traz uma especificidade: baseia-se na 

Metodologia Comunicativa, pois acreditamos que essa metodologia é coerente com o nosso 

aporte teórico. Detalhamos essa concepção a seguir, no próximo item.  

 

2.2. Metodologia comunicativa e suas concepções teóricas  

 

A proposta da metodologia comunicativa objetiva a ruptura do pressuposto de hierarquia 

interpretativa e compreende que os processos de entendimento mediante argumentações, 

amparadas por pretensões de validade, é que guiam a interlocução e a interpretação nos 

processos de pesquisa. De acordo com Flecha (2004):  
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(...) A interação e a comunicação entre todas as pessoas que formam o grupo podem 

levar a conclusões consensuadas e diretamente relacionadas com elementos da vida 

cotidiana. Em qualquer caso, com relação às estratégias de coleta de dados, a 

importância não recai no fato de serem quantitativas ou qualitativas, mas sim que, 

sendo quais forem, ocorram sob uma orientação comunicativa. (p. 46-47). 

 

Ou seja, a visão do pesquisador não se sobrepõe à dos participantes pelo fato dele ser o 

especialista. A interpretação, assim como a dos participantes também, sustenta-se de acordo 

com o argumento e não por uma ordem hierárquica. 

Essa metodologia vem sendo desenvolvida pelo CREA há mais de 10 anos e é 

reconhecida em âmbito internacional por centros de investigação renomados no campo da 

pesquisa, como a Universidade de Harvard, devido ao impacto sócio-político que esta 

metodologia traz para a transformação da sociedade. (GÓMEZ, RACIONERO, SODRÉ, 2010). 

No Brasil, essa metodologia vem sendo empregada pelo NIASE desde 200222.  

 Como o objetivo chave é a transformação da realidade social, a metodologia comunicativa 

coloca especial ênfase nas interações que tem lugar a vida social, centrando-se nas dimensões 

sociais que provocam a exclusão e naquelas que levam à inclusão. “Daí que se vincule à 

utilidade social e defenda uma ciência social democrática que não seja somente patrimônio de 

especialistas” (GÓMEZ et al., 2006, p. 13).  

As metodologias que se baseiam no conhecimento da realidade social, segundo os 

mesmos autores, devem responder às questões: “Como a conhecemos? De que maneira deve-

se atuar para descobri-la, construí-la, transformá-la ou acordá-la?”  (p.17) Cada teoria social vai 

responder de maneira diferente, de acordo com suas proposições e sua maneira de ver o mundo 

social. 

 Para a metodologia comunicativa crítica, Gómez et al. (2006) indicam três dimensões 

essenciais: dimensão ontológica, epistemológica e metodológica. A seguir, uma breve 

explicação de cada uma delas, segundo os autores. 

 Dimensão ontológica: essa dimensão é como se concebe a realidade. A realidade 

natural, como as rochas, os mares, as montanhas, etc. existem no mundo externo e não 

dependem da vontade dos sujeitos. Eles existem independente da construção de 

significados que os sujeitos atribuem a eles. Os autores também apontam uma realidade 

                                                           
22 Ver:  

- MELLO, R. R.. Metodologia Comunicativo-Crítica: avanços metodológicos e produção de conhecimento na 

extensão universitária.. In: Araújo Filho, Targino; Thiollent, Muchael. (Org.). Metodologia para projetos de 

extensão: apresentação e discussão.. 1 ed. São Carlos: Cubo Multimídia, 2008, v. 1, p. 8-39. 

 - MELLO, R. R. . Metodologia de investigação comunicativa: contribuições para a pesquisa educacional na 

construção de uma escola com e para todas e todos. In: 29ª Reunião da ANPED, 2006, Caxambu. 29ª . Reunião da 

ANPED. Rio de Janeiro : ANPED, 2006. v. 1. p. 1-17. 
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social e ela é construída por meio de definições atribuídas pelos sujeitos e suas 

interações. Esses significados são formados por meio de consensos, na interação 

intersubjetiva na sociedade. Desse modo, a compreensão para uma atuação 

transformadora na sociedade é por meio do diálogo e da interação entre os sujeitos; 

 Dimensão epistemológica: Essa dimensão nos apresenta como se conhece a realidade. 

Baseia-se no consenso não imposto entre os sujeitos, ou seja, em acordos que foram 

alcançados por meio do diálogo. Nessa concepção, a ciência é um conjunto de 

afirmações e enunciados provisórios sobre a realidade. A base desta concepção é o 

estabelecimento de critérios que levem a uma investigação ética da realidade, que 

defendam pretensões de verdade, de retitude moral e veracidade23. “A construção 

cientifica é feita através de um diálogo intersubjetivo com pretensão de validade sobre 

situações problemáticas do mundo social” (p.27); 

 Dimensão metodológica: Essa metodologia não busca apenas descrever e explicar a 

realidade, mas interpretá-la sempre visando uma transformação. Por isso é importante 

que os significados sejam construídos com base no diálogo e entre os sujeitos. Portanto, 

o que se busca com a metodologia é interpretar e refletir juntamente com os sujeitos 

envolvidos na pesquisa a fim de buscar formas para transformar a realidade.  

 

Além das dimensões apresentadas, a metodologia escolhida explicita o compromisso 

dos pesquisadores com os sujeitos participantes, uma vez que nos colocamos em constante 

diálogo por considera-los capazes de interpretar a realidade tanto quanto nós. Gómez et al. 

(2006) apresentam os postulados para interpretar e analisar a realidade.  

 Universalidade de linguagem e ação: segundo a concepção de Habermas (1987a), todos 

os sujeitos são capazes de linguagem e ação, por isso, o pesquisador deve construir o 

conhecimento juntamente com os participantes da investigação. Esse postulado, 

portanto, tem o enfoque na capacidade humana de se comunicar e agir no mundo; 

 Pessoas como agentes sociais transformadores: esse postulado diz respeito à 

transformação da sociedade pelos sujeitos. Compreendendo que eles são capazes de 

refletir e interpretar a realidade em que vivem, também podem se colocar em diálogo 

                                                           
23 Esses elementos são assim descritos porque esse referencial teórico-metodológico baseia-se nas elaborações 

teóricas de Habermas (2012a). A verdade, nesse caso, é o pressuposto para a comunicação entre dois sujeitos. O 

autor chama de ação comunicativa e ela ocorre “sempre que as ações dos agentes envolvidos são coordenadas, não 

através de cálculos egocêntricos de sucesso, mas através de atos de alcançar o entendimento” (p. 285). 
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com os outros e assim, serem agentes transformadores de seus contextos. Não se atribui 

ao pesquisador o papel de conhecedor do mundo, mas de sujeito que se coloca em 

diálogo com outros para a compreensão de uma realidade; 

 Racionalidade comunicativa: Para Habermas (1987a), a ação deve ser decidida 

comunicativamente para ser comunicativa, ou seja, por meio da argumentação. Ao 

conceber a razão como razão comunicativa, o autor assume a concepção de 

racionalidade como um processo que se desenvolve na intersubjetividade. A linguagem 

deve ser entendida não apenas como um recurso de representação, mas como um recurso 

pragmático da interação dos seres humanos. Em outros termos, deve-se levar em conta 

as relações que se estabelecem entre os sujeitos quando se referem ao mundo e agem 

interativamente, utilizando-se da linguagem; 

 Sentido comum: é o sentido produzido na experiência entre os sujeitos. Este sentido 

depende da experiência de vida de cada sujeito e sua cultura; 

 Sem hierarquia interpretativa: a proposta é romper com as hierarquias interpretativas, 

pois é considerado que todas as pessoas têm a capacidade de interpretar e compreender 

o seu mundo. O objetivo do pesquisador deve ser a partir das várias interpretações dos 

sujeitos pesquisados chegar a um consenso; 

 Igual nível epistemológico: este postulado se refere ao desnível epistemológico que deve 

ser eliminado na investigação com os sujeitos. Os participantes devem estar em um 

plano de igualdade dentro do processo de comunicação e interpretação. O pesquisador 

deve incorporar o saber da comunidade científica, mas deve estar atento para incorporar 

os saberes e vivências vindas do diálogo com os sujeitos investigados; 

 Conhecimento dialógico: esse conhecimento é o construído por meio de todas as 

interações anteriormente descritas. É o resultado entre a ciência e a sociedade. Segundo 

Habermas (1987a), o conhecimento dialógico é construído “a partir das pretensões de 

validez cujo reconhecimento intersubjetivo se baseia em um acordo alcançado 

comunicativamente” (p.180).  

 

2.3. Instrumentos de coleta de dados 
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Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram aqueles próprios da Metodologia 

Comunicativa, criados pelos pesquisadores do CREA (1998)24.  

a) Grupo de discussão com uma turma do quarto ano do ensino fundamental que participa 

da Tertúlia Literária Dialógica: O grupo de discussão comunicativo é uma interpretação 

coletiva da realidade e possui três premissas:  

• O estudo do mundo da vida cotidiana se baseia na reflexão dos próprios atores; 

• Os atores orientam suas ações dependendo de suas próprias interações, que resultam 

da interação com os demais; 

 • Os atores estão permanentemente interpretando e definindo suas vidas a partir de sua 

situação atual, na relação com os demais e com o seu contexto” (CREA, 1998, p. 70). 

b) Relato comunicativo com a professora da turma: o objetivo foi conversar sobre a 

compreensão da professora de sua realidade e suas interpretações do cotidiano da turma. 

“(...)esta técnica se centra fundamentalmente no debate sobre a construção do mundo da 

vida cotidiana do sujeito, já que o mundo social tem uma peculiar estrutura de sentido e 

relevância para todas as pessoas, que vivem e nele atuam” (p. 73). 

c) Observação comunicativa das atuações de Tertúlia Literária Dialógica: “A pessoa 

investigadora e o sujeito da observação comunicativa tratam e partilham os significados 

e interpretações. Nela, assim como nos relatos de vida cotidiana, a função de 

interpretação recai tanto sobre a pessoa que está investigando, como sobre o sujeito da 

observação. Dá-se um plano de igualdade entre as pessoas participantes na investigação 

e as pessoas que investigam. A observação comunicativa permite utilizar os elementos 

mais positivos da observação tradicional e da observação participante e ir além, porque 

o sujeito participante pode interpretar as reflexões ou ideias que o pesquisador produziu 

a partir da observação da pessoa participante” (p. 78). 

Para facilitar a coleta dos dados, foram criados roteiros e fichas de observação 

(Apêndices A, B e C) pelas pesquisadoras. Além desses instrumentos, também foram 

elaboradas pelas pesquisadoras e professora da turma avaliações de acompanhamento da 

aprendizagem (Apêndices D, E e F), baseadas na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

                                                           
24 Estamos cientes das novas terminologias dos instrumentos de coleta de dados da Metodologia Comunicativa, 

porém, não tivemos acesso gratuito aos textos que discutem os mesmos. Por isso, optamos por seguir utilizando a 

bibliográfica do CREA (1998) e realizar as alterações necessárias posteriormente.  
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(Anresc, mais conhecida como Prova Brasil) para complemento do registro e sistematização do 

desempenho na aprendizagem instrumental de leitura e escrita das crianças participantes25.    

 

2.4. O desenvolvimento da pesquisa: o contexto, as pessoas participantes e o caminho da 

investigação 

 

2.4.1.O contexto  

A escola J. A. Q. é uma escola municipal de ensino fundamental, localizada em um 

bairro de periferia na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Como toda a rede municipal, a 

escola é organizada por ciclos26, com 73 funcionários e 389 matrículas nos anos iniciais (1º ao 

5º ano) em 2018. O horário de aula do período vespertino era das 13h às 17h30min.  

Em 2014, foi apresentado ao corpo docente o projeto Comunidades de Aprendizagem, 

por professores da Universidade Federal de Goiás em parceria com o NIASE, de São de Carlos, 

para que a escola optasse ou não por uma transformação de seu projeto político pedagógico, 

assumindo-se como uma Comunidade de Aprendizagem. Após votação do corpo docente, a 

escola decidiu adotar algumas atuações educativas de êxito que fazem parte da proposta de 

Comunidades de Aprendizagem, como Tertúlia Literária Dialógica, Grupo Interativo e 

Biblioteca Tutorada, mas sem passar por uma transformação completa.  

A escola conseguiu, dessa forma, ampliar as possibilidades de interação entre a 

instituição e a comunidade. A partir desse momento, professores e alunos de graduação de 

Pedagogia da UFG, que eram bolsistas do PIBID, passaram a desenvolver as atuações citadas 

na escola. O projeto chegou ao fim em 2017, mas alguns professores da escola continuaram 

desenvolvendo as atuações com os voluntários da comunidade e participando do grupo de 

estudos na universidade.  

Com a possibilidade de uma pesquisa sobre alguma atuação educativa, essa escola foi a 

opção mais adequada e aberta a realizar uma parceria com a universidade. O projeto para a 

pesquisa sobre a tertúlia literária dialógica foi aceito pelos professores envolvidos com a 

atividade e a coordenação e direção da escola.  

 

                                                           
25 As avaliações foram realizadas a fim de complementar a análise sobre o desenvolvimento de leitura e escrita a 

partir da atuação da Tertúlia Literária Dialógica. Compreendemos as limitações desse tipo de avaliação mas, ainda 

assim, consideramos alguns pontos relevantes para discussão.  
26 A organização que se mantém até a atualidade é a seguinte: Ciclo I - corresponde ao período da Infância - 6 a 8 

anos; Ciclo II - abrange à Pré-adolescência - dos 9 aos 11 anos; Ciclo III - corresponde ao período da Adolescência 

– 12 aos 14 anos (SME, 2019).  
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2.4.2.As pessoas participantes  

 

O estudo de caso foi realizado com uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental, entre 

os meses de março e novembro de 2018, em parceria com o Grupo de Estudos, Pesquisas e 

Práticas em Aprendizagem Dialógica (GEPPAD), do qual faço parte.  

A professora da turma realiza a Tertúlia Literária Dialógica desde o início do projeto 

em 2014 e está familiarizada com a atuação, por isso, no diálogo com a escola, houve a 

indicação de seu nome para a parceria neste estudo de caso.  

Com formação em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás, a professora da 

turma é efetiva nessa escola por 8 anos, afirmou nunca ter trabalhado com literatura clássica na 

instituição e ficou interessada com a proposta apresentada em 2014. Assumiu a coordenação 

pedagógica no segundo semestre de 2018 e teve que deixar a turma da pesquisa, mas continuou 

participando das atuações da TLD. 

A turma participante era formada por 15 (quinze) alunos: 10 (dez) meninas e 5 (cinco) 

meninos entre 9 e 10 anos de idade. Era uma turma pequena por causa do espaço físico da sala. 

Todos eles saíram do 3º ano alfabetizados, apesar de alguns apresentarem mais dificuldade de 

leitura que outros. Nove alunos da turma disseram ter participado de atuações da tertúlia 

previamente e contaram suas experiências no primeiro dia da atuação.  

  

2.4.3. O desenvolvimento da pesquisa  

 

 As TLD e, portanto, as observações comunicativas, aconteceram semanalmente, com 

duração de 1 hora e meia a 2 horas e meia cada uma27. Em todas as atuações houve pausa de 20 

a 30 minutos para o lanche das crianças. Na efetivação do estudo de caso foram realizadas 

dezessete observações comunicativas, sendo onze no primeiro semestre e seis no segundo; um 

grupo focal com os estudantes, realizado no segundo semestre e uma entrevista com a 

professora em 2019. Além disso, como complemento ao acompanhamento do processo de 

aprendizagem das crianças, especialmente no que diz respeito ao domínio da leitura e da escrita, 

foram realizadas três avaliações escritas28 no decorrer do ano (duas no primeiro semestre e uma 

no segundo). 

                                                           
27 No primeiro semestre as atuações se estendiam até a hora do recreio dos estudantes, já no segundo semestre, 

quando a professora teve que assumir a coordenação pedagógica, a duração da atuação diminuiu para que as outras 

aulas da nova professora não fossem prejudicadas.  
28 Como já mencionado anteriormente, esse instrumento avaliativo foi elaborado e revisado pela pesquisadora, 

tendo como referência as avaliações nacionais (Prova Brasil) em parceria com a professora participante da 

pesquisa. 
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Instrumentos Quantidade Data 

Relato comunicativo com a 

professora 

1 Maio de 2019 

Grupo de discussão com as 

crianças 

1 Novembro de 2018 

Observações comunicativas 17 Março a novembro 2018 

Avaliações escritas 3 Março/ junho/ novembro de 2018 

 

O primeiro dia foi de apresentação da dinâmica da atuação e dos princípios da 

aprendizagem dialógica, orientadores da atividade e entrega dos livros. O primeiro livro foi O 

mágico de Oz, de L. Frank Baum, escolhido pela professora29. Algumas crianças já conheciam 

a tertúlia por causa do projeto PIBID.  

Os outros dias a dinâmica da atividade acontecia da seguinte forma: a retomada e 

explicação dos princípios da aprendizagem dialógica seguida pela inscrição da leitura e dos 

comentários. Depois de encerradas as páginas do dia, eu fazia a leitura da memória30 e a 

professora pedia para que os estudantes produzissem um texto sobre a atividade do dia. Essa 

produção era corrigida individualmente e se encerrava a aula.  

Desde o primeiro dia, comecei a anotar a fluência da leitura de todas as crianças que se 

inscreviam para ler como forma de acompanhar a evolução da turma e fazer as observações. 

Além de anotar a dinâmica do dia e as eventuais dificuldades para a realização da atividade, 

também observei as aprendizagens instrumentais evidenciadas e apropriação dos princípios da 

aprendizagem dialógica31. Também participei da atuação com leituras, comentários, escrita da 

memória e avaliação do dia (quando possível).  

O livro O mágico de Oz foi lido de março a junho de 2018 e antes das férias de julho, a 

professora deu algumas opções de obras para o segundo semestre e as crianças elegeram 

Pinóquio de Carlo Collodi. Algumas dificuldades apareceram em relação ao tempo da atividade 

no segundo semestre, porque em agosto, a professora passou a ser coordenadora e deixou de 

ser a professora regente da turma. Conseguimos organizar para que a professora continuasse a 

participar da tertúlia, mas a atividade passou a ter duração de 1 hora e meia a 2 horas, no 

                                                           
29 As professoras que realizavam tertúlia literária dialógica na escola se organizaram no início do ano para 

revezarem em relação aos livros utilizados em cada turma.  
30 A memória não é um elemento obrigatório para a realização da TLD. 
31 Foi criado um modelo de ficha de observação (VER APÊNDICE C) 



60 
 

máximo. No início de novembro, a atuação foi encerrada na turma por motivos de provas finais 

na escola e a obra Pinóquio não foi concluída.  

A avaliação baseada na Prova Brasil foi desenvolvida em conjunto com a professora da 

turma e foram aplicadas duas no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Também foi 

realizado um grupo de discussão com as crianças para que elas pudessem dizer sobre a tertúlia 

e suas aprendizagens, além de um relato comunicativo de vida com a professora da turma, para 

que pudéssemos ter a compreensão das suas concepções, experiências e leitura da realidade da 

sala de aula.  

 

2.4.4.As avaliações escritas 

 

A avaliações32 baseadas na Prova Brasil foram desenvolvidas em conjunto com a 

professora da turma e foram aplicadas duas no primeiro semestre e uma no segundo semestre. 

Foram elaboradas sete questões objetivas (de marcar uma alternativa) e duas questões abertas 

(para respostas discursivas). O critério para a elaboração dessas avaliações foram as habilidades 

já estabelecidas pela Prova Brasil. Além dessas questões, também elaboramos uma proposta de 

produção de texto em cada uma das avaliações.  

Todas as avaliações foram feitas individualmente pelos estudantes no período de aula, 

no horário da atuação da TLD, com duração, em média, de duas horas.  

 

2.4.5.O relato comunicativo com a professora 

 

A intenção era realizar um relato comunicativo com a professora da turma que 

acompanhou a atuação da TLD durante todo o ano de 2018, para que pudéssemos ter a 

compreensão das suas concepções, experiências e leitura da realidade da sala de aula. O relato 

seria gravado e transcrito posteriormente, mas por falta de organização de tempo a professora 

optou por responder as perguntas do roteiro33 e enviá-las por e-mail. A professora enviou as 

respostas em maio de 2019.  

 

2.4.6. O grupo de discussão com as crianças 

 

Também foi realizado um grupo de discussão com as crianças para que elas pudessem 

dizer sobre a tertúlia e suas aprendizagens. Esse grupo foi desenvolvido em outubro de 2018 e 

                                                           
32 Ver APÊNDICES D, E e F. 
33 Ver APÊNDICE B. 
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foi gravado em áudio, com duração de 1 hora e 10 minutos. As crianças puderam fazer uma 

reflexão sobre a aprendizagem a partir da atuação da TLD durante todo o ano e relatar as suas 

experiências positivas e negativas, além de fazer sugestões e recomendações em relação a 

atuação em sala de aula.  

 

2.4.7. A análise dos dados 

  

 Para análise dos dados consideramos cada um dos instrumentos de forma individual, 

em um primeiro momento. Nas avaliações escritas optamos por separar os erros e acertos de 

cada criança nas questões objetivas e abertas. Já na produção de texto, construímos alguns 

critérios de avaliação, assim como para o nível de fluência de leitura de cada criança.  

 Em relação ao grupo de discussão com as crianças, relato comunicativo com a 

professora da turma e as fichas de observação durante o ano foram elencadas menções 

transformadoras e exclusoras, parte do processo estabelecido pela metodologia comunicativa. 

Em seguida, fizemos a discussão dos elementos evidenciados.  
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3.ANÁLISE DOS DADOS  

 

As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo 

melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. 

Rubem Alves 

 

Os dados apresentados a seguir explicitam a dinâmica da atuação da TLD em uma 

turma do 4º ano do Ensino Fundamental durante o ano de 2018 e têm o objetivo de discutir o 

impacto dessa atuação para a aprendizagem das crianças e, ainda, apresentar questões no 

sentido de melhorar a qualidade da leitura e escrita em sala de aula. Portanto, as palavras aqui 

nos levam a enxergar a possibilidade de um mundo melhor na medida que propõem uma melhor 

aprendizagem.  

 As análises abordadas foram realizadas a partir das observações comunicativas, 

registradas em diário de campo, grupo de discussão com as crianças, entrevista com a professora 

da turma e também a partir das avaliações escritas realizadas junto às crianças durante o ano da 

pesquisa.  

O foco desta seção é compreender e evidenciar como a Tertúlia Literária Dialógica 

pode ter contribuído para a aprendizagem da leitura e da escrita por parte das crianças como as 

crianças e a professora percebem o impacto da tertúlia na aprendizagem de leitura e escrita da 

turma e como a Tertúlia Literária Dialógica se aproxima (ou não) do conceito de alfabetização 

de Paulo Freire.  

Separamos a apresentação e análise dos dados em duas partes: dados 

objetivos/quantitativos e dados qualitativos/intersubjetivos. Os dados objetivos/quantitativos se 

referem aos resultados das avaliações escritas realizadas junto às crianças e ao nível de leitura 

delas registrado a partir das observações feitas em sala de aula. Os dados 

qualitativos/intersubjetivos são os dados referentes ao grupo de discussão realizado com as 

crianças, o relato comunicativo com a professora da turma e às observações comunicativas em 

sala de aula.  

 

3.1. Dados objetivos/quantitativos 

 

 Apresentamos primeiramente os dados das avaliações escritas realizadas junto às 

crianças que foram divididos em: a) questões objetivas; b) questões discursivas e c) produção 

de texto. Por ser uma turma pequena (15 alunos (as)), organizamos os resultados das avaliações 

de cada criança. Considerando as avaliações propostas como formas pontuais de observar o 
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desenvolvimento da aprendizagem dos alunos (as), devemos deixar claro que compreendemos 

os limites dessa interpretação.  

 

3.1.1.Questões objetivas  

 

A análise desses dados foi basicamente estatística, explicitando erros e acertos e, a partir 

deles, avaliamos sua relação com a atuação da Tertúlia Literária Dialógica. Consideramos para 

a análise as habilidades requeridas em relação às questões desenvolvidas em cada avaliação, e 

não cada questão de forma individual.   

Na tabela a seguir, está organizada a quantidade de acertos dos (as) estudantes em 

relação às setes questões objetivas da avaliação. Ao lado esquerdo, apresentamos uma pequena 

tabela com os acertos (em azul) e erros (em laranja) de cada questão (por criança) nas três 

avaliações e à direita temos um gráfico com o número de acertos em cada avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acertos 1/7 (Março) 

AD B A C C B A D 

Acertos 5/7 (Junho) 

AD D C D D A B C 

Acertos 3/7 (Novembro) 

AD A C C  A B C 

 

 

1
5

3

AVALIAÇÃO 
1

AVALIAÇÃO 
2

AVALIAÇÃO 
3

Avaliação objetiva AD: 
Número de acertos 

Número de acertos

Quadro 5 - Avaliação escrita: Questões objetivas 

Acertos 5/7 (Março) 

BT B C A A  A B B 

Acertos 6/7 (Novembro) 

BT C C A D D D C 

 

 

5 6

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva BT: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 2/7 (Março) 

BR A D A D D B D 

Acertos 3/7 (Junho) 

BR D D A B A D C 

Acertos 7/7 (Novembro) 

BR C C A D A D C 

 

 
 

2 3
7

AVALIAÇÃO 
1

AVALIAÇÃO 
2

AVALIAÇÃO 
3

Avaliação objetiva BR: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 4/7 (Março) 

ES B C B C D B B 

Acertos 4/7(Junho) 

ES D C D D D A A 

Acertos 4/7(Novembro) 

ES C C D A D D C 

 
 

4 4 4

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva ES: 
Número de acertos 

Número de acertos
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Acertos 6/7(Março) 

GB B C D D C B B 

Acertos 2/7(Junho) 

GB D D A B C B C 

Acertos 5/7(Novembro) 

GB C C A B D D C 

 

 

 

6
2

5

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva GB: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 3/7(Março) 

GT B C B C C B D 

Acertos 2/7(Junho) 

GT D D A B C A D 

Acertos 3/7(Novembro) 

GT  A  D D D C 

 

 
 

3
2

3

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva GT: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 2/7(Março) 

JN D C B A D B A 

Acertos 2/7(Junho) 

JN D B D A C B A 

Acertos 1/7(Novembro) 

JN B D  A C D B 

 

 
 

2 2 1

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva JN: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 1/7(Março) 

JC A C B A D D A 

Acertos 1/7(Junho) 

JC D C A B C C B 

Acertos 0/7(Novembro) 

JC A B D C D A B 

 

 

 

1 1 0
AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva JC: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 3/7(Março) 

JL B D D A D B C 

Acertos 4/7(Junho) 

JL D C D B A A B 

Acertos 4/7(Novembro) 

JL C C D D D B C 

 

 
 

3 4 4

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva JL: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 4/7(Março) 

KT A C C A A B B 

Acertos 6/7(Junho) 

KT D A D D D A C 

Acertos 7/7(Novembro) 

KT C C A D A D C 

 

 

 

4 6 7

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva KT: 
Número de acertos 

Número de acertos
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Nota: elaborado pela pesquisadora.  

De forma mais resumida, apresentamos a seguir um gráfico com o número de acertos 

em todas as avaliações em relação a cada criança.  

Acertos 3/7(Março) 

KK B D C B A B D 

Acertos 1/7(Junho) 

KK D D A B C D A 

Acertos 5/7(Novembro) 

KK A C A D A A C 

 

 
 

3
1

5

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva KK: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 1/7 (Junho) 

MR D D C B C B B 

Acertos 2/7 (Novembro) 

MR C C B A D C B 

 

 
 

1 2

AVALIAÇÃO 2AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva MR: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 4/7(Março) 

MK A C A B A B B 

Acertos 4/7(Junho) 

MK D D C D A A A 

Acertos 4/7(Novembro) 

MK C C A B D D B 

 

 
 

4 4 4

AVALIAÇÃO 
1

AVALIAÇÃO 
2

AVALIAÇÃO 
3

Avaliação objetiva MK: 
Número de acertos 

Acertos 2/7 (Março) 

PL B D B D B C A 

Acertos 1/7 (Junho) 

PL D C A B C D A 

 

 
 

2 1

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2

Avaliação objetiva PL: 
Número de acertos 

Número de acertos

Acertos 2/7(Março) 

SM A C B A B C B 

Acertos 2/7(Junho) 

SM D A A B D B A 

Acertos 5/7(Novembro) 

SM C C D A A D C 

 

 
 

2 2
5

AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 AVALIAÇÃO 3

Avaliação objetiva SM: 
Número de acertos 

Número de acertos
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Nota: elaborado pela pesquisadora. 

 Comparando o resultado da última avaliação (realizada em novembro) em relação à 

penúltima (realizada em junho), podemos perceber os alunos(as) que conseguiram ascender nos 

acertos (9), os alunos(as) que se mantiveram constantes (2) e os alunos(as) que pontuaram 

menos que na avaliação anterior (3). Não consideramos a criança identificada com PL, pois ela 

não participou da última avaliação.  

Quando apresentamos os dados dessa forma estamos indicando uma medida para cada 

aluno e aluna e, mesmo questionando os sistemas de avaliação dos quais serviram de base para 

essa pesquisa, podemos fazer considerações importantes sobre as habilidades esperadas em 

cada uma delas. A seguir, temos um quadro das habilidades esperadas em cada uma das 

questões objetivas das avaliações aplicadas.  

 

Quadro 6 - Habilidades das Questões objetivas 

Q1 H1: Localizar informações explícitas do texto 

H6: Identificar o tema de um texto 

Q2 H3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 

H4: Inferir uma informação implícita em um texto 

Q3 H11: Distinguir um fato da opinião relativa a ele 

Q4 H5: Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 

quadrinhos, fotos, entre outros) 

H9: Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros 

Q5 H15: Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi 

produzido 

Q6 H7: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa 

H8: Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

AD BT BR ES GB GT JN JC JL KT KK MR MK PL SM

Número de acertos de questões objetivas por aluno(a)  

Avaliação Março Avaliação Junho Avaliação Novembro
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Q7 H12: Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios, etc. 
Nota: Matrizes e Escalas indicadas na Prova Brasil (INEP, 2019) 

 

 Como objetivo desta pesquisa, a nossa discussão e análise deve partir do que a Tertúlia 

Literária Dialógica pode contribuir para o desenvolvimento das habilidades requeridas na 

avaliação. A TLD está ligada à leitura e interpretação de texto, abrangendo as questões 1, 2 e 6 

diretamente com as habilidades indicadas H1, H6, H3, H4, H7 e H8. Além das habilidades 

evidenciadas, a TLD também é um espaço em que as outras habilidades podem ser trabalhadas 

de forma direta ou indireta (depende da obra literária trabalhada), sem nenhum prejuízo para a 

dinâmica da atuação.  

 A seguir, apresentamos um gráfico com o número de acertos por questão e 

discutiremos a relação da TLD com essas questões.  

 

 

Nota: elaborado pela pesquisadora.  

 Quando analisamos esse gráfico, percebemos que o número maior de acertos está nas 

questões identificadas como Q1, Q2 e Q6. A Q1 na avaliação de junho obteve o maior número 

de acertos entre todas as questões de todas as avaliações. Todos os alunos (100%) que 

realizaram essa prova acertaram a primeira questão. Sabemos que a TLD não tem o objetivo de 

preparar as crianças para uma avaliação de múltipla escolha, mas de acordo com os resultados 

obtidos, podemos afirmar que ela é uma atuação que contribui para o desenvolvimento das 

habilidades requeridas nessa questão, especificamente.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Quantidade de acertos por questão objetiva 

Avaliação Março Avaliação Junho Avaliação Novembro
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 A TLD é o espaço em que as crianças fazem comentários a partir da literatura e a 

“leitura e a reflexão se fazem mais profundas ao saberem que o grupo valorizará suas 

contribuições” (FLÉCHA, 1997, p.18). Nesse processo, as crianças aprendem a identificar 

temas e informações explícitas na obra estudada, além de exercitarem a interpretação e outras 

habilidades apresentadas no quadro de forma direta ou não.  Podemos questionar também a 

natureza da questão quando observamos a Q2 da avaliação de junho, que obteve o menor 

número de acertos (2 acertos) e faz parte das habilidades desenvolvidas de forma direta na TLD. 

Compreendemos que só a TLD sozinha não desenvolve nenhuma habilidade e nem é esse o seu 

objetivo. O que queremos afirmar com esta pesquisa é que a atuação da TLD tem potencial para 

o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita e todas as outras habilidades ligadas a 

elas.  

 Considerando os três momentos diferentes das avaliações, ressaltamos um impacto 

positivo da TLD para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. É importante 

reconhecer que as habilidades apresentadas por essa avaliação são desejáveis para as crianças 

nessa fase escolar. Uma vez que os professores e professoras tenham clareza dessas habilidades 

requeridas, a TLD é mais um meio em que elas podem ser desenvolvidas de forma mais objetiva 

e consciente.  

 

3.1.2.Questões discursivas  

 

As questões discursivas das avaliações também foram desenvolvidas com base em 

habilidades específicas e foram desenvolvidos alguns critérios para correção. A seguir, 

apresentamos as habilidades esperadas em cada questão e a correção de cada uma delas por 

criança da turma.  

 

Quadro 7 - Habilidades das Questões discursivas 

Q8 H13: Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados 

H14: Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 

notações 

Q9 H10: Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor 

de um texto 

H2: Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para a continuidade de um texto 
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Cada questão foi elaborada com letras a e b a fim de contemplar as habilidades 

esperadas e os critérios para a correção não levaram em consideração os erros ortográficos dos 

alunos (as).  

Quadro 8 - Critérios de correção das Questões discursivas 

Satisfatório Resposta esperada. 

Insuficiente Mostra compreensão na interpretação, 

mas a explicação não foi suficiente para 

responder à questão.   

Não houve compreensão Não respondeu à questão ou escreveu algo 

fora da proposta da pergunta. 

  

Quadro 9 - Correção das questões discursivas Avaliação março  

 Q8 Q9 

Resposta 

esperada 

A  

O humor está 

no fato de a 

mãe de 

Cebolinha ter 

“varrido” o 

Cascão para o 

lixo, por ser 

considerado 

sujeira.  

B  

O Cebolinha 

está se 

perguntando 

onde está o 

Cascão. 

A  

Esse tipo de 

linguagem pode 

ser usado em 

conversa entre 

amigos, em 

bilhetes, em 

cartas pessoais, 

etc.  

B  

A palavra 

destacada se 

refere aos pais de 

Raquel.  

AD Satisfatório Insuficiente Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

BT  Satisfatório Insuficiente Não houve 

compreensão  

Satisfatório 

BR Satisfatório Satisfatório  Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

ES Satisfatório  Insuficiente Não houve 

compreensão 

Satisfatório  

GB Satisfatório Satisfatório Satisfatório  Insuficiente 

GT Não houve 

compreensão 

Insuficiente Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

JN Insuficiente Insuficiente Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

JC Insuficiente Insuficiente Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

JL Insuficiente Satisfatório Não houve 

compreensão 

Satisfatório 

KT Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Satisfatório 

KK Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

MR     

MK Não houve 

compreensão 

Insuficiente Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 
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PL Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

SM Insuficiente Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

 

Mais uma vez as habilidades esperadas para as questões discursivas estão relacionadas 

com leitura e interpretação de texto, sendo diretamente ligadas às habilidades desenvolvidas na 

atuação da TLD. Analisando o resultado da primeira avaliação, há uma predominância de 

respostas onde não houve compreensão por parte das crianças e também respostas insuficientes 

para serem consideradas corretas. Observando a letra a da Q9, 13 crianças das 14 que realizaram 

a avaliação não compreenderam a questão ou a deixaram em branco. Isso mostrou que as 

habilidades H10 e H2 precisariam ser desenvolvidas com a turma. Mesmo que a TLD não 

consiga atender a todas as demandas de conteúdo (e nem é a nossa proposta com este trabalho), 

é importante destacar que essas habilidades apontadas fazem parte do currículo que se espera 

para essa fase do ensino e toda e qualquer atividade que potencialize esse desenvolvimento é 

de grande importância. 

 

Quadro 10 - Correção das questões discursivas Avaliação junho  

 Q8 Q9 

Resposta 

esperada 

A  

O humor se 

encontra na 

atitude de 

Magali 

comendo 

durante o dia 

todo sem 

interrupção. 

B  

A palavra 

“chomp” faz 

referência ao 

barulho da 

mastigação de 

Magali. 

A  

As palavras 

destacadas se 

referem ao jornal 

“Correio do 

Povo”. 

B  

“Correio do 

Povo” é o nome 

do jornal.  

AD Insuficiente Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

BT     

BR Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

ES Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Satisfatório 

GB Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório 

GT Não houve 

compreensão 

Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

JN Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

JC Insuficiente Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 
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JL Satisfatório Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

KT Insuficiente Satisfatório Satisfatório Satisfatório 

KK Satisfatório Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

MR Satisfatório Satisfatório Insuficiente Não houve 

compreensão 

MK Não houve 

compreensão 

Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

PL Satisfatório Insuficiente Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

SM Insuficiente Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

 

 Na segunda avaliação aplicada em junho podemos observar mais uma vez uma 

predominância de não houve compreensão na letra b da Q9. Dentre os 14 alunos (as) que 

realizaram a avaliação, 12 não compreenderam a pergunta ou a deixaram em branco. Já na letra 

b da Q8 houve uma predominância de respostas consideradas corretas: 12 respostas satisfatórias 

contra uma resposta insuficiente e uma resposta onde não houve compreensão. Claro que 

precisamos levar em consideração a natureza das questões, a sua formulação e uma série de 

variáveis que podem modificar esses resultados, mas eles servem, de alguma forma, para que 

os professores possam ter clareza do conteúdo que devem trabalhar em sala e como a atuação 

da TLD e outras atividades podem contribuir para esse processo.  

 A seguir, a correção das questões discursivas da avaliação de novembro de 2018, onde 

podemos notar um aumento das respostas satisfatórias.  

 

Quadro 11 - Correção das questões discursivas Avaliação novembro 

 Q8 Q9 

Resposta 

esperada 

A  

A charge faz 

uma crítica ao 

desmatamento. 

B  

Havia floresta 

porque a 

charge mostra 

árvores 

cortados. 

A  

A palavra 

destacada se 

refere aos 

prêmios. 

B  

Eva Furnari é 

uma escritora. 

AD Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

BT Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório 

BR Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório 

ES Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Satisfatório 

GB Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Satisfatório 
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GT Satisfatório Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

JN Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Insuficiente 

JC Insuficiente Não houve 

compreensão 

Satisfatório 

 

Não houve 

compreensão 

JL Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Satisfatório 

KT Satisfatório Satisfatório Satisfatório Insuficiente 

KK Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

Insuficiente 

MR Satisfatório Insuficiente Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

MK Satisfatório Satisfatório Não houve 

compreensão 

Não houve 

compreensão 

PL     

SM Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório 

 

 A Q9, analisando de uma forma mais superficial, continua representando o maior 

desafio para as crianças, mas houve um aumento significativo de respostas consideradas 

satisfatórias no decorrer do ano. A seguir, apresentamos um gráfico com a quantidade de 

respostas corretas por questão em todas as avaliações.  

 

Nota: elaborado pela pesquisadora.  

 

 Com o gráfico, conseguimos visualizar a melhoria dos estudantes em relação aos 

acertos das questões. A última avaliação, realizada em novembro, apresenta uma quantidade 

maior de acertos nas questões discursivas em relação à primeira avaliação. Mais uma vez, 

podemos concluir a melhoria dos resultados dos estudantes, de uma forma geral. Sabemos que 
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essa conclusão depende de muitos fatores, entretanto, a tertúlia também pode ser um espaço 

para que se potencialize as aprendizagens requeridas nessas questões discursivas.  

 

3.1.3.Produção de texto  

O critério para a correção da produção de texto das avaliações foi a Matriz de Referência 

da Avaliação Nacional da Alfabetização de Língua Portuguesa34, em que descreve as 

habilidades estruturantes da escrita, apresentadas a seguir.  

 

Quadro 12 - Critérios para a correção da produção de texto – Escrita  

Habilidade Especificações das habilidades 

Grafar palavras com correspondências 

regulares diretas 

E1.Grafar palavras com correspondências 

regulares diretas (P, B, T, D, F, V e M ou 

N em início de sílaba). 

Grafar palavras com correspondências 

regulares contextuais entre letras ou 

grupos de letras e seu valor sonoro 

E2.Grafar palavras com correspondências 

regulares contextuais entre letras ou 

grupos de letras e seu valor sonoro (C/QU; 

G/GU; R/RR; SA/SO/SU em início de 

palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou 

I em sílaba final; M e N nasalizando final 

de sílaba; NH; Ã e ÃO. 

Produzir um texto a partir de uma situação 

dada. 

E3.Gerar o conteúdo textual de acordo 

com o gênero solicitado. 

E4.Organizar o conteúdo textual, 

estruturando os períodos e utilizando 

recursos coesivos (progressão do tempo, 

marcação do espaço e relações de 

sentido). 

E5.Pontuar o texto. 

E6.Usar convencionalmente os espaços 

entre palavras no texto. 

E7.Fazer uso da letra maiúscula nos 

textos, segundo as convenções. 

E8.Grafar convencionalmente as palavras 

do texto. 

 

De acordo com as habilidades descritas no quadro acima, corrigimos as produções de 

texto marcando o que cada aluno (a) tinha conseguido atender ou não em seu texto. Sentimos a 

                                                           
34 MATRIZES E ESCALAS. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb>. Acessado em Março 

de 2019.  

 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb%3e.%20Acessado%20em%20Março%20de%202019
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb%3e.%20Acessado%20em%20Março%20de%202019
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necessidade de fazer comentários, como uma pré-análise, abrangendo de algum jeito a 

particularidade de cada criança e o que foi observado no momento da avaliação.  

 

AD 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial Não  Parcial Não  Sim  Sim  Parcial 

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim Parcial Sim Parcial Não  Sim Sim Parcial 

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Parcial 

Comentários: O primeiro texto não atendeu a proposta por falta de atenção. Os dois 

primeiros textos apresentam um parágrafo único com pontuação só no final. Na última 

proposta podemos observar o desenvolvimento da estrutura do texto com pontuação, 

delimitação de parágrafos e falas.  

 

BT 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Parcial 

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Parcial 

Comentários: A aluna faltou no dia da segunda avaliação. A primeira produção é 

muito curta, mas atendeu a proposta. Na última podemos observar o desenvolvimento 

da escrita pelo tamanho do texto. Tem poucos erros ortográficos.  

 

BR 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial Sim  Parcial Não  Sim  Parcial Parcial 

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial Sim  Parcial Não Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
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Sim  Parcial  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Parcial 

Comentários: A aluna ainda tem dificuldade de grafar as palavras corretamente, mas 

as três produções são consistentes na quantidade de linhas e bem elaboradas de acordo 

com a proposta (sabendo que ela ainda não é fluente na leitura). Nas duas primeiras 

produções temos textos com parágrafos únicos, já na última, podemos observar o 

desenvolvimento na estrutura de parágrafos e pontuação.  

 

ES 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Parcial  Parcial Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Parcial  

Comentários: Percebe-se nas duas primeiras produções o uso do parágrafo único e a 

falta de pontuação, já na última há o desenvolvimento de parágrafos e delimitação de 

falas. A aluna escreveu textos grandes, o que pode aumentar o número de erros 

ortográficos, mas teve três avaliações consistentes e mostrou grande desenvolvimento 

na última.  

 

GB 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Parcial  Parcial 

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Sim  Sim  Sim  Parcial  Parcial  

Comentários: A primeira produção é muito curta para uma avaliação completa, mas 

atendeu a proposta. As duas outras produções foram grandes e a aluna mostrou mais 

interesse em realiza-las. O segundo texto apresenta parágrafo único, já o último 

demonstra desenvolvimento de parágrafos e delimitação de falas.  
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GT 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial Não  Parcial  Parcial  Parcial 

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Não  Não Não  Parcial  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Não Parcial  Parcial  Parcial 

Comentários: O aluno escreveu no texto que não leu a proposta inteira (segunda 

avaliação), mas resolveu contar a história da Chapeuzinho Vermelho (grafou: Cha 

Pelsinho). Escreve algumas palavras juntas e algumas palavras separadas. Exemplos: 

Hominino = O menino; Tever = te ver; sem pre = sempre, entre outros. Mostra 

desenvolvimento na última proposta porque fez parágrafos. (Não tem fluência de 

leitura) 

 

JN 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Não  Parcial  Parcial  Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Não  Não  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Não  Não  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  

Comentários: Na primeira proposta o aluno escreveu uma carta, mas não escreveu o 

tema proposto. Na segunda proposta o aluno escreveu sobre o tema proposto, mas não 

seguiu o gênero textual. Na terceira proposta o aluno seguiu o gênero, mas não o tema 

proposto. As três produções apresentam parágrafos únicos e erros ortográficos. Ainda 

não apresenta fluência de leitura.  

 

JC 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Não  Não  Não  Sim  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
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Sim  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Não  Parcial  Sim  Sim  Parcial  Parcial  

Comentários: Os dois primeiros textos apresentam parágrafos únicos. No último 

podemos perceber o desenvolvimento de parágrafos, delimitação de falas e outros 

sinais gráficos, mas não atendeu a proposta. Ainda não apresenta fluência na leitura.  

 

JL 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Sim  Sim Sim  Sim  Parcial  

Comentários: Os dois primeiros textos possuem parágrafos únicos, já o último 

apresenta melhor estrutura de parágrafos e pontuação. Mesmo com erros ortográficos, 

mostrou uma das melhores argumentações na segunda proposta e o texto com estrutura 

mais coesa na terceira proposta.  

 

KT 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Parcial  Não  Sim  Sim  Sim  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Parcial  Não  Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Sim  Parcial  

Comentários: Apresenta parágrafos únicos nas duas primeiras produções e na última 

consegue estruturar com parágrafos e delimitação de falas. Apresenta desenvolvimento 

contínuo entre as três produções na quantidade de linhas escritas e na estruturação.  

 

KK 
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Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Não  Não  Não  Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Não  Sim  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  Parcial  Sim  Parcial  

Comentários: Demonstra desenvolvimento nas três produções. Todos os textos 

apresentam parágrafos únicos com muitos erros de ortografia, mas no último podemos 

perceber tentativas de pontuação. Escreve algumas palavras juntas: mucamais = nunca 

mais; ponolugar = pôr no lugar, entre outras. Não possui fluência na leitura ainda.   

 

MR 

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Não  Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  

Comentários: A aluna faltou à primeira avaliação. A segunda proposta apresenta um 

parágrafo único e a última já tem estrutura de parágrafos e pontuação adequada. Ainda 

apresenta muitos erros ortográficos. Não possui fluência de leitura ainda.   

 

MK 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Parcial  Sim  Sim  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Parcial  Não  Sim  Sim  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Sim  Sim  Parcial  Sim  Sim  Sim  Parcial  

Comentários: Apresenta estruturação de parágrafos em todos os textos e seguiu todas 

as propostas. Apesar dos erros ortográficos, apresenta consistência em seus textos.  
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PL 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Não  Parcial  Sim  Não  Parcial  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Não  Sim  Não  Não  Sim  Não  Parcial  

Comentários: A aluna faltou à última avaliação. Fez textos curtos com um parágrafo 

único. Os dois com utilização incorreta das letras maiúsculas e minúsculas. Ainda não 

possui fluência na leitura.  

 

SM 

Proposta de Texto – Carta Pessoal 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Não  Sim  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Argumentativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  Sim  Parcial  Parcial  

Proposta de Texto Narrativo 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sim  Parcial  Não  Parcial  Não  Sim  Parcial  Parcial  

Comentários: Apresenta parágrafo único em todas as produções e repetições de 

palavras (“muito mesmo”). Apresenta dificuldade com pontuação. Ainda não 

apresenta fluência na leitura.   

 

 Para além das habilidades em relação à escrita, o que pudemos compreender a partir 

das correções das produções e dos comentários em relação a cada aluno é que o fato da criança 

ter dificuldade com a leitura e ainda não apresentar fluência está diretamente ligado à 

compreensão da proposta e um bom desenvolvimento da escrita. Das 15 crianças da turma, 8 

delas ainda não apresentavam fluência na leitura ao fim do ano letivo. A partir desta 

constatação, elaboramos critérios para níveis de leitura que foram observados durante o ano 

todo no momento da atuação da TLD35  

                                                           
35 Os níveis de leitura foram elaborados pelas pesquisadoras com base nas matrizes e escalas da Prova Brasil de 

Língua Portuguesa (INEP, 2019).  
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Em todas as TLD realizadas durante o ano os estudantes liam em sala o trecho do livro 

combinado e o nível de leitura foi observado nesse momento. As crianças se inscreviam para a 

leitura e, por isso, não foram analisadas as leituras de todos os alunos em todas as atuações. O 

desenvolvimento da leitura apresentado no gráfico é o primeiro dia (nível inicial) e o último dia 

(nível final) analisados de cada criança da turma. Dos 15 estudantes, apenas um apresenta uma 

queda de nível de leitura do nível 2 para o nível 1, o que significa uma leitura sem fluência e 

com necessidade de intervenção. Os outros 14 estudantes apresentam constância ou melhora 

em seus níveis de leitura.  

Sabendo que a TLD era um dos únicos momentos em que os estudantes faziam leitura 

em voz alta em sala de aula, ressaltamos a importância dessa atuação para potencializar a 

aprendizagem e fluência da leitura de cada criança, embora também seja importante reforçar a 

ideia de que a prática de leitura e escrita das crianças precisa ser trabalhada cotidianamente pelo 

(a) professor (a) da turma, não apenas durante atividades específicas, como é o caso da tertúlia. 

Em contextos mais vulneráveis, porém, a realização periódica de atuações como essa garantem 

o avanço e aprendizagem da turma.   

0

1

2

3

4

AD BT BR ES GB GT JN JC JL KT KK MR MK PL SM

Nível inicial e final de leitura por aluno(a)

NÍVEL INICIAL

NÍVEL FINAL

Quadro 13 - Critérios de desempenho em leitura 

Nível Descrição do nível 

1  Lê sem fluência e necessita de intervenção para continuar a leitura.  

2 Lê sem fluência, com lentidão e dificuldade. 

3 Lê com clareza, mas omite sinais de pontuação. 

4 Lê com clareza, respeitando os sinais de pontuação (vírgula, ponto final, exclamação, 

interrogação). 
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A elaboração desse instrumento de avaliação foi um desafio desde o princípio e o que 

orientou esse processo foi o questionamento: Como a tertúlia pode contribuir para o processo 

de alfabetização dessas crianças? Pudemos concluir que, mesmo não sendo a avaliação ideal, 

os seus resultados nos trouxeram contribuições importantes em relação à aprendizagem da 

leitura e escrita das crianças. As habilidades propostas nas avaliações são o que se espera das 

crianças e elas têm o direito a essa aprendizagem. Flécha (1997) compreende esse processo 

como derrubada dos muros antidialógicos para que esses sujeitos tenham o conhecimento 

suficiente para estarem inseridos em meio à cultura letrada, ainda de difícil acesso a certos 

grupos marginalizados. A observação de Manuel, participante adulto de uma Tertúlia em 

Barcelona ilustra essa discussão.  

Falando se suas dúvidas sobre a tertúlia literária, sua pergunta foi: Corrigirá os meus 

erros? Goyo respondeu que considerar sua diversidade linguística como um erro era 

uma barreira que as elites colocavam à aprendizagem da maioria, e lhe propôs que se 

concentrasse em melhorar sua compreensão e expressão. A resposta de Manuel fez 

com que esse educador repensasse muitas coisas: Claro! Isso soa bem, mas você não 

seria professor se tivesse minhas falhas e nem eu passaria em um teste de entrada em 

um trabalho se precisasse. (FLÉCHA, 1997, p.58) 

 

Podemos discordar das avaliações realizadas pelo governo e órgãos internacionais e a 

forma com que tratam os resultados, priorizando a busca por um desenvolvimento econômico 

em detrimento do social, entretanto, são elas que ainda podem definir o acesso dessas crianças 

a outros espaços, inclusive o da universidade. Freire (2011) pondera: 

Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e de professores vêm se assumindo 

cada vez mais como discursos verticais, de cima para baixo, mas insistindo em passar 

por democráticos. A questão que se coloca a nós, enquanto professores e alunos 

críticos e amorosos da liberdade, não é, naturalmente, ficar contra a avaliação, de resto 

necessária, mas resistir aos métodos silenciadores com que ela vem sendo às vezes 

realizada. A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática 

da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos críticos a 

serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que se 

estimule o falar a como caminho do falar com. (p.113-114) 

 

Sabemos que, para Freire (2015), o diálogo começa na busca pelo conteúdo 

programático e que essa busca depende de uma escuta profunda dos sujeitos envolvidos no 

processo, além de “visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças 

que implicitam temas significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo programático da 

educação” (p.116). As avaliações estão significativamente distantes desse olhar atento aos 

sujeitos concretos que produzem história e, por isso, elas foram complementares nessa pesquisa.  

Destacamos a dimensão instrumental que pode ser desenvolvida na TLD em sala de 

aula, mas sem desconsiderar todas as outras aprendizagens que observamos a partir do 

desenvolvimento da atuação, mesmo porque estamos evidenciando a alfabetização em uma 



82 
 

perspectiva freiriana, que ultrapassa a leitura da palavra. No próximo item, segue a análise dos 

dados que chamamos de subjetivos, onde aprofundamos essa discussão.  

 

3.2.Dados qualitativos/intersubjetivos 

 

 Os dados aqui chamados de qualitativos e/ou intersubjetivos englobam as dezessete 

(17) observações comunicativas feitas em sala de aula, o grupo de discussão desenvolvido com 

as crianças e a entrevista com a professora da turma. Os dados foram separados em aspectos 

que dificultam a atuação da Tertúlia Literária Dialógica (elementos exclusores) e aspectos que 

favorecem a sua prática (elementos transformadores). A princípio essa organização foi feita em 

tabelas que destacavam as falas diretas dos sujeitos e ou registros diretos retirados das fichas 

de observação, como consta no apêndice H. Posteriormente tratamos de substituir as falas pelos 

elementos que elas indicavam, tomando o cuidado de registrar quantas vezes um mesmo 

elemento foi mencionado pelos diferentes sujeitos participantes do estudo, como 

apresentaremos a seguir. 

 A análise proposta buscou revelar: a) que a TLD é mais que a dimensão instrumental, 

mas essa dimensão também é evidenciada na fala dos sujeitos da pesquisa; b) como a TLD se 

aproxima do conceito de alfabetização de Paulo Freire.  

 A partir das vivências durante a atuação da TLD, alguns procedimentos, falas e 

acontecimentos foram elegidos pelos participantes da pesquisa como transformadores ou 

exclusores para um bom desenvolvimento da atuação e indicados na tabela que segue. O 

número entre parênteses indica a quantidade de vezes que o elemento destacado foi 

mencionado.  

 

Elementos transformadores 

Fichas de observação Grupo de discussão com 

as crianças  

Relato comunicativo com 

a professora Profa. 

Explicação dos princípios 

da aprendizagem 

dialógica antes da TLD. 

(7) 

Princípios da 

aprendizagem dialógica 

como orientadores para 

uma melhor atuação. (6) 

A TLD potencializa a 

dimensão instrumental. 

Solidariedade entre as 

crianças no momento da 

leitura. (8) 

Conteúdos escolares – 

melhoria na leitura (6) 

Ressignificação da sua 

prática a partir da atuação 

da TLD. 

O tamanho da sala 

(pequena) foi apontado 

Conteúdos escolares – 

melhoria na escrita  

Contribuição da TLD para 

o desenvolvimento da 

leitura para as crianças.  
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como um fator positivo 

para a atuação da TLD. 

Melhoria na fluência da 

leitura. (4) 

Leitura prévia do livro 

como motivador para a 

participação da atuação. 

Os princípios da 

aprendizagem dialógica 

não servem apenas para o 

momento da TLD – são 

vivenciados no restante da 

aula.  

 

Muitas crianças se 

inscrevem para ler. (2) 

A escolha do livro com a 

participação das crianças 

para despertar o interesse 

da leitura 

A professora recomenda e 

incentiva as outras 

professoras a fazerem a 

TLD em suas salas. 

 

As crianças mostraram 

paciência com os colegas 

que demonstraram 

dificuldade na leitura.  

 Os princípios da 

aprendizagem dialógica 

vivenciados fora da sala de 

aula. 

A TLD estimula e motiva a 

aprendizagem. 

 

A leitura prévia do livro 

(em casa) como fator 

motivador para a 

participação na atividade. 

(2) 

Princípios da 

aprendizagem dialógica 

ajudam a desenvolver a 

tertúlia 

 

A mãe de uma aluna 

elogiou a TLD na reunião 

de pais. 

A leitura de livros 

clássicos – leitura de 

qualidade (4) 

 

Aprendizagem de conteúdo 

novo (45)  

Recomendação da tertúlia 

para outras turmas (2) 
 

 

Elementos transformadores 

 

Separamos os aspectos que favorecem a prática da Tertúlia Literária Dialógica nas 

fichas de observação, no grupo de discussão e na entrevista com a professora. Muitos elementos 

destacados acabam sendo temas que se coincidem nos três grupos de dados. Um tema recorrente 

é a importância dos princípios da aprendizagem dialógica (diálogo igualitário, inteligência 

cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e 

igualdade de diferenças) tanto no momento que eram comentados antes da realização da 

atuação quanto a própria vivência deles na TLD. Os princípios na sala de aula funcionavam 

como um ponto de partida e também de chegada. Eram os orientadores para uma boa realização 

da atuação e também os critérios que acabavam definindo quando a dinâmica não atingia o 

potencial que poderia. Com o passar das semanas, as crianças foram se acostumando à dinâmica 

da atuação e sempre lembravam de começar falando de cada um dos princípios. Ao serem 

questionadas sobre a vivência dos princípios, a aluna JL disse:  
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A gente consegue ver porque a gente tem que cumprir, é um dever nosso, a 

gente tem que respeitar o próximo. Muita gente que estava lendo eu 

conversava com a BT, eu não prestava atenção e até depois eu perguntava 

para tia onde era o parágrafo no livro. Aí eu acho que ajuda mais a gente 

parar e pensar: não, ele está lendo, então bora respeitar, né? (JL – Grupo de 

discussão) 

 

É importante observar que, na maioria das vezes, os sujeitos da pesquisa não 

especificam os princípios, mas sempre se referem a mudanças positivas tanto no ambiente 

escolar quanto fora dele. Nas fichas de observação, os elementos Criança ajuda a outra com 

dificuldade na leitura e as crianças mostraram paciência com os colegas que demonstraram 

dificuldade na leitura são destaques sobre o impacto de se explicar e comentar os princípios 

antes das atuações e, de fato, tentar vivenciá-los na atuação. Esses comportamentos também 

foram percebidos pelas próprias crianças no grupo de discussão e também comentado pela 

professora da turma.  

Eu não vi diferença aqui, mas nas outras pessoas, só vi diferença em mim 

mesma. Antes eu não gostava de ajudar as pessoas e agora eu estou gostando 

de ajudar as pessoas. (BT – Grupo de discussão) 

 

Tia, eu sempre fui muito ignorante né, mas agora eu estou aprendendo mais 

a respeitar opinião dos outros porque antes a pessoa falava uma coisa para 

mim tipo ‘ai eu não gostei da sua roupa’ aí eu falava ‘eu te perguntei alguma 

coisa?’ aí ela falava ‘não’. Eu era muito ignorante e agora eu estou mais ou 

menos. Estou mudando bem pouquinho, mas está indo. (JL – Grupo de 

discussão).  

 

Os princípios da aprendizagem dialógica são algo que considero bem 

interessante, pois eles aprendem estes no momento da tertúlia, mas aplicam 

todos os dias na sala de aula em todas as situações. (Professora da turma – 

Entrevista) 

 

 Ressaltamos que os princípios vivenciados nas atuações educativas de êxito não se 

limitam à sala de aula ou apenas ao momento da dinâmica, eles passam a ser uma busca em 

todos os âmbitos de vivência de todos os sujeitos. Essa afirmação é corroborada quando a aluna 

GB diz no grupo de discussão que a transformação é o princípio que eu gosto mais porque é 

uma coisa que a gente vive lá fora, não só aqui dentro. Na obra Compartiendo Palabras, Flécha 

(1997) descreve como acontece a transformação das pessoas participantes da TLD. 

As pessoas que participam da tertúlia transformam o sentido de suas existências na 

forma que elas mesmas desejam. Os relatos lidos, comentários compartilhados e 

superação de exclusões educativas abrem inexplorados espaços e experiências. Passar 

de situações de exclusão a outras de criação cultural modifica profundamente suas 

relações familiares, laborais e pessoais. (p.32) 

 

 As mudanças  destacadas também são consequências de toda busca pelo diálogo 

igualitário que a professora se propõe nesse contexto da atuação. Dar esse espaço para que as 
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crianças contribuíssem com seus comentários e percepções, não somente sobre as obras, mas 

sobre suas vidas e as próprias aprendizagens também é um exercício de aprender. É também 

respeitar a inteligência cultural dos indivíduos e realmente viver o que Freire (2008) declara 

quando afirma que “ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma 

coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa”. (p.69).  

 Nesse contexto, a professora enfatizava com as crianças a importância da 

solidariedade, por compreender que cada um era diferente, mas que estava trabalhando para 

alcançar resultados parecidos. As crianças demonstravam sua compreensão quando ajudavam 

o colega que estava com dificuldade na leitura, por exemplo. Esse elemento foi destacado mais 

de uma vez nas fichas de observação, mostrando o movimento de aprendizagem entre os 

próprios pares. “De repente, deixam de ser receptoras passivas de conhecimento e se põem em 

postura ativa, gerando-os” (FLÉCHA, 1997, p.18).  

 Quando são feitos os comentários durante a atuação também é possível observar as 

aprendizagens das crianças e, mais do que isso, um espaço para que se crie sentido da escola e 

da vida. O livro clássico dá essa possibilidade de muitas interpretações e as crianças e a 

professora apontaram como um aspecto positivo na atuação da TLD.  

Os clássicos falam da vida real. A maioria dos livros pequeninhos é ‘era uma 

vez uma princesa encantada que vivia num castelo’ e tinha um final perfeito, 

é como se a vida fosse assim, tudo perfeito, nunca nessa vida, então assim, eu 

acho que eu prefiro os clássicos. (GB – grupo de discussão) 

 

Eu prefiro os livros assim (se referindo aos clássicos) porque eu consigo 

aprender mais e, outra, dá até mais vontade de ler porque aqueles livrinhos 

que quando você abre eles para ler, eles têm 5 ou 6 páginas e esse daqui não. 

Esse daqui tem 118 páginas. É bem melhor que aqueles livrinhos pequenos. 

(JL – grupo de discussão) 

 

Esse daqui mostra a realidade. (BD – grupo de discussão) 

 

Os clássicos foram motivo de entusiasmo para a professora da turma desde quando ela 

conheceu a atuação da tertúlia. Até então a professora não desenvolvia nenhuma atuação com 

literatura na escola e a partir do momento que conheci a Tertúlia houve uma ressignificação 

da literatura na minha prática (Professora da turma – entrevista), afirma.  

Quando as crianças apontam que os livros clássicos trazem a realidade do mundo é 

porque, de alguma forma, elas se identificam com as situações descritas neles. Por isso também 

é importante que elas participem da escolha da obra que será trabalhada na TLD. É mais legal 

ajudar a escolher o livro porque a gente tem mais vontade de ler, destaca JL. Elas dialogam 

com o livro a ponto daquela obra fazer sentido para elas. 
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A TLD é uma atuação que propõe essa aproximação dos sujeitos com a produção 

literária da humanidade tida como de maior valor (a literatura clássica), considerando que 

qualquer pessoa, mesmo aquelas em fase inicial de escolarização são capazes de interpretar o 

lido e relacioná-lo com o seu mundo, o seu contexto, o seu cotidiano, contribuindo para uma 

interpretação mais ampla de todos os participantes. Por ser livro eterno que nunca sai de moda, 

como afirma Machado (2009), as obras consideradas cânones tem esse poder de ainda serem 

atuais, “se revelam novos, inesperados, inéditos” (CALVINO, 2007, p.12). Quando as crianças 

conseguem relacionar aquela história da obra lida com a sua própria elas estão reafirmando o 

valor do livro clássico.  

Todo o mundo pode sonhar e sentir, dar sentido a nossa existência. A contribuição de 

cada um é diferente da do resto e, portanto, irrecuperável se não se tem em conta. 

Cada pessoa excluída é uma perda insubstituível para todas as demais. O diálogo 

igualitário entre todos é de onde pode ressurgir o sentido para orientar novas 

mudanças para uma vida melhor. (FLÉCHA, 1997, p.35).  

 

São essas mudanças desejadas por Flécha (1997) que fazem com que os estudantes e a 

professora recomendem a atuação a todas as turmas. Porque faz a gente respeitar, ajuda a gente 

a aprender, resume MR no grupo de discussão.  

O que percebemos também analisando os elementos destacados foi como a dinâmica da 

atividade interfere no rendimento e na aprendizagem das crianças. Nos primeiros meses as 

crianças não levavam o livro para casa e assim não realizavam a leitura prévia antes do encontro. 

A professora temia que os livros fossem perdidos e que as crianças não fizessem a leitura como 

o combinado. A surpresa da professora é que nenhum livro foi perdido e que as crianças 

relataram o quanto levar o livro para casa foi uma experiência positiva. Ler em casa é bem 

melhor que ler aqui, relatou BD no grupo de discussão. Também foi um elemento de destaque 

a partir das fichas de observação que a leitura prévia fez com que estudantes que não se 

inscreviam para ler passassem a fazê-lo, como foi o caso dessa aluna BD. Esta aluna tinha muita 

dificuldade com leitura, mas quando passou a levar o livro para casa, escrevia um comentário 

em seu caderno e treinava antes de ler para a turma.  

Além de tentar identificar níveis de aprendizagem de todos os estudantes da turma com 

os dados das avaliações e níveis de leitura, as aprendizagens escolares também aparecem de 

maneira enfática nas fichas de observação, no grupo de discussão e na entrevista com a 

professora da turma. Flecha (1997) comenta que quando é situada em um ambiente dialógico, 

a aprendizagem instrumental se intensifica e aprofunda.  

A aprendizagem dialógica abarca todos os aspectos que se acordam aprender. 

Inclusive, portanto, a aprendizagem instrumental daqueles conhecimentos e 

habilidades que se considera necessário possuir. O dialógico não se opõe ao 

instrumental, senão a colonização tecnocrática da aprendizagem. (p.33). 
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Para a professora da turma, a TLD potencializa a dimensão instrumental, uma vez que 

as crianças passam a ler e a escrever melhor.  

Decidi realizar a tertúlia na minha sala pois percebi que ela ajuda a melhorar 

a escrita e o vocabulário. Quanto mais nós lermos frases bem construídas, 

parágrafos colocados em harmonia e palavras diferentes das que estamos 

acostumados, mais vamos aprender e poder reproduzir um pouco no nosso 

próprio texto. A leitura desses livros ainda nos inspira a pensar e refletir 

(Professora – relato comunicativo). 

 

 Ressaltamos aqui que a TLD não é uma atuação com o objetivo de alfabetização, no 

sentido estrito da aprendizagem dos códigos, mas ela potencializa os saberes, inclusive esses 

mais instrumentais. De acordo com os dados dos níveis de leitura, por exemplo, podemos 

considerar melhorias em todas as crianças, ainda que nem todas tenham chegado ao nível 

esperado para a idade/série. E, ainda que tenhamos o cuidado de não atribuir toda e qualquer 

melhoria das crianças exclusivamente à realização da tertúlia, os próprios sujeitos da pesquisa 

a apontam como fator fundamental para a aprendizagem instrumental que desenvolveram. 

Eu lia bem devagar, eu sempre fui de engolir ponto, vírgula, essas coisas, 

depois da tertúlia eu estou conseguindo fazer as coisas, ler direito. (GB – 

grupo de discussão). 

 

Antes eu não sabia ler, aí depois que eu comecei a frequentar a tertúlia eu 

comecei a aprender a ler. (KK – grupo de discussão). 

 

 A aluna GB estava no nível de fluência desde o início do ano, mas ainda assim aponta 

melhoras significativas em sua prática de leitura a partir da TLD; já o aluno KK terminou o ano 

ainda com dificuldade na leitura, mas também se considerou num nível melhor a partir da TLD. 

Como já argumentamos ao longo do texto, a TLD sozinha não tem a pretensão de alfabetizar 

as crianças, mas ela certamente potencializa o processo de alfabetização, uma vez que cria um 

espaço em que as experiências de leitura e escrita podem se dar de maneira prazerosa e com 

sentido, por meio da obra clássica.  

Na tertúlia se conversa aprendendo literatura. Não há programa, nem currículo, nem 

docente, nem mesmo se sabe o que se vai fazer no mês seguinte. Aos tradicionalistas 

superficiais parece puro entretenimento em lugar de ensino de qualidade. No entanto, 

nessas conversas se aprendem mais conteúdos <tradicionais> que nas classes 

tradicionais. 

(FLÉCHA, 1997, p.34).  

 

 A professora apontou a melhoria da leitura e da escrita da turma e as crianças também 

comentaram sobre sua evolução, mas foi sempre aí que sentimos falta de mais dados que 

corroborassem com essas afirmações. Criar critérios para observar os níveis de leitura das 

crianças e aplicar avaliações que indicassem quais as aprendizagens que poderiam ter sido 

potencializadas de fato pela TLD foi um esforço que fizemos nessa direção. No entanto, 
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também podemos observar que as fichas de observação trazem 45 menções de Aprendizagem 

de conteúdo novo, evidenciando a dimensão instrumental nos dados subjetivos também. O 

quadro abaixo evidencia todas as discussões levantadas durante as atuações da TLD a partir das 

fichas de observação. 

 

Aprendizagem de conteúdo novo  

Diferença entre as casas de tijolo do Brasil e de madeira dos Estados Unidos. 

Histórias de bruxas, magia e feitiçaria. 

Papel das mulheres no início do século XX e as diferenças no ano de 2018. Dorothy 

como protagonista da história (O mágico de Oz)  

Conversa sobre os desejos e sentimentos dos colegas. 

Debate sobre amizade real e virtual. 

Debate – é melhor ficar sozinho ou acompanhado? (valorização da interação com as 

outras pessoas). 

“Por que a gente tem que estudar se as coisas mudam?” 

Classificação etária de filmes e novelas: para que servem? 

Debate – é mais importante ter cérebro ou coração? 

O conhecimento não traz só dinheiro. “O conhecimento nos liberta e nos ajuda a 

mudar” (Professora)  

Exposição do corpo da criança. As crianças devem ter cuidado com o que escutam, 

leem e assistem. Pedir ajuda e orientação quando necessário.  

A importância de conhecer as pessoas para além das aparências. (2) 

Ser castigado e apanhar em casa.  

Vocabulário: aspereza.  

Poder do bem versus poder do mal.  

A mentira dura muito tempo? 

“Por que temos a necessidade de ter as mesmas coisas que os outros dentro de um 

grupo?” 

Pessoas alienadas são facilmente manipuladas.  

A experiência traz conhecimento? 

As crianças deficientes podem aprender também.  

Compartilhar os sentimentos. Todas as crianças falaram do que tinham medo. 

Vocabulário: cetim e vigarista. 

Ter confiança em si mesmo.  

“Aprendi nessa tertúlia que tudo tem sua hora certa, eles esperaram a hora certa e 

tudo deu certo” (BD)  

O que é porcelana.  

Greve dos caminhoneiros.  

Padrão de beleza. “Quem é bonito? Tem um modelo?” (Professora). 

“Às vezes não é só por aparência, também existe a popularidade, pessoas mais 

falantes que tem um grupo maior de amigos e todo mundo quer ficar amigo dessas 

pessoas” (Professora). 

“Se fosse hoje, eu colocaria o Brasil como vidro ou porcelana, algo frágil pelo que 

está passando” (Professora).  

Uso da palmatória nas escolas. Punição e castigos na escola.  

“Aprendi que tudo sem sua hora e a não deixar os amigos para trás” (BD) 
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“Eu aprendi que ser generoso, amoroso, ter bom coração e não reclamar fez Dorothy 

voltar para casa”.  

Comparação da história do livro com o crescimento das pessoas. “A medida que a 

gente vai crescendo, vamos enfrentando muitos desafios” (Professora).  

Importância da aprendizagem escolar.  

Discussão sobre alimentação. 

“A gente não pode comer só as coisas que gosta, tem que comer as coisas que têm”. 

(GB). 

“A fome é muito grande. As crianças que moram na rua sentem muita fome. É triste”. 

(MR). 

Ajudar as outras pessoas é uma questão de solidariedade.  

“O que é isso de ser bonito por dentro e por fora?” (Professora)  

“Tem que ser legal e fazer coisas boas para os outros” (JL).  

Cuidado com estranhos e pessoas conhecidas também. “Eu estava andando com meus 

primos e fui perguntar para um homem onde tinha água. Ele falou para eu ir no 

banheiro com ele, mas eu não fui não. Falei que eu não andava com estranhos” (JL).  

“As pessoas enganam só para aproveitar da gente” (BT).  

“Tem pessoas até da nossa família que pode enganar” (BD). 

“Às vezes nos fazem ameaças para você dar coisas para elas”. (BT).  

Pinóquio é um mau filho? “Ele só foi levado pelas pessoas” (GB). “O pai dele ama 

ele de qualquer jeito” (BT).  

A importância do livro clássico. “Um livro tão antigo que traz um tema tão atual. O 

livro clássico tem essa vantagem, traz temas tão relevantes para a gente hoje” 

(Professora).  

O que é ser ingênuo e confiar nas pessoas? 

Existe mentir por uma boa causa? “Mentir para fazer surpresa” (BD) 

“Mentir para não ir na casa de uma amiga falsa” (JL).  

Roubar por fome? 

“Roubar em hipótese alguma” (Professora).  

Pensar antes de agir porque a agressão não é uma boa solução.  

“Nós podíamos ter pensado primeiro antes de tomar qualquer atitude precipitada para 

evitar a confusão de ontem né?” (JL). 

Vocabulário: lápide. 

 

 Consideramos cada uma dessas discussões caminhos para a aprendizagem 

instrumental e também para o desenvolvimento de uma visão mais crítica do mundo. A TLD 

tem o potencial de promover essa formação ampla, da leitura da palavra e da leitura de mundo, 

tão enfatizadas por Freire ao se referir à alfabetização. A palavra, como entende Freire (2015), 

é condição de vida e criadora do ser humano. Para ele, a nossa existência “não pode ser muda, 

silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com 

que os homens transformam o mundo” (p.108). A palavra está no centro do processo educativo 

como ação cultural e a educação libertadora conduz o educando a dizer a palavra verdadeira, a 

ser mais, “que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens” (FREIRE, 2015, 
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p.109). É direito, pois dominando signos e sentidos que nos humanizamos e podemos ter acesso 

a cidadania, de fato.  

 A atuação da TLD se aproxima da concepção de alfabetização de Freire quando o autor 

afirma que a alfabetização é o processo de aprender a ler o mundo, a compreender o texto e seu 

contexto, sem fazer dicotomia entre eles, é a leitura da “palavramundo” (FREIRE, 1989, p.10). 

Um mundo que deve estar próximo à realidade dos educandos e ao seu contexto de vida, como 

Freire (1989) destaca em seu próprio processo de alfabetização:  

Daquele contexto – o meu mundo imediato – fazia parte, por outro lado, o universo 

da linguagem dos mais velhos, expressando suas crenças, os seus gostos, os seus 

receios, os seus valores. Tudo isso ligado a contextos mais amplos que o do meu 

mundo imediato e de cuja existência eu não podia sequer suspeitar. (p.12) 

 

 Esse processo é considerado pelo autor como um ato criador e por isso mesmo não 

pode se basear em um processo mecânico de memorização das palavras. Por isso, o papel do 

professor deve ser o de “dialogar com o analfabeto sobre situações concretas, por isso a 

alfabetização não se pode fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, como uma doação 

ou uma exposição, mas de dentro para fora”. (FREIRE, 2007, p.99). 

Porém, por mais que seja um processo de dentro para fora, a alfabetização sempre se 

faz junto a outros, pois alfabetizar-se “é participar, junto com outras pessoas, de um universo 

ampliado da própria curiosidade humana. Essa matriz da consciência, junto com o 

conhecimento e o sofrimento” (BRANDÃO, 2002, p.441).  O processo de alfabetizar-se por 

meio da tertúlia implica justamente esse movimento de ler as situações concretas da vida, que 

se apresentam nos livros clássicos, um movimento que é de dentro para fora, como indica Freire, 

uma vez que a leitura e interpretação prévias da obra garantem essa relação subjetiva com o 

texto, mas que também se faz “com os outros”, como sugere Brandão, ao trazer o diálogo a 

partir das obras lidas como o centro do processo educativo 

A seguir, o quadro que aponta os elementos exclusores e sua discussão:  

Elementos Exclusores 

Fichas de observação Grupo de discussão com 

crianças 

Entrevista com a 

professora 

Não ter leitura prévia em 

casa por algum tempo. (7) 

Esquecer de levar o livro  Pequena quantidade de 

livros clássicos disponíveis 

na escola. 

Experiência prévia com 

TLD apontada como ruim 

por duas crianças. 

Conversa paralela e falta 

de atenção (7) 

 

Nunca ter realizado outra 

atividade de literatura na 

escola. 

Crianças não fizeram 

comentários.  

Vergonha de participar (3)  
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Não ter explicação dos 

princípios antes da 

atuação (3)  

Não seguir os princípios 

(4) 
 

Intervalo mais cedo e a 

TLD foi encerrada antes 

do previsto.  

  

Ter que relembrar os 

princípios no momento da 

atuação da TLD por 

conversa e falta de 

atenção. (3) 

  

Turma reduzida para a 

atuação da TLD porque as 

crianças gripadas foram 

dispensadas das aulas 

(Justificativa da escola: 

Risco de H1N1). (Abril de 

2018) 

  

Música no pátio ao lado 

da sala de aula na hora da 

TLD.  

  

Três crianças da turma 

disseram que têm 

vergonha de falar.  

  

Falta das crianças por 

causa da greve dos 

caminhoneiros (Maio de 

2018).  

  

Atuação realizada na 

biblioteca dificultou a 

dinâmica. 

  

Troca de professora da 

turma.  
  

Diminuição do tempo da 

atuação. (Antes de 13:10 – 

16h com intervalo de 

30min lanche, agora de 

13:10 – 14:50 com 

intervalo de lanche).  

  

Nota: Elaborado pela pesquisadora. 

Elementos exclusores 

  

 Todos os elementos destacados como exclusores ora pelas fichas de observação ora 

pelas crianças ou professora podem ser divididos em aspectos pontuais e situações recorrentes. 

Algumas dificuldades se apresentam como desafios em relação ao trabalho com a TLD em 

qualquer escola, como a preocupação com a quantidade de livros de mesmo título para todas as 

crianças da turma. É importante que as crianças tenham acesso a um livro para o 
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desenvolvimento da dinâmica e foi um elemento destacado como exclusor pela professora no 

relato comunicativo. 

 A pesquisa foi realizada em uma escola que já tinha sido parceira da universidade no 

projeto Comunidades de Aprendizagem em Goiânia-GO: Possibilidade de Inovação Na 

Formação Docente e de Melhoria da Aprendizagem na Educação Básica, já citado 

anteriormente e, para que fosse realizada a TLD, a pesquisa investiu na compra de obras 

clássicas em quantidade suficiente para as turmas. Mesmo com o encerramento do projeto na 

escola ainda temos parceria por meio do Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em 

Aprendizagem Dialógica (GEPPAD) e assim, os livros foram emprestados para a escola para a 

realização da TLD. A professora explicou que os professores interessados fizeram um rodízio 

com os livros entre as turmas para que fosse possível a realização da atuação. Desse modo, 

mesmo apontado como um elemento que dificulta o trabalho da TLD, ele foi superado antes do 

desenvolvimento da pesquisa.  

 Como os livros eram emprestados para a escola, a professora da turma tinha receio de 

deixar as crianças leva-los para casa. Passamos três meses sem que as crianças fizessem uma 

leitura prévia em casa do livro O mágico de Oz e isso afetou o desenvolvimento da atividade, 

uma vez que eram poucos comentários realizados por parte das crianças, chegando a não ter 

nenhum comentário em um dia da atuação, o que foi  apontado como um elemento exclusor na 

ficha de observação como crianças não fizeram comentários. Embora na tertúlia as crianças 

tenham a liberdade de poder se inscrever para falar conforme o seu interesse, não sendo 

obrigadas a fazê-lo a cada encontro, avaliamos que o impedimento da leitura prévia do livro 

contribuiu para a pouca participação dos sujeitos. Faltava-lhes elementos reflexivos para 

compartilhar com os demais, pois mesmo a leitura sendo feita em sala, no momento da 

atividade, não havia tempo hábil para uma interação mais profunda entre leitor e texto. 

Com relação a essa questão, é preciso ressaltar que a leitura dialógica se faz entre o 

indivíduo e o texto, passando para o compartilhamento com as outras pessoas. Valls, Soller e 

Flécha (2008) destacam que:  

A leitura dialógica é o processo intersubjetivo de leitura e compreensão de um texto 

em que as pessoas aprofundam suas interpretações, refletem criticamente sobre ele e 

o contexto, e intensificam sua compreensão leitora por meio da interação com outros 

agentes, abrindo possibilidades para transformação como pessoa de leitura e como 

pessoa no mundo. Deste modo, a leitura dialógica implica mover o centro do ato de 

significar de uma interação subjetiva entre pessoa e texto no nível individual para uma 

interação intersubjetiva entre crianças e / ou adultos em relação ao texto. (p.73) 

 

 Quando a criança não tem a oportunidade de fazer uma leitura prévia da obra 

escolhida, a compreensão da leitura e a possibilidade de aprendizagem podem ser afetadas, uma 
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vez que não se garante de forma efetiva a interação subjetiva entre pessoa e texto. E no grupo 

de discussão com as crianças a aluna BD destacou a preferência pela leitura em casa: Ler em 

casa é bem melhor que ler aqui. As crianças que apresentavam maior dificuldade com a leitura 

se sentiam mais confiantes quando levavam o livro para casa. Ao fazer a leitura prévia e anotar 

os comentários no caderno, as crianças que diziam ter vergonha de ler se sentiam mais seguras 

para participar da TLD.  

 Nesse caso, é importante ainda dizer que o elemento apontado como exclusor não se 

refere a um resultado da prática da tertúlia em si, mas justamente a não observação das 

orientações fundamentais para a realização da tertúlia, dentre o que se inclui a leitura prévia da 

obra escolhida. 

Três crianças ainda reforçaram o sentimento de vergonha de participar da tertúlia no 

grupo de discussão:  

(Não participei) por vergonha. (JC – grupo de discussão) 

Tinha vergonha. (BT – grupo de discussão) 

A gente devia parar de conversar, prestar atenção, prestar mais atenção na 

leitura, deixar a vergonha de lado porque várias vezes eu não li aqui na 

tertúlia porque eu estava com vergonha. (JL – grupo de discussão)  

 

 Todas as afirmações demonstram como é importante desenvolver os princípios da 

aprendizagem dialógica no momento da atuação da TLD e o porquê de a falta de explicação 

dos princípios antes da atuação ter sido apontada como um elemento exclusor na ficha de 

observação. Flécha (1997) destaca que o diálogo igualitário deve ir despertando as inteligências 

das pessoas que participam da tertúlia e evidencia três passos fundamentais para que isso 

aconteça:  

Autoconfiança interativa: reconhecimento por parte do grupo das riquíssimas 

capacidades já demonstradas em outros lugares. 

Transferência cultural: descoberta da possibilidade e demonstrar a mesma inteligência 

cultural em um novo contexto acadêmico.  

Criatividade dialógica: constatação da aprendizagem gerada por contribuições das 

pessoas participantes. (p.25-26).  

  

Flecha (1997) relata a experiência da TLD com pessoas adultas, mas os três passos 

também podem ser trabalhados com as crianças para que elas se sintam confiantes e seguras 

para o desenvolvimento da atuação. O autor chama esse processo de derrubada dos muros 

antidialógicos.  

 Sabemos que a vivência dos princípios da aprendizagem dialógica é o contexto ideal 

para a realização das atuações e até mesmo em outros contextos da nossa vivência, mas é uma 

busca constante em sala de aula. Nas fichas de observação e no grupo de discussão foram 
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apontadas a falta de atenção e a conversa paralela no momento da TLD como elementos 

exclusores para a atuação. Algumas vezes a professora precisava parar a atividade e relembrar 

os princípios para que as crianças se comprometessem com a TLD.  

As crianças reconheceram esses momentos no grupo de discussão:  

Eu não participei muito, eu fiquei conversando com a PL, eu fiquei 

desenhando, eu devia ter prestado mais atenção. Quando a pessoa presta 

atenção ia aprender muito mais e não prestando atenção não aprende muito 

mais. (MR – grupo de discussão) 

Eu conversei e não prestei atenção. (MK – grupo de discussão) 

Às vezes eu não prestei atenção e eu fiquei conversando e a professora ficou 

pedindo silêncio. (PL – grupo de discussão) 

Eu mesmo participei um pouquinho, o que tinha mais era conversa. Mas eu 

queria que a tertúlia fosse duas vezes na semana que a gente ia poder 

aprender bem mais. (JL – grupo de discussão) 

Eu conversava bastante com a JL e com a BT até que a tia colocou a gente 

separada e me colocou do outro lado da sala. (GB – grupo de discussão) 

 Além das conversas, foi levantado no grupo de discussão por algumas crianças que os 

colegas estavam rindo delas no momento da leitura em sala de aula e que isso estava diminuindo 

a participação delas na TLD, como os comentários a seguir:  

Alguns princípios melhoraram e outros não. (Por exemplo) igualdade 

de diferenças, porque algumas pessoas ficam rindo da gente quando a 

gente está lendo, a gente tem dificuldade de ler. E isso não é só na 

tertúlia. (BD – grupo de discussão) 

Mas também não é isso, não é por causa da vergonha, é porque os 

meninos ficam rindo da gente e a gente fica com vergonha e isso tem 

que parar. (MR – grupo de discussão) 

 A reclamação foi seguida, mais uma vez, pela discussão dos princípios da 

aprendizagem dialógica, que devem ser relembrados e vividos diariamente por todos da turma. 

Esse momento faz parte de um processo fundamental na vida de qualquer pessoa, que é o de 

humanização, discutido por Freire (2003). O direito de dizer sua palavra e o direito de silenciar 

é essencial para a humanização. Fiori, no prefácio da Pedagogia do Oprimido afirma:  

Com a palavra, o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume 

conscientemente sua essencial condição humana. E o método que lhe propicia essa 

aprendizagem comensura-se ao homem todo, e seus princípios fundam toda 

pedagogia, desde a alfabetização até os mais altos níveis do labor universitário. (p.17) 

 

 Nesse sentido, a TLD é um espaço para garantir que as pessoas participantes falem a 

sua palavra a partir da literatura. “Alfabetizar-se é aprender a ler essa palavra escrita em que a 

cultura se diz e, dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição intemporal do que passou, para 
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temporalizar-se” (FREIRE, 2003, p.25). Dizendo a sua palavra, as crianças criam cultura e 

escrevem sua história, estão em permanente processo de alfabetização.  

 Outro elemento evidenciado a partir da ficha de observação foi a experiência prévia 

ruim com a TLD apontada por duas crianças. Elas disseram que não podiam “conversar muito” 

como nessa turma. Não temos como saber a forma que acontecia a TLD em outra turma em um 

ano anterior, mas pela fala das crianças podemos perceber a importância de deixar que elas 

digam suas palavras, como forma de aprendizagem e também para construírem sua história no 

mundo.  

 Antes da TLD ter sido apresentada para a escola, a professora disse que nunca tinha 

realizado atividade de literatura com seus alunos nessa instituição. Foi um elemento apontado 

como exclusor pelo pouco conhecimento sobre literatura, mas a professora se mostrou disposta 

e instigada a desenvolver a atuação desde o início do projeto em 2014.  

Enquanto estudante minha relação com a literatura foi péssima! Enquanto 

professora sempre procurei e procuro levar a literatura como algo leve, 

prazerosa, significativa e muitas vezes divertida. Mas considero um salto na 

minha formação pessoal e profissional a experiência com Tertúlia. A partir 

do momento que conheci a Tertúlia houve uma ressignificação da literatura 

na minha prática. (Professora – entrevista) 

 A professora se mostrou aberta ao diálogo e para Freire (2011) isso mostra a convicção 

que ela tem  

[...]de que sei algo e de que ignoro algo a que se junta a certeza de que posso saber 

melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Minha segurança se alicerça no 

saber confirmado pela própria experiência de que, se minha inconclusão, de que sou 

consciente, atesta, de um lado, minha ignorância, me abre, de outro, o caminho para 

conhecer. (p.132).   

 

 Desenvolvendo a TLD na escola desde 2014, a professora foi adquirindo experiência 

com a atuação e ajuda outras professoras que querem desenvolver a atuação também. Quando 

a professora deixou a turma no segundo semestre para ser coordenadora, a TLD teve que ser 

reorganizada. Ela ainda participou da atividade até o final do ano, mas o tempo da atuação 

diminuiu e as crianças ficaram algumas semanas tristes e tentando se adaptar à falta da 

professora em sala todos os dias. Essa troca de professora da turma foi um elemento exclusor 

porque mudou a dinâmica da atividade e o humor das crianças por algum tempo.  

Outros elementos destacados que dificultaram a realização da TLD foram pontuais, 

como uma mudança de horário do intervalo para o recreio, a música alta do lado da sala de aula 

e até a falta de crianças por motivos diversos. São situações que muitas vezes acontecem no 

ambiente escolar e que podem afetar o desenvolvimento de qualquer atividade pedagógica.  
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Parece-nos importante ressaltar, portanto, que dos elementos apontados como 

exclusores (19), apenas (7) referiam-se a práticas dos sujeitos no desenvolvimento da atuação 

em si, práticas essas que, do ponto de vista dos sujeitos, atrapalhavam o bom desenvolvimento 

da tertúlia. Os demais elementos referiram-se a situações exteriores à tertúlia, mas que também 

de alguma maneira a comprometeram. E em ambos os casos, os elementos não se referiram a 

resultados da atuação em si, o que demonstra que a atividade foi vista de forma positiva por 

todos os sujeitos envolvidos e o que não foi tido como positivo foi justamente aquilo que de 

alguma forma atrapalhou o seu pleno desenvolvimento. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Me movo como educador, porque, primeiro, me movo como 

gente. 

Paulo Freire 

  

Com o objetivo de discorrer sobre as possibilidades de uma alfabetização freiriana a 

partir da atuação da Tertúlia Literária Dialógica, analisamos dados de um ano de observações, 

grupo de discussão, relato comunicativo e avaliações escritas em uma turma de 4º ano do Ensino 

Fundamental nessa pesquisa de mestrado.  

A aprendizagem da leitura e da escrita sempre foi um elemento de discussão nas 

pesquisas sobre TLD e a alfabetização freiriana, uma vez que é um processo que acontece a 

vida toda e não se limita à codificação e decodificação da língua, por isso a TLD em nosso 

estudo se apresentou como uma possibilidade altamente potente para o trabalho em sala de aula, 

corroborando com os estudos já realizados sobre o tema. Mas na tentativa de dar um passo à 

diante nas pesquisas em torno dessa temática, elencamos como questão orientadora da pesquisa 

a seguinte indagação: Quais são as contribuições da Tertúlia Literária Dialógica para o 

processo de alfabetização de crianças na perspectiva de Paulo Freire? E traçamos os seguintes 

objetivos: 

- Descrever e analisar a prática da tertúlia literária dialógica e a concepção freiriana de 

alfabetização; 

- Identificar, descrever e analisar os aspectos de aprendizagem da leitura e da escrita por parte 

de uma turma de 4º ano do ensino fundamental e que remetem à atuação educativa de êxito 

tertúlia literária dialógica, relacionando-os à concepção de alfabetização de Paulo Freire; 

- Identificar, descrever e analisar elementos considerados transformadores e elementos 

considerados exclusores pelos sujeitos envolvidos na pesquisa (professora e crianças) a partir 

da vivência da TLD junto a uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental. 

Seguem, portanto, algumas considerações na tentativa de evidenciar nosso esforço ao 

responder à questão de pesquisa e atender aos objetivos propostos. 

A discussão teórica na primeira seção deste trabalho evidencia a proposta de 

alfabetização de Paulo Freire, que se mostra tão atual ainda hoje. O autor lutava desde as 

décadas de 1950 e 1960 por uma educação emancipadora que ainda não alcançamos e, o pior, 

estamos cada vez mais distantes. É fundamental a compreensão de escolher ser um educador 

ou educadora progressista e assumir o compromisso de lutar ao lado dos oprimidos por uma 

educação libertadora. Liberdade essa que perpassa pelo diálogo entre mulheres e homens. E a 
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pré-condição para o diálogo é a fé no ser humano, o amor, a humildade e a criticidade (FREIRE, 

2003). “Fé no seu poder de fazer e refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, 

que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens” (p.112).   

A compreensão sobre a leitura do mundo e da palavra também é importante para 

relacionarmos com a atuação da TLD. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, 

ao objetivar o nosso pensar, ao falar, passamos a compreender melhor o mundo. E ninguém faz 

essa leitura de uma forma isolada. “Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo” (p.96). Quando Freire (1989) fala sobre a leitura do mundo não se refere a algo distante, 

mas ao mundo imediato e à realidade próxima dos sujeitos. “Daquele contexto – o do meu 

mundo imediato – fazia parte, por outro lado, o universo da linguagem dos mais velhos, 

expressando as suas crenças, os seus gostos, os seus receios, os seus valores” (p.13). A defesa 

da educação passa por essa leitura da própria realidade, como relata em seu próprio processo 

de alfabetização que foi a partir das palavras ligadas às suas experiências de infância.  

Todo o processo da TLD passa por essa leitura crítica da palavra e sua relação com a 

realidade dos sujeitos, possibilitando uma aproximação da proposta de alfabetização de Paulo 

Freire e a própria atuação. Por ser orientada pelos princípios da aprendizagem dialógica, a 

atividade já é fundamentada na teoria freiriana. Mostrar como a atuação poderia potencializar 

os conteúdos de leitura e escrita, na acepção de Freire, foi o desafio maior da pesquisa.  

Para que pudéssemos avançar nas análises sobre a TLD e, principalmente, sobre a 

dimensão instrumental da aprendizagem dialógica, propusemos um acompanhamento 

sistemático do desempenho das crianças ao longo do desenvolvimento da TLD e também um 

modelo de avaliação escrita para servir de apoio ao acompanhamento da aprendizagem das 

crianças da turma pesquisada. Portanto, na primeira seção, também discutimos os termos 

avaliação e medida, evidenciando que a avaliação elaborada nesse estudo não foi embasada em 

um tipo de instrumento dialógico, mas sua análise nos trouxe questionamentos importantes, que 

serão pontuados aqui mais uma vez 

Na segunda seção, discutimos a metodologia e os caminhos da investigação. 

Realizamos um estudo de caso com uma orientação voltada para a metodologia comunicativa 

de pesquisa, inclusive, utilizando instrumentos de coleta de dados próprios desta metodologia. 

Acompanhamos 17 atuações da TLD durante o ano de 2018 por meio de observações 

comunicativas, realizamos um grupo de discussão, um relato comunicativo, além de três 

instrumentos de avaliação elaborados junto à professora da turma para acompanhamento dos 

estudantes.  
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Em relação aos dados das avaliações que foram divididos em questões objetivas, 

questões discursivas e produção de texto, pudemos evidenciar o impacto positivo da TLD para 

o desenvolvimento de leitura e escrita. Mesmo o instrumento de avaliação não sendo dialógico 

e seguindo o modelo de avaliação da Prova Brasil, ressaltamos as habilidades requeridas que 

são desejáveis para os estudantes da turma pesquisada. A TLD está ligada à leitura e 

interpretação de texto, abrangendo as questões 1, 2 e 6 da parte objetiva da avaliação. As 

habilidades são indicadas a seguir: 

 H1: Localizar informações explícitas do texto; 

 H6: Identificar o tema de um texto; 

 H3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão; 

 H4: Inferir uma informação implícita em um texto 

 H7: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa; 

 H8: Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

As habilidades esperadas nas questões discursivas também abrangem a capacidade de 

interpretar texto e são descritas a seguir:  

 H13: Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados; 

 H14: Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; 

 H10: Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um 

texto; 

 H2: Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 

Em relação às questões discursivas, as crianças se saíram melhor na última avaliação 

em novembro em comparação com a primeira realizada em março. Pontuaram 35 acertos em 

novembro contra 19 acertos em março. Sabemos que esses resultados não dependem somente 

da atuação da TLD e não é a proposta dessa pesquisa. Entretanto, ressaltamos que assexigências 

da avaliação podem auxiliar o professor ou professora na condução da aprendizagem das 

crianças durante o desenvolvimento da TLD, ainda que não seja esse o objetivo central da 

atividade. O (a) docente pode formular questões, fazer observações, chamar atenção dos 

estudantes para esses elementos instrumentais que são próprios da língua, guiando os alunos e 

alunas também nesse movimento de aprender, sem prejuízo para as outras aprendizagens que a 

TLD pode gerar. Também percebemos que a dificuldade na leitura das crianças está diretamente 

ligada à compreensão das propostas das questões discursivas e produção de texto. Sabendo que 
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o momento da atuação da TLD era um dos únicos em que os estudantes faziam uma leitura em 

voz alta para toda turma, é evidente a importância da atuação também para o desenvolvimento 

da fluência de leitura de cada criança.  

Para além de habilidades instrumentais, a TLD tem o potencial de promover uma 

formação ampla, que passa pela leitura da palavra e pela leitura de mundo, como defende Freire 

em sua teoria da alfabetização, aproximando sua concepção com a atuação educativa da TLD, 

proposta nesta pesquisa, como evidenciamos com a análise dos dados considerados 

qualitativos/intersubjetivos. Eles englobaram as dezessete (17) observações comunicativas 

feitas em sala de aula, o grupo de discussão com as crianças e o relato com a professora da 

turma.  

Algumas falas, situações e procedimentos da atuação da TLD foram destacados como 

transformadores e outros como exclusores. Foram evidenciados, ao todo, vinte e quatro (24) 

elementos transformadores, totalizando cem (100) menções, indicando o número de vezes que 

os elementos foram mencionados. Os elementos melhoria na fluência de leitura e 

aprendizagem de conteúdo novo, corroboram o que tentamos indicar como habilidades 

potencializadas pela atuação da TLD em sala de aula. A atuação sozinha não tem a pretensão 

de alfabetizar as crianças, mas ela potencializa o processo de alfabetização porque possibilita 

um espaço em que a leitura e escrita são incentivadas de uma forma prazerosa e com sentido.  

Em relação aos elementos exclusores, foram identificados dezenove (19) elementos, 

totalizando quarenta (40) menções. Os elementos evidenciados se apresentaram como desafios 

para a realização da TLD. Não ter leitura prévia em casa, não seguir os princípios da 

aprendizagem dialógica e a vergonha de participar foram alguns dos elementos destacados na 

análise. A leitura realizada anteriormente à TLD pode afetar o desenvolvimento da atuação. 

Evidenciamos a pouca participação devido à falta dessa leitura dialógica e também a falta de 

segurança para expor seus comentários. A vergonha a qual as crianças se referiram foi reforçada 

pela falta de solidariedade e respeito por parte de alguns colegas que riam de sua leitura ou 

comentários. Por isso, a compreensão e a vivência dos princípios da aprendizagem dialógica se 

mostraram tão importantes para o desenvolvimento da atuação da TLD.  

A seguir, elaboramos uma tabela para evidenciar quais os elementos exclusores estão 

relacionados com a ação dos sujeitos e quais estão relacionados à instituição, neste caso, à 

escola pesquisada.  

Elementos Exclusores 

Ação dos sujeitos Instituição 
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Não ter leitura prévia em casa por algum 

tempo. 

Intervalo mais cedo e a TLD foi encerrada 

antes do previsto. 

Experiência prévia com TLD apontada 

como ruim por duas crianças. 

Turma reduzida para a atuação da TLD 

porque as crianças gripadas foram 

dispensadas das aulas (Justificativa da 

escola: Risco de H1N1). 

Crianças não fizeram comentários. Música no pátio ao lado da sala de aula 

na hora da TLD. 

Não ter explicação dos princípios antes da 

atuação. 

Falta das crianças por causa da greve dos 

caminhoneiros 

Ter que relembrar os princípios no 

momento da atuação da TLD por 

conversa e falta de atenção.  

Troca de professora da turma. 

Três crianças da turma disseram que têm 

vergonha de falar. 

Diminuição do tempo da atuação. (Antes 

de 13:10 – 16h com intervalo de 30min 

lanche, depois de 13:10 – 14:50 com 

intervalo de lanche). 

Atuação realizada na biblioteca dificultou 

a dinâmica. 

Pequena quantidade de livros clássicos 

disponíveis na escola. 

Esquecer de levar o livro  

Conversa paralela e falta de atenção  

Nunca ter realizado outra atividade de 

literatura na escola. 

 

Nota: Elaborado pela pesquisadora.  

 

Quando dividimos os elementos exclusores dessa forma, podemos ter maior clareza 

quanto ao que podemos fazer para superá-los. Ressaltamos que a maior parte dos elementos 

tem relação direta com a ação dos sujeitos, crianças e professora, portanto, também é por meio 

da ação deles que esses desafios podem ser superados. Observamos destaques pontuais como 

esquecer de levar o livro e atuação realizada na biblioteca dificultou a dinâmica, que 

demonstram que os sujeitos envolvidos conseguem tomar a decisão de superar esses desafios 

sem grandes esforços.  

Elementos como a falta de leitura prévia e a vergonha de participar da atividade 

também partem da ação dos sujeitos, mas dependem de um trabalho diário de vivência dos 

princípios da aprendizagem dialógica para que sejam superados. O receio em deixar que as 

crianças levassem os livros para casa partiu da professora, mas aos poucos ela foi conversando 

com a turma e reforçando o cuidado com o livro e a importância da leitura em casa. O receio 

foi superado quando as crianças declaravam que era melhor levar o livro para casa e a 

participação aumentou em sala de aula, porque elas tinham a oportunidade de escrever seus 

comentários previamente e até treinar a leitura em casa.  
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Fazer com que os estudantes não sintam vergonha de participar da atuação é um 

processo durante a TLD. Criar um ambiente em que o diálogo igualitário seja, de fato, uma 

experiência entre as crianças e professora é um trabalho diário e que não se restringe ao 

momento da atuação da TLD. Por isso é importante garantir que os princípios sejam acordados 

antes da TLD, para que a vivência seja cada vez mais respeitosa. Quando se existe essa 

convivência solidária e dialógica, as crianças compreendem a sala de aula como um ambiente 

de aprendizagem realmente significativa. Os elementos exclusores relacionados com a 

instituição afetam o desenvolvimento da TLD em sala de aula e independem das decisões da 

professora e das crianças da turma.  

A maioria dos aspectos apontados no quadro foram pontuais como o encerramento 

mais cedo da aula ou a falta de muitas crianças em um dia da TLD, mas um deles teve um 

impacto significativo para o desenvolvimento da atividade, que foi a troca de professora da 

turma. As crianças já estavam acostumadas com um determinado horário da atuação, com a 

dinâmica de aula da professora e, sem aviso prévio, elas tiveram que aceitar a mudança. A 

professora continuou acompanhando a TLD, mas o tempo ficou mais curto e o contato dela 

com as crianças se restringiu àquele momento. Portanto, o relacionamento entre os estudantes 

e professora é fundamental nesse processo para que se crie um ambiente dialógico para que as 

crianças se sintam confortáveis e seguras para participarem da atuação.  

A atuação com a TLD foi apontada como positiva para as crianças e para a professora, 

porque os elementos evidenciados não eram relacionados com os resultados da atuação em si, 

mas se referiam a situações que, de alguma forma, comprometiam o desenvolvimento dela.  

A pesquisa evidenciou os encontros possíveis entre a alfabetização freiriana e a 

atuação da Tertúlia Literária Dialógica e não pretende, entretanto, esgotar a sua discussão. 

Ainda temos um longo caminho na luta pela melhoria da educação pública básica do Brasil. A 

TLD se mostra, nesse contexto, como uma proposta de que esse caminho é possível.   
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6.APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro para o grupo de discussão com as crianças 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Mestranda: Susanna Vigário Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª Vanessa Gabassa 

 

ROTEIRO PARA GRUPO DE DISCUSSÃO COM AS CRIANÇAS 

Turma D – Escola Municipal João Alves de Queiroz 

Professora Juliana 

 

1. Dia da Observação:  /  /   

2. Pesquisadora:    

3. Horário: ( ) turno de aula ( ) contra turno 

4. Tempo de Duração:    

5. Participantes: 

 

 

 

6. O que vocês acharam da tertúlia, de fazer tertúlia nesse semestre? 

7. O que vocês observaram em relação à aprendizagem escolar? 

a) (fluência de leitura, apropriação da escrita, ampliação de vocabulário, conhecimento 

de mundo, relação do lido-vivido, etc). 

b) Foi possível perceber a vivência/apropriação dos princípios da aprendizagem 

dialógica (diálogo igualitário, inteligência cultural, dimensão instrumental, 

transformação, criação de sentido, solidariedade, igualdade de diferenças)?Em que 

momentos? 

8.Houve alguma dificuldade para a realização dos encontros da tertúlia? Qual(is)? Por 

que essa(s) dificuldade(s) surgiram? O que poderíamos fazer para resolver? 

9.O que vocês acharam da escolha da obra lidas em sala? Como acham que essa 

escolha poderia ser feita?  

10. Acharam o livro fácil, difícil? Por quê? 

11. Quais foram os principais temas aprendidos com a obra lida? Sobre que questões nós 

dialogamos? 

12. Qual momento vocês mais gostam dessa atividade? Por quê? 

13. Vocês acham que os princípios da aprendizagem dialógica ajudam na aprendizagem 

e no trabalho aqui na sala de aula? Por quê? 

14. Vocês leem outros livros que não são os livros da Tertúlia? Quais? O que acham 

deles?  

15. Vocês recomendariam a Tertúlia Literária Dialógica para outras turmas? Por quê? 

 

 

Apêndice B – RoteiUNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 



108 
 

Mestranda: Susanna Vigário Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª Vanessa Gabassa 

 

ROTEIRO PARA RELATO COMUNICATIVO DE VIDA COM A 

PROFESSORA DA TURMA 

Turma D – Escola Municipal João Alves de Queiroz 

 

1. Dia da Relato:  _/  /   

2. Pesquisadora:    

3. Nome completo:    

4. Tempo de trabalho na instituição:    

5. Disciplina que leciona, Instituição de formação (pública ou privada)? 

6. Categoria: (professor efetivo, professor temporário, eventual)? 

7. Formação inicial/contínua/cursos 

8. Quantos alunos você tem? 

9. Há quantos anos leciona? Você trabalha em mais de uma escola? Quantas? 

10. Olhando para a sua formação inicial qual é a sua avaliação? 

11. Quando você iniciou seu trabalho de professor o que você achou mais difícil na 

relação com os alunos? E o que surpreendeu você de uma forma positiva? 

12. Você teve ou tem dificuldades com a disciplina dos alunos na sala de aula? Que tipo 

de dificuldades? Como você lida com isso? 

 

 

Sobre a tertúlia: deixar a professora falar livremente: 

13. Há quanto tempo realiza a atuação da Tertúlia Literária Dialógica? 

14. Como conheceu a proposta da Tertúlia Literária Dialógica? 

15. Por que decidiu fazer em sua sala essa atividade? Que expectativas tinha com sua turma? 

16. Quais são as contribuições da proposta para a aprendizagem das crianças? 

17. Quais são as dificuldades para a realização da Tertúlia Literária Dialógica em sala de 

aula? 

18. Já realizou ou realiza outras atuações literárias na instituição? 

19. Já havia trabalhado com literatura clássica? 

20. Qual era a sua relação com a literatura enquanto estudante e como é agora enquanto 

professora? 

21. Quando você considera que uma criança está alfabetizada? 

22. Já trabalhou com crianças não alfabetizadas? 

23. Você considera que a Tertúlia Literária Dialógica contribui para a alfabetização das 

crianças? Como? 

24. Como você acha que as crianças aprendem? 

25. Os princípios da aprendizagem dialógica contribuem para a aprendizagem das crianças 

em sala de aula? Por quê? 

26. Você recomendaria a Tertúlia Literária Dialógica para outros professores? 
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Apêndice C – Ficha de Observação  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Mestranda: Susanna Vigário 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Vanessa Gabassa 

 

FICHA DE OBSERVAÇÃO PARA A TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA 

Turma D – Escola Municipal João Alves de Queiroz 

Professora Juliana 

 

1. Dia da Observação: _________/________/________ 

2. Pesquisadora: _______________________________ 

3. Horário: (  ) turno de aula (  ) contra turno  

4. Tempo de Duração: __________________________ 

5. Participantes: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Dinâmica da atividade:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

7. Que observações poderiam ser feitas em relação à aprendizagem?  

a) Foi possível perceber alguma(s) aprendizagem(ns) escolar neste encontro? Qual(is)? 

(fluência de leitura, apropriação da escrita, ampliação de vocabulário, conhecimento 

de mundo etc).  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Foi possível perceber a vivência/apropriação dos princípios da aprendizagem dialógica 

(diálogo igualitário, inteligência cultural, dimensão instrumental, transformação, 

criação de sentido, solidariedade, igualdade de diferenças) ao longo da atividade? Em 

que momentos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Houve alguma dificuldade para a realização deste encontro/atividade? Qual(is)? 

Por que essa(s) dificuldade(s) surgiram? (avalie isso juntamente com o grupo)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Apêndice D – Instrumento de avaliação escrita março  

 
Olá! Você está participando de uma avaliação diagnóstica de aprendizagem em Leitura e escrita! 

 Esta avaliação é composta por 10 questões e sua construção foi baseada na Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar – Anresc (Prova Brasil). 

 As questões de 01 a 07 são objetivas, portanto você deverá marcar com X apenas uma 

alternativa que julgar correta; 

 As questões 08 e 09 são discursivas e você deverá responder o que se pede em cada uma delas; 

 A questão 10 é uma proposta de produção de texto do gênero carta.  

Para iniciar preencha corretamente os campos abaixo: 

 
_____________________________________________________________________ 

Nome da Unidade de Ensino 

 

 

__________________________________ 

Nome da professora 

 

____________________________________________________________________ 

Nome completo do (a) Aluno (a) 

 

 

___________________________ 

Turma 

 

A sua participação é muito importante!  

Boa avaliação! 

MARQUE COM UM X A ALTERNATIVA CORRETA: 

 ––––––––––   QUESTÃO 01  ––––––––– 
D1: Localizar informações explícitas do texto 

D6: Identificar o tema de um texto 

 

Leia o texto a seguir:   

Por que a comida mexicana é tão picante? 

É uma herança de culturas indígenas. O uso da pimenta na culinária mexicana tem origem nos 

povos nativos da América Central, que já cultivavam plantas da espécie Capsicum annuum 

por volta de 7000 a.C. Essa espécie, nativa da região, é geradora de diversas variedades de 

pimentas, como o jalapeño e a pimenta-caiena [...] Popularmente, os mexicanos também 

dizem que comer pimenta equilibra a temperatura do corpo, para evitar a sensação de calor 

intenso do país. 

Disponível em: https://mundoestranho.abril.com.br/alimentacao/por-que-a-comida-mexicana-e-tao-picante/ 

Acesso em fevereiro de 2018. 



111 
 

Qual a temática do texto? 

(A) Cultura indígena. 

(B) Uso da pimenta na culinária mexicana. 

(C) Tipos de pimenta da América Central. 

(D) Temperatura do corpo humano. 

 

–––––––-–   QUESTÃO 02   ––––––––– 
D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 

D4: Inferir uma informação implícita em um texto 

Leia o trecho:  

“Teotônio Parrudo Garrido Golias Galante Lacerda Pedroso Peixoto Cardoso Carvalho Cabral 

Cavalcante - ufa! - era um gigante tão grande quanto o seu próprio nome. Ele buscava um 

lugar para morar mas, com todo aquele tamanho, estava muito difícil de achar. Ele procurou, 

procurou, procurou... até que encontrou. Um cantinho bem aconchegante, cheio de páginas 

para se esticar, uma lombada para apoiar e uma bela capa como janela. ” 

(Trecho do livro O gigante de Angelo Mundy, Companhia das Letrinhas) 

O que a repetição do verbo “procurar” indica? 

(A) Que o gigante cansou de procurar um lugar para morar.  

(B) Que o gigante não encontrou um lugar para morar. 

(C) Que o gigante procurou por muito tempo um lugar para morar.  

(D) Que o gigante encontrou logo um lugar para morar.  

 

––––––––   QUESTÃO 03   –––––––– 
D11: Distinguir um fato da opinião relativa a ele 

Leia esta fábula: 

 

A raposa e as uvas 

Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua 

atenção foi capturada por um cacho de uvas. 

“Que delícia”, pensou a raposa, “era disso que eu precisava para adoçar a minha 

boca”. E, de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a 

raposa afastou-se da videira, dizendo: “Aposto que estas uvas estão verdes”. 

Esta fábula ensina que algumas pessoas quando não conseguem o que querem, culpam 

as circunstâncias. 
Disponível em: https://aulaensinofundamental.blogspot.com.br/2016/08/atividades-de-interpretacao-com.html 

Acesso em fevereiro de 2018. 

 

A frase que expressa uma opinião é:  

(A) “a raposa passeava por um pomar”. (ℓinhas 1-2)  

https://aulaensinofundamental.blogspot.com.br/2016/08/atividades-de-interpretacao-com.html
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(B) “sua atenção foi capturada por um cacho de uvas”. (ℓinhas 3-4) 

(C) “a raposa afastou-se da videira” (ℓinhas 9-10)  

(D) “aposto que estas uvas estão verdes” (ℓinhas 10-11) 

 

 ––––––––   QUESTÃO 04   –––––––––– 
D5: Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, 

entre outros) 

D9: Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros 

Observe este anúncio publicitário:  

 

A sua finalidade é:  

(A) Apresentar dados sobre os produtos Seara. 

(B) Informar sobre a vida da jornalista Fátima Bernardes. 

(C) Instruir sobre os locais de venda dos produtos Seara. 

(D) Convencer sobre a qualidade dos produtos Seara. 

 

––––––––   QUESTÃO 05   –––––––––– 
D15: Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido 

Leia com atenção:  

TEXTO 1 

Perda da biodiversidade: com a destruição das florestas, o habitat natural de muitas espécies 

torna-se escasso ou inexistente, contribuindo para a morte de muitos animais e até mesmo a 

sua extinção [...] 

Disponível em:http://escolakids.uol.com.br/desmatamento-causas-e-consequencias.htm Acesso em fevereiro de 

2018. 

TEXTO 2 
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Marque a interpretação adequada:  

(A) Os dois textos apresentam o mesmo tema que é o desmatamento.  

(B) Os dois textos apresentam temas diferentes.  

(C) Os dois textos fazem parte do gênero charge.  

(D) O texto 1 fala sobre a poluição e o texto 2 sobre o desmatamento. 

 

––––––––   QUESTÃO 06   ––––––– 

D7: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa 

D8: Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto 

Leia esta fábula:  

 

O galo e a raposa 

O galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo-o ali, a raposa tratou de bolar uma 

estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal de seu almoço. 

-Você já ficou sabendo da grande novidade, galo? – Perguntou a raposa. 

-Não. Que novidade é essa? 

-Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água 

e do ar. De hoje em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino animal haverá apenas 

paz, harmonia e amor. 

-Isso parece inacreditável! – Comentou o galo. 

-Vamos, desça da árvore que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto – disse a 

raposa. 

O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou que tudo não passava de um 

estratagema da raposa. Então, fingiu estar vendo alguém se aproximando. 

-Quem vem lá? Quem vem lá? – Perguntou a raposa curiosa. 

-Uma matilha de cães de caça – respondeu o galo. 

-Bem…nesse caso é melhor eu me apressar – desculpou-se a raposa. 

-O que é isso, raposa? Você está com medo? Se a tal proclamação está mesmo em 

vigor, não há nada a temer. Os cães de caça não vão atacá-la como costumavam fazer. 

-Talvez eles ainda não saibam da proclamação. Adeusinho! 

E lá se foi a raposa, com toda a pressa, em busca de uma outra presa para o seu 

almoço. 
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Disponível em: http://www.refletirpararefletir.com.br/fabulas-pequenas Acesso em fevereiro de 2018.  

 

Qual é a intenção da raposa? 

(A) A raposa quer conversar com o galo. 

(B) A raposa quer fazer com que o galo desça da árvore para poder devorá-lo. 

(C) A raposa quer ser amiga de todos os animais da floresta. 

(D) A raposa quer avisar os cães de caça sobre a proclamação de paz da floresta. 

 

––––––––   QUESTÃO 07   ––––––– 
D12: Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios, etc. 

 

Leia a cantiga:  

Cai, Cai Balão 

Cai cai balão, cai cai balão 

Aqui na minha mão 

Não Cai não, não cai não, não cai não 

Cai na rua do Sabão 

 

Cai cai balão, cai cai balão 

Aqui na minha mão 

Não vou lá, não vou lá, não vou lá 

Tenho medo de apanhar! 
 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/983986/ Acesso em fevereiro de 2018.  

O trecho “na rua do Sabão” indica:  

 

(A) Finalidade. 

(B) Lugar.  

(C) Causa. 

(D) Tempo. 

––––––––   QUESTÃO  08 ––––––– 

D13: Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados 

D14: Identificar o efeito 

de sentido decorrente do 

uso da pontuação e de 

outras notações 

 

Leia esta tirinha:  

 

 

 

 

a) Qual a causa do humor na tirinha? 

http://www.refletirpararefletir.com.br/fabulas-pequenas
https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/983986/
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________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

b) O que significam os pontos de interrogação no segundo quadrinho? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

––––––––   QUESTÃO  09  ––––––––– 
D10: Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto 

D2: Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto 

 

Leia esta carta:  

Lorelai:  

Era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas, 

tinha até um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, 

lagartixa, eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para 

subir, rio passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar 

escondida a vida toda que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de 

mão dada, era uma coisa muito legal da gente ver. Agora, tá tudo diferente: eles vivem de 

cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. E depois, toca todo mundo a ficar 

emburrando. Outro dia eu perguntei: o que é que tá acontecendo que toda hora tem briga? 

Sabe o que é que eles falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio 

de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não 

dar mais bola pra briga e pra cara amarrada. Será que você não acha um jeito pra mim?  

Um beijo da Raquel. (...)  

NUNES, Lygia Bojunga. A Bolsa Amarela – 31ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 1998. 

Agora responda:  

a) No trecho “Agora tá tudo diferente:” (ℓinha 14), a palavra destacada é um exemplo de 

linguagem utilizada em cartas pessoais. Em quais outras situações podemos utilizar esse 

tipo de linguagem? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Em “eles vivem de cara fechada” (ℓinhas 14-15), a palavra destacada se refere a quem 

no texto? 

_________________________________________________________________ 

 

––––––––   QUESTÃO  10  ––––––––– 

Produção de texto – CARTA PESSOAL 

Imagine que seu (sua) melhor amigo (a) mudou de cidade e você está com saudades. Escreva 

uma carta contando as novidades e o convide para uma visita.  
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Apêndice E – Instrumento de avaliação escrita junho  

 
Olá! Você está participando de uma avaliação diagnóstica de aprendizagem em Leitura e escrita! 

 Esta avaliação é composta por 10 questões e sua construção foi baseada na Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar – Anresc (Prova Brasil). 

 As questões de 01 a 07 são objetivas, portanto você deverá marcar com X apenas uma 

alternativa que julgar correta; 

 As questões 08 e 09 são discursivas e você deverá responder o que se pede em cada 

uma delas; 

 A questão 10 é uma proposta de produção de texto do gênero carta.  

 Para iniciar preencha corretamente os campos abaixo: 

 

 

Nome da Escola 

 

______________________________________________________________________ 

 

Nome da professora da turma 

______________________________________________________________________ 

 

Nome completo do (a) Aluno (a) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Turma 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Data 

___________/____________/_____________ 

A sua participação é muito importante! 

Boa avaliação! 
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MARQUE COM UM X A ALTERNATIVA CORRETA: 

 ––––––––   QUESTÃO 01  ––––––––– 

 

Leia o texto a seguir:  

Chapeuzinho Amarelo  

 

Era a Chapeuzinho amarelo Amarelada de medo.  

Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho.  

Já não ria. Em festa não aparecia. 

 Não subia escada nem descia.  

Não estava resfriada, mas tossia.  

Ouvia conto de fada e estremecia. 

 Não brincava mais de nada, nem amarelinha.  

Tinha medo de trovão.  

Minhoca, pra ela, era cobra.  

E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra.  

Não ia pra fora pra não se sujar. Não tomava banho pra não descolar.  

Não falava nada pra não engasgar.  

Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, 

 Deitada, mas sem dormir,  

Com medo de pesadelo. 

 
 HOLLANDA, Chico Buarque de. In: Literatura comentada. São Paulo: Abril Cultural, 1980.  

 

O texto trata de uma menina que: 

 

(A) brincava de amarelinha.  

(B) gostava de festas. 

(C) subia e descia escadas.  

(D) tinha medo de tudo. 

 
 

–––––––   QUESTÃO 02   ––––––––– 

Leia o texto:  

Por que os japoneses vieram ao Brasil? 

E por que, agora, seus descendentes estão indo para o Japão? No início do século 20, as lavouras 

de café brasileiras precisavam de mão-de-obra. A saída do governo brasileiro foi atrair 

imigrantes. O momento não podia ser melhor para os japoneses – lá, o desemprego bombava 

por causa da mecanização da lavoura. Outro motivo que facilitou a vinda deles foi um tratado 

de amizade que Brasil e Japão tinham acabado de assinar. 17Caderno de Atividades Aí, a 

situação se inverteu: o Japão se transformou em uma potência e, lá pela década de 80, ficou 

difícil bancar a vida no Brasil por causa da inflação e do desemprego. Os netos e bisnetos dos 

imigrantes japoneses enxergaram, então, uma grande chance de se dar bem e foram em massa 

para o Japão. Até 2006, a comunidade brasileira no país já havia alcançado 313 pessoas.  
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Fonte: Revista Capricho nº 1045 maio/2008 p.94.  

 

Na frase: “... o desemprego bombava por causa da mecanização da lavoura” (linhas 4 e 

5), a expressão destacada pode ser substituída por: 

(A) Aumentava. 

(B) Apontava.  

(C) Atraía.  

(D) Bancava. 

––––––––   QUESTÃO 03   –––––––– 

 

Leia este texto:  

Cerca de 315 milhões de africanos vivem com menos de um dólar por dia – 84 milhões deles 

estão desnutridos. Um terço da população não sabe o que é água encanada e mais da metade 

não tem acesso a hospitais. Sem garantias básicas, o continente vira ninho de conflitos de terra, 

ditaduras e terroristas que podem agir na Europa ou nos EUA. (...) Com tantos problemas, nada 

melhor que receber ajuda do resto do mundo, certo? Pois é no meio dessa empolgação para 

fazer a pobreza virar história que o economista queniano James Shikwati grita para o mundo: 

“Pelo amor de Deus, parem de ajudar a África”.  

Fonte: Revista Superinteressante, edição 240- junho;2007,p. 87 

 

A frase que expressa uma opinião é:  

(A) “315 milhões de africanos vivem com menos de um dólar” (linha 1)  

(B) “Um terço da população não sabe o que é água encanada” (linha 2) 

(C) “84 milhões deles estão desnutridos” (linhas 1 e 2)  

(D) “Pelo amor de Deus, parem de ajudar a África” (linha 7) 

 

––––––––   QUESTÃO 04   –––––––––– 

 

Observe esta receita:  

Pavê de morango 

 Ingredientes:  

4 potes de queijo cremoso sabor morango  

½ xícara (chá) de leite 

 ½ colher (sopa) de açúcar 

1 pacote de biscoitos de maisena  
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1 caixa de morangos lavados e picados (400 g)  

Modo de fazer  

Retire o queijo cremoso dos potinhos e coloque em uma tigela. Guarde à parte. Em um prato 

fundo, misture o leite e o açúcar. Molhe rapidamente os biscoitos de maisena nessa mistura. 

Forre o fundo de uma travessa pequena com uma camada de biscoitos. Depois coloque uma 

camada de queijo cremoso sabor morango e espalhe parte dos morangos. Repita essa operação 

mais duas vezes, finalizando com os morangos. Leve à geladeira e sirva gelado.  

Rendimento: receita para 6 pessoas  

Fonte: Receita adaptada de www.nestlé.com.br/cozinha.asp?pag=rec_livro.asp 

O texto tem por finalidade:  

(A) Enumerar. 

(B) Relatar. 

(C) Discutir. 

(D) Instruir.  

––––––––   QUESTÃO 05   –––––––––– 

Leia com atenção:  

Texto 1  

Brasil de Todos os Santos 

Brasil, meu Brasil de todos os Santos 

Descobrir a sua cara de espanto 

Descobrir o seu encanto em um segundo 

Um país que sonha ser o Novo Mundo 

Matas, praias, céu, diamante e chapadas 

Transamazônicas estradas te percorrem 

Feito rios de águas e florestas 

Transformando sua paisagem numa festa 

Nas suas avenidas todas coloridas 

Desfilam homens e mulheres (...) 

 

Laura Campanér e Luisa Gimene Fonte: http://www.lyricstime.com/laura-campan-r-brasil-de-todos-

os-santos-lyrics.html – Acesso em: 30/10/08. 

Texto 2 

Desmatamento 

Desde a ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta queima de vegetação original e desmatamento 

com o intuito de aumentar as áreas de cultivo e pastagens, bem como facilitar a ocupação 

humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Estes procedimentos, ao longo dos 
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anos, levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, à erosão e à poluição do meio 

ambiente em geral.  

Fonte: http//www.geocities.com/naturacia/desmatamento.html - Acesso em: 15/05/06 

Marque a interpretação adequada:  

(A) Os dois textos tratam do mesmo assunto – meio ambiente.  

(B) As nossas riquezas estão sendo bem tratadas ao longo dos anos.  

(C) O Brasil é rico pela sua natureza, pelo seu povo. 

(D) A vida do homem é mais importante que a natureza. 

––––––––   QUESTÃO 06   ––––––– 
 

Leia esta fábula:  

 

O Fazendeiro, seu Filho e o Burro 

Um fazendeiro e seu filho viajavam para o mercado, levando consigo um burro. Na estrada, 

encontraram umas moças que riram e zombaram deles: 

– Já viram que bobos? Andando a pé, quando deviam montar no burro? 

O fazendeiro, então, ordenou ao filho: 

– Monte no burro, pois não devemos parecer ridículos. 

O filho assim o fez. Daí a pouco, passaram por uma aldeia (...) e uns velhos que comentaram: 

– Ali vai um exemplo da geração moderna: o rapaz, muito bem refestelado no animal, enquanto 

o velho pai caminha, com suas pernas fatigadas. 

– Talvez eles tenham razão, meu filho, disse o pai. Ficaria melhor se eu montasse e você fosse 

a pé. 

Trocaram então as posições. 

Alguns quilômetros adiante, encontraram camponesas, as quais disseram: 

– A crueldade de alguns pais para com os filhos é tremenda! Aquele preguiçoso, muito bem 

instalado no burro, enquanto o pobre filho gasta as pernas. 

– Suba na garupa, meu filho. Não quero parecer cruel, pediu o pai. 

Assim, ambos montados no burro, entraram no mercado da cidade. 

– Oh!! Gritaram outros fazendeiros que se encontravam lá. Pobre burro, maltratado, carregando 

uma dupla carga! Não se trata um animal desta maneira. (...) Deviam carregar o burro às costas, 

em vez de este carregá-los. 
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O fazendeiro e o filho saltaram do animal e carregaram-no. Quando atravessavam uma ponte, 

o burro, que não estava se sentindo confortável, começou a escoicear com tanta energia que os 

dois caíram na água. 

Fonte: https://www.pensador.com/frase/NTgzNzc/ 

O problema que dá origem à essa história é: 

(A) o fazendeiro e seu filho queriam agradar a todas as pessoas e não conseguiam. 

(B) o fazendeiro e seu filho precisavam chegar rapidamente ao Mercado da Cidade. 

(C) o burro estava muito cansado de caminhar. 

(D) o burro estava sendo muito maltratado. 

 

––––––––   QUESTÃO 07   ––––––– 

 Leia o texto: 

 

Pepita a piaba 

 

Lá no fundo do rio, vivia Pepita: uma piaba miudinha. 

Mas Pepita não gostava de ser assim. Ela queria ser grande... bem grandona... 

Tomou pílulas de vitamina... Fez ginástica de peixe... 

Mas nada... Continuava miudinha. 

– O que é isso? Uma rede? 

Uma rede no rio! Os pescadores! 

Ai, ai, ai... Foi um corre-corre... Foi um nada-nada... 

Mas... muitos peixes ficaram presos na rede. 

E Pepita? Pepita escapuliu... Ela nadou, nadou pra bem longe dali! 

 
CONTIJO, Solange A. Fonseca. Pepita a piaba. Belo Horizonte: Miguilim, s.d.  

 

No trecho “Lá no fundo do rio, vivia Pepita” (linha 1), a expressão sublinhada dá ideia 

de: 

 

(A) causa.  

(B) explicação.  

(C) lugar.  

(D) tempo. 

 

 

 

––––––––   QUESTÃO  08 ––––––– 

Leia esta tirinha:  
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a) Qual a causa do humor na tirinha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) O que significa a palavra “chomp” nos três primeiros quadrinhos? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

––––––––   QUESTÃO  09  ––––––––– 
 

Leia este trecho de reportagem abaixo:  

Jornal do Rio está fazendo 50 anos 

 Ousado e investigativo o “Correio do Povo” sempre mostrou numa linguagem muito clara, 

tanto com os assuntos da cidade, do país e do mundo, como também dos municípios do 

bairro de cada cidadão e leitor.  

Fonte: Revista Veja 2001.  

Agora responda:  

a) A que as palavras destacadas no trecho “Ousado e investigativo o Correio do Povo 

sempre mostrou numa linguagem muito clara...” se referem? 

____________________________________________________________________ 

b) Qual a relação entre o “Jornal do Rio” e “Correio do Povo”?  

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

––––––––   QUESTÃO  10  ––––––––– 

 

Produção de texto  
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Leia os textos abaixo com muita atenção:  

Texto 1 

Em primeiro lugar (…), pode-se realmente “viver a vida” sem conhecer a felicidade 

de encontrar num amigo os mesmos sentimentos? Que haverá de mais doce que poder falar a 

alguém como falarias a ti mesmo? De que nos valeria a felicidade se não tivéssemos quem com 

ela se alegrasse tanto quanto nós próprios? Bem difícil te seria suportar adversidades sem um 

companheiro que as sofresse mais ainda. 

(…) 

Os que suprimem a amizade da vida parecem-me privar o mundo do sol: os deuses imortais 

nada nos deram de melhor, nem de mais agradável. 

Cícero, Da amizade. 

 

Texto 2 

Amigo é coisa pra se guardar, 

Debaixo de sete chaves, 

Dentro do coração… 

Assim falava a canção 

Que na América ouvi… 

Mas quem cantava chorou, 

Ao ver seu amigo partir… 

Mas quem ficou, 

No pensamento voou, 

Com seu canto que o outro lembrou. 

(…) 

Fernando Brant / Milton Nascimento, 

“Canção da América”. 

 

Texto 3  

 

 - Apesar dos perigos, o melhor que Dorothy tem a fazer é viajar para a Terra do 

Sul e pedir ajuda a Glinda. Ficando aqui, jamais chegará ao Kansas.  

 - Você pensou de novo – observou o Lenhador. 

 - De fato! – respondeu o Espantalho.  

 - Eu vou com ela – declarou o Leão. – Dorothy precisa de alguém que a proteja.  
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 - É verdade – concordou o Lenhador. – Meu machado poderá ser útil. Vou com 

ela para a Terra do Sul.  

 - Quando partimos? – perguntou o Espantalho.  

 - Você também vai? – perguntaram todos, surpresos. 

 - Sem dúvida! Se não fosse Dorothy, eu jamais teria cérebro. Não vou deixa-la 

agora.  

 - Muito obrigada, vocês são ótimos amigos.  

Frank Baum, O mágico de Oz.  

 

A amizade tem sido objeto de reflexões e elogios de pensadores e artistas de todas as épocas. 

Os trechos sobre esse tema, aqui reproduzidos, pertencem a um pensador da Antiguidade 

Clássica (Cícero), compositores da música popular brasileira e a uma obra clássica infanto-

juvenil (O mágico de Oz).  

Você considera adequadas as ideias neles expressas? Elas são atuais, isto é, você julga que elas 

têm validade no mundo de hoje? O que sua própria experiência lhe diz sobre esse assunto? 

Escreva um texto argumentando de modo a expor seu ponto de vista sobre o assunto. 

 

Apêndice F - Instrumento de avaliação escrita novembro  

 
Olá! Você está participando de uma avaliação diagnóstica de aprendizagem em Leitura e escrita! 

 Esta avaliação é composta por 10 questões e sua construção foi baseada na Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar – Anresc (Prova Brasil). 

 As questões de 01 a 07 são objetivas, portanto você deverá marcar com X apenas uma 

alternativa que julgar correta; 

 As questões 08 e 09 são discursivas e você deverá responder o que se pede em cada uma delas; 

 A questão 10 é uma proposta de produção de texto. 

Para iniciar preencha corretamente os campos abaixo: 

Nome da Escola 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nome da professora 

__________________________________ 
 

 

 

Nome completo do (a) Aluno (a) 



125 
 

 

____________________________________________________________________ 

 

Turma 

________________________ 

 

A sua participação é muito importante!  

Boa avaliação! 

                         MARQUE COM UM X A ALTERNATIVA CORRETA: 

 ––––––––––   QUESTÃO 01  ––––––––– 

 

Leia o texto a seguir:   

Qualquer vida é muita dentro da floresta 

 Se a gente olha de cima, parece tudo parado. Mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em 

movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento. Vem a chuva. Caem 

as folhas. E nascem novas folhas. Das flores saem os frutos. E os frutos são alimento. Os pássaros 

deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos vaga-lumes são estrelas na 

terra. E com o sol vem o dia. Esquenta a mata. Ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento.  

A ideia central do texto é:  

(A) a chuva na floresta.  

(B) a importância do Sol.  

(C) a vida na floresta.  

(D) o movimento das águas. 

 

–––––––-–   QUESTÃO 02   ––––––––– 

Leia o trecho:  

Feias, sujas e imbatíveis 

As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos, sobrevivem tanto no deserto como nos 

polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons 

motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente 

seria, se não fosse por um único detalhe: as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem 

animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem 

mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do 

ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, ao acordar durante a noite para beber água 

ou ir ao banheiro, são três vezes maiores. 

(Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, Nº 151, Fev. 2004, p.26.) 

Na expressão destacada “Vai encarar?” o ponto de interrogação tem o efeito de: 

(A) Avisar.  

(B) Apresentar. 
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(C) Desafiar.  

(D) Mandar.  

 

––––––––   QUESTÃO 03   –––––––– 
Leia o texto: 

A boneca Guilhermina 

Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é 
muito boazinha também. Faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco. Mas 
depois que pega no sono, dorme a noite inteira! Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está 
com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a 
Guilhermina dentro do armário, de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e 
pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua.  

(MUILAERT, A. A boneca Guilhermina. In: As reportagens de Penélope. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 
1997, p. 17. Coleção Castelo Rá-Tim-Bum – Vol. 8) 

O trecho “A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua” expressa: 

(A) uma opinião da dona sobre a sua boneca.  

(B) um comentário das amigas da dona da boneca. 

(C) um desejo da dona de Guilhermina. 

(D) um fato acontecido com a boneca e a sua dona.  

 

 ––––––––   QUESTÃO 04   –––––––––– 

Observe esta tirinha:  
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O objetivo da tirinha é: 

(A) Alertar. 

(B) Anunciar. 

(C) Criticar. 

(D) Divertir. 

 

––––––––   QUESTÃO 05   –––––––––– 

Leia com atenção: 

Texto I 

Os cerrados 

Essas terras planas do planalto central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na verdade, 

o cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de 

paredões de pedra. Em várias partes do cerrado brasileiro existem canyons com cachoeiras de 

mais de cem metros de altura!  

Canyon: vale profundo, ribanceira.  

(SALDANHA, P. Os cerrados. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000.) 

Texto II 
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O texto I e o texto II:  

(A) Mostram as belezas naturais do Cerrado.  

(B) Mostram os animais que vivem no Cerrado. 

(C) Descrevem os problemas do Cerrado. 

(D) Falam sobre os lagos no Cerrado. 

 

––––––––   QUESTÃO 06   ––––––– 

Leia esta fábula:  

O rato do mato e o rato da cidade 

Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu 
companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele:  

— Tenho muita pena da pobreza em que você vive — disse.  

— Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil.  

Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à 
despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou 
uma pessoa com dois gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os dois ratos correram 
espavoridos para se esconder. 

 — Eu vou para o meu campo — disse o rato do campo quando o perigo passou.  

— Prefiro minhas raízes e ervas na calma, às suas comidas gostosas com todo esse susto.  

Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato.  

(Alfabetização: livro do aluno 2ª ed. rev. e atual. / Ana Rosa Abreu... [et al.] Brasília: FUNDESCOLA/SEF-MEC, 
2001. 4v. : p. 60 v. 3) 

O problema do rato do mato terminou quando ele: 

(A) descobriu a despensa da casa.  

(B) se empanturrou de comida.  

(C) se escondeu dos ratos.  

Cachoeira em Pirenópolis – Goiás.  
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(D) decidiu voltar para o mato. 

––––––––   QUESTÃO 07   ––––––– 

Leia o texto a seguir:  

Pepita a piaba 
Lá no fundo do rio, vivia Pepita: uma piaba miudinha.  
Mas Pepita não gostava de ser assim.  
Ela queria ser grande... bem grandona... 
Tomou pílulas de vitamina...  
Fez ginástica de peixe... Mas nada... Continuava miudinha. 
 – O que é isso? Uma rede? Uma rede no rio! Os pescadores!  
Ai, ai, ai... Foi um corre-corre... Foi um nada-nada... Mas... muitos peixes ficaram presos na rede.  
E Pepita? Pepita escapuliu..  
 Ela nadou, nadou pra bem longe dali!  

(CONTIJO, Solange A. Fonseca. Pepita a piaba. Belo Horizonte: Miguilim, s.d.) 

 

No trecho “Lá no fundo do rio, vivia Pepita”, a expressão sublinhada dá ideia de: 

(A) causa.  

(B) explicação.  

(C) lugar.  

(D) tempo. 

––––––––   QUESTÃO  08 ––––––– 

Observe com atenção:  

 

 
a) Qual é a crítica que essa charge traz? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

b) Podemos dizer que havia uma floresta onde o passaria e a vaca estão? Por quê? 
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––––––––   QUESTÃO  09 ––––––– 
 

EVA FURNARI 
 
EVA FURNARI – Uma das principais figuras da literatura para crianças. Eva Furnari nasceu em Roma 
(Itália) em 1948 e chegou ao Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo.  

Desde muito jovem, sua atração eram os livros de estampas – e não causa estranhamento 
algum imaginá-Ia envolvida com cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e personagens para 
habitá-Ios...  

Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, ao universo das Artes Plásticas 
expondo, em 1971, desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, em 
uma mostra individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 
formando-se no ano de 1976.  

Seu primeiro livro foi lançado pela Ática, em 1980, Cabra-cega, inaugurando a coleção Peixe 
Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ.  

Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios, entre eles contam o Jabuti 
de "Melhor Ilustração" –Trucks (Ática, 1991), A bruxa Zelda e os 80 docinhos (1986) e Anjinho (1998) 
– setes láureas concedidas pela FNLlJ e o Prêmio APCA pelo conjunto de sua obra.  
 
(http:llcaracal. imaginaria. cam/autog rafas/evafurnari/index. Html) 

 

a) No trecho “Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu prêmios, entre eles contam o Jabuti”, 

a palavra destacada refere-se a:  

_____________________________ 

 

c) Qual a profissão que Eva Furnari desempenhava que a tornou conhecida? 

__________________________________________________________ 

 

––––––––   QUESTÃO  10 ––––––– 

Produção de texto narrativo 

Proposta: Escreva uma história em que uma mentira é contada e descoberta depois. Não se 

esqueça do título, dos parágrafos, da caracterização das personagens e do lugar.  Use sua 

imaginação e boa sorte. 

 

  



131 
 

Apêndice G – Exemplo de ficha de leitura dos textos selecionados 

 

Texto 1 

Ano: 2013 

Título: La tertulia literaria dialógica de LIJ en la formación inicial de maestros y maestras  

(Consol Aguilar e Ródenas) 

Palavras-chave: teoría crítica, aprendizaje dialógico, lectura dialógica, tertulia literaria 

dialógica de literatura infantil y juvenil (TLD de LIJ), formación de identidades, ciudadanía 

crítica. 

Objetivos do trabalho: Mostrar a importância da leitura dialógica de obras infantis e juvenis 

para uma leitura crítica do mundo na formação de professores.  

Metodologia: Durante o curso desenvolvido nos anos de 2011 e 2012 na Universidade Jaume I, foi 

formada uma assembleia com 80 alunos, que foram divididos em 12 grupos. Todo dia os participantes 

deveriam postar uma reflexão sobre a obra Infanto-juvenil escolhida em uma sala de aula virtual, para 

posteriormente discutirem na assembleia com todos os alunos, em forma de Tertúlia Literária 

Dialógica. 

Local onde foi realizado: Pesquisa realizada na Universitat Jaume I, em Castellón, Espanha, 

artigo publicado na Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Universidade de 

Zaragoza. 

Conceitos centrais evidenciados: Leitura; leitura crítica. 

Citações centrais do artigo: Aubert y otros (2008, 153) evidencian que es necesario cambiar 

las prácticas culturales, no tratar al estudiantado pasivamente, como objetos de la acción, sino 

como sujetos de acción para, en lugar de adaptarse al mundo, poderlo transformar. Desde el 

CREA además nos recuerdan un matiz importante en las interacciones humanas y con el 

entorno (Aubert y otros, 2008): 

No todas las interacciones comunicativas conducen a máximos niveles de aprendizaje ni todos 

los diálogos superan desigualdades educativas. El aprendizaje dialógico se produce en diálogos 

que son igualitarios, en interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural en todas las 

personas y que están orientadas a la transformación de los niveles previos del conocimiento y 

del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todos y todas. El aprendizaje dialógico 

se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación 

de sentido personal y social, están guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y 

la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores. 

 

Como destacan Alonso y Padrós (2012) la TLD entiende la lectura como un proceso 

intersubjetivo de creación de sentido, de relación dialéctica en relación con el texto y el 

contexto. Estas investigadoras (2012, 37) destacan que las/los lectores, en el acto de compartir 

sus pensamientos y emociones, construyen y reconstruyen conocimientos nuevos, 

contrastados. En esta interacción el contenido de la lectura cobra significado y sentido. El 

conocimiento que se genera va más allá del saber y del hacer, avanza en el saber ser y compartir, 

transcendiendo lo cotidiano. 
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Daniel Cassany (2006), que también resalta la importancia del diálogo en la lectura crítica, de 

buscar interpretaciones sociales, negociadas, de poner énfasis en la ideología, en la intención, 

en el punto de vista, en el ejercicio del poder (Cassany, 2011). Así lo expresa uno de los grupos-

reducidos: «Uno de los objetivos que hemos conseguido especialmente […] es aprender a ser 

críticos en relación con la literatura. La lectura crítica hace referencia a un tipo de lectura 

cuidadosa, activa y, lo más importante, comprensiva y reflexiva. […] 

 

Henry Giroux (2012, 67) nos recuerda la obligación de proporcionar a todo el estudiantado el 

conocimiento y las habilidades necesarias para una ciudadanía crítica y las posibilidades de 

vida pública democrática. Dar protagonismo a la voz del estudiantado también pasa por 

replantearnos cómo hemos formado nuestra(s) identidad(es) a lo largo de nuestra vida cotidiana 

y nuestra vida académica en relación con la lectura y, también, por favorecer un currículum en 

la formación literaria del estudiantado que favorezca procesos democráticos de transformación 

de las desigualdades sociales desde el concepto de ciudadanía participativa y deliberativa 

(Aguilar, 2002 y 2012). Y es posible desde la lectura dialógica (Valls y otros, 2008) y la crítica 

literaria colectiva. Porque, como defiende Giroux (2001, 257), necesitamos una hibridación del 

concepto de escolarización, currí- culum e identidad, atendiendo a los significados que el 

estudiantado aporta desde sus diversas subculturas. 

Resultados e evidências: O artigo aponta que é possível colocar em prática uma aprendizagem 

comunicativa e dialógica, permitindo que os estudantes sejam protagonistas do processo de 

aprendizagem. 

Comentários do pesquisador: Ler VALLS, R.; SOLER, M., y FLECHA R. (2008). «Lectura 

dialógica: interacciones que mejoran y aceleran la lectura». Revista Iberoamericana de 

Educación, 46, 71-87.  (Importante para aprender o conceito de leitura dialógica).  

O artigo contribui para afirmar a importância da TLD para a discussão de assuntos relevantes 

para a sociedade de hoje de uma forma que visa a superação das desigualdades e formação da 

cidadania.  

Referência: RÓDENAS, Consol Aguilar. La tertulia literaria dialógica de LIJ en la 

formación inicial de maestros y maestras. In: Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 77 (27,2) (2013), 93-102. 
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Apêndice H – Trechos das falas das crianças e professora da turma retirados das fichas 

de observação, relato comunicativo e grupo de discussão. 

 

Trechos de falas das crianças e da professora durante a realização da TLD 

Fichas de observação 

 “Por que a gente tem que estudar se as coisas mudam?” (aluno D2); 

 “O conhecimento não traz só dinheiro. O conhecimento nos liberta, nos ajuda a 

mudar” (Professora D2) 

 “Ele (o Mágico de Oz) colocou os óculos para alienar as pessoas. Para que todos 

tivessem a mesma visão. Assim é mais fácil manipular e dominar as pessoas” 

(professora D2); 

 “Todo ser humano nasce com capacidade de aprender. A gente precisa aprender 

como a pessoa aprende e qual é o ritmo dela, mas todos podem aprender. Não 

existe melhor da sala ou piores porque todos têm a mesma capacidade para 

aprender” (professora D2); 

 “Hoje tem uma busca tão grande pelo ter, as pessoas consideram que quem tem 

alguma coisa é melhor que o outro” (professora D2); 

 “Meu irmão gosta de pisar nas casinhas das formigas. Eu me coloco no lugar 

delas e eu não ia gostar de pisarem na minha casa não” (aluna D2); 

 “Eu aprendi que ser generoso, amoroso, ter bom coração e não reclamar fez 

Dorothy voltar para casa” (aluna D2); 

 “Achei que faltou solidariedade. Ele jogou água e foi grosso com o Pìnóquio. 

Nem perguntou” (aluna D2); 

 “Nós podíamos ter pensado primeiro antes de tomar qualquer atitude 

precipitada para evitar a confusão de ontem né?” (aluna D2); 

 “Vocês viram quanto tempo o pai do Pinóquio estava atrás dele? 4 meses. Você 

já viu que os pais não desistem dos filhos?” (professora D2); 

 “Rir da dor dos outros é muito ruim” (aluna D2); 

 “Toda vez que ele (Pinóquio) se mete em enrascada ele lembra que deveria ter 

ficado em casa, mas quando ele está quase fazendo a besteira ele não lembra” 

(aluna D2) 

 

Trechos do grupo de discussão com as crianças 

Princípios  

“De vez em quando eu vejo (acontecer), às vezes não. Às vezes as pessoas deixam as 

outras falarem, às vezes tem respeito (...) é bom porque as pessoas aprendem mais”  

 

“Eu não vi diferença aqui, mas nas outras pessoas, só vi diferença em mim mesma. 

Antes eu não gostava de ajudar as pessoas e agora eu tô gostando de ajudar as 

pessoas”  

 

“Tia, eu sempre fui muito ignorante né, mas agora eu tô aprendendo mais a respeitar 

opinião dos outros porque antes a pessoa falava uma coisa para mim tipo ‘ai eu não 

gostei da sua roupa’ aí eu falava ‘eu te perguntei alguma coisa?’ aí ela falava ‘não’. 

Eu era muito ignorante e agora eu tô mais ou menos. Tô mudando bem pouquinho, 

mas tá indo”  
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“A transformação é o princípio que eu gosto mais porque é uma coisa que a gente 

vive lá fora, não só aqui dentro”  

 

“O mais importante é a solidariedade porque nós devemos aprender a ser solidários”  

 

“Aprender a respeitar o próximo, espera quem tá falando, esperar a vez de falar”  

Conteúdos  

 

“A gente aprende a ler melhor, a desenvolver melhor, a não ficar calado, porque tem 

muita gente aqui que tem vergonha”  

 

“Acho que melhorei na tertúlia, porque antes eu lia muito mal aí depois que eu li na 

tertúlia eu tô lendo muito bem e minha vó está gostando” 

 

“Antes eu não sabia ler, aí depois que eu comecei a frequentar a tertúlia eu comecei a 

aprender a ler”  

 

“Eu mesmo... ano passado a tertúlia era muito bagunçada, todo mundo escolhia uma 

página ou lia qualquer página que tivesse no livro, aí eu não aprendia nada, aí agora 

eu já tô lendo bem melhor porque ano passado era muito bagunçada a tertúlia. Eu não 

conseguia aprender nada”  

 

“Eu lia bem devagar, eu sempre fui de engolir ponto, vírgula, essas coisas, depois da 

tertúlia eu tô conseguindo fazer as coisas, ler direito”  

 

“Tia, com a minha vergonha eu não aprendia a ler tanto assim porque a minha tia do 

ano passado todo dia tomava a leitura, só que era em voz alta aí eu sempre fingia que 

eu não conseguia ler por causa da minha vergonha, agora eu tô lendo melhor”  

 

Leitura prévia do livro 

“Ler em casa é bem melhor que ler aqui” 

Ajudar na escolha do livro da tertúlia  

“É mais legal ajudar a escolher o livro porque a gente tem mais vontade de ler”  

Temas da tertúlia: Pensar primeiro nas outras pessoas 

 

“A Dorothy sempre ajudava o próximo. Ela sempre pensava nos outros e depois nela”  

 

“Aquilo que eu falei da Dorothy sempre pensar nos outros e não pensar nela. Isso 

acontece lá dentro de casa. Porque a minha irmã sempre pensa primeiro em mim e na 

minha prima ao invés dela pensar nela. Minha irmã estuda de noite e ela vai a pé com 

a minha prima. Aí ela perguntou se a minha prima ia para escola e ela “vou”, aí do nada 

ela mudou de ideia (...) a minha irmã tava toda pronta, arrumada. A minha irmã tem 

que parar de pensar primeiro nos outros e pensar mais nela, porque ela só pensa em 

mim. Se eu vou lá e sujo a casa ela já vai ‘ai, a Júlia já sujou a casa, deixa eu limpar’ 

Se ela tiver com dor de cabeça ela pensa primeiro em mim e depois toma remédio”  

 

“Eu fico cuidando do meu irmãozinho e quando ele tá com fome, tá com fome Isaac? 

Tô, quero fufu (fufu é suco). Eu vou lá no liquidificador e (falo) tá doce Isaac? Tá. Aí 

quando ele faz alguma bagunça: ó Isaac, isso não pode, se a mamãe ver, pode arrumar. 

Aí ele fica assim com a cara de cansaço. Aí Isaac, pode arrumar, eu não vou arrumar 



135 
 

não. Aí ele arruma né. Aí ele não arruma bem eu vou ter que arrumar de novo né. Sabe, 

ele é pequeno né, não vai arrumar direito. Aí eu arrumo. Aí com isso eu percebi que eu 

me preocupo mais com ele do que comigo. Eu cuido mais dele do que eu me preocupo 

comigo”  

 

“Eu tenho uma irmã mais nova e ela é o ‘cross’, ela é muito atentada (...), aí eu fico 

com a minha vó de vez em quando. Aí meu pai saiu e falou para minha vó: Vou sair, 

você cuida das meninas pra mim? Minha vó: tá. Mas aí depois que ele saiu ela pegou 

o carro e saiu. Aí ficou a Hadassa e o Arthur sem almoçar, aí só tinha dois ovos lá com 

farinha aí eu falei ‘mano esses ovo não vai dar pra mim não’, só dá pra eles. Tava eu e 

minha prima lá. Nós cuidamos dos meninos e aí eles ‘Júlia, eu tô com fome, Júlia, eu 

tô com fome’. Aí eu fui lá, fiz a farofa pra eles comerem e fiquei com fome. Minha vó 

sai assim e deixa nós” 

Aprendizagem além da escola  
O que você está aprendendo na Tertúlia que você pode mudar em casa? (Pesquisadora 

para KK 

Contexto: colega disse que o KK já colocou besouro na boca da irmã) 

“Que antes eu não gostava muito dela, não era muito fã dela não, não gostava nem de 

ficar perto dela, aí agora eu fico conversando com ela, ela me ajuda nas tarefas, nós 

juntamos garrafa sabe? Ela falou assim: Se você pegar eu vou te dar metade do 

dinheiro, aí eu tenho que sair catando as garrafas para ela. Então melhorou um 

pouquinho né?” 

 

“Quando ela era mais nova, ela gostava de ficar batendo em mim. Ela batia em mim 

quando eu tinha 5 anos. Aí eu falei: deixa, um dia eu vou fazer a mesma coisa que 

você faz comigo”  

 Partes que mais gostam da tertúlia 

“Dos comentários”  

“A parte que eu mais gosto é quando tem coisa engraçada, é mais legal”  

“A parte da memória”  

“De ler”  

“A parte de conversar”  

“Quando eu leio”  

“Dos comentários”  

“Dos comentários e de ler”  

Princípios da aprendizagem dialógica ajudam a desenvolver a tertúlia 

“Porque a gente consegue ver porque a gente tem que cumprir, é um dever nosso, a 

gente tem que respeitar o próximo. Muita gente que tava lendo eu conversava com a 

Bia, eu não prestava atenção e até depois eu perguntava pra tia onde era o parágrafo 

no livro. Aí eu acho que ajuda mais a gente parar e pensar: não, ele tá lendo, então 

bora respeitar, né?”  

Livros clássicos 

“Aquele livro lá é a maior besteira (falando de um livro que foi lido em sala fora do 

momento da tertúlia). A menina deixava as roupas tudo bagunçada e ela nunca 

tomava banho. E quando ela entrou dentro do banheiro ela deixou o banheiro só o 

lixo. Esse livro (se referindo ao Pinóquio) dá de dez a zero nesse daí”  

 

“Os clássicos falam da vida real. A maioria dos livros pequeninhos é era uma vez 

uma princesa encantada que vivia num castelo e tinha um final perfeito, é como se a 
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vida fosse assim, tudo perfeito, nunca nessa vida, então assim, eu acho que eu prefiro 

os clássicos”  

 

“Eu prefiro os livros assim (se referindo aos clássicos) porque eu consigo aprender 

mais e outra, dá até mais vontade de ler porque aqueles livrinhos que quando você 

abre eles pra ler, eles têm 5 ou 6 páginas e esse daqui não. Esse daqui tem 118 

páginas. É bem melhor que aqueles livrinhos pequenos”  

 

“Esse daqui mostra a realidade”  

Recomendam a tertúlia para outras turmas 

“Porque faz a gente aprender cada dia mais”  

“Porque faz a gente respeitar, ajuda a gente a aprender”  

Esquecer de levar o livro  

“Eu já esqueci tudo. Esqueci o livro, esqueci o dicionário, esqueci o resumo, esqueci 

até minha cabeça se deixar”  

 

Conversa paralela e falta de atenção 

“Teve conversa”  

 

“As pessoas não prestavam atenção na leitura e ficavam conversando”  

 

“Eu não participei muito, eu fiquei conversando com a PL, eu fiquei desenhando, eu 

devia ter prestado mais atenção. Quando a pessoa presta atenção ia aprender muito 

mais e não prestando atenção não aprende muito mais”  

 

“Eu conversei e não prestei atenção”  

 

“Às vezes eu não prestei atenção e eu fiquei conversando e a professora ficou pedindo 

silêncio”  

“Eu mesmo participei um pouquinho, o que tinha mais era conversa. Mas eu queria 

que a tertúlia fosse duas vezes na semana que a gente ia poder aprender bem mais”  

 

“Eu conversava bastante com a JL e com a BT até que a tia colocou a gente separada 

e me colocou do outro lado da sala”  

 

Vergonha de participar 

“(Não participei) por vergonha”  

 

“Vergonha”  

 

“A gente devia parar de conversar, prestar atenção, prestar mais atenção na leitura, 

deixar a vergonha de lado porque várias vezes eu não li aqui na tertúlia porque eu 

tava com vergonha” 

Não seguir os princípios 

“Alguns princípios melhoraram e outros não. (Por exemplo) igualdade de diferenças, 

porque algumas pessoas ficam rindo da gente quando a gente tá lendo, a gente tem 

dificuldade a ler. E isso não é só na tertúlia”  

 

“Tinha gente que ficava rindo da cara de quem tava lendo”  
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“Mas também não é isso, não é por causa da vergonha, é porque os meninos ficam 

rindo da gente e a gente fica com vergonha e isso tem que parar”  

 

“Toda vez eles ficavam rindo da cara de quem tava lendo, toda vez”  

 

Trechos do relato comunicativo com a professora da turma 

 “Decidi realizar a tertúlia na minha sala pois percebi que ela ajuda a melhorar a 

escrita e o vocabulário quanto mais nos lermos frases bem construídas, 

parágrafos colocados em harmonia e palavras diferentes das que estamos 

acostumados, mais vamos aprender e poder reproduzir um pouco no nosso 

próprio texto. A leitura desses livros ainda nos inspira a pensar e refletir”; 

 “Nunca tive dificuldade quanto ao que diz respeito ao relacionamento 

interpessoal com os alunos. Sempre tive boa convivência com todos, até mesmo 

os casos considerados mais críticos da escola”; 

 “Nunca tive problemas com a disciplina em sala de aula, pois sempre converso 

com meus alunos e fazemos combinados. Mas é claro que ao longo desses anos 

passaram por mim muitas crianças com dificuldade de comporta-se da forma 

devida. Tive muitas experiências marcantes, certa vez, iniciei um a turma com 

um aluno com um comportamento atípico , ficava nervoso do nada , não ficava 

na sala de aula , gritava muito , e frequentemente dava ataques de fúria...foi um 

grande desafio entender o que se passava na cabeça daquela criança. Me dispus 

a ajuda-lo. Comecei a fazer um trabalho com ele de reconhecimento, coloquei 

sentado próximo a minha mesa, e todos os dias eu perguntava para ele, como ele 

estava? O que ele tinha feito no período da manhã? Se ele havia almoçado? 

Comecei conquistando a confiança e o respeito dele o tempo foi passando e 

conversávamos sobre tudo...com isso eu pude entender quem era aquela criança 

, o que ele fazia, como e com quem e vivia, sempre ouvia com atenção tudo o 

que ele tinha pra me dizer, fui conquistando a confiança dele e a partir daí ele foi 

aceitando minhas orientações  e aos poucos aquele menino foi parando com os 

ataques de fúria que ele tinha ...Percebi que a necessidade daquela criança era 

ser ouvida e compreendida sem julgamentos...ele me contava como era sua 

realidade , que por sinal era um tanto quanto dura ...com o passar do tempo fui 

percebendo do que ele gostava , aquilo que não gostava e assim construímos um 

laço de amizade. Esta criança foi meu aluno há 8 anos atrás, e atualmente não 

estuda mais na escola onde estou, mais penso que marquei positivamente a vida 

dele, pois ele sempre retorna na escola para me visitar.. Quando me vê sempre 

diz: Eu vim aqui só para te ver”; 

 “Os princípios da aprendizagem dialógica e algo que considero bem 

interessante pois eles aprendem estes no momento da tertúlia mas aplicam todos 

os dias na sala de aula em todas a situações”; 

 “Atualmente a maior dificuldade que encontramos na realização da tertúlia e 

pouca variedade de livros clássicos, realizamos a tertúlia com os livros 

clássicos que a UFG nos empresta e com alguns que temos no acervo da nossa 

biblioteca”; 
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 “Enquanto estudante minha relação com a literatura foi péssima! Enquanto 

professora sempre procurei e procuro levar a literatura como algo leve, 

prazerosa, significativa e muitas vezes divertida. Mais considero um salto na 

minha formação pessoal e profissional a experiência com Tertúlia. A partir do 

momento que conheci a Tertúlia houve uma ressignificação da literatura na 

minha pratica”; 

 “Recomendo e ensino aqueles que tem vontade de fazer a tertúlia em suas salas 

de aula mais não sabem como proceder”.  

 


