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RESUMO
Esta pesquisa investiga a prática social de letramento do Pensar Alto em Grupo
– PAG (ZANOTTO, 1992, 1995), a qual propus para um grupo de alunos da
escola pública em que trabalho, em uma cidade no sul de Minas Gerais. Esta é
uma pesquisa-ação, nascida da necessidade de investigar a minha própria
prática como agente de letramento e professora, com a finalidade de
transformá-la. Advogo que o diálogo nas práticas de letramento na escola é
fundamental para a formação integral do aluno. Sobretudo, esse é um fator
decisivo para o reconhecimento da dignidade pessoal e alteridade de todo ser
humano nas práticas de letramento em escola pública. Proponho uma
interlocução entre a Teologia e os Estudos do Letramento visando produzir
conhecimento sobre como o professor pode lidar com a realidade concreta dos
seres humanos com os quais trabalha no contexto da escola pública brasileira.
O PAG é uma prática de letramento e método de pesquisa em que o professor
deve abrir espaço para que os leitores se sintam à vontade para pensar em
grupo e resolver colaborativamente questões controversas a respeito do
sentido do texto e outras temáticas que eventualmente surjam na interação
discursiva. Por meio do PAG, pode-se investigar como o professor pesquisador
viabiliza o diálogo no evento letrado. O diálogo é um meio útil para sensibilizar
os alunos para a experiência da empatia e para o reconhecimento das
alteridades de todas as pessoas presentes na interação social. Isso se
configura como uma ação de misericórdia - conceito teológico de Francisco
(2016a) – capaz de resgatar a dignidade de pessoas consideradas
desimportantes por uma cultura que preza pelo individualismo e pelo
consumismo em detrimento do bem comum. Este trabalho se insere na
tradição qualitativa e interpretativista de pesquisa da prática educacional
(ERICKSON, 1986), que se ocupa em ouvir as vozes dos participantes (MOITA
LOPES, 2006) e em que o pesquisador é visto como integrante da prática
social pesquisada.
Palavras-chave: alteridade, práticas de letramento, empatia,
misericórdia, dignidade humana, escola pública, pesquisa-ação.

diálogo,
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ABSTRACT
This research presents the literacy social practice of Think Aloud in Group –
PAG (ZANOTTO, 1992, 1995), which I’ve proposed to a group of students at
the public school I work at in a city in the south of Minas Gerais. This is an
action research, born from the need to investigate my own teaching practice in
order to transform it. I advocate that dialog at literacy practices is essential to
students’ holistic school formation. Moreover, this is a main factor to recognizing
every human being’s personal dignity and alterity at public school literacy
practices. I propose an interlocution between Theology and Literacy Studies to
produce knowledge about how can the Brazilian public school teacher deal with
the concrete reality of each human being he/she works with. Think Aloud in
Group (PAG) is a literacy practice and research method in which the teacher
must find a way to open space for the readers to feel comfortable to think
collectively and collaboratively in order to solve controversial questions over text
meanings and other subjects which may arise in the discursive interaction.
Through PAG, it is possible to investigate how the researcher makes dialog
possible at the literacy events. Dialog is a useful mean to sensitize students to
experience empathy and to recognizing the alterity of every person present at
the social interaction. Being empathic towards others is seen as a merciful
action – theological concept of Francisco (2016a) - by which one can restitute
human dignity of people considered unimportant by an individualistic and
consumerist culture, where common good appears to have been forgotten. This
research fits in at the qualitative and interpretative research tradition of the
educational practice (ERICKSON, 1986), which minds to listen to the
participators’ voices (MOITA LOPES, 2006). It sees the researcher as an
integral member of the social practice under study.
Key words: alterity, literacy practices, empathy, dialog, mercy, human dignity,
public schools, action research.
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O homem moderno fez com que o futuro descesse à terra,
enraizou-o no solo e deu-lhe uma data: converteu-o em
história. Agora, ao perder seu sentido, a história perdeu seu
império sobre o futuro e também sobre o presente. Ao
desfigurar-se o futuro, a história cessa de justificar nosso
presente. A pergunta que o poema se faz – quem é que diz
isso que digo e a quem o diz? – abarca o poeta e o leitor. A
separação do poeta terminou: sua palavra brota de uma
situação comum a todos. Não é a palavra de uma comunidade,
mas de uma dispersão; e não funda ou estabelece nada, salvo
sua interrogação. Ontem, talvez, sua missão foi dar um sentido
mais puro às palavras da tribo; hoje é uma pergunta sobre esse
sentido. Essa pergunta não é uma dúvida, mas uma busca.
Mais ainda: é um ato de fé. Não uma forma, mas signos que se
projetam em um espaço animado e que possuem múltiplos
significados possíveis. O significado final desses signos o
poeta ainda não conhece: está no tempo, o tempo que fazemos
entre todos e que a todos nos desfaz. Enquanto isso, o poeta
escuta. No passado foi o homem da visão. Hoje aguça o ouvido
e percebe que o próprio silêncio é voz, murmúrio que busca a
palavra de sua encarnação. O poeta escuta o que diz o tempo,
ainda que ele diga: nada. Sobre a página algumas palavras se
reúnem ou se despregam. Essa configuração é uma
prefiguração: iminência de presença (OCTÁVIO PAZ, 1998, p.
122).
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa nasceu da vontade de propor práticas de ensinoaprendizagem de leitura que despertassem o interesse pela leitura em meus
alunos do Ensino Fundamental II na escola estadual em que trabalho. Por ter
trabalhado com a vivência do Pensar Alto em Grupo (doravante PAG)
(ZANOTTO, 1992, 1995, 2014, 2016) em minha Iniciação Científica na
graduação em Letras, em 2009, eu o elegi como ponto de partida, neste
mestrado, para uma jornada de descoberta e transformação para mim e para
meus alunos.
O PAG (ZANOTTO, 1993, 1995, 2014, 2016) é uma prática dialógica e
colaborativa de leitura e método de pesquisa que vem sendo pesquisada pelos
participantes do grupo de pesquisa GEIM/CNPq – Grupo de Estudos da
Indeterminação e da Metáfora. Essa prática tem por finalidade oferecer espaço
para que os leitores tenham suas vozes ouvidas e reconhecidas nas práticas
de letramento escolares e para que leiam o texto a partir de suas visões de
mundo e de suas subjetividades.
Tal proposta está colocada ideologicamente em oposição à prática
escolar tradicional de leitura, em que o professor se coloca como autoridade
interpretativa do texto e, ao assumir a função de dirigir a interação leitora,
supõe que deva “ensinar” aos alunos os seus sentidos sobre o texto lido. O
PAG é um modo de praticar a leitura em que o aluno vai, aos poucos,
tornando-se sujeito de sua própria leitura e, consequentemente, de sua vida.
Para que isso aconteça, o professor precisa estimular o diálogo entre todos os
participantes da prática de letramento.
O objetivo desta pesquisa é propor uma interlocução entre os Estudos
do Letramento e a Teologia para justificar a importância do diálogo autêntico
nas práticas de letramento em escola pública. Por meio da abertura ao diálogo
em práticas tradicionalmente monológicas, torna-se possível sensibilizar os
alunos para fazer a vivência da empatia e do reconhecimento das alteridades
de todos os participantes das práticas de letramento escolares. Essa ação é
capaz de restituir a dignidade humana de pessoas não raro consideradas
desimportantes pela cultura contemporânea em que se exalta o individualismo
e o consumismo em detrimento do bem comum das comunidades.
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O PAG é uma prática de leitura dialógica, em que há a expectativa de
que o professor de leitura seja capaz de acolher visões de mundo e do texto
que sejam diferentes das suas. Essa é uma postura relevante para o professor
da escola pública brasileira atual, dado que por meio do diálogo, da empatia e
do reconhecimento das alteridades dos participantes das práticas de
letramento será possível estabelecer uma cultura contra-hegemônica, em que o
valor da pessoa humana e o bem comum sejam priorizados sobre valores
consumistas e individualistas alinhados com os interesses de grupos sociais
detentores do poder.
Acolher o outro em sua alteridade é um desafio para o professor que
atua na escola pública brasileira, pois a maioria dos professores traz consigo
concepções de mundo, da leitura, do letramento e do papel do professor que
não contribuem para que o diálogo autêntico aconteça. Assim, esta pesquisa
pode servir como um convite para que o professor se observe em ação e reflita
sobre quais ações ele gostaria de mudar para sensibilizar os seus alunos para
a vivência do diálogo autêntico, da empatia e do reconhecimento das
alteridades. Tais experiências são uma forma de se vivenciar a misericórdia
(FRANCISCO, 2016a), a qual pode resgatar a dignidade de pessoas em
contextos socialmente desprivilegiados.
É nesse ponto que a interlocução com a Teologia se revela uma
experiência enriquecedora para o pesquisador e coordenador da prática do
PAG. A descrição da vivência dialógica na perspectiva da Teologia extrapola a
particularidade da descrição linguística e nos convida a colocar em foco as
intencionalidades humanas que subjazem a toda e qualquer enunciação,
refletindo sobre a ética norteadora das práticas de letramento propostas na
escola pública. Refletir sobre as questões éticas anteriores às ações dos
professores, as quais podem vir a ser mais ou menos favoráveis à vivência de
um autêntico diálogo dentro do ambiente escolar, pode ser um meio de
viabilizar práticas de letramento em que se pode, efetivamente, sensiblizar os
participantes para a empatia e para a misericórdia, como resultado de uma
experiência estética humanizadora orientada para a formação integral da
pessoa humana.
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As pesquisas com o PAG têm o potencial de formar o professor de
leitura como agente de letramento, apoiando-o a empiricamente mudar
crenças, condicionamentos e comportamentos presentes em sua prática, por
meio da autorreflexão. Ao observar-se em ação, o professor identifica ações
que estejam em conflito com aquilo que ele se propôs a realizar nas práticas de
letramento na escola pública.
Esta pesquisa se debruça sobre as vivências de leitura de poemas feitas
por mim com um grupo focal de 6 (seis) alunos meus do 9º ano do Ensino
Fundamental II de 2016, da escola pública em que trabalho. Tais vivências
demonstraram que os alunos estavam conscientes da necessidade de se
promover práticas de letramento em que fosse possível um maior diálogo na
escola. Ler na escola era, para os participantes, uma ação infértil e, sobretudo,
uma atividade entediante que consistia em dizer o óbvio e repetir o que já havia
sido dito. A experiência com o PAG se revelou um desafio instigante, um
estímulo à inteligência e à imaginação nas práticas de letramento escolares.
Para mim, ela era um desafio muito produtivo, capaz de me ajudar a analisarme como professora e a mudar ações que não favorecessem a formação
integral de meus alunos. Eu queria encontrar um modo de vivenciar a “Cultura
da Misericórdia” (FRANCISCO, 2016b, p.33) em minhas aulas.
A “Cultura da Misericórdia” consiste, entre outras coisas, em um modo
particular de conceber a pessoa humana e relacionar-se com ela. Papa
Francisco (2016b, p.33) usa essa expressão para defender a redescoberta do
encontro com os outros: “uma cultura na qual ninguém olhe para o outro com
indiferença, nem vire a cara quando vê o sofrimento dos irmãos”. A “Cultura da
Misericórdia” é aquela em que exercemos o “caráter social da misericórdia”
(FRANCISCO, 2016b, p.33), o qual implica em “estar sempre prontos a prestar
de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição para que a justiça e
uma vida digna (...) sejam compromisso concreto”.
Ao iniciar as vivências do PAG, percebi que nem todo o problema se
localizava nas práticas desmotivadoras que tradicionalmente eram propostas
para os alunos. Havia questões sociais mais profundas que afetavam o
sucesso da prática de letramento. A “cultura do descarte” (FRANCISCO,
2015a) predominava nas ações dos alunos e era preciso que houvesse um
15

despertar deles para a própria dignidade e para a dignidade de seus colegas.
Para esclarecer o que seja a “cultura do descarte”, cito Francisco (2015a,
p.76,77):
Quando o ser humano se coloca no centro, acaba dando
prioridade absoluta a seus interesses contingentes, e tudo o
mais se torna relativo. (...) tudo o que não serve os próprios
interesses imediatos se torna irrelevante. (...) É a mesma lógica
do “usa e joga fora” que produz tantos resíduos, só pelo desejo
desordenado de consumir mais do que realmente se tem
necessidade. (...) quando é a cultura que se corrompe
deixando de reconhecer qualquer verdade objetiva ou
quaisquer princípios universalmente válidos, as leis só poderão
se entender como imposições arbitrárias e obstáculos a se
evitar.

Era preciso superar a “visão consumista de ser humano” para valorizar
as práticas de letramento dialógicas. Francisco (2015a, p.89) pontua que essa
visão tende a “homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade
cultural que é um tesouro da humanidade”. Ele critica iniciativas que pretendem
resolver as dificuldades humanas por meio de intervenções técnicas, dado que
isso leva a “negligenciar a complexidade das problemáticas locais, que
requerem a participação ativa dos habitantes”.
As soluções meramente técnicas correm o risco de tomar em
consideração
sintomas que
não
correspondem
às
problemáticas mais profundas. É preciso assumir a perspectiva
do direito dos povos e das culturas, dando assim provas de
compreender que o desenvolvimento de um grupo social supõe
um processo histórico no âmbito de um contexto cultural e
requer constantemente o protagonismo dos atores sociais
locais a partir de sua própria cultura. (FRANCISCO, 2015a,
p.89)

Cheguei ao conceito de dignidade humana ao procurar me posicionar de
forma contrária à objetificação da pessoa humana que resulta da “visão
consumista do ser humano”. Sobre ele, Francisco (2015a, p. 93, 95, 111, 116)
ressaltou:
O reconhecimento da dignidade peculiar do ser humano
contrasta frequentemente com a vida caótica que têm de fazer
as pessoas nas nossas cidades. (...) Nas condições atuais da
sociedade mundial há tantas desigualdades e são cada vez
mais numerosas as pessoas descartadas, privadas dos direitos
humanos fundamentais. (...) Pensando no bem comum, hoje
16

precisamos imperiosamente que a política e a economia, em
diálogo, coloquem-se decididamente a serviço da vida,
especialmente da vida humana. (...) convido a um debate
honesto e transparente, para que as necessidades particulares
ou as ideologias não lesem o bem comum.

Ao procurar pensar sobre o leitor do PAG e, mais especificamente, sobre
os participantes desta pesquisa: como agiam, como se sentiam e percebiam a
realidade a partir de suas leituras, detive-me no fato de que todo leitor é, antes
de tudo, pessoa. O conceito de dignidade da pessoa funda-se na noção da
“substância ôntica do ser pessoal” (VIDAL, 1982, p.58). Sobre isso, Rahner
(1962, p.256) pontuou que:
O homem é pessoa que consciente e livremente se possui.
Portanto, está objetivamente referido a si mesmo, e por isso
não tem ontologicamente um caráter de meio, mas de fim;
possui, não obstante, uma orientação – partindo de si – para a
pessoa, e não para a coisa [...]. Por esse motivo, lhe compete
um valor absoluto e, portanto, uma dignidade absoluta. O que
consideramos como vigor absoluto e incondicional dos valores
morais se baseia fundamentalmente no valor e na dignidade
absoluta da pessoa espiritual e livre.

Quando comecei a pesquisa, eu já sabia que precisava acolher as
alteridades das leituras dos meus alunos, isto é, ser capaz de dar relevância
para leituras que divergiam das minhas, pois tal era a proposta inicial do PAG.
O que eu não sabia é que, na experiência com o PAG, eu deveria aprender
algo bem mais difícil: acolher as pessoas incondicionalmente e estar aberta
para relacionar-me integralmente com a sua realidade concreta. Isso não
significava desistir de estimulá-las a ver além, como é o propósito da educação:
mas implicava em reconhecer a alteridade de meus alunos e sensibilizá-los
para que reconhecessem as alteridades uns dos outros, por meio da
experiência da empatia nas práticas de letramento escolares.
Isso eu não sabia como fazer. Esta dissertação é um relato do percurso
que resultou da busca por aprender como fazê-lo. Como eu poderia exercer a
misericórdia na minha relação com os meus alunos e convidá-los a construir
comigo uma cultura contra-hegemônica – a “Cultura da Misericórdia”, conforme
proposta de Francisco (2016b)? Para Francisco (2015a), o desprezo e o
descaso para com as pessoas implica em degradação das relações humanas.
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A atitude para se combater isso é a da misericórdia. Misericórdia é, portanto, a
ação concreta, situada histórica e socialmente, em que uma pessoa reconhece
e respeita a alteridade da outra.
A misericórdia é uma atitude relevante para o professor proponente de
práticas de letramento em ambiente escolar, especialmente para aquele que
atua na escola pública, pois pode ser a resposta, sobretudo, para a superação
da degradação social que se vê nesse contexto. Este trabalho toca na ferida da
educação brasileira: relações sociais violentas e deterioradas encontradas no
ambiente da escola pública. O tema é delicado, e deve ser tratado com
delicadeza.
A prática do PAG convida ao diálogo autêntico entre todos os
participantes da prática de letramento e, assim, pode ser um meio concreto de
sensibilizar para a experiência da empatia na escola. Esse objetivo deve
nortear a socialização na escola pública brasileira, para que ela seja construtiva
e edificante, e para que se restitua a dignidade de pessoas vistas como
socialmente desprivilegiadas no contexto cultural hegemônico. O professor e
seus alunos, por meio da ação misericordiosa, estabelecem relações de
diálogo nas interações sociais em práticas de letramento em escola pública, em
que se pode reconhecer a dignidade de toda pessoa humana – através de abrir
espaço para que todos os participantes sejam ouvidos, reconhecidos e
respeitados em sua singularidade.
O pesquisador e professor proponente do PAG se ocupa em estar
aberto à pessoa singular de todo leitor. Assim, por meio da mediação da prática
de leitura do PAG (ZANOTTO, 1993, 1995, 2014, 2016), pode-se educar tendo
como foco primordial a intransferível dignidade humana de todas as pessoas.
Essa dignidade, ao ser colocada em foco, lança luz para a formação integral da
pessoa, a qual não vê o desenvolvimento intelectual dos alunos como
prioritário em detrimento de outras habilidades de que o ser individual precisa
se valer para alcançar uma efetiva autorrealização, entre elas, a empatia.
Neste trabalho apresentam-se, também, contribuições para o Grupo de
Estudos da Indeterminação e da Metáfora, o GEIM, por ser esta mais uma
pesquisa que tem como foco o PAG como método de geração de dados e
como prática de letramento. Os estudos de Ferling (2005), Santa Bárbara
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(2007), Queiroz (2009), Santos (2010), Kobashigawa (2011), Sugayama (2011)
e Marcondes (2016), também se valeram do PAG com a finalidade de gerar
dados para a pesquisa no contexto escolar, visando, entre outras coisas,
estimular o gosto e o interesse dos participantes pela leitura. As diferentes
pesquisas citadas acima, focalizam, a questão sócio-cognitiva da construção e
a negociação de sentidos dos textos pelos participantes, assim como a ação do
professor como orquestrador das vozes dos leitores que emergem na prática
social de leitura, pondo em prática inúmeras ações que são modos de respeitar
e acolher o aluno (ZANOTTO, 2014)..
Nesta pesquisa, procurei olhar para a minha ação como professora na
interação com os participantes da vivência do PAG, tendo por base a
perspectiva ética da dignidade de todo ser humano – a sua alteridade. O foco
não esteve apenas em acolher a leitura para, assim, acolher a pessoa, mas
sobretudo no inverso: acolher a pessoa, para que a partilha de sua leitura fosse
estimulada. O percurso teórico dessa dissertação se deu, portanto, num ponto
de vista axiológico, em que se considera que o juízo de valor construído pela
pessoa nas práticas de letramento de que participa é algo que se dá como
escolha individual, subjetiva e produto cultural e histórico do homem. Sobre
isso, esclarece Vidal (1982, p.59):
Em sintonia com o pensamento de Ricoeur e de Bonhöffer,
afirma Martín Velasco: “Ser pessoalmente é fazer ato de ser,
fazer-se responsável por qualidades ou propriedades, que são
expressão do mesmo ser. Essa existencialização da pessoa
introduz assim a responsabilidade, a decisão, a liberdade no seio
do próprio ser pessoal. A esfera ética aparece não como uma
dimensão sobreposta à da pessoa, que afeta desde os seus atos
aos resultados de seus atos, mas como um componente interior
da pessoa: fazer-se pessoa, podemos dizer com Ricoeur é “dar
à individualidade em nós uma significação particular”
(VELASCO, 1976, p.215).

A razão da escolha por refletir sobre a realidade social em que ocorrem
as vivências de leitura do PAG a partir da teologia católica magisterial pósconciliar (Villas Boas, 2017) assenta-se no fato de que a relação desta com as
questões sobre a alteridade é“uma das questões éticas mais relevantes da
contemporaneidade,

especialmente

na

Franscisco” (VILLAS BOAS, 2017).

perspectiva

teológica

do

Papa

A intenção de valer-me de um

conhecimento teológico para explicar a realidade social da minha prática como
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professora no contexto da escola pública brasileira foi facilitada pelo fato de
esta pesquisa se inserir na área da Linguística Aplicada e Estudos da
Linguagem, a qual se tem firmado como transdisciplinar.
Esta dissertação pretende ser, assim, como o que propõe Moita Lopes
(2006): um trabalho de bricolage, em que se considera a multiplicidade dos
contextos sociais e das pessoas na construção dos significados. É coerente
com a Linguística Aplicada apresentar um “processo transdisciplinar de
produção de conhecimento” (MOITA LOPES, 2006), em que se procura
compreender a questão de pesquisa na perspectiva de diferentes áreas de
conhecimento, com a finalidade de integrá-las. Busco contribuir para tais
estudos que agem de forma “responsiva à vida social”, que fazem da LA uma
área “híbrida/mestiça”, por incorporar a visão transdisciplinar do processo
epistemológico. Esta pesquisa associa áreas distintas das ciências humanas
como a Linguística Aplicada, os Estudos da Linguagem, os Estudos sobre o
Letramento, a Antropologia, a Filosofia, a Ética e a Teologia, pois há uma
compreensão do ser humano como um ente complexo que não pode ser
restrito a uma única área disciplinar.

OBJETIVOS E PERGUNTAS DE PESQUISA
O objetivo geral desta dissertação foi focalizar a minha ação como
agente de letramento nas práticas de leituras de poemas do PAG, visando
sensibilizar os participantes para a experiência da empatia nas práticas de
letramento em escola pública. Os objetivos específicos que tive ao realizar esta
pesquisa foram:
1. Posicionar teoricamente esta dissertação, esclarecendo o caminho
encontrado para se fazer um percurso transdisciplinar entre as áreas da
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem e as da Teologia e da Ética.
2. Observar as minhas ações como agente de letramento na prática do
PAG e evidenciar o meu esforço para sensibilizar os discentes para o exercício
da empatia nas práticas de letramento escolares.
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3. Elaborar, a partir dos significados coconstruídos pelos participantes da
vivência do PAG novas metáforas para se pensar sobre o papel do professor,
do aluno e das práticas de letramento em escola pública, a partir da
contribuição do diálogo entre a Linguística Aplicada e a Teologia.

Tendo em vista os objetivos de pesquisa acima delineados, elaborei,
portanto, as questões de pesquisa:
1. Como se deu a minha ação como agente de letramento do PAG
diante do objetivo de sensibilizar os discentes para ter empatia para
com as alteridades dos participantes das práticas de letramento em
escola pública?
2. Como os significados construídos intersubjetivamente nas vivências
do PAG contribuíram para abrir caminhos para a vivência da
“Cultura da Misericórdia” nas práticas de letramento em escola
pública?
3. Como os significados construídos intersubjetivamente nas vivências
do PAG contribuíram para que se elaborassem metáforas para o
professor e agente de letramento, para os alunos e para as práticas
de letramento em escola pública?

Visando responder às questões acima, este trabalho foi organizado em
quatro capítulos. Os dois primeiros capítulos trataram de fundamentar
teoricamente os pressupostos de pesquisa. O terceiro descreveu a metodologia
adotada, e o quarto apresentou a a análise e a discussão dos dados. O
primeiro capítulo foi intitulado “Práticas de letramento em escola pública”. Em
seu primeiro item, discorri sobre concepções escolares de leitura e sobre a
relação que há entre tais concepções e o desinteresse em ler frequentemente
apresentado por alunos de escolas públicas brasileiras de ensino fundamental.
No segundo item, focalizei a dimensão social do letramento, conforme o ponto
de vista dos Novos Estudos de Letramento (STREET, 1996), para explicar os
conceitos de evento e prática de letramento, que são pertinentes para
fundamentar esta pesquisa. Apresentei os conceitos de letramento autônomo e
letramento ideológico, de Street (2016), para estruturar o arcabouço teórico do
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PAG e argumentei sobre a necessidade de o professor agir democraticamente,
abrindo o espaço de suas aulas para práticas de letramento que convidem ao
exercício de sua subjetividade e a participar ativamente da construção de
significados do mundo social. O terceiro item tratou da relevância de se
estabelecer uma interlocução entre a Teologia e Linguística Aplicada para se
pensar sobre práticas de letramento em escola pública. Introduzi os conceitos
de empatia e de formação para Edith Stein e demonstrei como o pensamento
teológico pode ser útil para os estudos do letramento em práticas de letramento
em escola pública. No quarto item, expliquei o conceito de “valor absoluto da
pessoa humana” para, por meio dele, propor um caminho de conciliação entre
a ética religiosa e a ética civil nas relações sociais que se estabelecem na
escola. Por fim, no quinto item, relatei o percurso de transformação do conceito
de misericórdia desde João Paulo II até Francisco, para propor uma ação
cultural contra-hegemônica que focaliza o bem comum nas práticas de
letramento escolares. As diferentes concepções de misericórdia de João Paulo
II e Francisco contribuem para entender melhor o que Francisco chama de
“Cultura

da

Misericórdia”,

dinâmica

cultural

que

resulta

de

ações

misericordiosas na vida social, a qual pode realizar a superação de tendências
culturais individualistas e consumistas que desconsideram o valor da pessoa
humana para valorizar comportamentos culturais alinhados com interesses de
grupos hegemônicos.
O segundo teve a finalidade de repensar o papel do professor de leitura
nas práticas de letramento escolares, dado o objetivo de sensibilizar para a
empatia e para o reconhecimento das alteridades dos participantes, no PAG. O
primeiro item tratei da explicitação do PAG como prática de letramento. No
segundo item, discorri sobre como o PAG pode contribuir para a construção de
um novo perfil para o professor nas práticas de letramento sobretudo em
escola pública.
No terceiro capítulo, apresentei a metodologia adotada neste trabalho.
No primeiro item abordei o paradigma de pesquisa do interpretativismo,
explicando as vantagens dessa abordagem para se alcançar os objetivos desta
pesquisa. No segundo subitem, apresentei a estratégia de pesquisa e justifiquei
a opção pela pesquisa-ação, descrevendo o PAG como método de pesquisa e
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a opção pelos grupos focais como metodologia de coleta de dados. No terceiro
subitem, descrevi o contexto de pesquisa, os textos e os participantes.
A análise e a discussão sobre os dados foram desenvolvidas no quarto
capítulo desta dissertação. Como seria impossível analisar todo o conteúdo
produzido nas vivências do PAG, selecionei a primeira vivência para ser
analisada na íntegra. Nessa vivência, foi feita a leitura de um poema de Emily
Dickinson. No primeiro subitem, analisei a primeira vivência do PAG,
evidenciando

minha

ação

como

agente

de

letramento,

focalizando,

especificamente, o meu esforço em acolher as vozes dos leitores participantes
para promover empatia nas relações sociais por meio da construção do
raciocínio

coletivo.

No

segundo

subitem,

optei

por

analisar

trechos

intermediários da primeira vivência, assim como trechos da quarta vivência, em
que foi lido o poema “Verdade”, de Carlos Drummond de Andrade”. No terceiro
subitem da análise, selecionei excertos finais da primeira vivência do PAG para
apontar caminhos para que o professor e agente de letramento reelaborasse a
sua ação com a finalidade de promover experiências harmoniosas, construtivas
e favoráveis de letramento escolar, em que se atenta para a promoção da
empatia e da sensibilidade para com as alteridades de todos os participantes.
Defini, por fim, conceitos metafóricos para o professor, para o aluno e para a
prática de letramento vivenciada e proposta nesta dissertação. No quarto
subitem, apresentei, de acordo com as discussões dos subitens anteriores, as
respostas às perguntas de pesquisa. Nas considerações finais, escrevi uma
reflexão sobre como o PAG pode contribuir para a formação dos discentes e
dos agentes de letramento para a vivência da empatia e da “cultura da
misericórdia” nas práticas de letramento propostas no contexto da escola
pública brasileira atual.
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CAPÍTULO 1 – PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM ESCOLA PÚBLICA
1.1 Concepção escolar de leitura e o desinteresse em ler
Neste item, discorro sobre a concepção escolar de leitura e sua
influência sobre o desinteresse em ler nas escolas públicas brasileiras. Muitos
alunos,

durante

a

sua

formação

básica

como

estudantes,

veem-se

desmotivados para participar de atividades de leitura. Isso devido à concepção
que embasa a prática dominante do ensino de leitura no Brasil, que se
caracteriza por ser monológica e autoritária. Defendo a necessidade de o
professor promover o interesse e o gosto de seus alunos pela leitura por meio
da proposição de uma prática radicalmente oposta, isto é, uma prática dialógica
e democrática, a qual é capaz de sensibilizar para a vivência da empatia entre
os participantes.
Ler significa engajar-se, e não pode ser unicamente concebido como
receber conhecimentos passivamente, pois “recipientes não compreendem”
(KLEIMAN, 2016:30). A visão de que ler é receber informações passivamente
faz com que alunos se sintam desmotivados para participar das práticas de
letramento escolares. Para reverter esse quadro, a leitura deve ser concebida e
vivenciada como uma tarefa simples, natural e prazerosa e, sobretudo, como
um processo necessariamente interativo, em que a compreensão se torna
impossível sem que haja o engajamento do conhecimento prévio do leitor
(KLEIMAN, 2016). Garrido (1999, p. 79) comenta que: “[...] as experiências e
valores do leitor precisam ser ativados no momento da leitura para possibilitar
ao leitor interagir com o novo texto”.
O sentido do texto advém da interação de múltiplos conhecimentos do
leitor, como o conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo
(KLEIMAN, 2016), entre outros. Kleiman (2016) define o conhecimento
linguístico como aquele que vai da pronúncia ao uso da língua, o conhecimento
textual, como a compreensão de tipos textuais e formas de discurso, e o
conhecimento de mundo, como aquele que constitui historicamente a pessoa
do leitor. É por meio desses conhecimentos que as pessoas são capazes de
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fazer inferências, isto é, de relacionar o texto com outros textos anteriormente
lidos ou vivenciados, atribuindo, assim, sentido ao texto lido.
Por não oferecer aos alunos oportunidade para experimentar a leitura de
uma maneira lúdica e particular, o ler na escola torna-se, na perspectiva do
estudante, uma atividade pouco fecunda (KLEIMAN, 2002). A noção de que o
leitor é um receptor passivo de informações está presente nas práticas de
letramento que, tradicionalmente, têm sido realizadas nas escolas brasileiras.
Essa crença faz com que muitos jovens percam a oportunidade de ter uma
experiência com a leitura que os levem à exploração do mundo e de si
mesmos. Isso porque a prática tradicional implica adoção de procedimentos e
análises sobre os textos que, por não propiciarem uma compreensão ativa,
formam alunos sem prazer e interesse por ler, pessoas pouco criativas e
flexíveis e sem empatia para com outros leitores e suas múltiplas visões de
mundo.
A concepção de que há um único sentido para o texto restringe o
horizonte de perspectivas para a construção de leituras pelos alunos e,
consequentemente, inibe o exercício do papel ontológico de leitor, a formação
integral da pessoa humana e a vivência da empatia e do reconhecimento das
alteridades dos participantes nas práticas de letramento na escola. Por pensar
a leitura e a escrita como processos mecânicos, nos quais está implícita a
concepção de que a palavra “carrega” um sentido absoluto e único, a prática
tradicional de leitura não contribui para sensibilizar para a empatia e para o
reconhecimento das alteridades. Nela, a leitura costuma acontecer de forma
superficial, e não há estímulo para que o aluno construa inferências e leia por si
mesmo, pois a concepção objetivista do ato de interpretar vê o sentido como
preexistente ao leitor e seu contexto (ZANOTTO, 2014). Nessa perspectiva, o
sentido do texto é sempre único e determinado. Isso retrata que os leitores são
desconsiderados no processo singular de construção de leitura de que
participam na escola.
Coracini (1998), ao observar falas de professores de escolas públicas
em entrevista ou em segmentos de aulas de língua materna e estrangeira
sobre o ato de ler, constatou que os docentes pesquisados demonstravam

25

conceber a leitura como “[...] uma complexidade meramente cognitiva”
(CORACINI, 1998, p. 53).
Para entendermos melhor o que isso significa, é preciso
lembrar que toda teoria, enquanto abstração, é também
interpretação e que toda “prática” já é por si só interpretação.
Ora, interpretar é um ato que não se encontra sob o controle
total (consciente) do interpretante, mas depende de sua
historicidade, dos valores, crenças (socialmente partilhadas),
experiências de toda sorte (afetivas, sociais, intelectuais);
enfim, é a vida do sujeito interpretante que determina sua
maneira de ser, de ver, de perceber, de sentir, de se relacionar
e de pensar (CORACINI, 1998, p. 53).

Quem atua a partir da concepção objetivista do ato de compreender na
linguagem cotidiana, segundo Zanotto (2014), entende o sentido do texto como
entidade contida nas palavras, com existência independente do sujeito leitor e
do contexto. “Essa concepção se aplica também à leitura, pois compreender ou
ler é decodificar ou ‘pegar’ o sentido que está no texto [...]” (ZANOTTO &
SUGAYAMA, 2016, p. 7). Zanotto & Sugayama (2016) afirma que a prática de
leitura escolar é nociva para a formação de leitores na escola, dado que não há
lugar para as vozes dos alunos, que são limitados a “decodificar, copiar,
memorizar e parafrasear”. Outra consequência negativa é a de que, segundo
Zanotto (2014, p. 201), “Isso nos leva em geral a defender a nossa leitura como
a única possível e não nos abrimos para a possibilidade de que o outro possa
ter lido de forma diferente”. Assim, o professor pode assumir um
posicionamento autoritário que não favorece a sensibilização para a empatia e
o reconhecimento das alteridades dos participantes nas práticas de letramento
na escola. Os dados da pesquisa de Coracini (1998) ilustram tal fenômeno na
fala dos alunos pesquisados:
Mesmo aqueles que admitem que interpretar é “fugir do texto”,
é “dar sua opinião”, entendem por compreensão essa
‘fidelidade’ ao texto ou ao autor (o que o autor quis dizer). Essa
mesma visão de interpretação (interpretar é saber explicar com
suas próprias palavras o que o autor quis dizer; é ir além do
texto) é assumida pelos alunos que afirmam que interpretar é
responder ao questionário do livro didático sobre o texto; é
dizer com as próprias palavras o que o texto coloca [[...]
(CORACINI, 1998, p. 45 e 46).

Na perspectiva de Orlandi (1987), o discurso pedagógico autoritário
oculta a natureza polissêmica da linguagem, ao igualar a função do ensino ao
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ato de inculcar informações nos participantes. Gurgel (2000), ao analisar
discursos sobre a prática pedagógica de leitura, diz que o professor tende a
monopolizar o espaço na sala de aula por acreditar que “[...] o aluno só
aprende se ele ensinar” (GURGEL, 2000, p. 107). Tal situação se dá em
decorrência de o professor não ter um posicionamento crítico sobre a sua
prática que contribua para refletir sobre a presença do autoritarismo no
discurso pedagógico (ORLANDI, 1987), o que impede o dialogismo nas
práticas de leitura, assim como a sensibilização para a empatia entre os
participantes.
É mais fácil e seguro para o professor propor atividades de leitura
afinadas com a concepção de leitura única, diz Zanotto (2014). Porém, mais do
que isso, a maior parte dos professores traz consigo um modelo objetivista de
ensino de leitura, internalizado ao longo de sua formação escolar. A prática
objetivista de ensino de leitura é “[...] um pré-construído, herdado e passado de
forma transgeracional, da qual não temos consciência” (ZANOTTO, 2014, p.
216). Para mudar suas práticas e agir de forma independente de tal concepção,
os professores devem estar conscientes do “[...] peso das representações
coletivas relativas à educação, bem como [d]a temível inércia de uma
instituição escolar” (BRONCKART, 2006, p. 182).
A prática tradicional de leitura baseia-se numa visão restrita do que a
leitura seja e, por ser uma prática habitual nas escolas, tornou-se um
paradigma que precisa ser superado, para que outras noções de leitura, mais
profundas e mais completas, possam ser vivenciadas. Lajolo (1984:5) dá pistas
de como fazê-lo, quando pondera: “Cada leitor, na individualidade de sua vida,
vai entrelaçando o significado pessoal de suas leituras com os vários
significados que, ao longo da história de um texto, ele foi acumulando.” A
autora defende que o leitor maduro é capaz de fazer “[...] convergir para o
significado deste texto o significado de todos os textos que já leu” (Idem, p.107)
e é livre para aceitar ou recusar as interpretações que se atribuem a um texto,
sendo capaz de “sobrepor a elas a interpretação que nasceu de seu diálogo
com o texto” (Ibidem, p.107).
A crítica que Zanotto (2014) faz à prática tradicional de ensino de leitura
relaciona-se ao fato de que, nessa concepção, o papel do professor era o de
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legitimar as respostas que coincidissem com o seu sentido ou com o sentido
proposto pelo livro didático. Portanto, o professor exercia o seu poder por meio
do controle procedimental da aula e não deixava espaço para ações ou
pensamentos que divergissem daqueles determinados previamente em seu
planejamento. O professor exerce e sustenta o seu poder na prática tradicional
por meio de procedimentos mecânicos, os quais contribuem para que a prática
seja vista como inequívoca e inquestionável.
Na visão da prática tradicional de leitura, ao professor cabe sempre
ensinar – nunca aprender – e ao aluno cabe sempre aprender – nunca ensinar.
Do mesmo modo, ao professor cabe falar e quase nunca ouvir, e ao aluno, o
exato oposto. Em tal ensino, os alunos não têm o direito de divergir, desafiar ou
questionar intelectualmente os seus professores no que concerne à
interpretação dos significados dos textos lidos, e nisso consiste a sua limitação
e restrição. O desenvolvimento intelectual e atitudinal do leitor maduro e
protagonista é, assim, constrangido, e a sensibilização para a empatia não é,
nesse contexto, considerada relevante.
Zanotto (2016) propõe que o professor deva abandonar o direito de
exercer o poder diretivo em aulas de leitura, pois isso é construtivo para formar
leitores protagonistas e independentes. Tal atitude também pode ser favorável
para o reconhecimento das alteridades por meio da vivência da empatia entre
os leitores participantes das práticas de letramento. O acolhimento da
multiplicidade dos atores sociais e de suas leituras é a chave para a
viabilização do diálogo genuíno entre todos os participantes uns com os outros,
com o texto e com a realidade social imediata.
Abrir-se às múltiplas possibilidades de significação oferecidas por um
texto em aula de leitura na escola pode levar-nos por caminhos desconhecidos
e, para isso, precisamos nos preparar para lidar com os riscos que daí podem
advir. Martins (2007) enfatiza que a interação das condições externas e
objetivas e internas e subjetivas dos leitores está necessariamente presente no
ato de ler, o que acarreta riscos. A autora defende que a leitura,
particularmente, significa conquistar autonomia e ampliar horizontes, mas
implica igualmente em comprometimento, o que pode significar “[...] novas
exigências, ruptura com a passividade, enfrentamento de uma situação,
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podendo causar maiores frustrações em face da realidade” (MARTINS, 2007,
p. 21).
Então, o processo de ler torna-se árduo, pois árdua é toda vivência das
relações sociais, dentro ou fora da escola. Martins (2007) confirma que
aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal, e adiciona que temos que
valorizá-lo para poder ir além dele. A autora afirma que nas situações em que
as pessoas são carentes de convívio humano ou em que integram relações
sociais restritas devido a condições precárias, materiais ou culturais (e tal é o
caso da escola pública brasileira), a aptidão para ler é frequentemente
constrangida. “O leitor pré-existe à descoberta do significado das palavras
escritas” (MARTINS, 2007, p.17). Estimular o interesse pelo ler nas salas de
aula em escola pública seria, nessa perspectiva, construir relações sociais
harmoniosas enquanto se dá sentido para a experiência letrada compartilhada:
“Dá-nos a impressão de o mundo estar ao nosso alcance; não só podemos

compreendê-lo, conviver com ele, mas até modificá-lo à medida que
incorporamos experiências de leitura” (MARTINS, 2007:17).
É fundamental que as experiências escolares de leitura oferecidas aos
nossos alunos sejam capazes de sensibilizá-los para a vivência da empatia e
para o reconhecimento das alteridades de todos os leitores presentes nas
práticas de letramento em escola pública. O professor que busca cativar seus
alunos para que gostem de ler precisa compreender que, para a leitura se
efetivar, “[...] precisa vir ao encontro de uma necessidade, de um desejo de
expressão sensorial, emocional ou racional, de uma vontade de conhecer mais”
(MARTINS, 2007, p. 82). Para que tal fenômeno se dê, cada aluno precisa
buscar o seu modo de ler e ter espaço na prática de letramento escolar para
desenvolvê-lo. A consequência de tal experiência poderá ser a descoberta da
leitura como uma atividade que se vai tornando mais e mais gratificante, por
meio da qual os participantes se conscientizam do direito que todos têm de
alcançar a realização e a afirmação pessoal por meio de suas experiências
educacionais.
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1.2 A dimensão social do letramento e suas implicações para as práticas
de letramento na escola pública

A dimensão social do letramento ajuda a informar os conceitos de
evento de letramento e prática de letramento, fundamentais para esta
pesquisa. As concepções de letramento autônomo, letramento ideológico e o
letramento escolarizado, de Street (2016) apoiam o argumento sobre a
necessidade de o professor agir democraticamente, abrindo o espaço de suas
aulas para experiências letradas que convidem ao exercício da subjetividade e
possibilitem a coconstrução dos significados do texto e do mundo social.
Definir letramento é difícil, pois o conceito “[...] envolve sutilezas e
complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição”
(SOARES, 2010, p. 66). O letramento pode ser visto como um “atributo
pessoal”, em sua “dimensão individual”, ou como “um fenômeno cultural”, em
sua “dimensão social” (SOARES, 2010, p. 66). A dimensão individual concebe
o letramento como um “[...] conjunto de técnicas usadas para a comunicação,
decodificação e reprodução de materiais escritos”, define Soares (2010, p. 66),
baseando-se em Graff (1987). A dimensão social, por sua vez, focaliza o
letramento em sua expressividade cultural, ou seja, como toda a gama de
práticas sociais associadas à leitura e à escrita de que participam as pessoas
nos mais variados contextos (SOARES, 2010).
Investigar a dimensão social do letramento é útil para a produção de
conhecimento em ciências humanas, pois essa abordagem revela as
perspectivas de sentido defendidas por diferentes atores em práticas de
letramento situadas sócio-histórico e culturalmente (STREET, 2014). Isso
significa que o letramento não pode ser considerado como um instrumento
neutro, dado que tais práticas sociais são geradas por processos sociais
responsáveis por “reforçar ou questionar valores, tradições e formas de
distribuição de poder presentes nos contextos sociais” (SOARES, 2010, p. 75).
Street (2014) citou os “procedimentos” comuns à prática de letramento
escolar como mecanismos usados para continuamente se estabelecerem,
reforçarem e afirmarem regras norteadoras dos comportamentos próprios aos
professores e aos alunos nas práticas de letramento, estabelecendo nessa
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distinção uma relação de poder e controle ideológico dos alunos pelo professor.
O autor afirma que esses procedimentos são constantemente afirmados e
reforçados por práticas que:
[...] supostamente têm a ver apenas com usar o letramento e
falar dele: enquanto professores parecem simplesmente dar
instruções sobre como lidar com um texto, por exemplo, eles
também estão confirmando relações de hierarquia, autoridade
e controle (STREET, 2014, p.132).

Em práticas de letramento em que não se abre espaço para que os
leitores construam e expressem seus pontos de vista sobre o mundo, a leitura
tem como objetivo levar os alunos a acompanhar o professor em seus
processos e imitá-lo. Nesse tipo de prática, ler não possibilita a discussão
sobre como os significados do texto e da vida social foram construídos. A
imitação de processos durante as atividades de leitura indica uma visão
mecânica e computadorizada do homem (STREET, 2014:132).
Se a leitura está sendo concebida de forma a incluir as interações sociais, as
concepções sobre letramento que os agentes assumem precisam ser
estudadas. Nos estudos sobre o letramento, que enfocam sua dimensão
individual, encontram-se análises dos modos como a leitura e a escrita são
ensinados ou como são avaliadas as habilidades letradas, não considerando os
textos, os sujeitos e os seus contextos culturais. Há, portanto, nessas
abordagens, o pressuposto de que é possível abstrair a cognição individual das
pessoas sociais e suas situacionalidades culturais (STREET, 1993). Street
(1993) comenta que praticamente todas as pessoas no mundo têm alguma
concepção ou relacionamento com a leitura e a escrita, mesmo que elas não se
valham de habilidades de codificação e decodificação. Assim, o estudo
etnográfico do letramento consiste em procurar compreender, detalhadamente
e de forma profunda, traços de práticas reais de letramento em diversos
contextos culturais.
O conceito de “evento de letramento” proposto por Heath (1984), como
aponta Street (1993), é importante para esta pesquisa, porque trata de
situações comunicativas em que a leitura e/ou a escrita têm papel integral. Os
eventos de letramento geralmente envolvem um texto escrito e a fala sobre o
texto. Bortoni-Ricardo (2015) relembra que, de acordo com a tradição da
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etnografia da comunicação, “[...] os eventos são percebidos como unidades
com início, desenvolvimento e fim” (BORTONI-RICARDO, 2015, p. 185).
Bortoni-Ricardo (2015) baseada em Hymes (1974) descreve um evento como
atividades governadas por regras e normas no uso da fala, e encontra em
Erickson e Shultz (1977) o conceito de que eventos de letramento são modos
de falar, ouvir, tomar e sustentar a vez, conduzir e seguir. Street (1993) aponta
as palestras como um tipo clássico de evento de letramento e afirma que o
conceito é útil para que possamos informar a pesquisa a respeito de quais
práticas concretas estão sendo estudadas. Para se descrever um evento de
letramento coloca-se em foco o comportamento típico das pessoas em um
dado evento letrado. Sugayama (2017, p.49) explica que, para Hamilton (2002),
“[...] o conceito de evento reforça a natureza situada do letramento”.
As práticas de letramento (STREET, 2014), diferentemente dos eventos
de letramento, não podem ser observadas em contexto específico, pois indicam
concepções mentais e padrões sociais genéricos relativos ao que o letramento
vem a ser para determinados grupos de pessoas. Elas são modelos
internalizados que estruturam o conhecimento das convenções sobre as
atitudes adequadas e inadequadas aos mais variados tipos de eventos de
letramento. Práticas de letramento são, portanto, as concepções que as
pessoas sustentam sobre o que determinado evento deva ser em condições
particulares.
É muito comum, na escola, que se compreendam a escrita e a leitura
como produtos acabados, com existência independente do contexto de
produção textual. Os professores que atuam motivados por essa compreensão
dos processos de letramento costumam sugerir práticas interpretativas em que
o sentido é determinado por meio do funcionamento interno do texto,
geralmente com ênfase no vocabulário e no processamento básico da
informação. Nesse modelo, o sentido estaria dado no texto e seria único,
inquestionável e absoluto. Tal modelo de letramento é chamado, por Street
(1993), de modelo autônomo.
Street (2014) esclarece que o modelo autônomo focaliza aspectos
técnicos, mentais e individuais do letramento, deslocando-o do contexto social
e estabelecendo uma dicotomia entre escrita e oralidade. Essa concepção está
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intimamente afinada com os processos cognitivos individuais e com a
dimensão individual do letramento. Esse modelo pressupõe que o letramento é
uma variável singular e independente, e que teria como consequência a
aquisição de bens como “progresso social”, “desenvolvimento cognitivo”,
“desenvolvimento”, “melhores condições de saúde”, etc., por indivíduos e
sociedades (STREET, 2014). Nessa concepção, as pessoas e suas atividades
são também compreendidas e pesquisadas fora de seu contexto social,
histórico e cultural. Sobre isso, Bertoldo (2009, p. 120) adiciona:
A partir dessa postura, as interações em sala de aula passam a
referendar posições ideológicas próprias de tal ambiente. A
linguagem passa a ser usada somente como veículo de
transmissão de informações, enfatizando-se prioritariamente a
sua função referencial. Por conseguinte, a sala de aula passa a
ser um lugar em que o status quo não é, necessariamente,
questionado, o que reduz consideravelmente a possibilidade de
os alunos se constituírem, nesse espaço, como sujeitos
capazes de influenciar o ambiente no qual realizam seus atos
linguísticos.

Os pesquisadores dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 1996;
HILL and PARRY, 1990) rejeitam o modelo autônomo de letramento e
defendem que as práticas letradas estão sempre em contextos sociais e
culturais e, por isso, não podem ser concebidas como simples artefatos
neutros. Eles argumentam que a definição e os debates sobre o que é
letramento são ideológicos e estão intrincados numa luta por poder e recursos
inerentes às sociedades e suas culturas. Rejeitam, também, a ênfase
dominante em um “Letramento único e neutro”, com L maiúsculo e no singular,
própria do modelo de letramento autônomo, focalizando o caráter múltiplo das
práticas letradas:
Uma das razões para nos referirmos a essa postura como
modelo autônomo de letramento é que ela se representa a si
mesma como se não fosse, de modo algum, uma postura
ideologicamente situada, como se fosse simplesmente natural.
Uma das razões por que desejo chamar sua contrapartida de
ideológica é precisamente para assinalar que aqui não estamos
simplesmente falando de aspectos técnicos do processo escrito
ou do processo oral. Estamos falando, sim, é de modelos e
pressupostos concorrentes sobre os processos de leitura e
escrita, que estão sempre encaixados em relações de poder
(STREET, 2014, p. 146).
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A real natureza do letramento são as formas que as práticas de
letramento assumem em certo contexto, as quais são determinadas pela
instituição social que propõe e exige tais práticas. Logo, para os defensores do
modelo ideológico não há como separar a definição de letramento das
concepções e práticas realizadas em contexto situado social e culturalmente,
como diz Soares (2010. p.75): “[...] letramento é um conjunto de práticas de
leitura e escrita que resultam de uma concepção de o quê, como, quando e por
que ler e escrever”. O modelo de letramento ideológico é sensível à diversidade
cultural das práticas de letramento e pode contribuir para que se compreendam
os usos e significados que as pessoas dão para os eventos de letramento dos
quais participam, sem desconsiderar a dimensão cognitiva do letramento.
A especificidade da escola como instituição social contribui para moldar
as práticas de letramento que se realizam nas aulas nesse contexto. É preciso
que professores e alunos descubram novos modos de letramento por meio da
exploração de seus usos em práticas sociais situadas e ideologicamente
conscientes. Street (2014) comenta que os “letramentos escolarizados” se
relacionam à proposição de eventos de letramento fundamentados no modelo
autônomo que objetificam a escrita e afastam a leitura e escrita dos usos que
lhe são dados na vida real. Os defensores da concepção ideológica do
letramento interessam-se pelo papel que o letramento pode ter para capacitar
pessoas para desafiar estruturas de dominação e, assim, atuar como
coconstrutoras dos significados do mundo social. Sobre isso, Nardi (1999)
pontua:
Tal visão sugere que, num evento de leitura, os participantes
constroem não só o significado do texto, mas também
constroem maneiras de se pensar sobre o texto e maneiras de
pensar sobre o mundo associado à leitura, sobre o universo
criado pela leitura (NARDI, 1999, p. 39).

Dado o caráter situado de cada evento de letramento, os significados
que serão construídos não podem ser previstos, assim como não se pode
prever a qualidade da interação. Isso acontece porque os significados
dependerão necessariamente das pessoas participantes e dos sentidos que
atribuem ao texto lido e às práticas de letramento. Tais significados são
construídos por meio de um processo de intersubjetividade que se estabelece
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na interação verbal em contexto situado. “Os atores alternam continuamente os
papéis de detentores do poder e sujeitos do poder no curso da interação”
(LINELL, 1990).
As concepções que os professores têm sobre letramento influenciam
suas ações, as quais tornam o evento letrado mais ou menos acessível à
multiplicidade de pessoas presentes na prática social, dado ser ele o indivíduo
responsável pelas iniciativas na interação verbal sendo, geralmente, o que
detém maior poder. No entanto, o poder não é propriedade de alguém ou de
um grupo, como diz Oliveira (1999). As práticas de letramento mais acessíveis
à diversidade das pessoas presentes no contexto da escola pública são,
naturalmente, aquelas em que há espaço para que os leitores exerçam a sua
subjetividade e participem da coconstrução dos significados do texto e da vida
social e cultural. Tal abertura favorece a sensibilização para a empatia e para o
reconhecimento das alteridades de todos os presentes, pois ao atuarem no
mundo por meio do discurso os participantes coconstroem a realidade social,
segundo Moita Lopes (1996).
As práticas de letramento realizadas nas escolas públicas brasileiras
estão intimamente relacionadas com as dinâmicas de poder e com a
consequente desigualdade social presente nesse contexto cultural. A agenda
política sobre desenvolvimento interfere na escolha do conceito de letramento
que deve fundamentar as práticas letradas escolares estabelecidas (STREET,
2014). O modelo autônomo (STREET, 2014), modelo reinante de letramento,
tem sido legitimado pelas políticas públicas de desenvolvimento de leitura,
pelas avaliações em rede e pelos concursos públicos e vestibulares. Tal
modelo sustenta a crença na possibilidade de “avaliação do letramento dos
sujeitos” como se fosse objetivo, mensurável e independente dos sujeitos que o
praticam (STREET, 2014). Essa concepção não contribui para formar leitores
empáticos e conscientes das alteridades nas práticas de letramento em escola
pública, pois nela não há o reconhecimento subjetivo das pessoas a quem as
práticas de letramento se dirigem.

Isso demonstra um “esquecimento” do

propósito básico das atividades educacionais: o de contribuir para humanizar o
próprio homem por meio do exercício de sua subjetividade.
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1.3. Justificativa para a interlocução entre a Linguística Aplicada e a
Teologia no estudo das práticas de letramento em escola pública:
formação para a empatia

As práticas de letramento em escola pública podem contribuir para
tornar a vida social mais humana ou mais desumana, não podendo o professor
coordenador das mesmas isentar-se quanto a isso. Apresento, agora, a
concepção de empatia e formação em Edith Stein, assim como os conceitos de
Cultura da Misericórdia, Teologia da Cultura e Teologia del Pueblo (VILLAS
BOAS, 2017) para justificar a relevância da interlocução estabelecida nesta
pesquisa entre a Linguística Aplicada e a Teologia. Defendo que, ao propor
práticas de letramento que visem sensibilizar os participantes para a
experiência da empatia, o professor encontra uma solução ética que pode
ajudar a superar comportamentos de desprezo pela singularidade da pessoa
humana que eventualmente emergem na interação social em práticas de
letramento em escola pública.
O interesse de Edith Stein pelo tema da empatia se materializou em sua
tese de doutorado, datada de 1917, a qual foi orientada por Edmund Husserl.
Assim como Scheler, outro discípulo de Husserl, Stein se interessou pela
ontologia do ser humano e, nesse contexto, nasceu a sua análise sobre a
empatia. Rocha (2014, p.76) afirma que, no conceito de empatia de Stein há
“uma clara distinção entre os sujeitos, em que a alteridade do outro é
reconhecida; há uma comunicação recíproca, mas não há a fusão, a
individualidade é preservada”. O conceito de outridade, de Paz (1998), ajuda a
elucidar essa noção:
Experiência feita do tecido de nossos atos diários, a outridade
é, antes de mais nada, a percepção de que somos outros sem
deixar de ser o que somos, nosso verdadeiro ser está em toda
parte. Somos outra parte. (PAZ, 1998, p.107)

Ter empatia é procurar compreender a experiência do outro, enquanto
se preserva a consciência de que “[...] não é possível sentir originariamente o
que o outro está experimentando”, devido à singularidade das pessoas e das
subjetividades. Entretanto, em Stein, a empatia é uma experiência de
reciprocidade, como afirma Bello (2000, p.162): “[...] a constituição do indivíduo
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fora de mim é condição de constituição do indivíduo em si mesmo”. Rocha
(2014) refere-se a Pezzella (2007, p. 56) para esclarecer que a ação humana
empática é aquela que faz emergir nas pessoas a consciência de que
compartilham com as outras uma essência comum: a “[...] de ser homens e
mulheres que procuram descobrir o sentido da própria vida”.
A empatia é um instrumento natural, imediato, tipicamente
humano através do qual se pode compreender os outros, as
suas vivências, os seus estados de ânimo, os seus
sentimentos. [...] é inerente à pessoa, nos permite compartilhar
alegrias e dores dos outros de maneira imediata. (PEZZELLA,
2007, p.54)

Por ser constitutiva da pessoa humana, a empatia é, para Stein, algo
que permite à pessoa ver-se a si mesma na perspectiva do outro. No entanto,
ela adverte que esta é “uma formação da psique modelada e derivada do
externo, o que contribui ao ocultamento do verdadeiro ser” (STEIN, in ROCHA,
2014, p.83). Stein é uma filósofa crítica da psicologia moderna, a qual, segundo
ela, em seus esforços para libertar-se totalmente de conceitos teológicos ou
religiosos acabou por ser transformada em uma ciência “sem alma”:
Não somente se negou o componente estável e duradouro, a
base real dos fenômenos mutáveis, ou seja, do fluxo da vida,
mas também se excluiu do fluir da vida psíquica o espírito, o
sentido e a vida mesma. Tudo isto equivale a uma demolição:
como se do castelo da alma se conservassem apenas as
muralhas, e destas só as ruínas [...] (STEIN, in ROCHA, 2014,
p.83).

Para Stein, a negação que a psicologia naturalística do século XIX faz
da realidade da alma é, sobretudo, por “uma angústia inconsciente diante de
um encontro com Deus” (STEIN, in ROCHA, 2014, p.84). Rocha (2014)
adverte, porém, que é um engano conceber a compreensão steiniana do ser
humano como sendo individualista, intimista, fechado em si mesmo e em Deus.
Tampouco é possível referir-se a Stein como adepta de um conceito
massificado de ser humano, em que o mesmo seria “determinado
exclusivamente pela sua pertença a um grupo social” o que levaria a “negar a
personalidade individual”. Stein desacredita de uma educação que ambiciona
apenas formar do homem o intelecto e, embora fosse uma intelectual de
grande rigor acadêmico, ela não considerava o conhecimento religioso um
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empecilho para a ciência - pensamento dominante em sua época sustentado
pelo racionalismo positivista.
Para Stein, uma formação humana autêntica forma o homem
de modo integral e o conduz à plena realização de si mesmo,
em vista do bem comum, pois cada pessoa que se desenvolve
de maneira plena e integral contribui para o crescimento e
desenvolvimento do mundo ao seu redor (ROCHA, 2014, p.88).

Stein defendia que uma compreensão fenomenológica de ser humano
deveria fundamentar as práticas educacionais e formativas, argumentando que
tal visão de homem e de mundo deveria estar clara para a pedagogia. “Para
isso, acreditava ser necessário um colóquio entre a Pedagogia, a Psicologia, a
Filosofia e a Teologia” (ROCHA, 2014, p.92), pois “o objetivo almejado pelo
formador de pessoas (tanto na formação dos outros como na própria formação)
depende de sua visão de mundo” (STEIN, 1999, p.119). Stein reconhece a
importância do conhecimento das ciências naturais para se investigar o ser
humano, mas considera a antropologia naturalista insuficiente para servir de
fundamento para a pedagogia, devido à singularidade da pessoa humana do
educando que o torna impossível de ser conhecido a partir de esquemas gerais
e também pelo fato de a reflexão sobre as relações recíprocas existentes entre
indivíduo e humanidade exigir uma axiologia não cabível na antropologia
naturalista. Para ela, a antropologia filosófica é uma área de estudo
fundamental para uma pedagogia que se interessa pela formação do ser
humano integral e não apenas pela formação intelectual, pois aquela permitiria
conhecer o sentido e a legitimidade dos procedimentos humanos à luz de sua
inserção em diferentes dimensões da realidade. Stein dialoga com a visão de
ser humano sustentada pelo humanismo idealista alemão, que concebe o
homem como um ser livre chamado à perfeição; a da psicanálise, no que
concerne ao “destronizamento” do intelecto e da livre vontade no ser humano
integral; e com o existencialismo de Heidegger, em que é exposta a
inevitabilidade de o homem olhar-se face ao próprio nada e à morte. A autora
confronta essas perspectivas com a concepção cristã de ser humano, a qual
ela escolhe para servir de esteio para seu pensamento sobre educação, tendo
como pedra angular a singularidade da pessoa humana“Por isso, Stein
considera que o logos eterno é o fundamento ontológico da unidade entre os
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seres humanos e é isto o que faz a educação sensata e possível” (ROCHA,
2014, p.107).
Stein considera perigosa a ação do professor que se permite guiar por
uma teoria de “tipos humanos”, pois a autora:
[...] acredita que o aluno é capaz de perceber quando não é
levado em consideração como indivíduo único e irrepetível, e
essa atitude do professor é suficiente para o seu fechamento,
rompendo, assim, a possibilidade de uma autêntica relação
pedagógica (ROCHA, 2014, p.123).

Ela não se esquece de elencar que o sucesso de qualquer pedagogia tem
como premissa básica a coerência entre o que se ensina e o que se vive e vê o
professor como um ser humano restrito, que necessita da relação com Cristo,
Deus feito Homem “para medir a si mesmo e aos outros. Stein não teme
considerar que nenhuma imagem humana corresponde a uma autêntica
humanidade, à qual todos ansiamos” (ROCHA, 2014, p.123), daí ser
fundamental a contribuição da Teologia para o estudo da formação humana e
das práticas educacionais. Portanto, Stein vê que o sucesso de toda prática
educativa se deve à explicitação da visão cosmológica e antropológica em que
esta se funda, não abrindo mão de uma antropologia integrada com a Teologia
e com a Filosofia. Rocha (2014, p.131-132) sintetiza muito bem esse ponto de
vista:
Aliás, Stein defende que o conhecimento teológico é
irrenunciável para a pedagogia. [...]. Forma-se bem quando
todas as dimensões do ser humano, corporal, psíquica e
espiritual são consideradas e orientadas, para que cheguem à
sua plena realização. É necessário ainda considerar o núcleo,
ou alma da alma, no qual existe a originalidade individual de
cada um. [...]. Ainda que todas as dimensões sejam
consideradas e devam ser formadas, Stein considera que a
dimensão espiritual, constituída pela inteligência, razão e
vontade deve reger o processo formativo. Em contato com o
mundo dos valores e na vida em comunidade as potências
existentes na alma humana podem ser ativadas, e por meio de
atos livres e responsáveis a pessoa caminha para a plena
realização de si mesma. Essa realização repercute na vida
comunitária, de modo que cada pessoa que se forma assim
contribui para o bem comum. [...] Edith Stein rompe ainda,
apoiada em Agostinho e Tomás de Aquino, com a ideia de uma
ciência sem Deus. Reinvindica uma metafísica cristã como
aporte necessário para a compreensão do ser humano e para
uma verdadeira reforma educacional.
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O ser humano não pode ser compreendido sem o apoio da ciência
teológica, pois, segundo Stein, a verdade sobre o homem é simultaneamente
ontológica e teológica. A autora faz uma crítica às ciências que vêem o mistério
da relação do homem com Deus como um empecilho para a autenticidade da
ciência, acusando-as de “construir caricaturas a respeito da pessoa humana”
(ROCHA, 2014, p.132). Isso, porque em sua singularidade:
O ser humano não cabe em nossos esquemas, pois sempre os
supera, sempre os subverte, sempre os transcende, pois, sua
essência comporta o infinito. Para compreender o ser humano
somos o tempo todo convidados a ampliar o olhar, pois
constantemente corremos o risco de estreitar a nossa visão e
passamos a enxergar o que convém (ROCHA, 2014, p.132).

Rocha (2014) conclui dizendo que é interessante para nós nos
questionarmos sobre quais poderiam ser as consequências de uma educação
que focalizasse o valor da pessoa humana e a alteridade por meio da vivência
da empatia, pois
Quem sabe da dignidade que possui não se curva diante da
opressão alheia, não se vende por interesses arbitrários. Quem
reconhece o outro como semelhante não se cala diante das
injustiças, dos abusos, da instrumentalização da vida por
questões econômicas, políticas ou por quaisquer outras que
neguem a sacralidade de cada pessoa humana. Uma pessoa
bem formada se reconhece em suas possibilidades e
potencialidades, mas também em suas necessidades e limites
(ROCHA, 2014, p.134).

A situação geral do homem no mundo contemporâneo – a perpetuação
das injustiças sociais diante do avanço técnico e científico - exige que
procuremos descobrir novos significados e fundamentos para a prática
educacional. Os professores e seus alunos poderão contribuir para a
superação das injustiças legitimadas pela vida social contemporânea, a partir
do reconhecimento do valor absoluto da pessoa - o qual não se dá sem o
acolhimento das alteridades - e da responsabilidade de cada um em cuidar do
que Francisco (2015a) chamou de “a casa comum”, atentando-se para cuidar,
sobretudo, das pessoas com quem se convive, para ser capaz de vivenciar a
“cultura da misericórdia” (FRANCISCO, 2016b) reconhecendo de todos a
dignidade própria intransferível, por meio da empatia nas práticas de
letramento, pois, como aponta Francisco, segundo Villas Boas (2017, p. 148):
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[...] dentro dessa cultura da misericórdia “Deus fala-nos ainda
como a amigos”, um “anúncio de consolação” em que a
verdade não deve incorrer no risco de moralismos mas andar
“de mãos dadas com a beleza e com o bem” (FRANCISCO,
2016b,p.6) e assim responder ao desejo do cor inquietum em
sua inclinação ao bem, cumprindo assim um papel [...] que
“transmite ânimo, alento, força, impulso” em “chave de dialeto
materno” ou ainda “cultura materna” (FRANCISCO, 2013,
p.139) que ressignifica a sensibilidade ao extraordinário para
acolher “as maravilhas da misericórdia de Deus” (FRANCISCO,
2016b, p. 7). (VILLAS BOAS, 2017, p. 148-149)

Para Francisco, a cultura da misericórdia se realiza, entre outras coisas,
por meio da “solidariedade concreta para com os pobres” (FRANCISCO,
2016b, p.20), por meio da qual se manifesta o valor social da misericórdia.
A “misericórdia como valor social” “impele a arregaçar as
mangas para restituir dignidade a milhões de pessoas que são
nossos irmãos e irmãs, chamados conosco a construir uma
“cidade fiável” (FRANCISCO, 2016b, p.18) e assim combate
não a alteridade, mas a “cultura do individualismo exacerbado”,
cultura essa que “sobretudo no Ocidente, leva a perder o
sentido de solidariedade e responsabilidade para com os
outros” (FRANCISCO, 2016b, p.18). (VILLAS BOAS, 2017,
p.149)

Villas Boas (2017, p.149) esclarece que a finalidade da “cultura da
misericórdia” é a de “fomentar tanto a solidariedade quanto a justiça de uma
vida digna” e despertar as pessoas para se fazerem suficientemente sensíveis
a fim de serem capazes de “não desviar o olhar das novas formas de pobreza e
marginalização que impedem às pessoas de viverem com dignidade”
(FRANCISCO, 2016b, p.19). Nesse sentido, essa “opção pelos últimos que a
sociedade descarta e deseja” (FRANCISCO, 2013, p.195) se torna, em
Francisco, uma “categoria teológica” capaz de produzir naqueles que trilham
esse caminho uma “outra subjetividade” (VILLAS BOAS, 2017, p.149), que “se
faz vida diária de participação e partilha”, por meio do “aspecto essencial” da
“missão” e “de toda vida cristã” (FRANCISCO, 2016b, p.20).
“Em Francisco a tarefa teológica supõe um ato cultural [...] enquanto
serviço divino ao povo”, aponta Villas Boas (2017, p.142). Na teologia de
Francisco, a consciência humana procede da ação da graça e é por meio da
cultura que a pessoa se faz capaz de acolher essa mesma ação na
consciência. Villas Boas (2017, p.150) adiciona que “o vínculo entre opção
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pelos pobres e cultura remonta a sua experiência latino americana, sendo a
Teologia da Cultura uma importante influência no seu modo de ser e proceder”.
É aqui que a Teologia del Pueblo elabora a sua teologia da
cultura, enquanto busca de discernimento da presença de
Deus que atua na cultura, ou ainda, no povo pobre como
sujeito histórico da cultura. É nesse aspecto que a graça supõe
a cultura, ou dito de outro modo, condições de ler a presença e
os sinais de Deus na história do povo, a fim de cooperar e coresponsabilizar-se com a vontade de Deus. (VILLAS BOAS,
2017, p.150)

Villas Boas (2017, p.151) afirma que existe a compreensão de que a
Teologia del Pueblo é a perspectiva teológica que alcança uma visão de
“homem latino-americano” que mais se aproxima da realidade. Nela, o
arquétipo cultural do latino-americano desenha uma pessoa em seu “profundo
sentimento de transcendência e ao mesmo tempo de proximidade com Deus”,
sua “sabedoria popular com expressões contemplativas”, sua maneira de se
relacionar com o meio-ambiente e com os outros “num sentido de trabalho e
festa, de solidariedade, de amizade e parentesco”, seu “sentimento de sua
própria dignidade que não é diminuída pela vida pobre e singela que leva”
(PUEBLA, 413 in VILLAS BOAS, 2017, p.151).
Esta sabedoria é um humanismo cristão que afirma
radicalmente a dignidade de toda pessoa como Filho de Deus,
estabelece uma fraternidade fundamental, ensina a encontrar a
natureza e a compreender o trabalho e proporciona as razões
para a alegria e o humor, mesmo em meio de uma vida muito
dura. (PUEBLA, 448 in VILLAS BOAS, 2017, p.151)

A Teologia del Pueblo defende a dignidade humana através da
“promoção de uma religião libertadora” orientada para a reconciliação com a
cultura moderna, em que a palavra pueblo, designa a cultura e a história
compartilhada de um povo que almeja um mesmo ideal de bem comum
(VILLAS BOAS, 2017, p.159):
A cultura é vista como promotora do bem comum que é vivido e
celebrado na vida do povo, em forma de “cultura popular” e de
“religiosidade popular”, criando assim, essa unidade plural. A
cultura desenvolve o que há de bom e valioso na natureza a
fim de aprofundar a realização humana, um cultivo desta. E
nesse sentido se fala da “pluralidade cultural” enquanto
“diferentes modos de usar das coisas”, e que,
consequentemente dão origem a vários “estilos de vida” e
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diversas escalas de valores [...] Sendo a ideia de cultura aquilo
que une um povo em torno de um bem comum.

Nesse contexto, a religião é o elemento que contribui para “preservar os
valores e os símbolos do povo” (VILLAS BOAS, 2017, p.159) e, com base
nessa concepção, faz sentido a construção da interlocução entre a Linguística
Aplicada e a Teologia, dado que a complexidade do objeto de estudo da LA
está na necessidade de constituí-lo em sua especificidade sociocultural e
histórica, diz Corrêa (2008). O estudo dos dados da linguagem em uso como
objeto complexo permite diferentes ênfases disciplinares para os problemas
encontrados na vida prática. Evocam-se, desse modo, teorias advindas, tanto
das ciências humanas como das ciências da linguagem, para conhecer esse
objeto complexo que se realiza em sua dimensão linguística, discursiva, social
e histórica. A distinção entre fato linguístico e fato social intensifica-se, e isso
traz à tona questões que requerem contribuição especial de diferentes áreas
para a constituição do objeto. Essa contribuição é descrita por muitos
pesquisadores como transdisciplinar, pois consiste em extrapolar as fronteiras
das disciplinas ou unir duas ou mais disciplinas para explicar um só objeto.
Rojo (2007) esclarece que se trata de estudar a língua real – o uso
situado da linguagem –, enquanto se esforça para preservar a complexidade
dos “objetos-sujeitos” em sua realidade social. Intenciona-se construir
narrativas em que as pessoas estudadas sejam reinseridas nas redes de
práticas que dão sentido à sua vida social (SIGNORINI & CAVALCANTI, 1998).
Para que isso seja feito, busca-se realizar percursos transdisciplinares, os
quais geram configurações teóricas e metodológicas próprias. Essas não são
coincidentes e não são redutíveis às disciplinas de referência, dado que a
“apreciação de valor” que se faz no campo transdisciplinar seria vista como
“excedente de visão” dentro das fronteiras das disciplinas. Para se explicar e
iluminar com mais proximidade as realidades humanas, os percursos
transdisciplinares produzem teoria, e não apenas a consomem (ROJO, 2007).
Rojo (2009, p. 274) ajuda a iluminar a questão:
A maneira do fazer transdisciplinar em LA não tem dispensado
um diálogo intenso com conceitos da filosofia, da sociologia e
da política, da antropologia, da história, da educação, da
psicologia, das análises de discurso ressignificados como
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facetas de interpretação do objeto de estudo e não como níveis
estanques de análise.

A LA se preocupa com questões implicadas na vida do sujeito da
linguagem – suas condições, contextos, valores, conceitos. Kleiman (2013)
afirma que LA tem “vocação metodológica interventiva” e intenciona romper o
monopólio do saber por meio da construção e afirmação de saberes de grupos
periféricos. “Não é pesquisa sobre a periferia. É pesquisa a partir da periferia”
(FLOREZ, 2000, apud KLEIMAN, 2013, p. 42,43). Castro-Gomez (2000 apud
Kleiman, 2013) defende que é preciso desvencilhar-se de categorias binárias
como opressor versus oprimido, centro versus periferia, e assim por diante,
pois é preciso trocar a lógica exclusivista pela lógica inclusiva. Portanto, o
raciocínio de pesquisa não deverá funcionar em termos de “isso ou aquilo”,
mas de “isso e aquilo”. “O resultado disso será uma construção social e
epistemológica que incorpora os saberes, modos de ser e valores de nossos
povos e que se posiciona criticamente em relação ao poder hegemônico”
(KLEIMAN, 2013, p. 45).
Rojo (2007) pontua que as pesquisas na LA atual têm interesse primário,
definido por Eversen (1996) como prospectivo e não retrospectivo, isto é,
interessa à LA “[...] entender, explicar ou solucionar problemas para criar ou
aprimorar soluções existentes” (EVENSEN, 1996, p. 91). Isso quer dizer que há
na LA uma orientação para o problema como abordagem dominante em
detrimento à orientação para a teoria que se observa em áreas de estudo
definidas por fronteiras disciplinares. A identidade da LA tem sido produzir
saberes que visem reconhecer e revitalizar os conhecimentos gerados em
escala local, por meio da afirmação dos modos de ser e estar no mundo das
diversas pessoas, grupos e culturas particulares, em especial aqueles mais
esquecidos e localizados em regiões periféricas. Isso vai além do interesse de
afirmar diferenças e defender o multiculturalismo, porque tais iniciativas
permitem que sejam encontradas soluções inéditas para problemas locais, que
seriam impossíveis em outro contexto (KLEIMAN, 2013).
A especificidade transdisciplinar em LA demonstra uma iniciativa que
procura trazer o mundo da cultura para significar o mundo da vida, produzindo
reflexões que fazem com que o saber produzido se torne ação ética
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(ARCHANJO, 2011). Por isso, nesta pesquisa, é conveniente pensar a escola
como lugar em que a língua deva ser concebida como prática social e cultural,
para alcançar um debate ético, plural, que focalize a formação integral da
pessoa humana, conforme a concepção de Edith Stein (ROCHA, 2014). A LA é
uma área de conhecimento engajada socialmente na construção de uma
escola inclusiva que, por meio de suas práticas de letramento, possa contribuir
para transformar a tendência excludente da sociedade contemporânea. “Toda
pesquisa é teorizada, mas não é teoria com T maiúsculo”, diz Hall (2003, p.
377). A produção de conhecimento deve colocar-se como intenção de se
continuar pensando, em vez de propor-se a colocar uma conclusão definitiva a
partir de um modelo teórico único (HALL, 2003). Essa visão está afinada com a
produção epistemológica em LA, cujos pesquisadores se propõem a respeitar a
alteridade dos participantes pesquisados e buscam dar visibilidade a eles
(KLEIMAN, 2013) e, no caso de professores, dar formação e suporte para sua
prática cotidiana.
Problematizar a concepção de linguagem que estrutura as pesquisas
sobre ensino é um meio de fazer isso. Por partir do pressuposto de que as
pessoas se formam e agem no mundo por meio da linguagem, há pesquisas
em LA que procuram problematizar as concepções que estruturam as práticas
de letramento escolares. Essas pesquisas visam contribuir para a formação do
cidadão protagonista e engajado socialmente, seja ele o aluno, seja ele o
professor. É coerente propor pesquisas nessa área que busquem explorar o
ensino e a aprendizagem de leitura, para elaborar práticas e ações que possam
contribuir para a afirmação e a valorização de pessoas, grupos e comunidades
locais, por meio da construção de conhecimento sobre a vida contemporânea,
seus modos de funcionamento e existência e seus impactos humanos
(BAUMAN, 1999).
Cavalcanti (2006, p. 234) explica que: “As indagações teóricas e
metodológicas suscitam questionamentos que esbarram nos compromissos
políticos com minorias e levantam questões de ordem ética”. Essa situação,
segundo Cavalcanti (2006) evidencia a necessidade de se refletir sobre
conceitos teóricos usados de forma naturalizada. Cavalcanti (2006) refere-se a
uma LA que se debruça sobre a formação de professores reflexivos que
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queiram pesquisar as próprias práticas com a intenção de desmascarar
ideologias naturalizadas que estejam em dissonância com as necessidades
formativas das comunidades locais. Uma área que pensa a leitura como um
movimento de escutar o outro (LAROSSA, 2000; GERALDI, 2003) e a escola
como espaço para a formação de pessoas humanas livres, conscientes de si,
responsáveis pela coconstrução da ação pela linguagem na vida social
(OLIVEIRA, 2009). A filosofia do ato responsável, de Bakhtin (2010), afirma que
a participação das pessoas no mundo produz um dever concreto: o de realizar
a singularidade do ser. Assim, a participação da pessoa em um evento de
letramento transforma seus sentimentos, desejos, humor e pensamentos em
uma ação individual responsável (FREITAS, 2013). Essa participação nasce de
um centro concreto e único existente na pessoa: a subjetividade humana. Esse
centro é o ponto de partida da forma única que cada pessoa tem de participar
na vida social. Abstrair-se da própria subjetividade leva a pessoa humana ao
vazio, pois sua ação perde o sentido. Contudo, a singularidade da pessoa
humana não deve ser tomada como uma justificativa para assumir uma postura
individualista diante dos outros, pois, para Bakhtin, “[...] o eu e o outro estão
mutuamente relacionados dentro de mim” (FREITAS, 2013, p.102). Freitas
(2013) pontua que o homem é concebido por Bakhtin como um centro de valor
estético, sendo assim, uma realidade concreta. Para Bakhtin, a experiência
estética não nos fecha ao outro, ela nos coloca em diálogo com ele. As práticas
de letramento orientadas para a vivência da empatia entre os participantes
acabam por se realizar como experiências estéticas. Na perspectiva de que o
outro é constitutivo do “eu”, o mundo que se experimenta na vida social é o
mundo da consciência participante e realizadora (FREITAS, 2013). Para que a
formação se configure como um estímulo para uma ação responsável, as
práticas de letramento na escola pública devem estar orientadas para o
reconhecimento das alteridades dos participantes através da experiência
estética de empatia, que se realiza por meio do autêntico diálogo entre todos
os participantes.
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1.4 O valor absoluto da pessoa humana: lugar de encontro entre a ética
civil e a religiosa nas práticas de letramento escolares

As implicações que as práticas de letramento realizadas nas escolas
podem ter sobre o desenvolvimento dos discentes e sobre a dignidade humana
dos mesmos ativam uma reflexão sobre ética civil e ética religiosa. O conceito
da “raiz humana da crise ecológica”, da Laudato Si, carta encíclica de Papa
Francisco (2015a, p.65) se relaciona com o impacto da negação do conceito da
Paternidade Divina comum a todos os homens sobre o conceito de fraternidade
(SANAHUJA, 2012). Esses se vinculam ao conceito de valor absoluto da
pessoa para Vidal (1982) que argumenta que, nessa concepção, se realiza o
lugar em que se pode estabelecer a convivência pacífica entre a ética civil e a
religiosa, a qual deve ser praticada nas práticas de letramento escolares, em
que pessoas crentes e não crentes relacionam-se permanentemente.
De acordo com Francisco (2015a, p.67), “cada época tende a
desenvolver uma reduzida autoconsciência dos próprios limites”, o que faz com
que o homem continuamente abuse do poder que lhe é dado em face a outros
homens. Segundo ele, o ser humano contemporâneo carece de “uma ética
sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite
e o contenham dentro de um lúcido domínio de si” (Idem, 2015a, p.67):
Assim podemos afirmar que, na origem de muitas dificuldades
do mundo atual, está principalmente a tendência, nem sempre
consciente, de elaborar a metodologia e os objetivos da
tecnociência segundo um paradigma de compreensão que
condiciona a vida das pessoas e o funcionamento da
sociedade. Os efeitos da aplicação desse modelo a toda a
realidade, humana e social, constatam-se na degradação do
meio ambiente, mas isso é apenas um sinal do reducionismo
que afeta a vida humana e a sociedade em todas as suas
dimensões.

Francisco (2015a) é categórico ao afirmar que é necessário que se
reconheça que “os produtos da técnica não são neutros”, pois geram uma rede
de relações que exercem um condicionamento nos estilos de vida das pessoas,
orientando as possibilidades das sociedades de acordo com os interesses de
certos grupos que detêm o poder. Travestidas de opções meramente
instrumentais, estão realidades que se configuram como escolhas a respeito do
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“tipo de vida social que se pretende desenvolver” (FRANCISCO, 2015a, p.68).
O resultado disso é o de que atualmente se considera
[...] anticultural a escolha de um estilo de vida cujos objetivos
possam ser, pelo menos em parte, independentes da técnica,
de seus custos e do seu poder globalizante e massificador. [...].
Reduzem-se assim a capacidade de decisão, a liberdade mais
genuína e o espaço para a criatividade alternativa dos
indivíduos (Idem, 2015a, p. 69).

Francisco (2013) afirma que a “realidade é superior à ideia” e propõe um
modo diferente de se pensar a ecologia, que se configura como “um estilo de
vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma
tecnocrático” (FRANCISCO, 2015a, p.71). O excessivo antropocentrismo da
contemporaneidade, diz Francisco (2015a, p.73) “continua minando toda a
referência a algo de comum e qualquer tentativa de reforçar os laços sociais”.
Esta situação leva-nos a uma esquizofrenia permanente, que
se estende da exaltação tecnocrática, que não reconhece aos
outros seres um valor próprio, até à reação de negar qualquer
valor peculiar ao ser humano. Contudo não se pode prescindir
da humanidade. [...]. Não há ecologia sem uma adequada
antropologia. Quando a pessoa humana é considerada apenas
mais um ser entre outros, que provém de jogos do acaso ou de
um determinismo físico, “corre o risco de atenuar-se, nas
consciências, a noção da responsabilidade” (BENTO XVI,
2010). [...]. Não se pode exigir do ser humano um compromisso
para com o mundo, se ao mesmo tempo não se reconhecem e
valorizam as suas peculiares capacidades de conhecimento,
vontade, liberdade e responsabilidade. (FRANCISCO, 2015a,
p.74-75)

Francisco adiciona que “não podemos iludir-nos de sanar a nossa
relação com a natureza e o meio ambiente, sem curar todas as relações
humanas fundamentais” (Idem, 2015a, p.75) e diz que quando o pensamento
cristão afirma o valor de cada pessoa humana acima do valor das outras
criaturas, ele está a estimular o reconhecimento da alteridade das pessoas.
A abertura a um “tu” capaz de conhecer, amar e dialogar
continua a ser a grande nobreza da pessoa humana. Por isso,
para uma relação adequada com o mundo criado, não é
necessário diminuir a dimensão social do ser humano nem a
sua dimensão transcendente, a sua abertura ao “Tu” divino.
Com efeito, não se pode propor uma relação com o ambiente,
prescindindo da relação com as outras pessoas e com Deus.
Seria um individualismo romântico disfarçado de beleza
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ecológica e um confinamento
(FRANCISCO, 2015a, p.75)

asfixiante na

imanência.

Outra incompatibilidade apontada por Francisco é quando se procura
percursos educativos para acolher os seres frágeis que, eventualmente, são
vistos como inoportunos pela cultura e pela sociedade enquanto não se
protege um embrião humano, “ainda que a sua chegada seja causa de
incômodos e dificuldades” (Idem, 2015a, p.75). Francisco (2015a, p.76) cita
Bento XVI (2009) para criticar as pessoas que na cultura contemporânea
defendem o aborto como direito humano para populações de mulheres pobres
e desfavorecidas: “Se se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento
de uma nova vida, definham também outras formas de acolhimento úteis à vida
social”. Portanto, as visões tecnocientíficas que se vinculam com a defesa do
direito à voz das minorias enquanto agenda política e, ao mesmo tempo,
advogam o direito ao aborto como um direito democrático de todas as mulheres
sobre seus corpos, demonstram a real despreocupação para com a proteção
da fraqueza da vida humana em seus primórdios e deixam ver na defesa da
causa das minorias um interesse manipulador e perverso para a manutenção
no poder de grupos que pretendem condicionar o estilo de vida das pessoas
para servir aos seus interesses particulares.
Negar que o ser humano foi criado por Deus – à sua imagem e
semelhança – é uma forma de negar o núcleo da dignidade humana, diz
Sanahuja (2012). Todos os seres humanos têm direitos e deveres que advêm
de sua condição de serem todos filhos de Deus, e não de declarações da ONU
(SANAHUJA, 2012). Sanahuja (2012) esclarece que a lógica do princípio da
igualdade entre todos os seres humanos se funda na concepção de que todos
fomos criados por Deus. Ao negarmos a Deus, negamos o princípio da
Paternidade Divina e desaparece o conceito de fraternidade, dado que a
fraternidade supõe a filiação. “A fraternidade entre os homens – igualdade
essencial – supõe a Paternidade comum de Deus” (SANAHUJA, 2012, p. 40).
Por sua vez, o conceito de Paternidade Divina não é uma verdade que se
reduz às pessoas que crêem; ela pode ser alcançada por qualquer pessoa de
boa vontade, segundo João Paulo II (1995).
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A vida humana pode ser, racionalmente, afirmada por si própria e o valor
absoluto do homem pode ser desvelado com base em pressupostos
estritamente racionais. A justificação do valor absoluto da pessoa se dá, para
Vidal (1982), em dois momentos fundamentais: um deles de caráter ontológico
e o outro de caráter ético. O primeiro expõe a constituição do ser humano
enquanto sujeito que não pode ser referenciado a outra realidade e o segundo
adquire um caráter axiológico, isto é, desnuda o homem enquanto ser concreto
ao qual cabe a atribuição de um juízo de valor sobre a realidade em que se
insere. Se a ética está no centro da discussão filosófica da contemporaneidade,
nesta há uma advertência à primazia do ser humano sobre outros seres, afirma
Vidal (1982, p.60): “A regra de ouro da ética continua sendo a dignidade
reconhecida do outro e a afirmação radical de Protágoras de que “o homem é a
medida de todas as coisas””.
[...] a afirmação da dignidade humana expressa
adequadamente o valor objetivo do ser racional. Rahner
equipara o conceito de dignidade com o conceito de ser
humano: “Em geral, dignidade significa, dentro da variedade e
heterogeneidade do ser, a determinada categoria objetiva de
um ser que reclama – para si e para os outros – estima,
proteção e realização. Em última instância se identifica
objetivamente com o ser de um ser” (RAHNER, 1962,
p.245,246). (VIDAL, 1982, p.64).

Outro autor que se vale de um pressuposto unicamente racional e
axiológico para estruturar o conceito de dignidade humana é Girardi (1971,
p.213):
O valor tem de se basear no ser, porém não no ser enquanto
tal. Em outras palavras: o poder de ser fundamento do valor
não é próprio de qualquer ser. Efetivamente, o valor
fundamental é aquele que é digno de ser buscado por si
mesmo. Pois bem, somente um ser que é um fim para si
mesmo, pode ser amado pelos demais enquanto fim; só se
pode amar a uma pessoa. Um ideal é digno de ser buscado por
si mesmo porque expressa o que a pessoa ou a comunidade
humana têm de ser. A pessoa, nessa concepção, é o objeto
próprio da vontade em um ser e em seu dever-ser: isso exige
que se dê um valor personalista e comunitário à tese clássica
do “bem” como objeto próprio da vontade.
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O conceito de dignidade humana é, portanto, um tanto quanto denso,
dado que, nele o valor absoluto da pessoa se abre, segundo Vidal (1982) a três
núcleos que devem ser entendidos circularmente:
1. a afirmação do valor primordial do “eu” frente às “mediações” ou
“estruturas” sociais;
2. a afirmação axiológica da alteridade (o outro); isto é, o homem
não é um valor fundamental enquanto ser fechado em si mesmo.
Isso pode ser mais bem entendido nas palavras de Vidal (1982,
p.65):
Unicamente merece respeito ético o homem enquanto
intersubjetividade. Os valores morais afloram quando surge a
pessoa; agora bem, o fato decisivo que dá origem à pessoa é o
“entre”, para empregar a terminologia de Buber. A alteridade
corrige a possível orientação individualista e abstrata do
personalismo.

3. a afirmação das “estruturas” e “mediações” éticas do indivíduo e
da alteridade. Assim, o conceito de dignidade humana precisa ser
compreendido enquanto realidade politicamente mediada, pois,
somente assim, terá o significado ético que lhe corresponde. Isto
é: “A fim de recuperar o sujeito real concreto para o compromisso
ético se requer introduzir no mundo das pessoas a realidade das
estruturas” (VIDAL, 1982, p.65-66).

Isso desemboca na discussão sobre ética religiosa e civil. No debate
contemporâneo entre ateísmo e teísmo está em discussão as categorias de
absoluto e relativo no que concerne ao valor do homem. A categoria fim e meio
também pode ser utilizada, segundo Vidal (1982), contanto que assuma
seguinte carga semântica: o ser humano é um fim em si mesmo não podendo
ser reduzido a um meio, a pessoa é a categoria fundamental da ética – origem
e

meta

de

todo

esforço

moral,

o

homem

deve

ser

respeitado

incondicionalmente, em seu sentido absoluto, isto é, para Rahner (1962,
p.256), independentemente de toda “livre valoração ou finalidade”. Para
Stoeckle (1978, p.129), o respeito devido ao homem é a atitude fundamental
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que “significa a disposição incondicionada a considerar e a defender todo ser
humano como uma realidade da qual não se pode dispor”.
Portanto, enquanto ideal normativo, a ética da afirmação do valor
absoluto da pessoa deve ser pensando sem deixar de levar em consideração
os seguintes aspectos, segundo Vidal (1982, p.66-67):
[...] a face negativa: o ideal ético de dignidade humana deve
estar atento para corrigir os possíveis reducionismos a que
pode ser submetido o ideal de homem. Se destacam entre eles
duas séries relacionadas entre si: o elitismo e o privatismo por
um lado, e o gregarismo e o publicismo por outro. O ideal de
humano não é o homem “gregário” ou “achatado” segundo as
poucas exigências da massa, mas o homem “vocacionado” e
continuamente estimulado. Por outro lado, o ideal do homem
se define por polos ou vertentes complementares: interioridade
e relação. A pura publicidade despersonaliza o homem, mas
também o despersonaliza a redução ao âmbito meramente
privado.
A face positiva: a categoria ética da dignidade humana orienta
o dinamismo ético até a meta da humanização. A nosso modo
de entender, existe uma adequação entre a categoria ética da
“humanização” e a categoria ética da “dignidade humana”.

Chega-se, portanto, ao conceito fundamental de teologia pública, o qual
é útil para essa investigação. Na concepção explicitada acima, fica claro que o
homem, enquanto pessoa, é um ser que possui uma dimensão pública e uma
dimensão privada. Restringir a pessoa humana unicamente a uma dessas
realidades é diminuí-la de sua dignidade particular e singular. No ambiente
público em que se realizam as práticas de letramento – a escola, a pessoa
humana se apresenta em sua plena dignidade e, nesse ambiente, coexistem
pessoas que, no âmbito privado, são religiosas e outras que não o são.
Portanto, a reflexão a respeito de como pode haver uma convivência pacífica
entre pessoas que crêem em Deus e pessoas que não crêem dentro das
práticas de letramento escolares é relevante para a Linguística Aplicada e para
os Estudos da Linguagem e justifica a interlocução do presente trabalho com a
área da Ética e da Teologia.
Estamos, finalmente, diante do seguinte dilema: é possível ou não
estabelecer nas práticas de letramento em escola pública um lugar pacífico de
coexistência entre a ética civil e a ética religiosa? Vidal (1982, p.70) argumenta
que o valor absoluto da pessoa é um conceito em que se encontram a ética
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civil e a moral religiosa que, a partir de pontos de partida distintos, chegam a
uma mesma conclusão axiológica. “Ainda que em tal conclusão axiológica
estejam presentes os matizes de uma ou outra postura, isso não é
impedimento para se detectar a idêntica substantividade ética da valoração
absoluta da pessoa”. Girardi (1971, p.220-221) propôs uma moral laica
superadora do conflito entre ateísmo e teísmo, a qual pode ser útil para ser
adotada para pensar sobre os conflitos dessa natureza que se estabelecem
nas práticas de letramento no ambiente público e plural da escola brasileira.
A autonomia do homem proporciona à moral laica um
fundamento doutrinal válido que exige uma elaboração dentro
da antropologia... Partindo daqui, poderão se fundar as bases
de uma civilização e de uma história que não têm de ser
formalmente religiosa ou atéia, mas que há de ser
simplesmente humana. Sobre essa base poderá se pensar em
uma colaboração entre crentes e não crentes, que
permanecerão abertos a perspectivas mais ou menos amplas.

Ordoñez (1980, p.232) era convicto de que uma sociedade livre só se
realizaria por meio da colaboração entre crentes e não crentes:
Só a secularização da moral social pode configurar um modelo
de convivência que sirva para todos [...] e apenas a partir
dessa plataforma poderá se construir uma sociedade livre, a
dizer: plural e aberta.

É por meio do conceito do valor absoluto da pessoa que crentes e não
crentes poderão estabelecer um campo de convivência ética comum. Ao
considerarmos a dignidade ética do homem nos confrontamos com os matizes
da variedade de cosmovisões existentes na sociedade: teísta-ateísta, idealistamaterialista, liberal-conservadora, etc... Em todas elas, está contida a
racionalidade humana e todas elas se orientam para uma práxis histórica mais
digna do homem. Deixando de lado as divergências, é preciso apostar nas
convergências. Assim se articula o discurso sobre o valor absoluto da pessoa
como um legado que favorece a união entre a ética civil e a ética religiosa,
mais especificamente a ética cristã (VIDAL, 1982), intrínseca à cultura
brasileira, especialmente a que se encontra no âmbito da escola pública.
Sinal expressivo e realizador dessa convergência ética é a
organização de uma educação moral civil na sociedade. [...] se
apoiou a opção de incluir na estrutura educacional um
programa educativo moral e civil, comum para crentes e não
crentes, livre de manipulações sectárias e partidárias, em vez
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de se substituir o ensino religioso. O conteúdo desse programa
ético encontra precisamente no valor absoluto da pessoa seu
ponto de partida e sua meta de chegada. (VIDAL, 1982, p.71)

Para que o valor absoluto da pessoa dos alunos possa ser o ponto de
partida das práticas de letramento realizadas na escola, é preciso que os
professores estejam disponíveis para ouvir e legitimar visões de mundo
distintas das suas, sejam eles crentes ou não, materialistas ou idealistas,
liberais ou conservadores, compreeendendo a sua relação com seus alunos e
a relação dos alunos entre si como sendo eminentemente dialógica. É preciso
conceber que todas as pessoas aprendem, que são dignas de serem ouvidas e
que têm algum conhecimento sobre práticas de letramento e seus usos sociais.
É preciso reconhecer que independentemente da cosmovisão em que se situa,
toda a pessoa humana possui a dignidade absoluta de ser sujeito da própria
história e coconstrutor da história coletiva. A ninguém pode ser negado esse
espaço. Acolher as leituras dos alunos nas práticas de letramento de que
participam é uma forma de reconhecer a dignidade humana dos mesmos e
expressão do direito que todos têm de exercer a liberdade de pensamento e
consciência, individualmente, e de interferir no meio social e público em que se
vive, engajando-se socialmente.
Os professores devem procurar propor práticas de letramento em que
seja viabilizado o espaço para a coconstrução dos sentidos dos textos por meio
de um autêntico diálogo entre todos os participantes. Para isso, haverá de ser
feito um esforço individual e coletivo, pois o início da transformação se dará por
meio da reflexão e da mudança na mentalidade dos participantes pouco
propensos a uma experiência autêntica de diálogo. Os processos de
construção intersubjetiva de sentidos em ação nas práticas de letramento em
que se acolhem as múltiplas leituras dos participantes têm o potencial de
incentivar o desenvolvimento da capacidade humana para “[...] desafiar sua
realidade e reivindicar um significado mais profundo, a justiça, a liberdade e o
bem – seja ele individual ou coletivo” (BAUMAN, 2012).
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1.5 A evolução do conceito de misericórdia e sua contribuição para as
práticas de letramento em escola pública: do personalismo normativo de
João Paulo II à pedagogia moral de Francisco

Neste subitem, descrevo as mudanças pelas quais passou o conceito de
misericórdia desde João Paulo II (1980) até Francisco (2015b) para, por meio
dessa discussão, propor um caminho para que o professor consiga propor
práticas de letramento que sejam capazes de sensibilizar os alunos para a
empatia em relação às alteridades na escola pública. Partindo da noção de
ética normativa personalista de João Paulo II, relatarei o percurso de
transformação do conceito de misericórdia para pensar sobre como se alcançar
o bem comum nas práticas de letramento atualmente propostas no ambiente
escolar brasileiro. O conceito de misericórdia foi eleito pois, segundo Francisco
(2015b), ele consiste em um modo particular de se relacionar com as outras
pessoas, isto é, com as alteridades em ação na vida social. As diferentes
concepções de misericórdia que se dão em João Paulo II e Francisco
contribuem para entender melhor o que Francisco chama de “Cultura da
Misericórdia”, noção que pode ser útil para pensar sobre as práticas de
letramento em escola pública, em que se quer vivenciar ativamente a empatia
entre os participantes.
Para se compreender a transição do personalismo em Wojtyla (1960),
em cujo pensamento o valor absoluto da pessoa ocupa um lugar central, para a
Teologia da Cultura e da Misericórdia, em Francisco (2015b) é preciso
explicitar a visão de misericórdia de João Paulo II (1980) e compará-la com a
de Francisco (2015b), distinguindo-as. A característica distintiva de uma e de
outra teologia, segundo Villas Boas (2017) se dá no traço da ética normativa
kantiana que estrutura o pensamento de João Paulo II, a qual não admite o
processo de gradação da consciência que se vê na pedagogia moral de
Francisco (2015b). Em João Paulo II, a experiência de ser uma pessoa inserida
e atuante na comunidade – a qual é capaz de ser dona dos próprios atos e
responsável por si mesma - gera para a pessoa individual, segundo Wojtyla
(1960) uma consciência de si, a qual não poderia ser adquirida de outro modo
senão o da convivência em comunidade.
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Tal experiência promove uma conscientização dos valores que
fomentam o desenvolvimento da pessoa, e assim, permite
fazer a experiência do valor contida na lei, a partir de uma
releitura de Kant e Max Scheler. A fonte por meio do qual tal
valor se dá a conhecer é a experiência (Kant). Uma tarefa da
pessoa é conhecer o objeto [valor] pelo qual a lei promove ou
proíbe algo, em função do bem da comunidade, ou seja, a
interrelação entre as pessoas, quanto mais alimenta o
sentimento de comunidade de pessoas que vão aprofundando
o valor de cada uma nessa interrelação, tanto mais vive o
dever como subordinação da vontade à lei, que em última
instância é uma realização de valor, como experiência de
desvelamento de sentido ontológico (Scheler). (VILLAS BOAS,
2017, p.117)

Assim, o pensamento de Wojtyla, que combina a normatização ética de
Kant e a ontologia dos valores de Scheler desemboca na cosmovisão de João
Paulo II de que “a responsabilidade pela pessoa humana brota da essência
profunda dos valores morais” (VILLAS BOAS, 2017, p.117). Há, portanto, em
João Paulo II um fundamento normativo para a vivência da misercórdia: o
homem é misericordioso por obediência à norma moral da lei natural. O
pressuposto fundamental da visão tomista da moralidade dos atos humanos
está presente no pensamento de João Paulo II e a capacidade humana para
seguir a norma não se dá por meio do simples “assentimento da razão na
doutrina” (VILLAS BOAS, 2017, p.115), mas “por graça” advinda da fé.
Entretanto, nessa concepção, a consciência individual experimenta a
misericórdia unicamente por meio da submissão radical à norma moral. Tal
submissão não se dá aos poucos, mas resulta do esforço constante do contato
e da unificação do homem com a Essência Divina da Verdade por meio da fé.
Essa adesão obediente se daria unicamente por meio da graça e teria uma
função purificadora da intencionalidade humana de todo erro ou resistência de
assentir à norma moral. Esse processo de purificação da consciência individual
no seio da comunidade se daria de forma misteriosa e sua compreensão
estaria para além da capacidade intelectual natural da pessoa humana (VILLAS
BOAS, 2017). É na pessoa de Cristo, a qual revela a verdade sobre o homem,
que o homem é capaz de conhecer a si mesmo e ao outro, afirma João Paulo II
(1980). É por meio da união com Deus feito carne, através da presença real de
Cristo alcançada pela fé que o homem é capaz de ser objeto da misericórdia de
Deus. Em João Paulo II, a misericórdia é uma pessoa divina, o próprio Jesus
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Cristo e ela pode ser acessada por todo e qualquer pessoa de boa vontade que
esteja disposta a acolher a doutrina do Evangelho. Nesse sentido, Cristo
crucificado prefigura a experiência de todo ser humano o qual se vê desprovido
de sua dignidade própria.
Portanto, “crer no Filho Crucificado significa “ver o pai” e “crer
neste amor” que é mais forte do que toda espécie de mal em
que o homem, a humanidade e o mundo estão envolvidos
significa “acreditar na misericórdia”. (VILLAS BOAS, 2017,
p.131)

O amor misericórdia é, em João Paulo II (1980), o amor pessoa, a
pessoa divina de Cristo, com a qual todos os homens devem se unir por meio
da conversão e do arrependimento de sua descrença e resistência de se
submeter à norma moral da lei natural. Os conflitos humanos e as guerras são
vistos como fruto de ações em que a fraqueza humana atua sem apelar para a
intervenção de Deus, sem procurar um caminho de unidade com a Pessoa
Amor, com a Pessoa Misericórdia, que é o Cristo Crucificado.
O pensamento de João Paulo II (1980) esbarra, necessariamente, nos
limites de uma submissão doutrinária a uma confessionalidade determinada.
Pensar sobre a realidade de pessoas que atuam no ambiente público em que
não há uma confessionalidade religiosa definida exige categorias de
pensamento abertas para o diálogo com pessoas que estão localizadas fora
dos limites estabelecidos pela religião. A ausência de abertura para dialogar
com outras cosmovisões, que não a católica, que está presente no discurso
normativo de João Paulo II (1980), poderia abrir prerrogativas através das
quais podem se justificar comportamentos fundamentalistas, intolerantes e
excludentes em relação àqueles que não aderiram livre e totalmente à norma
definida pela religião. A imposição de valores e cosmovisões religiosas deve
ser evitada no ambiente plural da escola pública brasileira, em que convivem
crentes e não crentes.
Do mesmo modo em que não é positiva a imposição de uma visão de
mundo religiosa, não deve ocorrer, tampouco, na escola, a imposição de
cosmovisões antirreligiosas do professor sobre a dos alunos e suas famílias,
pois a escola é um lugar em que deve haver a convivência pacífica entre
pessoas diversas e suas múltiplas cosmovisões sobre a vida e sobre o homem.
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O combate a posturas fundamentalistas pode se dar por meio do diálogo e da
escuta de todos, sem privilégios e sem imposição de ideias e ideais por grupos
detentores do poder. Ao professor da escola pública – independentemente de
suas cosmovisões pessoais - cabe garantir o direito a todos ao diálogo e à
preservação de sua dignidade e singularidade na construção intersubjetiva dos
significados do texto e da vida social nas práticas de letramento.
A noção de misericórdia, para Francisco (2015b), é mais adequada para
refletir sobre a realidade das práticas de letramento em escola pública, pois
evita relacionar-se com as questões associadas à alteridade de forma a fazer
“da fronteira uma alfândega da graça” (VILLAS BOAS, 2014, p.139).
Questões que configuram uma alteridade a ser combatida por
um exército convocado para ser “cidadão de outro mundo”, no
qual as questões pessoais, vulneráveis inclusive ao processo
de patologia se confundem com o debate teológico. (VILLAS
BOAS, 2014, p.140)

A misericórdia, para Francisco (2015b), se constitui como encontro,
abertura ao outro e diálogo constante com o mundo e as pessoas, as quais
possuem múltiplas cosmovisões. Francisco expande o conceito personalista do
valor absoluto da pessoa e o integra na proposta da “Cultura da Misericórdia”
(FRANCISCO, 2015b), afirmando que enquanto há desprezo e descaso para
com as pessoas, há degradação nas relações humanas, fruto do descaso do
homem pelo homem na vida social. A atitude para se combater a deterioração
das relações sociais é a da misericórdia.
Esse traço de uma Igreja da Misericórdia é o elemento de
continuidade pós-conciliar, presente em todos os pontificados,
porém redimensionando o papel do Direito Canônico como
regulador da comunidade de fé, como em Wojtyla e sua
compreensão de ética normativa kantiana (WOJTYLA, 2005),
para ter a misericórdia como “fio condutor” e elemento de
unidade entre as diferenças reconciliadas, a fim de “construir
pontes” para “encontrar no outro não um inimigo, não um
contendente, senão um irmão para acolhê-lo e abraçá-lo”, pois
“a caridade e a misericórdia pedem a própria Igreja, enquanto
mãe, se torne mais próxima dos filhos que percebe afastados”
(FRANCISCO, 2013h; 2015g: 8). Elemento esse que advêm de
sua própria biografia (MV: 5; FRANCISCO, 2016f: 33s),
enquanto experiência que faz de Deus em sua vida e que
acende ao público, integrando um processo histórico da cabeça
para o corpo, na medida em que ocupa a cátedra de Pedro, e
procura guiar seu rebanho da consciência de catolicidade para
a fraternidade universal. (VILLAS BOAS, 2017, p.164)
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Ouvir o outro de forma empática nas práticas de letramento em escola
pública é uma forma de agir misericordiosa e um meio de afirmar a dignidade e
o valor absoluto da pessoa humana, pois quem ouve afirma a identidade do
outro é capaz de reconhecer a sua diferença, a sua alteridade. Araujo e Pozzoli
(2016), com base em Francisco (2015b), entende a misericórdia como a
capacidade para acolher os outros:
A língua latina nos legou uma enormidade de palavras
fundadas em significados que ainda hoje consideramos.
Misericórdia é uma delas, que tem nas expressões latinas
Miser cordis a indicação para, como palavra composta, o
seguinte sentido: coração de pobre, mas também poderá
significar pobreza de coração. Neste sentido, o misericordioso
poderá ser aquele que tem espaço interior para acolher a vida,
as pessoas (ARAUJO e POZZOLI, 2016, p.110).

A misericórdia é concebida, nesse sentido, como “pobreza de coração”
que, no sentido dado pelo Catecismo da Igreja Católica, se configura como um
ato de esvaziamento de si para conseguir disponibilizar-se para receber o outro
tal como se apresenta, afirmando a sua dignidade pessoal e reconhecendo a
sua alteridade, por meio do diálogo. Fazer isso significa ser capaz de confessar
suas fraquezas, falhas, dúvidas, sua humanidade, sua imperfeição e
incompletude diante do outro, para, com isso, abrir-se à tal condição presente
também no outro. O professor pode fazer isso ao reconhecer o direito de o
aluno ser como é e de agir como age. Esse direito implica a necessidade do
estabelecimento de um ambiente de justiça, que implica pensar que “a cada um
deve ser dado o que lhe é devido” (FRANCISCO, 2015b, p.23). E a cada um e
a todos é devido o respeito às suas alteridades, o que viabiliza a convivência
humana harmoniosa no ambiente escolar, o qual é intrinsecamente plural. A
sensibilização para o reconhecimento de uma relação de assimetria moral
entre as pessoas no ambiente da escola pública torna-se, assim, fundamental,
conforme o que Pires e Zambam (2014, p. 260) afirma:
As condições de reconhecimento das concepções morais e a
sua respectiva legitimidade decorrem de um ambiente social
construído e mediado por recursos e estratégias que
contribuem para o respeito mútuo, o exercício da tolerância e o
desejo de compartilhar o mesmo espaço territorial e social.
Essa relação simultaneamente exigente, tempestuosa e
necessária demanda uma assimetria moral em relação aos
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demais seres humanos, isto é, o direito de expressar as
convicções e ser respeitado pelos demais.

Francisco (2013) comenta que a verdadeira abertura ao outro “[...]
implica conservar-se firme nas próprias convicções mais profundas, mas
disponível para compreender as do outro e sabendo que o diálogo pode
enriquecer a ambos”. Tal perspectiva, diz Leva (2016), abre caminhos para
surgir a cultura do diálogo em meio à cultura do individualismo nas práticas
sociais da contemporaneidade. No entanto, firmeza e convicção pessoais não
devem ser interpretadas como falta de flexibilidade para conviver com outros
que sustentam pontos de vista distintos sobre a realidade compartilhada. A
justiça, pode, por sua vez, ser distorcida em legalismo, o que, para Francisco
(2015b, p.23) “obscurece o valor profundo que a justiça possui”.
Diante da visão de uma justiça como mera observância da lei,
que julga dividindo as pessoas em justos e pecadores, Jesus
procura mostrar o grande dom da misericórdia que busca os
pecadores para lhes oferecer o perdão e a salvação.
Compreende-se que Jesus, por causa desta sua visão tão
libertadora e fonte de renovação, tenha sido rejeitado pelos
fariseus e os doutores da lei. Estes, para serem fiéis à lei,
limitavam-se a colocar pesos sobre os ombros das pessoas,
anulando porém a misericórdia do Pai. O apelo à observância
da lei não pode obstacularizar a atenção às necessidades que
afetam a dignidade das pessoas. (FRANCISCO, 2015b, 23)

Democracia e dignidade da pessoa humana entrelaçam-se, trazendo à
tona a exigência da participação de todos, com os seus múltiplos pontos de
vista, nas práticas de letramento em escola pública. Araujo e Pozzoli (2016, p.
107) afirmam: “Posso e devo participar; mas para construir uma sociedade
livre, justa e solidária, e para prestigiar a dignidade da pessoa.” É fundamental
que o professor consiga acolher os alunos a partir do seu valor pessoal
absoluto nas práticas de letramento, assim como de sensibilizá-los para ter
empatia para com as alteridades e para com o valor pessoal de todos os
participantes da interação. Isso nem sempre é fácil, pois, nesse contexto, há
pessoas com cosmovisões diferentes e não raro contraditórias entre si. É
comum que ocorram embates entre os pontos de vista divergentes que
emergem no diálogo. Esse embates costumam eclipsar a consciência coletiva
da dignidade humana comum a todos os participantes, especialmente quanto
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se revelam as subjetividades embasadas em cosmovisões concorrentes. É
importante que, para além das diferenças de visão de mundo, as pessoas se
percebam como sendo dotadas igualmente de dignidade pessoal, a qual
implica singularidade e liberdade de escolha para atribuir sentidos à
experiência coletiva. É assim que a “Cultura da Misericórdia” poderá ser
vitoriosa sobre a cultura do individualismo, do abuso de poder, e da exploração
dos mais fracos pelos mais fortes, a qual tem sido legitimada pelos produtos
culturais do ocidente, através da mídia globalista.
Conhecer outros modos de conceber a realidade é enriquecedor para o
ser humano e isso se dá por meio da habilidade de conviver e dialogar com as
pessoas, a partir do reconhecimento de sua alteridade. Ouvir o outro é um
comportamento que traz benefícios para todos os participantes das práticas de
letramento em escola pública. “Conviver com gente diferente faz com que
sejamos mais compreensivos, acolhedores e tolerantes” (ARAUJO e POZZOLI,
2016, p. 108). No entanto, fazer isso é trabalhoso. Leva (2016, p. 83)
reconhece que:
Muitas são as feridas que se encontram dentro do ser humano.
Ninguém quer ouvir e ninguém quer escutar. Podemos ver as
feridas do corpo, mas as feridas da alma se tornam
imperceptíveis aos nossos olhos. Podemos encontrar tempo
em ouvir as pessoas. Enquanto falam elas vão percebendo um
sentido para suas vidas. Elas estão sendo valorizadas, porque
alguém as escuta.

Conceber alguém que pensa diferente como sendo um inimigo pessoal
contraria a afirmação da dignidade humana da pessoa assim como o
reconhecimento de seu valor absoluto, de sua singularidade. O reconhecimento
da condição de liberdade própria a todo e qualquer indivíduo é fundamental
para o equilíbrio da vida social, conforme destaca Araujo e Pozzoli (2016,
p.111):
As heterogeneidades na formação e comportamento das
pessoas dão o parâmetro necessário ao balizamento para o
relacionamento social e a consideração no reconhecimento de
um para com o outro ser humano.

Reconhecer o direito das pessoas de serem elas mesmas e de
sustentarem cosmovisões diferentes e até opostas entre si, é um ato de
misericórdia nas relações sociais. Araujo e Pozzoli (2016) retrata a misericórdia
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como regedora da regra inclusiva da convivência social ao focalizar o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana como um direito que todos têm
de participar ativamente na sociedade. Para os autores, tal atitude incentiva a
universalização dos direitos humanos no Brasil, ao firmar “[...] a cultura de uma
nova pedagogia de inserção social”. Consta, no artigo terceiro da Constituição
Federal da República Federativa do Brasil de 1998, em seu inciso IV, que o
estado tem o dever de “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
Portanto, qualquer pessoa deve ser considerada digna de ser escutada, pois
todos têm o direito de falar.
Ninguém deve ficar para trás. Todos devem caminhar em
conjunto, para que se promova o bem de todos. Todos estão
incluídos. Ninguém, nenhum ser humano, deve estar excluído.
É isso o que diz a Constituição Federal, sem seu artigo
terceiro, regra que impõe um comportamento a todo o Estado
(ARAUJO E POZZOLI, 2016, p. 106).

Se todos têm o direito de falar, pode-se supor que devam ter igualmente
o direito de ser escutados e considerados em suas colocações. Com a escuta
acolhedora das leituras de seus alunos nas práticas de letramento escolares, o
professor pode afirmar a dignidade das pessoas e sensibilizar a todos para
fazer o mesmo, desenvolvendo a empatia para com as alteridades. Para ser
capaz de fazê-lo, é mister que se apresente de forma humilde e despretensiosa
diante de seus alunos, visando possibilitar o diálogo autêntico nas práticas de
letramento escolares. Essa perspectiva é coerente com a ideia de “Cultura da
Misericórdia” (FRANCISCO, 2016), em que “[...] as pessoas passam a ter rosto,
nome e sentido para viver”, pois, quando convidadas ao diálogo, “[...] buscam
referências e valores para as suas vidas” (LEVA, 2016, p. 85). A ética da
convivência e do diálogo pode beneficiar todas as pessoas participantes das
práticas de letramento em escola pública.
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CAPÍTULO 2 – O PENSAR ALTO EM GRUPO: REPENSANDO O PAPEL DO
PROFESSOR NAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO ESCOLARES
2.1 O Pensar Alto em Grupo como prática de letramento dialógica e
democrática
Nesse capítulo, apresento as características especiais do Pensar Alto
em Grupo (PAG) como prática de letramento que o difere de uma simples
conversa espontânea sobre textos. Faço isso para produzir um conhecimento
sistematizado a respeito do PAG como prática de letramento e posicioná-lo
como um instrumento pedagógico dialógico e democrático, capaz de
sensibilizar para a empatia e para o reconhecimento das alteridades dos
participantes.
O Pensar Alto em Grupo (ZANOTTO, 1995, 2016) começou como
método de pesquisa empregado para conhecer os processos de interpretação
da metáfora e, em seguida, firmou-se também como prática de letramento
dialógica e democrática nas pesquisas do GEIM – Grupo de Estudos da
Indeterminação e da Metáfora. Esta é uma prática de letramento como evento
social, em que os participantes interagem face a face enquanto procuram
resolver enigmas de interpretação oferecidos pela linguagem figurada no texto
literário. Na interação, há partilha, negociação, construção e avaliação dos
múltiplos

sentidos

resultantes

das

interpretações

que

os

diferentes

participantes fazem do texto (ZANOTTO, 1997).
Diante dos desafios de compreensão de textos literários em linguagem
figurada, Zanotto (1992) tomou a decisão de fazer uma adaptação do Protocolo
Verbal ou Pensar Alto Individual para o PAG, pois os leitores poderiam ajudarse mutuamente a compreender o texto. Ao fazer isso, deparou-se, incialmente,
com as reações negativas dos leitores em face às dificuldades de interpretação
dos textos em linguagem figurada. Sobre tais reações, diz Zanotto (2016, p.
131):
Essa reação é comum e é, provavelmente, o que afasta muitos
leitores da leitura do texto literário, pois todos nós somos
formados na concepção objetivista da leitura única, que nos dá
mais segurança. No entanto, a leitura única não propicia o
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exercício de raciocinar inferencialmente na interpretação da
linguagem figurada.

O PAG desenrola-se em uma sequência. Primeiramente, o texto é
distribuído aos participantes para que seja feita uma leitura individual,
silenciosa e introspectiva. Após a leitura silenciosa, abre-se espaço para que
os participantes compartilhem com o grupo as impressões variadas que a
leitura silenciosa do texto tenha lhes causado. Cuida-se para que a natureza do
comentário do professor coordenador do PAG não seja excessivamente
orientada, para que o participante tenha liberdade de, efetivamente, “pensar
alto” sobre o texto. Há, também, o cuidado para que não se atribua valor de
“certo” ou “errado” às leituras, pois o propósito da prática é possibilitar que
sejam construídas hipóteses de interpretação do texto por meio da interação
verbal entre os participantes e que seja avaliada pelo grupo a relevância das
interpretações construídas. Instaura-se, então, um processo de negociação,
argumentação e avaliação da relevância dos sentidos atribuídos pelos
participantes ao texto (SUGAYAMA, 2016).
Por sua característica essencial de dar voz aos leitores, o PAG é um “[...]
evento democrático de letramento no qual todos os participantes têm o direito e
o espaço para exporem suas ideias” (SANTOS, 2014, p. 76). A cooperação
entre os participantes é ativa e resulta num processo de incorporação das
leituras do outro, seja para reproduzi-las, seja para transformá-las. A produção
de uma nova leitura implica retomada de outras, e os participantes atuam
preenchendo as lacunas que se encontram no texto e nas leituras de outros
participantes. Todos atuam complementando ideias, inferindo sobre o que
leram e ouviram, com base em seu repertório pessoal. É natural que no PAG
os participantes atuem complementando as vozes, relacionando-se livremente
com os enunciados proferidos por seus pares, em uma experiência efetiva de
diálogo. Para que a concepção dialógica do PAG se realize, os leitores devem
interagir, partilhar conhecimentos, negociar e construir significados com base
em suas opiniões, experiências e crenças (ZANOTTO & PALMA, 1998).
A consequência disso é a presença de múltiplas leituras na interação, as
quais ocorrem como resultado das subjetividades em ação na construção das
leituras na prática social de letramento. O coordenador da prática de letramento
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do PAG coloca-se como alguém que está verdadeiramente interessado em
ouvir os participantes e a compreender seus pontos de vistas sobre o texto e
sobre a vida. Isso é fundamental, pois a prática de letramento do PAG
intenciona propiciar a construção de uma atmosfera de descontração,
confiança e despojamento entre os participantes. Todos são chamados a
expressar suas ideias livre e confiantemente. As ideias compartilhadas nesse
contexto apresentam traços da vida pessoal e cultural dos participantes, e até
mesmo experiências pessoais e confissões costumam vir à tona na interação.
É comum que ocorram embates de ideias nas práticas de letramento do
PAG. Esses embates costumam ser sobre crenças, valores e opiniões que os
participantes expressam, os quais são negociados e argumentados pelo grupo.
Quando isso acontece, o texto parece ter sido esquecido, pois a conversa se
distancia daquela proposta inicialmente. No entanto, o que ocorre é que esses
embates devem ser, aos poucos, acolhidos como naturais no processo do
diálogo, dado que as leituras inferenciais têm a natureza de extrapolar o dito
pelo texto. O convite para que se extrapole o que está dito no texto é percebido
por todos como produto da emergência das múltiplas vozes dos diferentes
leitores em ação na prática social. Esse fator é capaz de sensibilizar a todos
para sempre empáticos para com os outros participantes que expressam suas
leituras na interação.
No PAG, as leituras são impregnadas dos juízos de valor que se
constituíram no contexto de vida dos participantes que, aos compartilharem
suas leituras, produzem enunciados, e não meras unidades linguísticas
(FIORIN, 2008). Unidades linguísticas, segundo Fiorin (2008), são neutras de
emoções e juízos de valores. Enunciados, ao contrário, caracterizam-se por
apresentar um autor e representar uma ideia, uma postura e um significado
particulares

para

o

falante.

Eles

representam,

assim,

pensamentos,

sentimentos, emoções e juízos de valor daqueles que os proferem. O seu
sentido depende do contexto de enunciação e chama o interlocutor a emitir
uma resposta, seja ela positiva ou negativa. É uma fala que tem destinatário e
que alcança o domínio do outro, seus valores, crenças, emoções,
pensamentos, sentimentos, etc.
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Por meio da vivência do PAG, os participantes tornam-se capazes de
ouvir uns aos outros. Entretanto, pelo fato de as pessoas serem estimuladas a
compartilhar suas percepções subjetivas sobre o texto e sobre a vida social, há
a preocupação de que as interpretações e os sentidos construídos não
impliquem em subjetivismo. Mas, como no PAG ocorre um processo de
construção intersubjetiva de significados, as subjetividades são restritas pela
objetividade que emerge na discussão por meio da intersubjetividade. É
comum que no PAG o leitor venha a fazer “[...] adivinhações por
processamento top-down, muitas vezes sem relevância” (ZANOTTO, 2016, p.
129). Isso significa que, ao ler um texto, o participante projeta suas
experiências pessoais, crenças e opiniões sobre o texto, o que pode ofuscar o
texto em si e, em alguns casos, até a silenciá-lo por completo, impedindo que
uma leitura adequada se faça. No entanto, quando o foco da prática de
letramento é a sensibilização para a empatia, o estabelecimento de conceitos
elaborados pelo grupo se torna algo secundário ao reconhecimento mútuo das
alteridades dos leitores.
O PAG caracteriza-se por ser uma prática de letramento empregada
para a leitura de textos em geral, que constitui um desafio para o leitor e para o
professor, especialmente em sala de aula. Tal desafio, no entanto, costuma ser
favorável para a formação integral dos alunos, possibilitando que se
sensibilizem para ser empáticos e que reconheçam as alteridades, devido à
necessidade de conviver com os confrontos que se manifestam entre a palavra
própria e a do outro na interação. Isso costuma ser positivo, porque a partir
dessa necessidade todos passam a se esforçar para ouvir e compreender as
ideias dos outros. Por meio desses esforços vão sendo construídas redes de
significações (SANTOS, 2014) que possibilitam a construção coletiva dos
significados do texto e da vida, o que se dá de forma única e criativa no evento
do PAG. O acolhimento das múltiplas leituras pelos participantes, portanto,
costuma resultar no engajamento do grupo no exercício de colaborar, por meio
da argumentação, para a construção de significados coletivos. Os sentidos
individuais compartilhados na interação virão a constituir uma rede de
significações construídas colaborativamente pelos participantes do PAG.
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A isso se dá o nome de coconstrução do raciocínio (PONTECORVO,
2005). Procurando clarear o conceito de Pontecorvo (2005), Santos (2014, p.
71) explica que a coconstrução do raciocínio é como “um pensar em conjunto”.
No PAG, esse fenômeno se manifesta por encadeamento de argumentos do
pensamento coletivo (PONTECORVO, 2005), fruto da contribuição dos
interlocutores no ato de argumentar. Entretanto, a essência da coconstrução
coletiva de raciocínios não é o desenvolvimento das argumentações, isto é,
não se trata apenas de um interlocutor completar a palavra do outro
aleatoriamente. Isso porque se instaura também um processo de pertinência
(PONTECORVO, 2005) em que os participantes constantemente avaliam
intuitivamente a relevância dos enunciados de seus pares para a leitura do
texto e da vida.
A coconstrução dos raciocínios e as consequentes redes de significação
que emergem da negociação intersubjetiva dos sentidos do texto resultam de
uma revisão do funcionamento da estrutura conversacional (PONTECORVO,
2005) usual nas práticas de letramento (SUGAYAMA, 2016). A colaboração e o
engajamento de todos na construção coletiva de sentidos é um elemento do
PAG como prática de letramento que proporciona que os participantes
transformem suas concepções a respeito do que o letramento deva ser, assim
como as suas concepções de mundo, de si mesmos e do outro. A mudança de
concepções costuma se converter em uma efetiva mudança de comportamento
por parte das pessoas, resultado da reflexão cuidadosa sobre processos de
leitura e letramento, opiniões, ideologias, crenças e outras temáticas
pertinentes à vida social dos participantes. Sugayama (2016, p. 401) confirma
que no PAG há uma revisão dos padrões de comportamentos atribuídos
tradicionalmente para professores e alunos nas práticas de letramento
escolares:
No que se refere ao Pensar Alto em Grupo, a ideologia que se
instaura ao dar, acolher e legitimar a voz dos alunos e suas
subjetividades é justamente a de resistir à prática de leitura
escolar dominante de maneira a empoderá-los a partir da
construção de identidades mais protagonistas. O PAG coloca
em foco a natureza estética do texto, procurando integrá-la à
sua natureza intelectual.
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Oportunizar aos alunos a percepção do texto como obra de arte é
fundamental para a transformação das práticas de letramento na escola, pois
assim é possível perceber a leitura como uma atividade essencialmente
criativa. Isso evidencia o elemento de responsividade dos leitores do PAG
como prática de letramento, pois o texto solicita dos participantes uma resposta
nova, ainda inexistente. Os participantes abrem mão, contudo, de buscar
respostas definitivas, tanto para o texto, como para a vida. Essa interatividade
do PAG permite que o texto se realize como matéria “viva” para a comunicação
entre a produção artística e cultural humana e os participantes, o que favorece
a sensibilização para a empatia e o reconhecimento das alteridades de todos.
A interação verbal, fenômeno social que se realiza pelas enunciações dos
falantes, constitui-se em uma troca de experiências, e não é raro que as
pessoas confessem fraquezas, exponham dúvidas, demonstrem a sua
fragilidade, fruto de sua singularidade humana. “À medida que a prática do
PAG avança, se desenrola um diálogo do eu com os outros e do eu consigo
próprio” (SANTOS, 2014, p. 68).
O PAG promove consenso e, ao mesmo tempo, evidencia contradições.
Por isso, é lugar de busca por solução de conflitos, busca por acordo, mas é
também espaço de luta, combate e oposição de ideias. Ninguém tem licença
para ficar alheio. Os próprios participantes convocam-se mutuamente a se
posicionarem, a participarem, a oferecerem a sua contribuição para a solução
dos conflitos identificados na prática social. Assim, o PAG exige do
coordenador proponente que atue como um pesquisador de sua própria ação
como agente de letramento, que se observe em ação. Sendo uma prática que
tem sido proposta por pesquisadores que são também professores, o sucesso
do evento e da vivência depende primordialmente das habilidades dialógicas
do professor, de sua abertura ao outro. Por conta do papel que o ensino
tradicional de leitura lhe impôs desde sempre (e continua a impor) – o de ser
um transmissor dos sentidos que já estariam localizados no texto –, colocar-se
como mais um participante da prática de letramento do PAG configura-se como
o maior desafio para que todo o potencial dessa prática inovadora se realize
efetivamente.
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2.2. O agente de letramento no Pensar Alto em Grupo e a necessidade de
construção de um novo perfil para o professor de leitura nas práticas de
letramento na escola
Nas pesquisas que contribuíram para a construção do PAG como prática
de letramento foram levantadas as ações e habilidades que o professor e
coordenador das vivências deve ser capaz de desenvolver para que se
construa a identidade da prática de letramento. Segundo Zanotto e Sugayama
(2016), tais são: ter disponibilidade para o diálogo, estar aberto para acolher as
múltiplas leituras que emergem na interpretação dos textos, despojar-se do
poder de autoridade interpretativa e controlador de turnos de fala na interação
verbal, ouvir e afirmar as vozes dos participantes, mediar o processo de
construção de leituras dos participantes e permitir que eles sejam mediadores
uns para os outros, possibilitar a construção de raciocínios coletivos, coordenar
as vozes dos participantes para que todos tenham espaço para falar e para
serem ouvidos, estimular que se reflita sobre a relevância das leituras
construídas, entre outras. Muitas dessas ações são capazes de sensibilizar a
todos para a experiência da empatia, estimulando o reconhecimento das
alteridades e da dignidade das pessoas dos leitores que participam da prática
letrada e têm o potencial de harmonizar as relações sociais na escola pública,
por meio da solução dialogada de conflitos emergentes na interação verbal.
Estar aberto para o diálogo pode significar reconhecer a possibilidade de
se construírem novas ações pelos participantes, por meio da elaboração
discursiva que se vê realizar na prática de letramento. Isso ocorre como efeito
do processo dialógico, o qual, segundo Zanotto e Sugayama (2016), “[...]
privilegia a reflexão em múltiplas dimensões relacionais entre o eu e o outro:
leitor/autor e leitor/leitores mediados pelo texto, entre outras possibilidades”.
Para isso, o coordenador das práticas do PAG deve realizar-se como agente
de letramento (KLEIMAN, 2006), ou seja, como alguém que reconhece que
todos os participantes são “sujeitos do conhecimento” (SANTOS, 2014, p. 75).
Assim sendo, deve articular interesses coletivos e individuais, exercendo a
liderança, para que os participantes se interessem pela prática do PAG e para
que reconheçam seus benefícios. Por isso, deve ser alguém que se dedica a
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agir socialmente por meio da leitura, para que o leitor perceba que a atividade
tem “[...] alguma função real na sua vida social” (KLEIMAN, 2009, p. 25). Para
isso, precisa reconhecer os participantes como “[...] agentes capazes de
responder favoravelmente aos desafios impostos pela vida” (TINOCO, 2010, p.
205). Motivar o grupo a encontrar melhores respostas e explicações mais
fundamentadas para os enigmas identificados no processo de interpretação do
texto não significa que todas as leituras serão automaticamente aceitas, dado
que a relevância das leituras emergentes será avaliada intersubjetivamente
pelo grupo, na prática de letramento. O estabelecimento de um autêntico
diálogo tem o potencial de despertar os participantes para a experiência da
empatia, através da qual todos se reconhecem em suas alteridades.
Para que o agente de letramento do PAG consiga promover a
sensibilização para a empatia, é preciso que ele ouça, afirme e valide as vozes
de todos os participantes. Para isso, estratégias como o revozeamento (O’
CONNOR & MICHAELS, 1996), o marcador de inferência autorizada
(PONTECORVO, 2005) e as perguntas abertas (MACKAY, 2001),

podem

servir para estimular o debate empático e a coconstrução dos raciocínios. Ao
revozear a fala do outro, o agente de letramento coloca-o como o autor da
enunciação revozeada, ou seja, enfatiza que é o outro o originador da ideia; o
marcador de inferência autorizada consiste em ligar a sua enunciação à do
falante anterior e fazer uma inferência, a qual crê ser autorizada pelo
participante originador da ideia e, fazer perguntas abertas tem por finalidade
alcançar uma melhor compreensão dos pontos de vista dos participantes.
O revozeamento (O’ CONNOR & MICHAELS, 1996) ocorre quando um
participante interage com a palavra de outro e a reelabora. Essa é uma
estratégia que o agente de letramento pode utilizar para ampliar a palavra do
outro, para que todo o grupo a considere. De um modo particular, o agente de
letramento do PAG pode se valer desse recurso para tornar própria a palavra
do outro, retomando a enunciação original, criando alinhamentos e oposição na
argumentação e valorizando a contribuição do participante. Fazer isso não
consiste em mera repetição, dado que o revozeamento implica uma
reenunciação da fala do outro. Trata-se de intencionalmente procurar
influenciar e legitimar essa fala, demonstrando que houve escuta. Essa
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estratégia legitima e valoriza a palavra do outro e o outro por meio de sua
palavra, pois dá relevância para as ideias do falante. O resultado disso pode vir
a ser avanço ou mudança de sentido na discussão (SANTOS, 2014).
O Marcador de Inferência Autorizada (PONTECORVO, 2005) é uma
estratégia que se baseia na escuta atenta à fala do outro. Tem por objetivo
validar a sua voz. O ouvinte deve ligar a sua fala à da pessoa que se
manifestou anteriormente e fazer uma inferência, que eleve e reconheça a fala
do outro a quem se refere. Esse recurso é, por si só, uma afirmação da
alteridade de ambos os interlocutores que, através de suas ideias, relacionamse entre si de modo solidário. Sobre o conceito de inferência, Koch (1997)
afirma:
Basicamente se entende por inferência aquilo que se usa para
estabelecer uma relação não explícita no texto, entre dois
elementos desse texto. As inferências surgem de uma
necessidade e do conhecimento de mundo do leitor (ouvinte)
(KOCH, 1997, p. 70).

Segundo Silva (2008, p. 24), “[...] as perguntas abertas são aquelas que
têm como objetivo estimular o interlocutor a formular respostas com suas
próprias palavras”. Dá ao grupo a possibilidade de expressar suas ideias e
refinar seus argumentos sobre uma variada gama de temas em discussão na
prática de letramento. As perguntas abertas servem para estimular os
participantes

a

falarem

livremente,

assim

como

a

pensarem

mais

profundamente sobre alguma questão. Elas são um convite às pessoas para
que pensem sobre o que não haviam pensado antes ou sobre o que evitavam
pensar, pondera Mackay (2001). Perguntar a opinião das pessoas e estar
preparado para ouvir suas respostas poderá fazer com que essas pessoas
sintam que suas ideias foram valorizadas. No entanto, Mackay (2001) alerta
que devemos ter o cuidado de considerar verdadeiramente o que o falante está
dizendo, quando lhe fazemos perguntas abertas. Isso quer dizer que, antes de
fazer uma pergunta aberta, o agente de letramento precisa se questionar sobre
como o participante poderá receber a sua formulação. Ao formular perguntas
abertas, o agente de letramento infere com base nas palavras e no modo de
falar dos participantes, e deve cuidar para que tais inferências venham a validar
as vozes dos participantes.
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Há uma infinidade de recursos para emprego com a finalidade de
sensibilizar para a empatia e afirmar as alteridades dos participantes das
práticas de letramento em escola pública. Ao utilizá-los, o agente de letramento
e coordenador da vivência do PAG torna-se mediador do processo de
construção das leituras dos participantes. Essa é outra atribuição básica para o
agente de letramento nas práticas do PAG. No entanto, isso não basta: é
preciso que ele permita que outros participantes atuem da mesma forma uns
para com os outros. Isso acontecerá naturalmente nas práticas do PAG, e o
coordenador das vivências precisa estar atento para que a sua ação estimule
outros participantes a fazerem perguntas e a assumirem a condução dos rumos
da interação, visando à construção conjunta e colaborativa das leituras. Isso
possibilitará conhecer os posicionamentos dos participantes sobre as ideias
que emergirem na prática social de letramento. Orquestrar as vozes dos
participantes para que todos tenham a oportunidade de falar e serem ouvidos é
outro atributo indispensável para o coordenador da vivência do PAG. Ele
precisa estar atento ao envolvimento e à atuação de todos os participantes,
procurando evitar que algum participante dirija a interação de modo a
desprivilegiar outros participantes e suas leituras.
O reconhecimento da alteridade é fator constitutivo da linguagem e,
consequentemente, dos diferentes sujeitos (ZANOTTO E SUGAYAMA, 2016).
Assim sendo, o agente de letramento deve ter conhecimento e estar consciente
disso, o que significa ter a noção de que toda compreensão implica juízo de
valor:
O ouvinte ou o leitor, ao receber e compreender a significação
linguística do texto, adota, ao mesmo tempo, em relação a ele,
uma atitude responsiva ativa: concorda ou discorda, total ou
parcialmente; completa; adapta; etc. (FIORIN, 2008, p. 6).

A ação dialógica e aberta ao outro do agente de letramento nas práticas
Pensar Alto em Grupo pode contribuir de forma empírica para sensibilizar a
todos para serem empático uns para com os outros nas práticas de letramento
na escola. O compromisso de oportunizar a formação da consciência individual
de todos e de cada um dos participantes se alinha, assim como com o
compromisso do professor com a sua própria formação integral como agente
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de letramento, enquanto pessoa humana digna e responsável. Nas palavras de
Zanotto e Sugayama (2016, p. 11):
Forma-se, portanto, um novo perfil para o professor como
agente de letramento (KLEIMAN, 2006) e para o aluno como
protagonista na construção dos sentidos, pois as ações do
primeiro acolhem e legitimam as do segundo, o qual, por sua
vez, também é transformado pelo conhecimento construído na
relação com o(s) outro(s).

Ao contribuir, apoiada e inspirada pelas contribuições anteriores de
minhas colegas do GEIM, para iluminar o perfil do agente de letramento nas
práticas do Pensar Alto em Grupo, defendo que tais ações e habilidades sejam
desenvolvidas, não apenas pelos professores empenhados no ensino de leitura
em língua materna, mas também pelos que atuam em outras disciplinas que se
valem do letramento como estratégia de aprendizagem. É essencial para a
formação integral dos alunos que as práticas de letramento em todos os
âmbitos de conhecimento sejam dialógicas, e que não haja submissão
intelectual imposta por meio de relações de poder definidas institucionalmente.
Isso pode permitir que a relação de todos com o conhecimento seja mais ampla
e esteja atenta, primordialmente, à formação de pessoas capazes sensíveis e
empáticas para com as outras nas práticas de letramento e na vida social de
um modo geral.

73

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA
Neste capítulo apresento a metodologia adotada nesta pesquisa. No
primeiro subitem, abordo o paradigma de pesquisa do interpretativismo em
contraste com o paradigma positivista. Argumento sobre as vantagens da
abordagem metodológica interpretativista para alcançar os objetivos desta
pesquisa. No segundo subitem, descrevo o PAG, fenômeno híbrido que é
simultaneamente prática de letramento e método de pesquisa, e justifico a
escolha da pesquisa-ação como estratégia de pesquisa. Explico, também, o
fundamento teórico do trabalho com grupos focais. No terceiro subitem,
apresento o contexto de pesquisa, os participantes e os textos.
3.1 A Pesquisa Qualitativa Interpretativista
O quadro metodológico de pesquisa em que este trabalho se insere é o
do paradigma de pesquisa qualitativa interpretativista (ERICKSON, 1986), que
se ocupa em ouvir as vozes dos participantes das práticas sociais investigadas
(MOITA LOPES, 2006). O pesquisador é visto como sujeito integrado na
prática discursiva, sendo, ao mesmo tempo, analista. Nessa concepção, os
resultados descritos pela pesquisa são concebidos como entrelaçados com a
compreensão do pesquisador dos fatos sociais que são tema de estudo.
Kuhn (1962) define os paradigmas como as diversas formas de ver o
mundo. Para o autor, a ciência evolui em etapas, e há uma fase de
normalidade e consenso e uma fase de crise e rupturas. Divan & Oliveira
(2008) conceituam paradigma como um “[...] modelo de ciência que serve como
referência por um determinado período” e que, no período seguinte, parece
insuportável aos cientistas, gerando uma crise que leva a uma mudança de
paradigma. Santos (2003) aponta duas vertentes principais de ciência: o
paradigma quantitativo positivista e o paradigma qualitativo interpretativista.
Segundo Denzin & Lincoln (2000), a pesquisa qualitativa foi inaugurada
nas Ciências Sociais entre os anos 20 e 30. Filstead (1979) aponta que os
primeiros exemplos de pesquisas interpretativistas surgiram no final dos anos
60, e pontua que, mais do que diferença de técnicas de coleta de dados, os
dois paradigmas sintetizam diferentes formas de se olhar e abordar o fazer
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científico. Essa diferença, segundo o autor, funda-se na divergência filosófica
entre duas escolas: o realismo e o idealismo. Enquanto o paradigma
quantitativo se funda nos pensamentos mecanicistas e positivistas das ciências
naturais, o paradigma qualitativo entende a realidade social de um ponto de
vista “[...] que pressupõe uma visão evolutiva e negociada da ordem social”
(DIVAN & OLIVEIRA, 2008, p. 189).
Ocorre, na tradição interpretativista de pesquisa em relação ao
paradigma positivista, uma “problematização sobre a autoridade da produção
científica” (MOITA LOPES, 1994). Os críticos do paradigma interpretativista de
pesquisa questionam a cientificidade desse modo particular de fazer ciência,
debruçando-se especificamente sobre os critérios positivistas de produção
epistemológica que se coloca discursivamente como sendo o “modo correto”
pelo qual o conhecimento deva ser construído. Essa concepção acaba por
marginalizar outros modos de fazer ciência, entre eles o interpretativismo.
Moita Lopes (1994) pontua que é possível que um grupo de pesquisadores
considere inaceitáveis certos tipos de investigação pelo fato de contrariarem a
tradição epistemológica que defendem. Isso pode ocorrer no caso dos
postulantes da pesquisa positivista em relação aos praticantes da pesquisa
interpretativista. Muitos pesquisadores alinhados com os ideais positivistas
questionam a “cientificidade” das pesquisas praticadas pelos interpretativistas
considerando que não estão adequadas aos critérios de cientificidade que
consideram válidos.
É preciso, por isso, deixar claros os critérios próprios da produção de
conhecimento em pesquisa qualitativa interpretativista, para que não se incorra
no erro de interpretá-la como “pseudociência”. No paradigma interpretativista,
abandona-se a busca por um critério científico “universal”, traço próprio da
tradição positivista. A situacionalidade, tanto da pessoa quanto do objeto
produzido, invalida, para os interpretativistas, o argumento de que seja viável
alcançar tal “distanciamento crítico” em pesquisa, como idealizado pelos
pesquisadores

positivistas.

Nesse

paradigma,

o

pesquisador

precisa

demonstrar metaconhecimento sobre seu processo de investigação. Precisa,
também, ser capaz de ouvir as críticas sobre a sua pesquisa de forma aberta e
humilde, pois a ciência é concebida como algo que se faz por meio da revisão
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e transformação das velhas formas de discurso (MOITA LOPES,1994). Nessa
tradição de pesquisa, a linguagem é vista como elemento constitutivo chave
para a construção do mundo social e como meio de encontrar soluções para
conhecer e explicar a realidade. Consequentemente, ao procurar imergir nos
múltiplos universos subjetivos dos atores sociais das práticas pesquisadas, o
pesquisador interpretativista esbarra, necessariamente, em questões “[...]
concernentes a poder, ideologia, história e subjetividade” (MOITA LOPES,
1994: 331), pois sua fala se configura como um efeito de sua posição subjetiva.
A operação científica para o interpretativismo é vista, portanto, como
inerentemente subjetiva, como uma construção social particular; uma forma
particular de representar a experiência humana por meio da linguagem (MOITA
LOPES, 1994).
No modelo qualitativo interpretativista, assume-se que as ciências
sociais devam possuir epistemologia e metodologia próprias. Os postulantes do
interpretativismo não crêem ser possível que haja um distanciamento
intelectual pleno entre o pesquisador e a pesquisa. Isso porque, para o
interpretativismo, os pesquisadores estarão, necessariamente, implicados
socialmente no trabalho que realizam, dado que nenhum tipo de produto
cultural pode ser realizado fora de um contexto social e histórico específico, e
que a ciência passa a ser vista como produto cultural humano. O estudo dos
fatos sociais, para o interpretativismo, exige que o cientista se valha de
métodos

qualitativos,

dado

que

os

métodos

quantitativos,

para

os

interpretativistas, não informam adequadamente sobre as realidades humanas.
A razão para isso está no comportamento humano que, sendo subjetivo, exige
que o estudo das Ciências Sociais procure considerar as subjetividades e a
construção de sentidos dos envolvidos pesquisados, enquanto busca uma
compreensão dos fatos sociais, pois, se o ser humano está constantemente
produzindo significados sobre o mundo social do qual faz parte, ele o faz
enquanto interpreta e reinterpreta o mesmo mundo com base em sua
experiência subjetiva.
Garfinkel (1967) demonstrou que o que faz com que as pessoas
percebam um evento social como normal é de ordem social, e não cognitiva. A
intenção da abordagem qualitativa interpretativista de pesquisa é, portanto,
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criar uma narrativa que inclua os aspectos culturais da realidade social
pesquisada, para compreender os enunciados dos participantes. Para que isso
seja feito, a pesquisa qualitativa preza pela generalização analítica dos dados
retirados da vida cotidiana. A pesquisa qualitativa interpretativista pode ser
concebida como o “[...] estudo dos processos de interpretação que utilizamos
em nossa vida de todo dia para dar sentido a nossas ações e às dos outros”
(SCHÜTZ, 1970, p. 11). Não se trata, portanto, de apenas um novo paradigma
científico, pois o paradigma qualitativo interpretativista é, sobretudo, social
(SANTOS, 2003). Os significados, resultantes das experiências particulares
dos múltiplos atores sociais, são construídos intersubjetivamente, pois,
segundo Moita Lopes (1994, p. 331), “[...] o significado não é resultado de
intenção individual, mas de inteligibilidade interindividual”. “É, aqui, que entra o
conceito de cultura” (BAUMAN, 2012, p. 292). A cultura é vista, por Bauman
(2012, p. 293), como “[...] uma adaptação à realidade dura, inflexível, que só
pode se tornar utilizável caso adaptada”. De acordo com ele, para que tal
adaptação ocorra de modo criativo é preciso questionar o paradigma positivista
a respeito da “[...] realidade transcendental, suprema e esmagadora” (Idem, p.
293). Isso faz com que o paradigma interpretativista - em que todo
conhecimento é visto como autoconhecimento (DIVAN & OLIVEIRA, 2008) valorize o conhecimento de senso comum por suas melhores relações com a
vida prática.

3.2 O PAG como método de pesquisa, a pesquisa-ação e os grupos focais
O PAG nasceu como uma adaptação feita por Zanotto (1992) do método
introspectivo de pesquisa Pensar Alto (Ericsson e Simon, 1984). Também
chamado de Protocolo Verbal, o Pensar Alto foi muito utilizado nas pesquisas
em Psicologia Cognitiva, por permitir observar as sequências de pensamentos
das pessoas enquanto realizavam uma tarefa. Foi Cavalcanti (1989) a primeira
a utilizar o método na pesquisa em leitura, na área da línguística aplicada no
Brasil, e influenciou o trabalho de Zanotto (1988, 1992).
Zanotto (2014) relata que obteve resultados frustrantes para si e para os
participantes de sua pesquisa quando utilizou o Protocolo Verbal como método
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de pesquisa. Em uma metapesquisa sobre o Protocolo Verbal em parceria com
Cavalcanti (CAVALCANTI e ZANOTTO, 1994), a autora obteve resultados que
indicavam que o método não se adequava bem aos objetivos de sua pesquisa,
entre eles, o de conhecer os processos mentais de compreensão da metáfora.
Foi quando a autora resolveu fazer uma adaptação e propôs uma discussão
em grupo com a finalidade de deixar os participantes mais à vontade para
compartilhar seus pontos de vista sobre as metáforas.
Tal opção se deu, pois, para a realização da pesquisa empírica, e o PAG
foi considerado instrumento adequado para “[...] tornar visíveis os processos
interpretativos da metáfora” (ZANOTTO & SUGAYAMA, 2016). Tal contribuição
se mostrou efetiva, principalmente, para as pesquisas que procuravam
encontrar meios para estimular o desenvolvimento de habilidades de leitura
crítica e reflexiva no contexto do ensino de língua materna e estrangeira.
O PAG vem sendo utilizado como método de geração de dados para
pesquisa pelos pesquisadores do GEIM – Grupo de Estudos da Indeterminação
e da Metáfora – desde 1995, como se nota nos trabalhos de Zanotto (1995,
2010, 2014), Nardi (1999), Santa Bárbara (2007), Sugayama (2011), Santos
(2014), Lemos (2005), Kobashigawa (2011), Marcondes (2016), entre outros.
Tal uso foi consolidado pelas pesquisas de Zanotto (1995), Palma (1998) e
Nardi (1999), que se valeram simultaneamente do Pensar Alto individual e do
PAG e obtiveram evidências de que a leitura em grupo era mais produtiva do
que a individual. Assim, apesar de ter partido das pesquisas cognitivas, o PAG
caracteriza-se como um método de pesquisa sociocognitivo, dada a dimensão
social do letramento (GEE, 1991 e STREET, 1996).
Ao se estabelecer o PAG como método principal de pesquisa dos
estudos do GEIM, apareceram dificuldades derivadas da inadequação dos
pesquisadores

para

apresentar

o

comportamento

apropriado

para

o

coordenador do PAG, já conhecido com mais clareza pelas pesquisadoras que
se valeram também do Protocolo Verbal. Nardi (1999) e Palma (1998)
apresentavam uma noção do comportamento do coordenador do PAG que era
influenciada por seus trabalhos anteriores com o Protocolo Verbal ou com o
Pensar Alto individual.
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Nardi (1999) e Palma (1998) tiveram o cuidado de não interferir no
pensamento do participante, pois, como pesquisadoras, estavam interessadas
em conhecer os processos mentais que se estabeleciam nos leitores enquanto
procuravam compreender um texto. As pesquisadoras que não tiveram a
experiência com o Pensar Alto individual, no entanto, não costumavam
apresentar o mesmo comportamento e “[...] trouxeram para as primeiras
vivências o modelo da prática tradicional de leitura” (ZANOTTO, 2014, p. 214).
A prática tradicional de leitura configura-se como monológica e autoritária, pois
o professor costuma dirigir os turnos da interação e outorgar-se, mesmo que
nem sempre de modo consciente, o papel de autoridade interpretativa do texto.
Estabeleceu-se, portanto, um problema de conflito entre a teoria e a
prática. Os professores estavam, embasados por teorias dialógicas de leitura,
procurando formas de apoiar a formação de leitores críticos, reflexivos, ativos
e, ao agir inconscientemente de acordo com o modelo tradicional de ensino de
leitura, acabavam por tolher e desqualificar as leituras de seus alunos. O
resultado que alcançavam era, naturalmente, frustrante para si e para os
participantes. Zanotto (2014, p. 216) explica esse fenômeno:
Em suma eles trazem esse modelo por terem participado de
práticas objetivistas e terem internalizado suas convenções.
Essa prática é um pré-construído, herdado e passado de forma
transgeracional, da qual não temos consciência, e que, por
isso, exige um trabalho de conscientização e desconstrução
para ser possível construir outro modelo. Daí a necessidade,
muitas vezes, de realizar uma pesquisa-ação sobre a própria
prática para poder transformá-la.

Foi então que o PAG passou a ser utilizado como método de pesquisas
que se caracterizavam pelo desenho da pesquisa-ação, em que a intenção do
pesquisador e professor era a de observar-se em ação para, por meio da
reflexão advinda dessa observação, transformar comportamentos que estavam
em dissonância com a concepção de mundo e de educação que sustentavam e
procuravam praticar. Muitos pesquisadores trabalharam com o PAG como
método de pesquisa em pesquisa-ação: Macedo (2011), Kobashigawa (2011),
Pozzeti (2007), Santa Bárbara (2007), Silva (2008), Lemos (2005), entre outros.
Tais pesquisas demonstraram a necessidade de se produzir conhecimento que
servisse de apoio para a reformulação das ações do professor de leitura em
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sala de aula. Havia necessidade também de formar agentes de letramento
aptos a pensar a leitura de forma dialógica e responsiva à vida social. Portanto,
o PAG mostrou-se “[...] uma prática social muito complexa que exigia uma total
reformulação ou reconfiguração das ações do professor” (ZANOTTO, 2014, p.
216). Descobriu-se que, ao pesquisador que se propusesse a ser coordenador
das vivências do PAG, não bastaria dar voz à pessoa do leitor; ele deveria
saber ouvir, legitimar essa voz, ampliá-la para o grupo, orquestrar as vozes dos
participantes, mediar a construção das leituras e permitir que os participantes
fossem mediadores uns para os outros (ZANOTTO, 2014).
Isso se traduzia em uma mudança de comportamento do professor, que
só poderia se efetivar por meio da pesquisa-ação. A pesquisa-ação é uma
estratégia de investigação adotada por professores que analisam suas próprias
práticas, para construir uma reflexão crítica sobre seu o agir cotidiano em sala
de aula, o qual, não raras vezes, se realiza de modo irrefletido. A ideia de fazer
pesquisa-ação foi proposta por Lewin, no início dos anos 40, que defendia que
era preciso que professores pesquisassem suas próprias práticas para
transformar a realidade educacional da época. Tais ideias surgiram como
alternativa para uma produção de conhecimento em educação que em nada se
relacionava com ação social (LISITA, ROSA E LIPOVETSKY, 2001).
Os pesquisadores do GEIM que trabalharam com a pesquisa-ação
propuseram vivências de leitura de diferentes textos com um grupo focal de
cinco ou mais alunos em quatro a seis eventos do PAG. Nos grupos focais há
um clima liberal, que facilita a expressão de experiências e opiniões. No
entanto, um grupo focal caracteriza-se por manter um foco em mente: não são
pessoas que estão à deriva, somente conversando. Há um foco de estudo,
nesse caso estabelecido por meio do texto escolhido para ser interpretado.
Kemmis (1985) concebe a pesquisa-ação como um instrumento de
autorreflexão, dado o objetivo dos pesquisadores que a realizam: melhorar
suas práticas, buscando compreender suas ações juntamente com o contexto
social em que atuam. Kincheloe (1997), por sua vez, diz que a pesquisa-ação
instrumentaliza a reflexão crítica do professor por possibilitar que ele faça uma
autoanálise transformadora que fornece “[...] o aparato para a espécie humana
ver a si mesma” (KINCHELOE, 1997, p. 186). Cavalcanti e Moita Lopes (1991)
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concordam que a pesquisa-ação é uma forma de engajamento político-social
dos professores que a realizam. Nela são tecidas reflexões com a finalidade de
produzir saberes singulares, resultado do ponto de vista de um ou mais
participantes da prática social investigada.
É preciso que, ao fazer pesquisa ação com grupos focais, o professor se
valha de estratégias que lhe possibilitem equilibrar a formalidade e a
informalidade na prática social. Flick (2009, p. 189) deixa claro que o trabalho
com os grupos focais tem o poder de revelar, “[...] tanto os significados
supostos pelas pessoas no tópico de discussão como a maneira pela qual elas
negociam esses significados”. Além disso, os grupos focais são geradores de
“diversidade e diferença” e “[...] revelam a natureza dilemática dos argumentos
cotidianos” (FLICK, 2009, p. 189). Fazer pesquisa com grupos focais mostrouse uma ferramenta interessante para se observar como uma leitura é
construída e como sofre mudança após o debate em grupo, dado que a análise
dos dados se dá numa perspectiva pragmática, em que os enunciados ocupam
o foco da análise (FLICK, 2009).
A interação social, diz Psathas (1995), tem sido um fenômeno de
interesse para estudiosos da vida social. Coloco-me na interação do grupo
focal na perspectiva de participante como observador (KAWULICH, 2005), em
que o pesquisador se vê como membro do grupo que sabe que ele está
pesquisando o contexto, as atividades e o comportamento dos participantes.
Valho-me, para isso, dos estudos das práticas cotidianas por meio da gravação
e transcrição das gravações (HAVE, 2004). Sacks acrescenta que gravar é
uma tarefa importante, pois permite ao analista observar um fenômeno tantas
vezes quantas forem necessárias e “[...] porque os outros podem olhar para o
que estudei e discordar de mim” (SACKS, 1984, p. 26).

3.3 Descrição do contexto de pesquisa, das vivências, dos textos e dos
participantes
As vivências do PAG (ZANOTTO 1992, 1995, 2014, 2016) foram
realizadas por mim com a participação colaborativa de 6 (seis) alunos da
escola em que trabalho, todos do 9º ano do Ensino Fundamental de 2016,
localizada na cidade de Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Eu a escolhi por
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ser a escola em que sou professora efetiva de língua estrangeira, inglês. Os
nomes fictícios atribuídos aos alunos foram: Ana Clara, Matheus, Vitória,
Amanda, Pedro e Esther. Eles tinham entre 14 e 15 anos, quando
experienciaram a vivência, e eram meus alunos desde o segundo semestre de
2015.
A escola em que trabalho é localizada em um bairro central, que recebe
um público de classe média e classe média baixa. É considerada a melhor
escola pública da cidade. Quando da pesquisa, eu lecionava para quatro
turmas de 9º ano, todas no turno vespertino. Três delas eram constituídas de
uma média de 35 alunos, e uma delas tinha por volta de 20 alunos. As
vivências do PAG com o grupo de 6 alunos ocorreram de março a novembro de
2016 e totalizaram 6 encontros.
O primeiro encontro foi feito em 14 de março de 2016, durante a aula de
história do grupo, em que os alunos receberam, pela primeira vez, autorização
de minha colega professora para que saíssem de sua aula e participassem da
pesquisa. Assim, reunimo-nos na biblioteca da escola e formamos o nosso
grupo focal de leitura: eu e os seis alunos. Na primeira vivência foi escolhido
por mim um poema de Emily Dickinson, lido em inglês e em sua versão
traduzida. O critério de escolha do poema foi porque eu me interessava,
inicialmente, por investigar se o PAG poderia servir como ferramenta de
ensino-aprendizagem de inglês instrumental. A vivência teve a duração de 23
minutos e 36 segundos.
A segunda vivência ocorreu em 13 de junho de 2016. Estavam
presentes apenas as 4 (quatro) meninas, pois os 2 (dois) meninos haviam
faltado à aula. Nessa vivência, acabamos não conversando sobre o poema,
pois havia acontecido uma situação controversa em sala de aula, sobre a qual
os participantes decidiram conversar. Os participantes conversaram sobre
temas presentes em sua vida social, como: estupro, comportamento social de
homens e mulheres, violência, namoro, gravidez na adolescência, entre outros
temas que as participantes consideraram relevantes para elas no momento.
Essa vivência durou 25 minutos e 23 segundos.
A terceira vivência foi em 19 de setembro de 2016. Estiveram presentes
todos os integrantes do grupo focal. O texto inicial foi retomado, assim como os
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sentidos construídos intersubjetivamente na primeira vivência. Os pontos que
ainda haviam ficado controversos nos sentidos construídos na primeira vivência
foram rediscutidos, revisitados e reinterpretados. Houve, também, avaliação do
grupo sobre a vivência do PAG e sobre as contribuições que essa prática de
letramento pode oferecer à prática em sala de aula. Essa vivência teve duração
de 29 minutos e 15 segundos.
A quarta vivência foi realizada em 24 de outubro, e teve a duração de 32
minutos e 49 segundos. Nesse dia, cada um dos participantes sugeriu para os
outros a leitura de um poema de sua escolha, e o grupo decidiu qual seria o
poema a ser discutido primeiramente. Assim, foi interpretado o poema
“Verdade”, de Carlos Drummond de Andrade, escolhido pela participante Ana
Clara.
A quinta vivência foi em 7 de novembro e teve a duração de 37 minutos
e 24 segundos. Foi realizada uma entrevista em grupo, em que os participantes
avaliaram a experiência vivida até o momento durante os eventos de leitura e
discussão, assim como a experiência escolar deles. Discorreram sobre as
práticas escolares a que estão submetidos, professores, colegas, situações
problemáticas vividas anteriormente, adolescência, aulas interessantes, aulas
chatas, e debateram sobre questões que fazem parte do dia a dia escolar,
apontando problemas e soluções. Os participantes indagaram-me sobre a
razão de terem sido escolhidos para participar da pesquisa, conversaram sobre
seus contextos pessoais e familiares e partilharam impressões espontâneas
sobre a realidade em que vivem.
A sexta vivência foi programada durante a discussão anterior e teve um
caráter comemorativo, por ser a vivência final do trabalho iniciado em março de
2016. Foi excepcionalmente realizada em minha residência, em 14 de
novembro, e durou por volta de 3 horas. O dia foi escolhido porque eles tiveram
um recesso, devido ao feriado de 15 de novembro. O conteúdo da vivência foi
múltiplo. Começamos informalmente, tomando um café e, em seguida,
sentamo-nos em círculo, para retomar a leitura dos textos. Nesse dia, dois dos
participantes não compareceram, Matheus e Amanda. O PAG focalizou, por fm,
o poema “José”, de Carlos Drummond de Andrade, e um poema de Manoel de
Barros, sem título, ambos disponíveis no anexo desta dissertação.
83

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DE DADOS
Neste capítulo, apresento a análise dos dados com a finalidade de
responder às seguintes perguntas de pesquisa:
1. Como se deu a minha ação como agente de letramento nas
vivências do

PAG

no

que

concerne

à

sensibilização

dos

participantes para a empatia e seu consequente reconhecimento das
alteridades?
2. Como os significados construídos intersubjetivamente nas vivências
do PAG contribuíram para abrir caminhos para a vivência da
“Cultura da Misericórdia” nas práticas de letramento em escola
pública?
3. Como as vivências do PAG contribuíram para que se elaborassem
novas metáforas para o professor e agente de letramento, para os
alunos e para a prática de letramento dialógica em escola pública
propostos nesta dissertação?

Como seria impossível analisar todo o conteúdo produzido nas vivências
do PAG, selecionei a primeira vivência, para ser estudada na íntegra, e alguns
excertos da terceira e da quarta vivência. Na primeira vivência, trabalhei com a
leitura de um poema de Emily Dickinson. No primeiro item, analisei trechos
iniciais da primeira vivência do PAG, evidenciando minha ação como agente de
letramento e observando ações que estiveram alinhadas e desalinhadas com
os comportamentos esperados para o coordenador do PAG como prática de
letramento. Focalizei, especificamente, minha capacidade para acolher as
vozes dos leitores participantes e para mediar as relações sociais de uns com
os outros para a construção colaborativa do raciocínio coletivo e das redes de
significações, fatores capazes de sensibilizar os participantes para a vivência
da empatia nas práticas de letramento na escola pública. No segundo item,
optei por analisar trechos intermediários da primeira vivência com a inclusão de
um trecho inicial da terceira vivência, em que os participantes fazem uma
pequena revisão da experiência da primeira vivência. Vali-me de trechos da
quarta vivência, lendo o poema “Verdade”, de Carlos Drummond de Andrade, e
de um trecho da quinta vivência, em que os participantes avaliaram a
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experiência do PAG e refletiram sobre as práticas de letramento em sala de
aula. O objetivo desse item foi discutir sobre a importância de se reconhecer as
alteridades dos participantes nas práticas de letramento em escola pública por
meio de ações concretas, as quais foram resumidas no conceito de
misericórdia. No terceiro item da análise, selecionei excertos finais da primeira
vivência do PAG. Nesse subitem, a discussão serviu para apontar caminhos
para elaborar metáforas para o professor e agente de letramento, para os
alunos e para a prática de letramento, com a finalidade de promover
experiências harmoniosas, construtivas e favoráveis de letramento escolar para
o reconhecimento da alteridade de todos os participantes. Fazer isso significa
reafirmar a dignidade das pessoas humanas nas práticas de letramento das
quais participam. No quarto item, apresentei, de acordo com as discussões
apresentadas nos itens anteriores, a resposta às perguntas de pesquisa.
Foram gravadas as seis vivências do PAG que propus e experienciei
com meus alunos. A transcrição foi feita com as seguintes normas utilizadas
pelo GEIM – Grupo de Estudos da Indeterminação e da Metáfora, coordenado
pela Prof. Dra. Mara Sophia Zanotto:
Sinal
(
)
:::::::
...
(( ))
(...)

Significado
Incompreensão de palavra ou expressão
Prolongamento da letra ou sílaba
Pausa
Comentário do transcritor
Interrupção de fala

4.1 Ações do agente de letramento que favorecem e desfavorecem a
sensibilidade para a empatia nos participantes das práticas de letramento
em escola pública
O seguinte poema de Emily Dickinson foi lido em inglês e português por
todos os participantes, em silêncio:
Who has not found the Heaven below
Will fail of it above,
for Angels rent the House next ours
Wherever we remove
Quem não achou o Céu na Terra
Dele não vai dispor
Na Casa ao lado um Anjo mora
Vá você onde for
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Em seguida, os participantes foram incentivados a compartilhar com o
grupo suas interpretações do poema, como se vê no primeiro excerto, em que
tento introduzir o PAG para os participantes, sugerindo que compartilhem suas
visões de mundo ativadas pela leitura do poema.
Excerto 1 – Leitura como interação social entre o leitor e a realidade social imediata
1

2

4

Paula: A ideia é falar que tipo de coisa vem na tua mente, né, de
entendimento desse texto, o que que... o que que lhes ocorre assim... Nós
vamos tentar pensar junto no sentido desse texto... o sentido dele.
Matheus: O que eu entendi no sentido desse texto foi:::: o seguinte: se você
ainda não encontrou sua felicidade, no caso o seu sonho, ou algum objetivo, é
porque cê ainda não procurou direito, porque, com certeza, talvez ele esteja a
um passo de distância, como o teu vizinho tá de você e “ocê” inda não
percebeu isso.
Ester: Acho que é uma frase de... de reflexão. Cê ficar refletindo aquilo e
pensando o que que cê pode fazer.

Matheus e Ester compartilharam suas percepções sobre o texto, e suas
falas demonstraram que estão cientes da necessidade de “[...] fazer da leitura
uma atividade caracterizada pelo engajamento e uso do conhecimento, em vez
de uma mera recepção passiva” (KLEIMAN, 2016). O aspecto onírico do ler,
isto é, sua faceta reflexiva, que permite sonhar e conceber realidades
imaginárias, assim como o processo de busca por significados, pode ser
percebido na fala de Matheus: “se você ainda não encontrou o seu sonho é porque não
procurou direito, talvez ele esteja a um passo de distância e você ainda não percebeu”. Por

outro lado, Ester percebeu no evento de letramento um convite à reflexão: “É
uma frase de reflexão; ‘cê’ ficar refletindo aquilo e pensando o que que cê pode fazer”.

Sobre a minha fala incial, há dois pontos que merecem destaque. Eu fui
empática para com os leitores ao dizer – “Nós vamos tentar pensar junto no sentido
desse texto”. Quando eu disse “A ideia é falar que tipo de coisa vem na tua mente”, eu

incentivei os participantes a compartilharem livremente com o grupo suas
visões de mundo, estimulando-os a “pensar alto”. Essas falas intencionaram
estimular que os participantes se sentissem à vontade para partilhar suas
visões de mundo subjetivas, ativadas pela leitura do poema. Isso representou
um convite para que todos se abrissem para ouvir as leituras dos outros, sem
criar expectativas de que essas leituras correspondessem a uma visão única e
ideal de leitura a ser alcançada – estímulo para a experiência da empatia.
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Quando eu disse “Nós vamos tentar pensar junto no sentido desse texto”, despojei-me
do meu papel tradicionalmente atribuído de autoridade interpretativa do texto e
dos significados da prática social e coloquei-me como mais uma participante da
prática de letramento do PAG, atitude empática para com os alunos leitores.
A intenção que eu tinha era a de viabilizar que se realizasse uma prática
dialógica e colaborativa de letramento, conforme eu conhecia que o Pensar
Alto em Grupo deveria ser. Minha ação concreta, entretanto, mostrou-se, em
alguns momentos, contraditória a essas intenções, como se lê no excerto
abaixo:
Excerto 2 - Monologismo do professor
5

6
7

Paula: Vamo tentar nos ater mais às palavras, mesmo, pra depois... a partir
da palavra, transcender. Entendeu? Isso que cê tá falando já é uma
transcendência, né? Mas, olha aqui. Who has not found the heaven below.
Em inglês ele fala assim, aquele que não encontrou o céu, heaven. Esse céu
aqui é o céu no sentido de paraíso, não é o céu, o céu físico, é o céu dos
anjos, o céu enquanto um lugar espiritual, o céu do céu, o paraíso. Em inglês
o céu físico se chama sky, e o céu espiritual se chama heaven, certo? E aqui,
no inglês, no portugués o céu está em letra maiúscula, que remete a um céu
espiritual. Então, quem não encontrou o céu... Who has not found the heaven
below... Aqui não tá escrito essas palavras below e above. Alguém sabe o
que elas significam? Below... above? Sim, Matheus? Não? Alguém sabe o
que significam? Below... Sabe Vitória, o que é below e above? Below é
abaixo, embaixo... e above, em cima... Então quem não encontrou o céu aqui
embaixo, vai, will fail of it above, vai falhar em encontrá-lo também em cima.
Ele tá falando isso. Quem não encontrou o céu enquanto ainda está aqui
embaixo, lá quando chegar lá também não vai achar, vai falhar em achá-lo
também em cima, for angels rent the house next ours, porque anjos alugam a
casa próxima à nossa, só que aqui anjos tá de letra maiúscula e casa também
tá de letra maiúscula, então quando a casa tá de letra maiúscula dá a ideia
de... então a casa aqui pode ser o quê?
Vitória: nós.
Paula: nós... Nós a casa... Porque os anjos alugam a casa ao lado da nossa...

O monologismo é um comportamento clássico dos professores nas
práticas objetivistas de leitura na escola. Nessas, o professor costuma se
posicionar, como o leitor autorizado do texto que deve ensinar o seu processo
de raciocínio para os alunos, incutindo-lhes sentidos e procedimentos que lhe
são próprios e esperando deles que respondam de forma coerente com seu
raciocínio. Essa forma de proceder é demasiado pobre para sensiblizar para a
empatia nas práticas letradas, pois o professor não abre suficientemente
espaço na interação social para que os alunos possam falar e ouvir. É preciso
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que o professor esteja aberto ao outro e, consequentemente, à diversidade
cultural presente na vida social escolar.
Uma das razões pelas quais eu agia assim, relaciona-se com o fato de
ser professora de inglês e estar interessada, inicialmente, em conhecer se a
prática do PAG poderia ser um instrumento eficiente para o ensino e a
aprendizagem do inglês na escola. Como havia a necessidade de fazer uma
leitura de decodificação para que a aprendizagem de inglês se desse, a minha
atenção voltou-se para o ensino do inglês instrumental. Por isso, focalizei a
leitura como decodificação dos sentidos das palavras do texto, perspectiva do
ato de ler a qual a prática do PAG pretende superar. Quando, nas vivências
seguintes, eu abri mão do objetivo de investigar a aprendizagem de inglês por
meio das práticas do PAG e me concentrei no objetivo de observar se a prática
era eficiente em sensibilizar para a experiência empática, a minha ação se
alinhou com a epistemologia dialógica e fui capaz de me concentrar em ouvir
as leituras dos participantes.
Minha atenção esteve, ao início, em procurar conduzir o grupo a uma
generalização e a uma construção de significados para o poema que eu
considerasse satisfatória. Ao fazer isso, estive desalinhada com o objetivo do
PAG, de que o professor despoje de seu papel de autoridade interpretativa dos
textos lidos nos eventos de letramento.
O excerto abaixo retrata uma tentativa de realinhar minha ação para
ouvir e afirmar as vozes dos participantes, demonstrando interesse pela leitura
deles.
Excerto 3 – Uma tentativa de acolher a leitura de Ester
7
8
9

Paula: nós... Nós a casa... Porque os anjos alugam a casa ao lado da nossa...
Ester: qualquer lugar que a gente for ele vai tá junto também, com a gente
Paula: é qualquer lugar que nós formos os anjos vão nos acompanhar... né...
então porque anjos alugam a casa ao lado da nossa onde quer que nós
formos

No excerto acima, Ester compartilhou um pensamento que divergia
daquele para o qual, anteriormente, eu procurei conduzir o grupo – “qualquer
lugar que a gente for ele vai tá junto também, com a gente” . Fui, entretanto, capaz de

acolher a sua contribuição. Comecei a apresentar uma abertura para o outro e
sua leitura, pois interesse pela perspectiva de Ester. Vali-me da estratégia do
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revozeamento (O´CONNOR & MICHAELS, 1996), que consiste em ampliar
intencionalmente a fala de um participante para o grupo com a finalidade de
valorizar a palavra do outro e o outro por meio de sua palavra – “é qualquer lugar
que nós formos os anjos vão nos acompanhar... né...” . Depois disso, inferi que a leitura

de Ester era coerente com o texto que estávamos lendo: “ porque anjos alugam a
casa ao lado da nossa onde quer que nós formos”, e conectei sua leitura com as

palavras do texto, o que constituiu uma atitude de empatia para com Ester.
Depois

disso,

voltei

ao

comportamento

monólogico

que

havia

apresentado anteriormente, ao desviar o foco da leitura de Ester e concentrarme em expor a minha visão do texto, desviando-me do foco de ouvir as leituras
dos participantes. Fui, providencialmente, corrigida por uma participante, Ana
Clara que, ao fazer uma pergunta, ajudou-me a trocar o foco do falar para o
ouvir.
Excerto 4 – Pergunta de participante permite um realinhamento do agente de
letramento do falar para o ouvir
8
9

10

Ester: qualquer lugar que a gente for ele vai tá junto também, com a gente
Paula: é qualquer lugar que nós formos os anjos vão nos acompanhar... né...
então porque anjos alugam a casa ao lado da nossa onde quer que nós
formos, então aquele que não encontrou o céu em ci(...), embaixo, quer dizer,
enquanto ainda tá aqui, não encontrará em cima, em cima quer dizer após a
morte, provavelmente... né...
Ana Clara: e esse céu é a felicidade coisa boa assim? Esse céu é a felicidade
coisa boa assim?

Eu monopolizei, ainda, a prática de letramento, ao procurar conduzir o
grupo para interpretar um aspecto do texto que eu considerava relevante, sem
considerar o interesse deles pelo texto. Fiz uma pergunta fechada, buscando
ouvir uma confirmação de que “em cima” significava “após a morte”, o que não
favorece a escuta e a empatia para com o outro na prática de letramento: “então
aquele que não encontrou o céu em ci(...), embaixo, quer dizer, enquanto ainda tá aqui, não
encontrará em cima, em cima quer dizer após a morte, provavelmente... né...?”. Ana Clara

reconduziu a interação para um foco do seu interesse: “e esse céu é a felicidade
coisa boa assim?”. Nota-se que a participante fez a mesma pergunta duas vezes,

o que indica que não foi prontamente ouvida. O excerto abaixo mostra a minha
ação diante de Ana Clara. Em vez de procurar dar-lhe a resposta pronta, o que
não favoreceria a escuta, o diálogo e a empatia, eu valorizei o questionamento
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da leitora e questionei o grupo sobre o que pensavam sobre o tema: “é isso
mesmo que eu quero perguntar”, “qual é a ideia que vocês tem de Céu?”. Essa ação é foi

favorável

para

sensibilizar

para

a

empatia

e

para

o

consequente

reconhecimento das alteridades dos participantes. Isso porque, ao compartilhar
com o grupo o desafio de atribuir significados à metáfora “Céu”, no texto, eu
coloquei-me como outra participante da prática de letramento e enfatizei a
importância da contribuição de cada um deles para a construção dos
significados do texto. O efeito de tal ação foi que se sentiram à vontade para
compartilhar suas leituras, o que possibilitou, pela primeira vez, a construção
do raciocínio coletivo pelo grupo.
Excerto 5 – Presença das múltiplas leituras e construção do raciocínio coletivo
para a palavra “Céu”
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ana Clara: e esse céu é a felicidade coisa boa assim? Esse céu é a felicidade
coisa boa assim?
Paula: então é isso mesmo que eu quero perguntar pra vocês, qual é a ideia
que vocês tem de Céu? Quando fala desse céu aqui
Matheus: paraíso é um lugar onde cê vai ficar em paz.
Amanda: lugar maravilhoso
Paula: O paraíso é um lugar que cê vai ficar em paz... o que?
Amanda: lugar de felicidade
Paula: a felicidade, a paz plena
Ana Clara: sem guerra...
Paula: sem guerra...
Pedro: Onde não terá decepções.
Paula: Onde você não terá decepções.
Ester: não terão conflitos.
Paula: sem conflitos.
Matheus: poder ficar junto de quem a gente ama pra sempre.
Paula: poder ficar junto de quem a gente ama pra sempre. A Amanda
concordou.
Amanda: É um lugar que realmente você vai ficar... tranquilo... sem nenhuma
preocupação...
Paula: onde você vai ficar tranquilo sem nenhuma preocupação.

As ações que assumi diante das falas dos participantes mostraram-se
favoráveis para sensibilizar para a empatia nas práticas de letramento, e para a
construção do raciocínio coletivo, que culminou em uma rede de significações
(SANTOS, 2014) para a palavra “Céu” no poema. O gráfico abaixo procura
ilustrar a rede de significações.
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Lugar de
felicidade
lugar
maravilhoso

lugar onde se
vai ficar em
paz

sem guerra

onde não terá
decepções

Céu
Não terão
conflitos

sem nenhuma
preocupação

Lugar onde
se vai ficar
tranquilo

Poder ficar junto
de quem se ama
para sempre

Gráfico 1 – Rede de significações para a palavra “Céu”

Os significados atribuídos pelo grupo à metáfora “Céu” no poema
revelam que, intersubjetivamente, o “Céu” foi visto como um lugar em que se
faz a experiência do bem comum. Os significados foram construídos pelos
participantes, empáticos uns para com os outros, por meio da minha
colaboração. Se, em vez de demonstrar interesse por suas leituras eu tivesse
assumido uma atitude crítica em relação a elas, eu poderia, sem querer,
submetê-los ao meu poder de professor, ao negar-lhes o direito de atribuir
sentido subjetivo ao texto. No entanto, despojei-me de professora: esqueci-me
de ser uma “ensinadora” de significados na prática de letramento. Tal
despojamento foi um ato de misericórdia e de reconhecimento da dignidade
humana dos leitores; um modo de reconhecer que são sujeitos de suas leituras
e de contribuir para a construção intersubjetiva dos significados e para o
reconhecimento das alteridades através de uma experiência legítima de
empatia na vivência coletiva de leitura. O grupo interpretou a metáfora “Céu”
como um lugar harmonioso, maravilhoso, em que não há preocupações e
conflitos, em que se é amado “para sempre”, e que se está plena e
constantemente feliz, em paz.
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Após a construção coletiva e colaborativa dos significados, o evento do
PAG tomou novos caminhos. O excerto abaixo, é o resultado da reflexão sobre
“Céu”.
Excerto 6 – Construção de sentidos para “Quem não encontrou o Céu na Terra dele
não vai dispor”
27
28
29
30

31
32
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35
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37
38
39
40
41
42
43

Amanda: eu acho que, se você for uma pessoa boa aqui, quando você for pro
céu vai ser a mesma coisa...
Paula: Se você for uma pessoa boa
Amanda: ( )vai te acompanhar pro resto da sua vida.
Paula: aham, é como se fosse um estado de espírito, gente, parece, né? Que
a gente tem que ter aqui, né, já? Que depois quando “cê” morrer parece que
ele vai continuar com você? Esse estado de espírito aparentemente... não é?
Ela tá pensando talvez o céu (...) eu tô aqui viajando mas eu não quero saber
da minha opinião, a minha opinião vai direcionar a de vocês...
Pedro: eu acho que se você fazer coisas boas aqui, você vai encontrar coisas
boas lá. Se você não fizer aqui, você não vai encontrar lá.
Paula: Ah sim!
Vitória: Coisas boas atrai coisas boas.
Paula: entendi, então o Pedro falou que se a gente fizer coisas boas aqui, a
gente vai, achar coisas boas lá e se não fizer coisas boas aqui você não vai
achar coisas boas lá. Vitória?
Vitória: coisas boas atrai coisas boas.
Paula: coisas boas atraem coisas boas. É disso que ela tá falando quando ela
fala que quem não achou o céu aqui embaixo vai falhar em achá-lo em cima?
Pedro: Eu acho.
Ana Clara: quem achou a felicidade aqui, que já tem felicidade. Lá não vai
achar?
Vitória: É que eu acho que tem pessoas que têm muito rancor aqui na terra.
Aí vai pro céu e pensa assim: lá vai ser tranquilo, mas não.
Paula: Ah! Entendi... tem gente que tem rancor aqui e que pensa que quando
for pro céu vai ser tranquilo, quer dizer, projeta...
Amanda: uma coisa que não é sua, realista. Uma coisa que você não projetou
aqui.
Paula: que você não plantou. Que não projetou também, pode ser!
Vitória: a gente colhe o que a gente planta. A gente planta o que a gente (...)
((risos))

É fácil perceber que os participantes atuaram empaticamente uns para
com os outros. A coconstrução da rede de significados para o trecho do poema
- “Quem não encontrou o Céu na Terra dele não vai dispor” - foi iniciada por
Amanda: “eu acho que, se você for uma pessoa boa aqui, quando você for pro céu vai ser a
mesma coisa”. A leitora tentou esclarecer o seu ponto de vista dizendo algo que

não pode ser plenamente compreendido na gravação – “( )vai te acompanhar pro
resto da sua vida”. Diante de sua contribuição, eu procurei inferir sentidos para a

metáfora “Céu”, pensando alto sobre a construção da rede de significados que
havia sido recentemente construída – “aham, é como se fosse um estado de espírito,
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gente, parece, né? Que a gente tem que ter aqui, né, já? Que depois, quando “cê” morrer,
parece que ele vai continuar com você? Esse estado de espírito aparentemente... não é? Ela tá
pensando talvez o céu (...)”. No entanto, percebi-me focada mais em falar do que

em ouvir e interrompi a minha fala dizendo: “eu tô aqui viajando, mas eu não quero
saber da minha opinião, a minha opinião vai direcionar a de vocês...”. Esse posicionamento

favoreceu a participação de outros leitores do grupo, e foi Pedro que falou: “eu
acho que se você fazer coisas boas aqui, você vai encontrar coisas boas lá. Se você não fizer
aqui, você não vai encontrar lá...”. Pedro retomou o conteúdo da fala de Amanda, e

se valeu de sua enunciação para elaborar a sua leitura. Esse é um exemplo de
que um participante pode vir a atuar como mediador de leitura para outro na
prática do PAG, pois Pedro se valeu da leitura de Amanda – “eu acho que, se você
for uma pessoa boa aqui, quando você for pro céu vai ser a mesma coisa...” – para construir

a própria leitura – “eu acho que se você fazer coisas boas aqui, você vai encontrar coisas
boas lá. Se você não fizer aqui, você não vai encontrar lá.”. Minha ação diante da

empatia alcançada pelo grupo foi, nesse momento, adequada e favorável para
que o grupo continuasse a coconstrução dos significados do poema. Eu disse “Ah, sim!” – e reafirmei a leitura de Pedro, demonstrando ter compreendido o que

ele disse e valorizei a leitura de Amanda, da qual Pedro se valeu para elaborar
sua enunciação. A minha postura foi a de alguém que se ocupou em ouvir a
todos para entender e afirmar seus pontos de vista subjetivos. Essa atitude
receptiva do agente de letramento serve como estímulo para que todos se
engajem de modo empático na coconstrução dos significados do texto. Ação
importante para a sensibilização para a empatia é a de que procurar ouvir
quem não falou ainda, como no caso em coloquei o foco sobre Vitória: “Vitória?”.
Fazer isso é garantir a todos o direito de ter voz na prática de letramento.
Diante disso, Vitória, mediada pela leitura de Pedro, construiu a sua leitura:
“Coisas boas atrai coisas boas.” Minha reação, então, foi a de procurar lembrar o
grupo sobre qual trecho do texto estava sendo interpretado, com a pergunta –
“É disso que ela ta falando quando ela fala que quem não achou o céu aqui embaixo vai falhar
em achá-lo em cima?”. Ao fazer essa inferência visei valorizar a voz do outro e

incentivar-lhes para que aprofundassem a interpretação do texto. Isso também
é uma ação capaz de incentivar a prática da empatia para com os outros.
Pedro respondeu “Eu acho”, e Ana Clara: “quem achou a felicidade aqui, que já tem
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felicidade. Lá não vai achar?”. Vitória, por sua vez, pontuou: “É que eu acho que tem
pessoas que têm muito rancor aqui na Terra. Aí vai pro Céu e pensa assim: lá vai ser tranquilo,
mas não.”. Procurei, então, inferir sobre o raciocínio que tinha sido construído até

aquele momento, reafirmando as alteridades dos leitores, e convidar o grupo a
pensar um pouco sobre o assunto: “Ah! Entendi... tem gente que tem rancor aqui e que
pensa que quando for pro Céu vai ser tranquilo, quer dizer, projeta (...)”. Fui interrompida

por Amanda: “( ) uma coisa que não é sua, realista. Uma coisa que você não projetou
aqui”, que incorporou à sua fala uma fala minha - “projetou”. Inferi revozeando a

ideia de Amanda, “que você não plantou”, mas pensando que a minha inferência
poderia silenciar a voz de Amanda, voltei atrás: “ Que não projetou, também pode
ser!”. Minha afirmação influenciou significativamente na construção coletiva do

significado, como se vê na síntese construída por Vitória, que fechou a
construção do raciocínio sobre o trecho lido com a seguinte fala: “a gente colhe o
que a gente planta”. Abaixo apresento um gráfico para a rede de significações

construída intersubjetivamente pelo grupo.
O bem que se
experimenta é o
bem que se fez em
vida.

Quem não perdoa
– tem rancor –
não consegue ter
tranquilidade.

Quem não fizer o
bem em vida não
o encontrará após
a morte.

“Quem não
achou o Céu na
Terra dele não
vai dispor.”
Quem faz o bem,
recebe o bem.
Quem faz o mal,
recebe o mal.

Quem fizer o bem
em vida o
encontrará após a
morte.

Quem não perdoa
e espera receber
perdão não está
sendo realista.

Gráfico 2 - Rede de significações para “Quem não achou o Céu na Terra dele não vai dispor”
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O gráfico acima ajuda a ilustrar o motivo de a busca por consenso na
interpretação do texto não deve se configurar como um dos objetivos do agente
de letramento. É natural que pessoas diferentes pensem diferentemente, e a
diferença contribui para a construção das redes de significação, assim como
para a experiência da empatia e do reconhecimento das alteridades dos
leitores. Fica evidente que, ao professor que atua no contexto escolar público,
cabe incentivar o diálogo autêntico entre as pessoas participantes da prática de
letramento. Para ser capaz de fazer isso, é fundamental que perceba que, mais
importante do que a prática de letramento e a construção dos significados –
com seu conjunto de procedimentos e comportamentos considerados
apropriados e inapropriados pela concepção objetivista de ensino e linguagem
– são as pessoas a quem a prática se dirige. Ao acolher as leituras dos alunos
e validar suas contribuições para a construção do raciocínio coletivo, o
professor reconhece suas alteridades. Os participantes experimentam, então, a
empatia e têm afirmadas a sua dignidade pessoal intransferível. A experiência
de leitura converte-se em experiência de misericórdia: uma ação concreta de
esperança na transformação de si mesmo, do outro e do mundo social, por
meio do diálogo que estimula a ação socialmente engajada, empática e
responsável de cada um.
4.2 Experimentar a “Cultura da Misericórdia” nas práticas de letramento
em escola pública

Neste subitem apresento uma tentativa de aprender a colocar a pessoa
do leitor no centro da prática de letramento, enfatizando o bem comum de
pessoas humanas determinadas – seres de imanência e transcendência
(CAVALIERI,

2013),

dotados

da

dignidade

pessoal

-

inegociável

e

intransferível. Faço isso para defender, com base nos significados construídos
pelos participantes do PAG, a concepção da “[...] exigência moral originária de
amar e respeitar a pessoa como um fim e nunca como um simples meio”
(JOÃO PAULO II, 1993). Essa atitude permite experimentar a “Cultura da
Misericórdia” (FRANCISCO, 2016a) nas práticas de letramento em escola
pública.
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O exercício do acolhimento dos leitores por meio do acolhimento de
suas leituras na prática de letramento coloca no centro das atenções do
professor não a construção de significados, mas as pessoas participantes dos
eventos de letramento. A pessoa deve ter a primazia sobre os processos,
conteúdos, procedimentos, que constituem o evento de letramento (STREET,
2014) para que a “Cultura da Misericórdia” seja uma realidade. No excerto
abaixo, os participantes fizeram uma avaliação sobre a experiência que
vivenciaram no primeiro evento do PAG, que esteve no foco da análise no
subitem anterior.
Excerto 7 – Participantes do PAG refletem sobre como seria vivenciar a prática de
letramento em suas aulas de leitura na escola pública
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14

15

16
17

Paula: se esse tipo de atividade que eu estou fazendo com vocês, se ela fosse
feita mais frequentemente nas aulas de interpretação de texto, como ela poderia
ajudar?
Ester: na sala de aula não ia dar. Porque tem muita gente e cada um ia dar um
ponto e aí ia começar aquela discussão. Ah, duas concorda com uma coisa, o
resto da sala concorda em outra. Aí depois, a aula acabou, ia ta todo mundo
discutindo e já ia gerar briga por causa do ponto de vista...
Matheus: ainda mais na nossa sala...
Amanda: verdade.
Vitória: ia ser divertido...
Ana Clara: ia ser bom, tipo assim, eu acho que ia ser bom, porque pra você
aprender, cê tem que tá num lugar que só ta falando aquilo né e tipo assim...
igual... tipo se você ficasse falando inglês e depois ensinasse a gente falar, a
gente tipo ia ficar conversando em inglês, ia ser bom, mas a sala é muito grande,
tipo ia ter que dividir em grupo e cada aula dessa, se pudesse um grupo ia lá e
falava.
Matheus: acaba gerando até briga, né... dependendo de religião... ideologia e tudo
mais...
Paula: eu sei, a briga pode acontecer, mas então pra gente fazer esse tipo de
atividade ia ter que ser com a sala inteira, os quarenta. Tem jeito?
Vitória: podia fazer um círculo, lá embaixo, tê jeito até tem, mas corre o risco de tê
briga, de tê aquela exclusão...
Matheus: vamo combinar o seguinte? Na nossa sala, na nossa sala não daria
certo, porque uma observação, uma piadinha que a professora faz, dá dois
segundos e a sala inteira já tá um alvoroço, então, uma ideia que um dé assim,
acho que isso vai virar um alvoroço...
Vitória: vai uai... corre esse risco...
Ana Clara: e tipo com muita gente vai ficar até ruim, tipo ninguém vai se expressar
direito, vai ficar com medo de se expressar...
Paula: com muita gente cês ficam intimidados, é isso, né?
Ester: eu falo uma coisa, a Amanda teve a mesma ideia e como eu falei, ela não
vai falar também, só que o ponto de vista dela era quase igual ao meu, mas era
diferente.
Amanda: esse debate seria legal se todo mundo compreendesse, tipo, se todo
mundo ficasse quieto e entendesse que se eu tenho uma opinião diferente da
sua()
Matheus: soubesse ouvir...
Amanda: é... soubesse ouvir e entender o que todo mundo ta dizendo, seria legal,
porque você ia entender o que o outro acha daquilo, o que eu acho daquilo...
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18
19
20

Matheus: aprender a respeitar...
Vitória: é, respeito.
Paula: é, e a gente cresce com isso, né?

Inicialmente, os participantes não se mostraram muito otimistas de que o
PAG pudesse ser uma prática de letramento bem sucedida caso vivenciada em
sua sala de aula – “na sala de aula não ia dar”, “Porque tem muita gente”(Ester), pois
previram que haveria dificuldades para se conviver com os múltiplos
participantes - “cada um ia dar um ponto e aí ia começar aquela discussão” (Ester) -, o que
poderia causar conflito e discussão entre as pessoas -“acaba gerando até briga,
né... dependendo de religião... ideologia e tudo mais” (Matheus). Foi ressaltado o aspecto

de que tal desafio poderia ser interessante – “ia ser divertido” (Vitória) - para o
processo de aprendizagem – “eu acho que ia ser bom, porque pra você ia aprender”
(Ana Clara), o que faria com que a tentativa valesse a pena, mesmo diante do

risco da desordem – “podia fazer um círculo, lá embaixo, tê jeito até tem, mas corre o risco
de tê briga, de tê aquela exclusão” (Vitória). Pensaram sobre como isso poderia se

dar, previram problemas, pensaram em soluções - “mas a sala é muito grande, tipo ia
ter que dividir em grupo” (Ana Clara). Foi mencionado que fazer tal exercício em um

grupo numeroso dificultaria a autoexpressão individual - “com muita gente vai ficar
até ruim, tipo ninguém vai se expressar direito” (Ana Clara). Reconheceram, ao final,

que tal atividade poderia promover o respeito entre as pessoas – “aprender a
respeitar...” (Matheus) e “é, respeito” (Vitória) e suas diferentes visões de mundo –
“esse debate seria legal se todo mundo compreendesse, tipo, se todo mundo ficasse quieto e
entendesse que se eu tenho uma opinião diferente da sua...”(Amanda) - para estimular o

exercício da escuta das vozes dos muitos participantes – “soubesse ouvir e
entender o que todo mundo ta dizendo, seria legal” (Amanda) -, com o objetivo de se

compreender o outro - “porque você ia entender o que o outro acha daquilo, o que eu acho
daquilo” (Amanda), o que poderia ter como consequência o desenvolvimento de

todos – “e a gente cresce com isso, né?” (Paula). A discussão do grupo apontou para
o fato de que há, no ambiente escolar, um clima de incompreensão, em que a
regra não é o respeito a pontos de vista e visões de mundo divergentes; a
experiência da empatia – “vamo combinar o seguinte? Na nossa sala, na nossa sala não
daria certo” e “ainda mais na nossa sala” (Matheus), mas a intolerância com aquele que

pensa diferente -“aí depois, a aula acabou, ia ta todo mundo discutindo e já ia gerar briga
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por causa do ponto de vista” (Ester). Foi relatada a presença rotineira de

desentendimentos, brigas e discussões entre os colegas que convivem na
mesma sala de aula – “porque uma observação, uma piadinha que a professora faz, dá
dois segundos e a sala inteira já tá um alvoroço, então, uma ideia que um dé assim, acho que
isso vai virar um alvoroço” (Matheus). O grupo deixou claro que percebe a

necessidade de haver empatia nas práticas de letramento – “seria legal se todo
mundo compreendesse” “se todo mundo ficasse quieto e entendesse” (Amanda), e “soubesse
ouvir” (Matheus) - e que o clima de intolerância ao diferente faz com que os

alunos se sintam pouco à vontade para expressar suas subjetividades diante
dos demais – “ninguém vai se expressar direito, vai ficar com medo de se expressar” (Ana
Clara). Nota-se também que há uma busca por consenso nas atividades de

leitura em sala de aula - “Ah, duas concorda com uma coisa, o resto da sala concorda em
outra. Aí depois, a aula acabou, ia tá todo mundo discutindo” (Ester), preferida à

desorganização aparentemente incômoda – “e já ia gerar briga” (Ester) - que
poderia se dar diante do acolhimento das subjetividades nas práticas de
letramento – “acho que isso vai virar um alvoroço” (Matheus).
A experiência da empatia em sala de aula foi vista pelos participantes
como uma utopia, como se lê nas construções verbais - “seria legal se todo mundo
compreendesse”, “se todo mundo ficasse quieto e entendesse que eu tenho uma opinião
diferente da sua” (Amanda) e “soubesse ouvir” (Matheus). De fato, sensibilizar para a

empatia é desafiante e será, no início, um fenômeno ruidoso e conflituoso,
dado que isso confronta o ideal das práticas pedagógicas objetivistas em que
se busca o sentido único e inequívoco para o texto em detrimento das pessoas
dos leitores e seu processo de formação integral quando se atua sob a noção
de letramento individual (SOARES, 2010) e autônomo (STREET, 2014).
No excerto abaixo, os participantes debateram suas concepções sobre a
existência ou não do “Inferno”, em contraste com a coconstrução de
significados sobre a metáfora “Céu” no poema. O tema gerou polêmica, o que
fez

emergir

falas

simultâneas

e

visões

divergentes.

Os

embates

argumentativos que se realizam nas práticas do PAG são positivos para a
sensibilização para a empatia, dado que a argumentação aquecida é favorável
para que todos reavaliem suas concepções de mundo à luz de concepções
diferentes das suas sustentadas por outras pessoas.
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Excerto 8 – Sobre a crença na existência ou não do inferno
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Matheus: eu acho que sempre vai ter uma saída. Uma forma de redenção.
Independente do:::: do que cê fizer.
Paula: não tem inferno não... ((Comentários simultâneos)) Não existe inferno
não...
Vitória: Eu acho que existe! ((Comentários simultâneos)) ( )
Matheus: eu acho que o inferno é a terra pra te falar a verdade
Paula: peraí, peraí, um de cada vez então.
Vitória: agora já perdi o que eu ia falar...
Pedro: eu e o Matheus imaginamos que a terra já é o inferno. Que a gente tá
aqui sendo testado e só os bons de alma vão para o céu
Paula: aí os outros vão pra onde? ((Há comentários simultâneos que não se
podem identificar as pessoas))
Pedro: os outr(...) a alma e o corpo ficam aqui... que já é o próprio inferno
((Todos discutem simultaneamente))
Ester: eu acho que por uma parte é certo porque a maioria das vezes são as
pessoas boas... são as pessoas boas que... morrem antes. Tipo as pessoas
que fazem maldade ficam aqui um bom tempo... tipo pra fazer mais ruindade
Amanda: ou pra:::: receber:::: o mal pra ela o mal que ela plantou pros outros
ela colher pra ela mesma
Ester: ou ter uma chance de mudar
Amanda: é... eu acho que quem quer mudar, pra ganhar::: ou receber algo:::
melhor e diferente lá em cima eu acho que ela não perde tempo em::: querer
mudar lá::: eu acho que ela::: muda aqui
Vitória: vive o hoje
Ester: cê tem que viver o hoje
Paula: vive o hoje, não o amanhã. Então, mas e a questão da existência... os
meninos acham que o inferno é aqui.
Ana Clara: eu não acho não
Matheus: é porque como no caso daquele negócio de casca tal, como o
próprio poema já diz de casa, acho que tá aqui pra te testar, que nem ele já
falou. ((enquanto Matheus fala ouvem-se vozes de meninas confabulando ao
fundo))
Paula: Sim... mas cês veem que... ninguém tem a verdade absoluta, o fato de
vocês pensarem de um jeito eles pensarem de outro é natural, mais natural
do que todo mundo pensar igual
Ana Clara: pra mim o inferno é aqui por(...) num é aqui porque tipo pessoas
boas vive aqui e pessoas ruins tamém vive aqui então...
Matheus: mas o anjo mora na casa ao lado
Vitória: é
Pedro: é
Ester: os dois ( ) as pessoas boas ( )
Ana Clara: do mesmo jeito não me convenceu ((todos riem))
Matheus: foi mal
Paula: o que você pensa sobre o inferno?
Ana Clara: ah.. eu acho que lá é pior... tipo lá é mais sofrimento... é mais::::
grito... é uma coisa calorosa assim... de muito calor ((ouve-se risos)) eu acho
que o inferno é assim.
Paula: cê acha que existe mesmo esse lugar pra onde vão os maus... assim...
esse estado
Ana Clara: é... se a pessoa num se arre(...) Deus num perdoar ela no
purgatório, ela vai pro inferno, vai ser pior do que aqui. ((Todos conversam
simultaneamente, ouve-se “eu acho” muitas vezes))
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Quando questionei os alunos sobre o que pensavam sobre a existência
do “Inferno” – “Não existe inferno não...”, um pouco depois de eles terem
conversado sobre “Céu”, a primeira a reagir à minha fala foi Vitória – “Eu acho
que existe!”. Matheus, logo em seguida, divergiu de Vitória – “eu acho que o inferno é
a

terra,

pra

te

falar

a

verdade”.

Como todos começaram a conversar

simultaneamente e, não seria possível identificar as vozes na gravação, eu
disse: “peraí, peraí, um de cada vez, então”, o que interrompeu o raciocínio de
Vitória, que disse: “agora já perdi o que eu ia falar...”. Então, Pedro assumiu o turno
de fala, reafirmando a visão de mundo de Matheus –“ eu e o Matheus imaginamos
que a terra já é o inferno”, e deu a sua contribuição construída em convergência

com a de Matheus: “Que a gente tá aqui sendo testado e só os bons de alma vão para o
céu”. Diante de sua descrença no “Inferno” e de sua crença no “Céu” – “só os
bons de alma vão pro céu” –, questionei-o: “aí os outros vão pra onde?”. Nesse instante,

as falas paralelas dos participantes entre si se aqueceram e foi possível notar
que eles falavam uns com os outros, ao fundo. Pedro respondeu: “ os outr(...) a
alma e o corpo ficam aqui... que já é o próprio inferno”. Tendo dito isso, a discussão

ficou acalorada, todos conversaram simultaneamente sem que fosse possível
entender o que foi dito. Esperei um pouco, e foi Ester quem falou: “eu acho que
por uma parte é certo, porque a maioria das vezes são as pessoas boas... são as pessoas
boas que... morrem antes”. Ela elaborou sua fala com base no dito popular em que

se diz que “os bons morrem cedo”. No entanto, foi além, e atribuiu valor oposto
aos ruins, raciocinando logicamente – se os bons morrem cedo; os maus
demoram a morrer – “Tipo as pessoas que fazem maldade ficam aqui um bom tempo... tipo
pra fazer mais ruindade”. Essa construção deixa ver uma crença em uma vida feliz

após a morte, que seria um prêmio para os bons e, simultaneamente a
concepção de que a vida antes da morte é ruim, pois se configura em punição
para os maus. Amanda, por sua vez, posicionou-se diante disso dando
alternativa: “ou pra:::: receber:::: o mal pra ela o mal que ela plantou pros outros ela colher
pra ela mesma”, por meio da qual se lê uma lógica do tipo “aqui se faz, aqui se

paga”, ou seja, uma pessoa má não morreria cedo para colher as
consequências negativas das próprias más ações em vida. Essa visão deixa
ver uma crença de que após a morte as más ações não terão efeito nenhum
sobre a pessoa que as cometeu. Ester acolhe essa perspectiva e infere: “ ou ter
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uma chance de mudar”, que permite entender uma crença de que o fato de alguém

que comete más ações não morrer cedo (dentro da lógica da construção que
ela mesma havia realizado anteriormente) configura uma oportunidade de a
pessoa mudar esse comportamento antes de morrer. Isso porque após a morte
pode haver consequências piores, ou seja, a pessoa poderia ir para o “Inferno”.
Amanda acolheu parcialmente a fala de Ester, ao enunciar – “eu acho que quem
quer mudar, pra ganhar::: ou receber algo::: melhor e diferente lá em cima, eu acho que ela não
perde tempo em::: querer mudar lá::: eu acho que ela::: muda aqui”. A participante

demonstrou crer que é possível que alguém mude após a morte – “acho que ela
não perde tempo em::: querer mudar lá” “eu acho que ela::: muda aqui”, e que crê que

aquele que pretenderia ganhar o “Céu” depois da morte procuraria converter
suas ações destrutivas (más) em ações construtivas (boas) antes de morrer –
“eu acho que quem quer mudar, pra ganhar::: ou receber algo::: melhor e diferente lá em cima
(...) eu acho que ela::: muda aqui - para não perder tempo. Vitória completou – “vive o
hoje” – e Ester reafirmou a sua fala – “tem que viver o hoje”. Ambas demonstraram

crer que, se alguém quer se tornar uma boa pessoa, deve fazer isso no tempo
presente, dado que deixar para amanhã pode não ser uma boa ideia, pois pode
ser tarde de mais para mudar, o que deixa ler uma crença de que é possível
que o “Inferno” exista. Eu revozeei a fala das participantes e posicionei esse
raciocínio em contraste com a visão de Pedro e Matheus de que o “Inferno” é
na Terra, para que o grupo procurasse resolver o problema da divergência de
opiniões – “os meninos acham que o inferno é aqui”. Ana Clara, que não havia se
pronunciado até então, diz: “eu não acho não”. Matheus discordou de Ana Clara e
procurou justificar seu argumento usando trechos do texto que não haviam sido
discutidos ainda – “é porque, como no caso daquele negócio de casca, tal, como o próprio
poema já diz de casa, acho que tá aqui pra te testar, que nem ele já falou”. Diante de ideias

opostas coexistindo na interação, esclareci, que a empatia era mais importante
do que a busca por um significado absoluto para o texto: “Sim... mas cês veem
que... ninguém tem a verdade absoluta, o fato de vocês pensarem de um jeito, eles pensarem
de outro, é natural, mais natural do que todo mundo pensar igual”. Ana Clara continuou

sua argumentação: “pra mim o inferno” “num é aqui porque tipo pessoas boas vive aqui e
pessoas ruins tamém vive aqui então...”. Matheus contra argumentou, usando uma

metáfora presente no texto que estávamos lendo, a qual ainda não havia sido
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debatida em profundidade: “mas o anjo mora na casa ao lado”. Vitória e Pedro
posicionaram-se a favor de Matheus, dizendo: “é”. O posicionamento de Ester
não ficou claro, pois a sua fala foi captada apenas parcialmente no áudio da
vivência: “os dois ( ) as pessoas boas ( )”. Ana Clara, não tendo nenhum outro
participante que endossasse sua fala, replicou: “do mesmo jeito não me convenceu”,
demonstrando convicção quanto ao próprio ponto de vista sobre o “Inferno”.
Diante disso, todos riram e Matheus se rendeu: “foi mal”. Eu, então, ofereci à
Ana Clara a oportunidade para aprofundar seu raciocínio diante do grupo,
dizendo: “o que você pensa sobre o inferno?”. Ela, finalmente, explicou a sua
concepção: “ah.. eu acho que lá é pior... tipo lá é mais sofrimento... é mais:::: grito... é uma
coisa calorosa assim... de muito calor ((ouvem-se risos)) eu acho que o inferno é assim”. Com

base em sua descrição, vali-me da estratégia do marcador de inferência
autorizada (PONTECORVO, 2005) e disse: “ cê acha que existe mesmo esse lugar pra
onde vão os maus”, e ela arrebatou a construção do raciocínio coletivo, dizendo:

“é... se a pessoa num se arre(...) Deus num perdoar ela no purgatório, ela vai pro inferno, vai
ser pior do que aqui”. Ana Clara posicionou-se firmemente em oposição ao

discurso de Matheus de que “o inferno é aqui na Terra”. Enquanto o argumento
de Matheus convenceu os outros participantes, Ana Clara manteve-se convicta
de que discordava de Matheus, pois, segundo ela, “num é aqui, porque tipo pessoas
boas vive aqui e pessoas ruins ‘tamém’ vive aqui”. Matheus procurou contra

argumentar, mas o fez em linguagem metafórica, o que não permitiu que
ficasse clara a sua perspectiva de sentido: “mas o anjo mora na casa ao lado”.
Outros participantes, como Vitória e Pedro, concordaram com a visão de
mundo de Matheus, mas Ana Clara não. Matheus pareceu achar o fato de que
sua fala foi endossada por seus parceiros suficiente para comprovar sua razão
e não continuou a argumentar sobre o seu ponto de vista, concluindo: “ foi mal”.
Esse diálogo ilustra como no PAG se desenrolam embates entre ideias
concorrentes entre si, os quais podem ser solucionados na própria interação de
forma pacífica, gerando empatia, concórdia e compreensão, sem que as
pessoas tenham que assumir um consenso sobre os significados do texto ou
da vida.
O agente de letramento, ao atuar como orquestrador das vozes e da
argumentação, deve ter o cuidado de não dirigir a interação para a construção
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de significados em que acredita. O seu papel será o de estimular para a
empatia entre pessoas com ideias divergentes, por meio da argumentação
respeitosa, em que se reconhece a divergência de ideias como perfeitamente
natural na vida social. Isso pode ser lido na fala que apresentei quando o grupo
se confrontou com o embate ideológico na interação verbal: “Sim... mas cês veem
que... ninguém tem a verdade absoluta, o fato de vocês pensarem de um jeito eles pensarem
de outro é natural, mais natural do que todo mundo pensar igual”. Esse comportamento do

agente de letramento como alguém que sensibiliza para a empatia e para o
reconhecimento da alteridade de todos está alinhado com o que se espera para
o coordenador do PAG: a atitude de incentivar o diálogo autêntico e
estimulando todos a respeitarem a diversidade de pessoas e visões de mundo.
É preciso que o professor saiba escutar e valorizar as pessoas para que a
empatia possa ser uma realidade palpável, para que possa ser percebida como
possível e necessária pelos alunos, e para que deixe de se configurar como
expectativa utópica advinda de um universo de fantasia irrealizável, conforme
se observou, por exemplo, na fala de Amanda: “seria legal se todo mundo
compreendesse”.

Os participantes reconheceram a necessidade de haver perdão e
reconciliação nas relações sociais conflituosas na escola, ao mencionarem a
presença de brigas e desentendimentos em seu cotidiano. Isso se pode ser lido
na enunciação de Ester, quando o grupo debateu sobre o que considerou como
seria a vivência do PAG caso estivesse sendo realizada em sua sala de aula:
“ia gerar briga por causa do ponto de vista”. A “Cultura da Misericórdia” seria uma boa
solução para isso, a qual pode ser construída através de pessoas que
constamentemente se dispõem a considerar a perspectiva do outro tão ou mais
relevante do que a sua, nas práticas de letramento que são vivenciadas na
escola. Isso configura como um gesto concreto de abertura ao próximo e,
consequentemente, à diversidade cultural da vida humana. O professor deve
se dispor a rever comportamentos que não tenham em vista a perspectiva do
bem comum e que não contribua para a vivência da “Cultura da Misericórdia”,
em que se vive a empatia e o reconhecimento das alteridades de todos os
participantes como uma realidade cotidiana e natural para todos. Os
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significados construídos colaborativamente no excerto abaixo ajudam a
iluminar essa perspectiva.
Excerto 9 – Sobre perdão, arrependimento, peso na consciência e mudança de
comportamento para o aprimoramento pessoal
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Ana Clara: é... se a pessoa num se arre(...) Deus num perdoar ela no
purgatório, ela vai pro inferno, vai ser pior do que aqui. ((Todos conversam
simultaneamente, ouve-se “eu acho” muitas vezes))
Pedro: eu acho que tem até coisa que Deus num perdoa
Vitória: eu acho que Deus perdoa tudo
Amanda: eu também acho
Pedro: tipo matar... cê sabe que tá matando e mata mesmo assim.
Vitória: aí tua mente já é de psi(...) psi::: psicopata
Pedro: então, cê tem noção que tá matando a pessoa, sabe que vai sofrer e
mata do mesmo jeito
Vitória: aí ela já não tem coração ((Muitos comentários simultâneos ao fundo))
Ana Clara: se a pessoa não se arrepender, Deus não vai perdoar ela
Ester: ( ) se a pessoa se arrepender. ((Muitos comentários simultâneos ao
fundo))
Matheus: eu acho que se a pessoa tá de cabeça fria... eu acho que ele
perd(...) acho que quando a pessoa não tá de cabeça fria acho que ele não
perdoa não, quando a pessoa tá de cabeça::: quente:::
Pedro: não é o contrário?
Matheus: é... o contrário
Pedro: peso na consciência...
Matheus: é... peso na consciência
Paula: quer dizer que a pessoa precisa se arrepender verdadeiramente, que é
o que Ana Clara tava falando, né? E a Ester... tem que haver arrependimento
real. Se há um arrependimento real::: Deus perdoa, mas tem gente que faz e
nem sequer concorda que tem Deus... existe Deus. Tem gente que mata o
outro consciente, ou que faz coisas piores consciente, mas a pessoa que faz
nem sequer acredita que Deus exista, como é que ela vai pedir perdão e vai...
pra Deus que nem existe
Ester: a pessoa tem que acreditar e ter fé em si mesma
Matheus: eu acho que tem que pensar bem antes do que vai fazer
Amanda: ( ) duas três vezes antes de... de fazer alguma coisa, que ela não
vá se arrepender, pra ela não precisar se arrepender
Paula: é mais tem jeito da gente... mesmo a gente... em pecadinhos menores
assim... que a gente não faz coisas assim mas a gente faz outros né... quem
nem sempre são tão inofensivos assim... e a gente também precisa se
arrepender, não? Não precisamos nos arrepender pra nos tornarmos pessoas
melhores? Ou já chegamo no máximo?
Ester: não:::

A partir da construção da rede de significados de “Inferno”, debateramse as concepções dos participantes sobre outros temas como: perdão,
arrependimento, peso na consciência e necessidade de mudança de
comportamento para aprimoramento pessoal. Essa reflexão pode ser útil para
que o professor de escola pública se convença de que vale a pena buscar uma
mudança de comportamento pessoal para melhor servir o bem comum nas
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práticas de letramento na escola pública, conforme enunciei: “e a gente também
precisa se arrepender, não? Não precisamos nos arrepender pra nos tornarmos pessoas
melhores? Ou já chegamo no máximo?”. Ana Clara argumentou que o perdão está

condicionado ao arrependimento da pessoa que errou – “se a pessoa não se
arrepender, Deus não vai perdoar ela”. Ester concordou – “se a pessoa se arrepender...
((sim))”. Então, Matheus reformulou seu próprio posicionamento, atrelando o

perdão à intencionalidade do agente ofensor, que poderia fazer algo mal de
“cabeça fria” ou de “cabeça quente”. Matheus argumentou que quando se faz
as coisas de “cabeça quente” o resultado é sentir “peso na consciência”, o que
seria digno de perdão – “eu acho que quando a pessoa tá de cabeça fria; quando a
pessoa não tá de cabeça fria acho que ele não perdoa não... Quando a pessoa tá de cabeça...
quente.” Entretanto, Matheus se confundiu enquanto construía seu raciocínio e

Pedro atuou como mediador de leitura e teve empatia para com Matheus, e o
ajudou a reavaliar a sua fala – “não é o contrário?”, o que Matheus fez – “é, o
contrário”. Pedro, em seguida, fez uma inferência autorizada sobre o enunciado

de Matheus, contribuindo para a construção do raciocínio coletivo – “peso na
consciência”, e sua contribuição foi acolhida pelo colega – “é, peso na consciência”.

Esse recorte ilustra como a experiência do PAG promoveu a sensibilização
para a empatia entre os participantes, por meio da avaliação e da reavaliação
das hipóteses de leitura e, sobretudo, do reconhecimento da alteridade dos
participantes na construção dos significados coletivos.
Servindo o bem comum por meio de atitudes novas que incluem o
despojamento de si, o reconhecimento da alteridade de seus alunos, a escuta
atenta, o acolhimento ao diferente e outros comportamentos essenciais para a
vivência da empatia nas práticas de letramento na escola, o professor se vê
continuamente a fazer revisões de consciência, investigando o próprio agir e
mantendo-se vigilante quanto às tendências para conduzir a prática de
letramento de forma autoritária. O que os participantes chamaram de “peso na
consciência” viabilizaria a mudança de comportamento do professor para
sensibilizar os participantes nas práticas de letramento em escola pública para
a empatia, pois, sem isso, não há reconhecimento da relevância da mudança.
Sem o reconhecimento de que vale a pena mudar, não há mudança.
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A proposição de experiências de práticas de letramento escolares

voltadas para a sensibilização para a empatia se configura como uma ação
misericordiosa - gesto concreto de reconhecimento da alteridade do(s) outro(s).
Ações como essa têm o potencial para promover uma “Cultura da
Misericórdia”, em que se todos trabalham para defender o bem comum como
princípio de ação no mundo social. Essa é uma maneira para promover a
formação integral de todos os alunos, os quais são vistos como dignos, únicos,
valorosos uns pelos outros. Para que tal esperança se realize, ao professor
cabe superar condicionamentos adquiridos em sua formação pessoal,
acadêmica e profissional que o levam a impor atitudes, procedimentos,
opiniões, ideologias, crenças e impedindo o diálogo, a reflexão, a escuta atenta
do outro, e a autoexpressão do diferente.
No trecho seguinte, eu fiz uma síntese dos significados construídos
cooperativamente pelo grupo na primeira vivência do PAG, quando questionei
os alunos sobre como aplicar tais conceitos à realidade das pessoas que,
diferentemente deles, não concebem a existência de Deus. Até aquele
momento, ali estavam todos discutindo sobre o “perdão de Deus”, o que implica
na concordância de todos na crença de Deus: “Tem gente que mata o outro
consciente ou faz coisas piores, mas a pessoa que faz nem sequer acredita que Deus exista.
Como é que ela vai pedir perdão pra Deus que nem existe?”. Essa concordância é sinal

de que, entre os sujeitos da pesquisa, ninguém se declareu ateu ou descrente
da existência de Deus. No entanto coloquei-lhes esse problema: como falar
sobre perdão, revisão de consciência, arrependimento para pessoas que não
concebem a existência de Deus ou que não estão comprometidas a colaborar
para construir a vida social para a promoção do bem comum? Ester
posicionou-se dizendo: “a pessoa tem que acreditar e ter fé em si mesma.”, o que
aponta para a crença na existência da consciência individual, a qual teria a
prerrogativa de autoavaliar suas ações como boas ou más. As falas de
Matheus e Amanda também apontaram para um conceito de moralidade
inerente a toda pessoa capaz de discernir quais ações suas são construtivas
para o bem comum - ‘eu acho que tem que pensar bem antes do que vai fazer” e “tem
que pensar duas, três vezes antes de fazer alguma coisa que ela vá se arrepender pra ela não
precisar se arrepender depois”. Esse diálogo ilustra que os participantes crêem que
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é possível que pessoas que crêem e que não crêem na existência de Deus são
capazes de atuar juntas para promover o bem comum na vida social e que é
preciso responsabilizar-se pelas próprias ações para “não precisar se arrepender
depois”.

O

professor

de

escola

pública

deve

responsabilizar-se

pelo

reconhecimento das alteridades de todos os participantes das práticas de
letramento, pois uma de suas atribuições é zelar pelo bem comum das pessoas
na escola – almejando criar a “Cultura da Misericórdia”, por meio da prática da
empatia. De fato, isso implica em uma mudança de comportamento em relação
ao comportamento tradicional atribuído ao professor de leitura na escola que
poderá ser realizada através da aceitação da própria falibilidade humana e da
aceitação do arrependimento como caminho para se alcançar transformações
positivas na vida.
Excerto 10 – Sobre arrependimento e mudança de comportamento
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Paula: é mais tem jeito da gente... mesmo a gente... em pecadinhos menores
assim... que a gente não faz coisas assim, mas a gente faz outros né... quem
nem sempre são tão inofensivos assim... e a gente também precisa se
arrepender, não? Não precisamos nos arrepender pra nos tornarmos pessoas
melhores? Ou já chegamo no máximo (...)
Ester: não:::
Paula: do que a gente pode ser?
Amanda: mas acho que não adianta a pessoa se arrepender e não mudar
Matheus: vivendo e aprendendo
Paula: concordo. A Amanda falando que não adianta se arrepender e não
mudar; mas tem jeito de a gente de fato arrepender do fundo do coração e
não mudar?
Todos juntos: tem!
Paula: arrepender do fundo do cora(...) eu creio que o arrependimento do
fundo do coração traz em si a transformação, se o arrependimento é do
fundo do coração. É um arrependimento com todo o seu ser. Significa que
você chora aquilo que você fez, aquilo dói em você. Não é um
arrependimentinho, é um arrependimento total.
Amanda: mas no caso de uma pessoa que possivelmente é viciada em
drogas, ela se arrependeu profundamente do que ela fez, ela quer mudar de
todo jeito, mas ela é viciada, ela não tem... ela pode procurar ajuda, claro,
mas muitas vezes não tem solução

Procurei saber se os participantes acreditavam que o arrependimento
fosse uma atitude de todos os que querem ser pessoas melhores – “Não
precisamos nos arrepender pra nos tornarmos pessoas melhores? Ou já chegamo no máximo
(...)”. Ester respondeu, interrompendo: “não:::” e eu continuei a enunciação

anterior que não havia sido concluída: “do que a gente pode ser?”. Amanda, por sua
vez, argumentou “mas acho que não adianta a pessoa se arrepender e não mudar”.
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Matheus pareceu concordar com a colega, quando completou: “vivendo e
aprendendo”. Expressei a minha concordância com o posicionamento deles,

reconheci suas alteridades por meio da empatia, e focalizei a enunciação de
Amanda para o grupo por meio do revozeamento - “A Amanda falando que não
adianta se arrepender e não mudar”. Com a finalidade de aprofundar a discussão fiz,

então, a seguinte pergunta: “Mas tem jeito de a gente de fato se arrepender do fundo do
coração e não mudar?”. O grupo reagiu em uníssono, dizendo que sim. Nesse

momento, expressei um posicionamento pessoal, atuando, não mais como
agente de letramento, mas como participante e coconstrutora da rede de
significações da prática do PAG: “arrepender do fundo do cora(...) eu creio que o
arrependimento do fundo do coração traz em si a transformação, se o arrependimento é do
fundo do coração. É um arrependimento com todo o seu ser. Significa que você chora aquilo
que você fez, aquilo dói em você. Não é um arrependimentinho, é um arrependimento total. ”

Diante da minha enunciação, Amanda agiu de forma reflexiva e crítica,
demonstrando que estava confortável para divergir do meu ponto de vista,
comprovando que eu havia me despojado do meu lugar de autoridade
interpretativa do texto e da prática social, para contribuir, ilustrando outra
dimensão do fenômeno social que estava sendo debatido pelo grupo: “mas no
caso de uma pessoa que possivelmente é viciada em drogas, ela se arrependeu
profundamente do que ela fez, ela quer mudar de todo jeito, mas ela é viciada, ela não tem...
ela pode procurar ajuda, claro, mas muitas vezes não tem solução.” O excerto ilustra que

nem sempre é desfavorável que o agente de letramento se posicione e
compartilhe sua leitura com o grupo, dado que colocar-se como um participante
ativo e coconstrutor da rede de significações é importante porque, desse modo,
ele coloca-se como um parceiro na tarefa da construção dos significados do
texto e da vida social. Demonstra, através disso, não estar alheio à construção
coletiva da realidade. O modo como participei foi empático, pois propus uma
reflexão e não impus as minhas ideias sobre as dos demais. Essa ação aponta
caminhos para a mudança de comportamento do professor em práticas de
letramento na escola pública: estar atento para fazer proposições que
estimulem a reflexão e, ao mesmo tempo, não imponham sua visão de mundo
sobre seus alunos. Propor reflexões é uma ação por meio da qual se
reconhece a alteridade daquele com quem se dialoga; impor opiniões, não.
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Devido a comportamentos impositivos que o professor pode vir a
assumir nas práticas de letramento as quais propõe na escola pública, muitas
vezes inconscientemente, o professor precisa arrepender-se “do fundo do
coração”, como eu disse na vivência do PAG – “É um arrependimento com todo o seu
ser. Significa que você chora aquilo que você fez, aquilo dói em você. Não é um
arrependimentinho, é um arrependimento total”. Dado que o grupo estava falando de

arrependimento e de perdão e exemplificando condutas radicalmente
negativas, como a de alguém que mata outra pessoa ou como a de um
dependente químico, por exemplo, com a minha proposição procurei trazer a
reflexão mais para perto de nós, para que pudéssemos reconhecer-nos todos
como necessitados de perdão e mudança - “mesmo a gente... em pecadinhos
menores assim... que a gente não faz coisas assim mas a gente faz outros né... quem nem
sempre são tão inofensivos assim... e a gente também precisa se arrepender, não?”. Para

que o processo de formação integral das pessoas nas práticas de letramento
se dê é preciso que o professor seja humilde e incansável para reconhecer em
si comportamentos dos quais deva se arrepender, tendo o cuidado de superar
as atitudes as quais identificou como negativas para a promoção do bem
comum e para a vivência da empatia na escola. Essa perspectiva está coerente
com os significados construídos intersubjetivamente pelo grupo na vivência do
PAG, como se pode ler na fala de Amanda que, no excerto 11, expressou: “mas
acho que não adianta a pessoa se arrepender e não mudar”.

A vivência, a análise e a discussão de dados do PAG possibilitaram-me
tomar consciência de comportamentos inadequados que eu quero ver
superados em minha ação como proponente de práticas de letramento na
escola e, também, como pessoa humana responsável e comprometida com a
sensibilização para a empatia na escola para a promoção do bem comum na
vida social. No PAG, não é possível estar indiferente ao outro, porque o
objetivo principal da prática de letramento é o de ouvir as pessoas e
reconhecê-las por meio dessa escuta. Romper com a indiferença muda nossa
vida, diz Francisco (2016a). E nisso consiste o estabelecimento da “Cultura da
Misericórdia”, em que ninguém é indiferente a ninguém, em que o desprezo do
homem pelo homem é superado na vida social. Colocar-se à escuta faz com
que experimentemos o acolhimento, a compreensão e o perdão, e isso injeta
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nova vitalidade em nossas atividades, pois se configura num comportamento
de empatia e de reconhecimento das alteridades das pessoas. As vivências do
PAG convidaram todos os participantes para que procurassem superar rótulos
sociais e para compreender que é possível construir significados para o texto e
para a vida social sem excluir ou desprezar ninguém. O excerto abaixo, retirado
da quarta vivência do PAG, baseada na leitura do poema “Verdade”, de Carlos
Drummond de Andrade, deixa ver isso:
Excerto 11 – Sobre as diferentes visões da realidade partilhada
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Matheus: qual que é a definição de realidade? Eu tenho uma realidade, cê tem
outra, a tua definição de realidade é diferente da minha, então a minha verdade
é diferente da sua.
Vitória: tudo é assim.
Matheus: então não tem como você definir exatamente a verdade, porque cada
um tem a sua e cada um tem o seu ponto de vista.
Ester: cada um tem o seu ponto de vista. Tipo uma pessoa te fala uma coisa e
você não pode chegar à conclusão tipo... sem saber... nossa, tá falando mentira,
mas você não sabe se é mentira ou se é verdade... É seu ponto de vista. Você
fala assim: ah, é mentira... mas cê não sabe se aquilo é mentira ou se é
verdade...
Matheus: é isso que a gente chama de rótulos.

No diálogo acima, Matheus, Vitória e Ester discorrem sobre as diferentes
visões da realidade partilhada com que se deve conviver com acolhimento nas
práticas de letramento em escola pública. Matheus começou dizendo: “qual que
é a definição de realidade? Eu tenho uma realidade, cê tem outra, a tua definição de realidade
é diferente da minha, então a minha verdade é diferente da sua”. Vitória concordou com

ele e disse: “tudo é assim”. Na fala seguinte de Matheus, podemos achar uma
justificativa pela qual a prática de letramento objetivista, em que se atribui como
verdadeiro um único significado do texto, deva ser questionada e superada nas
salas de aula em escola pública: “ então não tem como você definir exatamente a
Verdade, porque cada um tem a sua e cada um tem o seu ponto de vista”. A perspectiva de

Ester, por sua vez, justifica a necessidade de se procurar compreender a
pessoa que lê, para que não se construam juízos precipitados sobre ela nem
sobre a sua leitura: “cada um tem o seu ponto de vista. Tipo uma pessoa te fala uma coisa
e você não pode chegar à conclusão tipo... sem saber... nossa, tá falando mentira, mas você
não sabe se é mentira ou se é verdade... É seu ponto de vista. Você fala assim: ah, é mentira...
mas cê não sabe se aquilo é mentira ou se é verdade...”. Os juízos precipitados resultam

em rótulos socialmente atribuídos, como afirma Matheus: “ é isso que a gente
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chama de rótulos”. Os rótulos são uma objetificação da pessoa individual que se

faz com base em seus comportamentos usuais à luz da expectativa de um
dado sujeito avaliador. A imposição de rótulos sobre os outros ofende a
dignidade da pessoa humana, a qual não pode ser reduzida a condição de
coisa objetiva e imutável. É uma ação contrária à empatia para com o outro,
pois não se reconhece do outro o seu direito à alteridade, à subjetividade
particular e singular. A objetificação do outro é essencialmente monológica,
assim como o são as práticas de letramento objetivistas em voga nas escolas
públicas brasileiras. O diálogo autêntico tem o potencial de instituir um
ambiente social em que há a superação de rótulos através da sensibilidade e
do esforço para se vivenciar a empatia para com os outros, como se vê nos
excertos abaixo:
Excerto 12 – O PAG é uma prática de letramento em que se exerce o acolhimento da
pessoa por meio do acolhimento da sua leitura
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Amanda: a coisa desse poema é ele... tem alguma coisa aí...
Ester: tá escondendo alguma coisaa!
Matheus: nem que seja meleca!
Vitória: ele tem algum objetivo... Aí ele tem que colocar no papel esse objetivo...
Só que não coloca todo o objetivo.
Ester: ele coloca entrelinhas.
Vitória: ele coloca pra você descobrir.
Amanda: Poema é assim! Não é só poema. Tem muitas coisas, mas assim, ao
todo. Você nunca vai conseguir saber o que o poeta quis dizer com aquele
poema. Sei lá... Cê num vai saber o que ele pensou pra escrever aquilo.
Vitória: ele pode tá falando de uma traição...
Amanda: ele pode tá falando, sei lá... de qualquer coisa!
Matheus: de traição, não.
Ester: não, porque tipo, aqui tá assim: “cada um optou conforme o seu capricho,
sua ilusão e sua miopia”, isso é mentira!
Amanda: cada um vê de um jeito. Tem gente que é cega e que viu... aquilo. Mas
ela é cega.
Paula: peraí, cê vai ter que gravar amore que o gravador não vai pegar...
Ester: amore, fala...
Matheus: não, não vou repetir não, que eu tenho vergonha, sou acanhado.
Amanda: vaiii...
Vitória: nossaa Matheus...
Paula: cê tem que falar pra gente poder interagir com você...
Matheus: eu acho que cada um cria sua própria realidade num mundo cheio de
mentiras.
Paula: Cada um cria a sua própria realidade num mundo cheio de mentiras.

No diálogo acima, quando eu pedi para que Matheus repetisse sua fala,
usei a expressão “amore” que, por sua intimidade, inicialmente não contribuiu
para deixar o aluno mais à vontade para se expressar, pois sua fala expressou
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inibição em relação a isso – “não, não vou repetir não que eu tenho vergonha, sou
acanhado”. As participantes Ester, Amanda e Vitória, como é próprio das práticas

do PAG, pediram para que Matheus se posicionasse e dissesse o que havia
pensado, sem deixar de retomar a minha colocação anterior: “fala amore”, “vaiii...”
e “nossa, Matheus...”. Eu insisti para que falasse tentando mudar minha
abordagem:“cê tem que falar pra gente poder interagir com você...”. Nesse ponto,
Matheus finalmente se rendeu e falou o que havia pensado – “eu acho que cada
um cria sua própria realidade num mundo cheio de mentiras” - eu reafirmei a sua

enunciação, revozeando-a e ampliando sua ideia para o grupo: “ Cada um cria a
sua própria realidade num mundo cheio de mentiras”. No trecho abaixo, enquanto

conversávamos sobre o tema “mentira”, Matheus havia dito que tinha acordado
de madrugada para estudar. Eu fui a primeira a questioná-lo se ele havia de
fato feito isso, pois me baseei em sua conduta em sala de aula, que costuma
ser de alheamento e desinteresse, para duvidar da veracidade de sua
afirmação. O trecho abaixo retrata esse diálogo:
Excerto 13 – Mentira ou verdade? Como discernir.
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Matheus: a mentira acaba se tornando uma verdade quando você percebe o
ponto de vista da pessoa.
Paula: mentir acaba se tornando uma verdade quando se percebe o ponto de
vista da pessoa. Ummm. Cês conseguem algum exemplo, talvez?
Matheus: tipo assim. É...
Pedro: por exemplo... tipo... eu falo uma mentira pra Ana Clara, só que era pra
ela se sentir bem, aí o Matheus não sabe que é mentira, só que aí eu explico
que é para ajudar a Ana Clara...
Matheus: não... tipo assim. Ontem eu estudei das... “zuma” até as três da
manhã.
Ester: da uma!
Matheus: é.
Pedro: da uma!
Matheus: é “issaí memo”. É isso aí. Aí é... a pessoa... mentira! Cê não estuda.
Só que na verdade eu estudei “memo”. Aí quando cê vê o ponto de vista da
pessoa, quando cê vivencia aquilo...
Paula: de uma as três da manhã? A pessoa de dia não estuda e vai estudar de
uma às três da manhã?
Ester: fica difícil de acreditar.
Matheus: a necessida... umm... o que eu posso falar... a necessidade cria, né?
Paula: “cê” precisou? Estudar? De uma às três? ... “cê” teve outros
compromissos durante o dia que te absorveram. Aí “cê” precis...
Matheus: é... era umas quatro horas quando a Aninha foi lá pra casa...
Ester: ummmmmm.
Matheus: aí ficou lá até umas .... (não se entende) horas... Até tomar banho já
era meia noite!
Amanda: ó. Ela ainda tava lá?
Paula: cê precisava estudar, não tinha estudado né? Aí cê resolveu fazer aquilo
pelo menos naquela hora que era a hora que cê tinha. Tendi. Então eu creio em
você, Matheus.
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Matheus: isso.
Ester: mentira! Ele falou supostamente, dona, mas ele não estudou...
Amanda: Claro que ele não estudou...
Ester: o Matheus! O Matheus Garcia!
Amanda: o Matheus Garcia!
Matheus fala algo, não se entende.
Vitória: cadê meu celular, tava jogando, era uma e meia da manhã...
Matheus: não é porque...
Paula: cadê o meu celular! ((Risos)). A outra... toma as provas...
Ester: viu, dona? Ele supôs que ele estava estudando.
Matheus: não Vitória, aquela foto lá era nove horas...
Ester: tava estudando o quê?
Matheus: matemática.
Ester: o que que cê estudou? ((Risos...))
Matheus: o que ( ) tava passando... tava fazendo exercício lá
Amanda: mentira, Matheus, ó, ó.
Matheus: eu vou pegar o caderninho de estudo “pucê”.
Amanda: olha! Tem caderninho de estudo!
Vitória: ele estudou, uai.
Paula: mas a minha lógica é assim. Porque ele falaria essa mentira aqui pra
gente agora... a gente falando sobre isso...
Matheus: pra dar o exemplo...
Amanda: é...
Matheus: tá vendo? Todo mundo tá achando que é mentira, mas ninguém sabe
o meu ponto de vista. Então se é meu ponto de vista...
Paula: ah, eu acredito.
Ana Clara: eu não acredito.
Ester: a gente crê em você, Matheus...
Amanda: a gente crê.

Matheus havia concluído que “a mentira acaba se tornando uma verdade quando
você percebe o ponto de vista da pessoa”, a partir de um raciocínio coletivo construído

anteriormente. Procurando dar espaço para que Matheus explicasse melhor a
sua enunciação, eu usei a estratégia do revozeamento: “mentir acaba se tornando
uma verdade quando se percebe o ponto de vista da pessoa. Ummm. Cês conseguem algum
exemplo, talvez?”, e ampliei a reflexão para que fosse feita por todo o grupo.

Diante da hesitação de Matheus, “tipo assim. É...”, Pedro procurou contribuir para
ampliar o significado da enunciação do colega. No entanto, Matheus recusou o
ponto de vista de Pedro e testemunhou: “ não... tipo assim. Ontem eu estudei das...
“zuma” até as três da manhã”. Ester e Pedro corrigiram o português de Matheus,

apontando que não se diz “zuma”, mas “uma”, e Matheus completou: “é ‘issaí
memo’. É isso aí. Aí é... a pessoa... mentira! Cê não estuda. Só que na verdade eu estudei
“memo”. Aí quando cê vê o ponto de vista da pessoa, quando cê vivencia aquilo...” . Eu fui a

primeira a lançar a semente da dúvida: “ de uma às três da manhã? A pessoa de dia
não estuda e vai estudar de uma às três da manhã?”. Ester continuou: “fica difícil de
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acreditar”. Matheus se justificou: “ a necessida... umm... o que eu posso falar... a
necessidade cria, né?”. Afirmei a sua fala e inferi perguntando que ele havia se

distraído do compromisso de estudar durante o dia e, por isso, teve unicamente
o horário da madrugada para fazê-lo: “cê precisou? Estudar? De uma às três? ... cê
teve outros compromissos durante o dia que te absorveram. Aí cê precis...” . Matheus

confirmou minha inferência e confessou: “é... era umas quatro horas quando a Aninha
foi lá pra casa...” e “aí ficou lá até umas .... (não se entende) horas... Até tomar banho já era
meia noite!”. Aninha é a sua namorada. Após o esclarecimento de Matheus, eu

afirmei que acreditava nele, após inferir mais uma vez sobre a situação por ele
relatada: “cê precisava estudar, não tinha estudado né? Aí cê resolveu fazer aquilo pelo
menos naquela hora que era a hora que cê tinha. Tendi. Então eu creio em você, Matheus”.

Ele confirmou a minha inferência, dizendo: “isso”. A participante Ester e
Amanda, suas colegas de sala, entretanto, não se deram por convencidas:
“mentira! Ele falou supostamente, dona, mas ele não estudou...” e “Claro que ele não
estudou...”. E continuaram: “o Matheus! O Matheus Garcia!” e “O Matheus Garcia!”.

Matheus esboça uma fala que não se entende e é Vitória quem fala: “ cadê meu
celular, tava jogando, era uma e meia da manhã...”. Diante disso, Matheus tenta se

justificar: “não é porque...” e eu achei graça do fato de Vitória ter dito que iria
provar que Matheus mentia: “ cadê o meu celular! ((Risos.)) A outra... toma as provas...”.
Matheus explica-se: “não, Vitória, aquela foto lá era nove horas...” e Ester me adverte
de que eu me enganara ao acreditar no que disse Matheus: “viu, dona? Ele supôs
que ele estava estudando”. Mas não se dá por satisfeita e procura investigar melhor

o fato, inquirindo Matheus: “ tava estudando o quê?”. Matheus responde:
“matemática”. Ester continua, ainda desconfiando: “ o que que cê estudou? ((Risos...))”.
Matheus hesita: “o que ( ) tava passando... tava fazendo exercício lá”. Amanda duvida:
“mentira, Matheus, ó, ó”. Matheus diz que pode provar: “eu vou pegar o caderninho de
estudo “pucê””. Amanda se surpreende: “ olha! Tem caderninho de estudo!”.

Diante da

insistência de Matheus no mesmo argumento, Vitória é a primeira a se render:
“ele estudou, uai”. Eu, então, dou força para que os outros participantes também
acreditem na palavra de Matheus: “mas a minha lógica é assim: porque ele falaria essa
mentira aqui pra gente agora... a gente falando sobre isso...” . Matheus provoca: “pra dar o
exemplo...”. Amanda concorda: “é”. Matheus completa o seu argumento: “ tá vendo?
Todo mundo tá achando que é mentira, mas ninguém sabe o meu ponto de vista. Então se é
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meu ponto de vista...”. Eu acolho: “ah, eu acredito”. Ana Clara, que não havia se

manifestado ainda, posicionou-se, implacável: “eu não acredito”. Ester e Amanda
se rendem: “a gente crê em você, Matheus...” e “a gente crê”.
Ao procurar ser empática com o participante Matheus, que foi
questionado a respeito da veracidade de sua afirmação, eu demonstrei crer no
improvável, na mudança das pessoas para além dos rótulos socialmente
estabelecidos. Diante do meu posicionamento, as participantes Ester, Amanda
e Vitória mostram mostraram-se insatisfeitas e procuraram investigar melhor e
interrogar Matheus um pouco mais, antes de posicionarem. As três acabaram
convencidas de que Matheus falava a verdade - empaticamente, entretanto
Ana Clara, que observava exteriormente a conversa, deixou claro que
discordava de nós. Ao analisar o diálogo, pode-se perceber que as respostas
de Matheus são evasivas: “o que ( ) tava passando... tava fazendo exercício lá” e “eu vou
pegar o caderninho de estudo ‘pucê’”. No entanto, ele diz dar esse exemplo para

comprovar que, por parecer incoerente que ele tenha estudado à luz do rótulo
que se têm dele em sala de aula, as pessoas tendem a atribuir valor de
verdade e mentira à realidade com base em construtos predefinidos
historicamente, como se pode ler no excerto abaixo:
Excerto 14 – Sobre rótulos historicamente construídos
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Vitória: olha só, mentindo ou não, ninguém vai te julgar...
Matheus: não, já julgou.
Vitória: não, não. A gente tá aceitando na boa...
Paula: já julgou, porque... é algo que você falou: rótulo.
Matheus: é.
Amanda: pam, pam, pam!
Matheus: porque eu já sou rotulado como uma pessoa que não estuda.
Paula: Porque você já foi rotulado como alguém que não estuda...
Amanda: mas, gente, Matheus, você dá pra... né...
Vitória: não, mas... se ele tá falando que estudou, então estudou. Não, mas... se
ele tá falando que estudou, então estudou.
Amanda: beleza.

Matheus, ao colocar uma questão pessoal sua para ser debatida pelo
grupo, fragilizou-se diante dos outros para demonstrar ser além do que se pode
ver sobre ele, quando é observado à luz das pré-concepções adquiridas na
vida social escolar. Ao interpretar um enunciado, valemo-nos de nossas
perspectivas sobre o outro, tendo por base nossas concepções de mundo,
subjetividade e experiências particulares. Tendo isso em vista, perceber o outro
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tal como ele é se torna impraticável. É preciso que reconheçamos que os
outros não são aquilo que percebemos neles, pois nossas percepções tendem
a enquadrar as pessoas nas fronteiras de nossos valores, sensações,
sentimentos, pensamentos, crenças, opiniões, ideologias, etc.. Sendo assim,
poderemos conhecer o outro, de fato, unicamente por meio da disposição bem
intencionada de ouvir para aprender, compreender, acolher e afirmar a voz do
outro, o que não implica necessariamente concordar com o seu ponto de vista.
Fazer isso repercute positivamente em nossas relações, pois, segundo
Francisco (2016), quando alguém confessa alguma humilhação e é acolhido,
recebe conforto e consolo e isso faz com que se estabeleçam vínculos de
confiança e lealdade nas relações sociais. O resultado disso para um grupo
escolar costuma ser maior empatia entre os integrantes nas práticas de
letramento. Esse fenômeno não é meramente virtual, idealizado, pois se efetiva
na prática, empiricamente, por meio da superação de conflitos na interação
verbal. Nas práticas do PAG é usual que haja conflitos de ideias próprios da
diversidade de pensamentos e comportamentos dos leitores, mas na
coconstrução do raciocínio coletivo e na criação das redes de significados a
empatia e o reconhecimento das alteridades se efetivam. O resultado disso é
que todos experimentam uma sensação de realização. É comum que, na
prática do PAG, questões pessoais de alguns leitores venham à tona, pois o
clima de descontração e empatia os convida a confessarem aspectos de sua
vida, os quais fundamentam suas leituras do texto e da vida. Isso pode dar a
sensação de que se está dispersando do “objetivo central”- a leitura do texto -,
e pode gerar insatisfação em alguns participantes, no entanto, tal faceta é
fundamental para a afirmação das alteridades e para a sensibilização para a
empatia. O exemplo abaixo ajuda a ilustrar tal faceta da interação:
Excerto 15 – Sobre identidades socialmente construídas
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Ana Clara: ai, vamo mudar de poema, esse tá muito confuso.
Matheus: eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar parado...
Amanda: ele é inteligente, mas ele não gosta de estudar...
Matheus: eu sou meio extrovertido, é meu jeito, entendeu? Perto da galera
assim eu sou palhaço mesmo, mas sozinho eu faço minhas coisas.
Pedro: é o contrário de mim.
Matheus: é.
Pedro: perto do povo eu sou quieto... agora...
Matheus: eu gosto de interagir.
Paula: eu sei. Tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Mas eu acho
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que o ponto é outro.
Ester: ah! eu sou do mesmo jeito. Do mesmo jeito quando eu tô perto de todo
mundo eu sou uma pessoa, sozinha eu sou a mesma pessoa.
Pedro: mas na escola quase ninguém é igual fora da escola. Todo mundo muda
pelo menos alguma coisa.
Matheus: tipo assim, aqui dentro da escola, todo mundo me vê de boné pa trás
ouvindo rap, mas chega lá em casa eu escuto rock.
Amanda: pam. É que na escola cê não consegue ouvir rock.
Matheus: na verdade, eu consigo, só que eu apaguei sem querer minhas
músicas...
Ana Clara: vamo mudar isso daí.

Diante da discussão a respeito da atitude de Matheus enquanto
estudante e o questionamento sobre a veracidade de sua afirmação de que
teria estudado de madrugada, Ana Clara sugeriu que o grupo “mudasse de
poema”. Isso foi um indício de que ela não estava interessada nos rumos que a
interação havia tomado. Isso pode servir para indicar a necessidade de o
professor sensibilizar a todos para estarem abertos para que a interação siga
seu curso natural, mesmo que os significados divirjam daqueles previstos ou
esperados. É preciso renunciar “a fazer da realidade um mero objeto de uso e
domínio” nas práticas de letramento escolares, pois, como afirma o Papa
Francisco (2015a): “O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é
mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor”. E também: “Todos
podemos colaborar no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura,
experiência, iniciativas e capacidades” (FRANCISCO, 2015a).
Ouvir os outros com abertura e empatia é uma forma de criar a “Cultura
da misericórdia”: vendo-os no mistério de sua subjetividade, sem reduções
impostas pelos nossos referencias culturais ou ideológicos. Ser empático é
considerar todo o conhecimento adquirido como nada, quando em confronto
com o mistério do outro ser humano que se revela diante de mim. Isso porque
cada pessoa é igualmente digna e de valor, sendo inalienavelmente
responsável por si mesma e por sua produção de conhecimento. O trecho
abaixo exemplifica essa idéia quando as participantes Ana Clara, Vitória e
Amanda expressam desinteresse em continuar a interpretar o mesmo poema.
Excerto 16 – Sobre a leitura de textos de linguagem figurada
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Ana Clara: acho melhor mudar, esse tá meio confuso.
Paula: por quê?
Vitória: a gente já descobriu!
Amanda: a gente já desvendou o mistério todo. Vamo pegá outro poema?
Paula: vocês estão satisfeitos desse poema? A palavra é essa? Acho que o
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poema, chega uma hora, que a gente tem dele aquilo que a gente queria, não
sei...
Pedro: de quem que é esse poema?
Amanda: da Ana Clara.
Pedro: e aí, Ana Clara, o que que cê achou do poema?
Ana Clara: sei lá.
Ester: ela foi a que menos falou.
Paula: isso aí. Você! Vai.
Ana Clara: foi muito estranho, não entendi... ((Todos riem.))
Paula: cê achou estranho...
Ester: agora vamos à pergunta... porque que você escolheu esse poema?
Ana Clara: sei lá... o dia que eu escolhi ele era legal. Agora não tá mais.

Ana Clara, ao falar: “o dia que eu escolhi ele era legal. Agora não tá mais”,
demonstra que a leitura é algo muito subjetivo e que a interpretação de textos
poéticos se dá de diferentes maneiras, não apenas para diferentes pessoas,
mas também para uma mesma pessoa em momentos diferentes. Desse modo,
é importante que se abram as práticas de letramento em escola pública para
que as atividades de leitura sejam exercidas a partir das subjetividades dos
leitores em diálogo empático com outros leitores. Tal abertura poderá ajudar a
transformar a realidade de desinteresse dos jovens pela leitura, que poderá se
configurar numa experiência estética capaz de levar à realização e à formação
integral da pessoa. Os significados construídos colaborativamente no excerto
abaixo podem metaforizar a condição individualista e consumista em que o
professor se encerra ao não se comprometer para criar a “Cultura da
Misericórdia” nas práticas de letramento por ele propostas em escola pública:
Excerto 18 – Sobre mentir para si mesmo
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Matheus: agora lembrei, que todo mundo sempre quer o que não pode ter. A
gente sempre quer mais quando a gente não tem. É que nem eu, por exemplo.
Eu jogo jogo lá. Aí eu ponho dinheiro no jogo. Aí eu ponho negócio que eu
queria e depois eu mal uso e eu fico sempre querendo mais. E eu num consigo
parar. Isso é o melhor exemplo que eu posso dar.
Paula: viciado em jogo
Matheus: viciado em jogo e em coca cola
Amanda: tem gente que é viciado em mentir. Tem gente que não consegue
chegar pra você e falar a verdade. Tipo... tinha uma bala em cima da mesa, foi
você que pegou? Nãaaao... não fui eu! Por mais que não seja de ninguém
aquela bala e não tem nada de mais ele pegar, ele não quer falar que foi ele.
Matheus: é por causa que... aí já vai da índole né...
Amanda: nãoo... eu tô querendo dizer que tem pessoas que não ‘consegue’ de
jeito nenhum falar a verdade.
Matheus: ahh...
Amanda: de jeito nenhum. Tem provas contra ela. Tem... só mentira... Tem...
todo mundo tem várias coisas pra dizer que foi ela que fez aquilo e ela se
julga...( )
Matheus: se julga inocente
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Amanda: é, se julga inocente. Ela não consegue dizer de jeito nenhum

Amanda, no excerto acima, apontou que: “tem gente que é viciado em mentir.
Tem gente que não consegue chegar pra você e falar a verdade” e “Tem provas contra ela.
Tem... só mentira... Tem... todo mundo tem várias coisas pra dizer que foi ela que fez aquilo e
ela se julga...( )”. Matheus interrompeu, completando a fala da colega, “se julga
inocente”, e Amanda confirma: “é, se julga inocente. Ela não consegue dizer de jeito
nenhum”. Matheus colocou para o grupo que estava viciado em jogo – “viciado em
jogo e em coca cola”. Ele expressou ter a noção de estar fazendo algo que não é

bom para si mesmo, e confessou a dificuldade que sentia para mudar tal
atitude. O individualismo e o consumismo como atitude social nas práticas de
letramento escolares em oposição ao estabelecimento da “Cultura da
Misericórdia” é uma ação destrutiva que pode levar o professor entrar num
processo de negação da realidade, dos outros e de si mesmo, em que se julga
inocente e vê a todos os outros como culpados. Tal comportamento não pode
colaborar para o bem comum ser alcançado na escola. Em vez de condená-lo
por esse comportamento, procurei colocar-me à sua disposição, oferecendo-lhe
ajuda, caso quisesse. E é isso o que os professores podem e devem fazer
diante dos alunos a quem julgam ter comportamentos nocivos para si mesmos
e para os outros nas práticas de letramento em escola pública.
Excerto 19 – Sobre receber ajuda para superar desafios

151 Matheus: que nem eu com o negócio do jogo... eu sei que eu tô errado, mas
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continuo gastando. Inclusive hoje eu vou pôr mais 22 reais por causa que ontem
eu coloquei 44 já...
Paula: então, é isso mesmo Matheus... eu posso te ajudar se você quiser...

Papa Francisco diz que a atitude de acolher o outro em sua fragilidade é
um modo de amar, de tirar o foco do que eu quero para deitá-lo sobre o que o
outro

precisa: “É libertação

do

medo, da

avidez, da

dependência”

(FRANCISCO, 2015a). Ele pontua que “[...] todo o encarniçamento contra
qualquer criatura é contrário à dignidade humana” (FRANCISCO, 2015a, p. 59)
e comenta que devemos ter a preocupação de que os outros não sejam
tratados de forma irresponsável. A atitude que demonstrei diante da fragilidade
que Matheus deixou ver na interação acima se configura como empática e
reflete que me responsabilizo pessoalmente por minha relação com Matheus,
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colocando-me à disposição para ajudá-lo, caso ele reconheça essa
necessidade. Isso reflete que reconheci a sua alteridade e o seu direito de não
querer a minha ajuda. Papa Francisco diz que aprender a lidar com as
experiências difíceis de outras pessoas exige “[...] ternura, compaixão e
preocupação pelos seres humanos” (FRANCISCO, 2015a). Tal ação é uma
forma de transcender as preconcepções que fazem dos professores pequenos
tiranos da realidade coletiva da interação social nas práticas de letramento
tradicionais em escola pública para alguém devotado em buscar conhecer os
outros com boa vontade a partir do que eles mesmos dizem sobre si.
Considerar-se dono da verdade dos significados atribuídos aos textos e à vida
social desfavorece a vivência da “Cultura da Misericórdia” na escola. Francisco
(2016) menciona que o “caráter social da misericórdia” nos obriga a “[...] não
permanecermos inertes, mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que
os planos e os projetos não se tornem letra morta” (Idem, p. 33). Se os
professores proponentes de práticas de letramento em escola pública
prestarem de forma desinteressada o serviço de fazer nascer uma “Cultura da
Misericórdia” (FRANCISCO, 2016, p. 33) na vida escolar, farão parte da
construção de uma vida social mais democrática e digna para todos, pois as
práticas de letramento dialógicas, como o PAG, são “artesanais”, assim como
Francisco (2016, p. 34) descreve as “obras de misericórdia”: “[...] nenhuma
delas é cópia da outra, as nossas mãos podem moldá-las de mil modos e cada
uma adquire uma forma distinta”. O professor, que ousa propor práticas de
letramento que favoreçam a construção da “Cultura da Misericórdia”, com boa
vontade acolhe seus alunos e acaba sendo por eles acolhido. A reciprocidade
nas relações entre professor e alunos multiplica o estabelecimento de laços
sociais felizes em ambiente escolar e pode inaugurar uma cultura em que se
reconheça que ninguém é alheio. Uma cultura de solidariedade, em que se
supere a indiferença e se descubra o essencial da vida; para que aquele que
erra tenha a esperança de tempos melhores ao sentir a presença de alguém
pronto a acolher, ouvir e afirmar o seu valor intransferível de pessoa humana
única e singular. Conforme Matheus, no excerto abaixo, “a mentira acaba se
tornando uma verdade quando você percebe o ponto de vista da pessoa”.
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Os significados construídos no excerto abaixo podem se configurar
como uma crítica aos comportamentos individualistas e consumistas que os
professores podem vir a assumir nas práticas de letramento em escola pública.
Nesses, o objetivo das práticas de letramento na escola é apenas o de
encontrar um sentido único e inequívoco para o texto, independentemente da
vida social e das pessoas que a integram e a experiência da empatia e do
reconhecimento das alteridades não é considerada relevante.
Excerto 20– Sobre transcender rótulos historicamente construídos por meio de práticas
de letramento dialógicas na escola
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Pedro: tipo eles queriam achar a verdade deles, mas quando eles chegaram lá
pra achar a verdade deles, a verdade não... juntava com eles! Porque eles eram
diferentes!
Amanda: era dividida em metades diferentes uma da outra!
Vitória: porque a outra metade era mentira. E ficava lá do outro lado da porta.
Paula: a outra metade era mentira?
Amanda: é. Ficava do outro lado da porta
Vitória: porque só tá falando meia verdade.
Ester: a perspectiva do seis e do nove faz sentido.
Matheus: a mentira acaba se tornando verdade.
Paula: a perspectiva do seis e do nove faz sentido?
Amanda: faz!
Matheus: a mentira acaba se tornando uma verdade quando você percebe o
ponto de vista da pessoa.

O diálogo acima retrata a dificuldade das pessoas para reconhecer
pessoas com pontos de vistas diferentes de si. A fala final, de Matheus, “a
mentira acaba se tornando uma verdade quando você percebe o ponto de vista da pessoa”,

sintetiza a necessidade de submeter a busca pela construção de significados
“corretos” para os textos lidos nas práticas de letramento em escola pública (e
para os conceitos ali construídos) ao objetivo de sensibilizar os participantes
para a empatia e para o reconhecimento das alteridades uns dos outros. Ao
procurar fazer isso, o professor encontra um modo concreto de conscientizar a
todos sobre a responsabilidade de que têm de realizar o bem comum na vida
social compartilhada. Tal é um modo de cultivar a “Cultura da Misericórdia”, a
qual pode abrir caminhos para a superação de atitudes de desprezo do homem
pelo homem na vida pública, responsável pela degradação humana que se vê
nas relações humanas na contemporaneidade.
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4.3. Metáforas para se pensar sobre o novo papel para o professor e para
o aluno e para as práticas de letramento em escola pública para a
promoção do bem comum através da vivência da “Cultura da
Misericórdia”

Apresento, agora, os significados construídos no PAG para argumentar
sobre a necessidade de o professor se engajar no estabelecimento da “Cultura
da Misericórdia” nas práticas de letramento em escola pública e, elaboro, ao
final, novas metáforas para se pensar sobre a ação do professor, do aluno e
sobre as práticas de letramento que se realizam nesse contexto. A finalidade
deste ítem é a de propor atitudes para o professor e agente de letramento em
escola pública para promover a superação de comportamentos individualistas e
consumistas, incoerentes com a “Cultura da Misericórdia”. O excerto abaixo
ajuda a ilustrar tal ideia:
Excerto 21 – Sobre como efetivamente mudar comportamentos desagregadores para a
vida social
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Amanda: mas no caso de uma pessoa que possivelmente é viciada em
drogas, ela se arrependeu profundamente do que ela fez, ela quer mudar de
todo jeito, mas ela é viciada, ela não tem... ela pode procurar ajuda, claro,
mas muitas vezes não tem solução
(?): ela é fraca, né?
Amanda: é. Mas ela realmente se arrependeu. Do fundo do coração dela ela
pode ter se arrependido de um forma::: tipo:: gigantesca, de querer mudar
realmente, mas ela não consegue
Paula: sim, ela pode não conseguir sozinha, mas se ela procurar ajuda
adequada e for uma decisão... aí eu acho que o x da questão é a palavra
decisão, talvez... se a decisão é forte o suficiente, profunda o suficiente.
Porque se o arrependimento é profundo o suficiente a decisão será também...
Porque senão, gente, se o arrependimento não é seguido por uma decisão
é:::: definitiva, num houve arrependimento, num houve, num houve, houve
assim, ai... parece que o que eu fiz não foi muito legal... e tal mas...
Ester: teve um peso na consciência, mas não houve arrependimento
Paula: an?
Ester: teve um peso na consciência, mas não o arrependimento
Matheus: um arrependimentozinho
Paula: é, houve... houve a consciência da culpa, talvez, mas não houve o
arrependimento
Vitória: ( ) aí só tá na culpa, aí cê tem que livrar daquela culpa pra você, sei
lá, não fazer de novo
Paula: como é que livra da culpa, hein gente? A Vitória falou que a gente tem
que livrar da culpa.
Pedro: perdoando
Matheus: ganhando perdão
Paula: ganhando o perdão, o Matheus falou. Como é que nós ganhamos
perdão?
Matheus: pedindo perdão
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Amanda: mudando. Mudando de fato o que você(...)
Matheus: fazendo por onde

Amanda ponderou que há condicionamentos comportamentais que são
muito difíceis de serem transformados – “Mas ela realmente se arrependeu. Do fundo
do coração dela ela pode ter se arrependido de um forma::: tipo:: gigantesca, de querer mudar
realmente, mas ela não consegue”, como no caso de pessoas que são viciadas em

substâncias químicas – “mas no caso de uma pessoa que possivelmente é viciada em
drogas, ela se arrependeu profundamente do que ela fez, ela quer mudar de todo jeito, mas ela
é viciada, ela não tem... ela pode procurar ajuda, claro, mas muitas vezes não tem solução”.

Os comportamentos dos professores estão condicionados a uma formação
escolar, social e familiar que foi sedimentada ao longo de gerações.
Analogamente à dificuldade que pode existir para que alguém abandone o uso
de substâncias químicas nocivas para a saúde, pode ser também difícil a
mudança no padrão de comportamentos historicamente adquiridos pelos
professores ao longo de sua formação objetivista e monológica.
Papa Francisco (2015a) afirma que “[...] o bem comum pressupõe o
respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e
inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral” (FRANCISCO,
2015a, p. 95). Para que o bem comum se efetive, ainda segundo Francisco
(2015a), é necessário o desenvolvimento de grupos intermediários, em
especial da família, “célula basilar da sociedade”, pois o bem comum implica
paz social, isto é, condições mínimas de estabilidade, segurança e justiça
distributiva dos bens sociais. A injustiça social gera violência. Diante do quadro
mundial de grandes desigualdades, em que as pessoas têm sido privadas de
seus direitos fundamentais, Francisco (2015a) aponta que a busca pelo
princípio do bem comum se vê atrelada a uma “opção preferencial pelos mais
pobres”. Os mais pobres, no Brasil, estudam em escolas públicas. O professor
de escola pública precisa, para fazer um trabalho que seja promotor do bem
comum, ter em si mesmo o princípio da opção preferencial pelos mais pobres,
o que implica dizer que ele deve trabalhar nesse contexto por escolha, e não
por falta de opção social. Quando fazemos as coisas por decisão, o nosso
trabalho se torna muito melhor do que quando fazemos por uma obrigação
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imposta exteriormente pelas circunstâncias, como se lê na minha fala no
excerto acima: “aí eu acho que o x da questão é a palavra decisão, talvez...”.
A opção preferencial pelos mais pobres pode ser feita, pelo professor,
também em sentido metafórico em que se concebe o pobre como aquele que é
desprovido de poder - a parte mais frágil nas dinâmicas de poder na sociedade
- alguém necessitado de apoio, desprivilegiado socialmente, intelectualmente,
afetivamente, etc.. Há pobres de cuidados, amor, atenção, alimento, abrigo,
conselhos, educação, correção, paciência... A pobreza simboliza a falta de
alguma coisa essencial. Há na escola pessoas pobres de reconhecimento
pessoal, de afirmação subjetiva e de consciência da responsabilidade individual
para a realização do bem comum nas práticas de letramento e na vida social
das quais participam. Por isso, sugiro que a minha enunciação frente à palavra
de Amanda – “sim, ela pode não conseguir sozinha, mas se ela procurar ajuda adequada e
for uma decisão... aí eu acho que o x da questão é a palavra decisão, talvez...” – seja

interpretada em relação às grandes dificuldades que o professor proponente de
práticas de letramento na escola pública brasileira poderá encontrar para
transformar seus condicionamentos historicamente sedimentados. Ele poderá
não conseguir sozinho efetuar tão grande mudança, mas, por meio de
“procurar ajuda adequada” e por meio de um ato profundo da vontade – “Porque
se o arrependimento é profundo o suficiente a decisão será também...” ele terá chances de

realizar essa mudança em si e de influenciar a mudança em seu ambiente para
o servir aos mais pobres.
Isso aplica a qualquer mudança de comportamento que queiramos
realizar (ou ajudar o outro a realizar). No excerto acima, esclaresço o meu
ponto de vista: “Porque senão, gente, se o arrependimento não é seguido por uma decisão
é:::: definitiva, num houve arrependimento, num houve, num houve, houve assim ai... parece
que o que eu fiz não foi muito legal... e tal, mas...”. A partir dessa fala, Ester deu a sua

contribuição para a construção do raciocínio coletivo e inferiu: “teve um peso na
consciência, mas não houve arrependimento”. O insight de Ester pareceu-me

interessante para iluminar a questão, e Matheus, logo em seguida, retomou
algo da minha fala e comentou – “um arrependimentozinho”, desenhando, nesse
contexto, o peso na consciência como a essência do arrependimento ou o
arrependimento em seu estágio inicial na consciência individual. Ambos os
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participantes pareceram ter concordado que “ah... parece que o que fiz não fui muito
legal” designasse um movimento interior de peso na consciência. Eu acolhi e

validei a fala de Ester e Matheus, fazendo uso da estratégia do marcador de
inferência autorizada (PONTECORVO, 2005): “é. Houve a consciência da culpa, mas
não houve o arrependimento”. Inferi que o reconhecimento da culpa é sinal de peso

na consciência e um pré-requisito para o arrependimento. Quase que falando
junto comigo, Vitória concordou: “(

) aí só tá na culpa, aí cê tem que livrar daquela

culpa pra você sei lá não fazer de novo”. Com essa observação, ela inferiu que, após

sentir-se culpada, uma pessoa precisa fazer algo para libertar-se do sentimento
de culpa, para que lhe seja possível transformar efetivamente o comportamento
indesejado. Vitória sintetizou as ideias que vinham sendo encadeadas por meio
do raciocínio coletivo e defendeu a necessidade de se tomar uma atitude diante
da sensação interior de culpa. Eu prontamente acolhi o seu questionamento e
revozeei a sua enunciação para o grupo usando a estratégia da pergunta
aberta (MACKAY, 2001): “como é que livra da culpa. hein gente?”.
O excerto revela que a empatia entre os participantes aconteceu no
contexto da vivência analisada. O reconhecimento das alteridades também se
deu, como quando eu fazia a pergunta aberta para o grupo e afirmei que me
baseava na enunciação de Vitória, reconhecendo-a como originadora da ideia
em que a pergunta se baseou – “A Vitória falou que tem que livrar da culpa”.. O efeito
da pergunta aberta no diálogo foi:
Excerto 22 – Sobre como se livrar do sentimento de culpa resultante de uma ação
inadequada diante dos outros
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Pedro: perdoando
Matheus: ganhando perdão
Paula: ganhando o perdão, o Matheus falou. Como é que nós ganhamos
perdão?
Matheus: pedindo perdão
Amanda: mudando. Mudando de fato o que você(...)
Matheus: fazendo por onde
Pedro: mudando pra pessoa ver

O grupo construiu uma rede de significações (SANTOS, 2014) como
resposta à minha pergunta aberta sobre como uma pessoa com sentimento de
culpa poderia se livrar de sua condição. O gráfico abaixo ilustra o raciocínio
que foi construído coletivamente pelos participantes.
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Gráfico 3 – Rede de significações construída em resposta a uma pergunta aberta

Retornamos, portanto, ao tema do perdão – dimensionado em três níveis
- e de sua relação com o compromisso concreto com a mudança de
comportamento por parte daquele que ofendeu. Os três níveis de perdão
dimensionados pelos participantes foram: o perdão que se pede ( “pedindo
perdão”), o perdão que se oferece (“perdoando”) e o perdão que se recebe

(“ganhando perdão”). Isso retrata o perdão como uma atitude social, pois revela-se
não mais um sentimento subjetivo, mas uma ação concreta que se deve
assumir diante dos outros.
A rede de significações permite pensar numa dinâmica social em que o
perdão pode acontecer. A parte ofensora, após um movimento interior da
consciência, diante de uma situação de conflito, tem um sentimento de culpa,
demonstra arrependimento e precisa, para se livrar da culpa, pedir perdão à
parte ofendida. A parte ofendida deve também ser capaz de vivenciar esse
valor na vida social, para que o ciclo do perdão se instaure socialmente; ela o
faz perdoando sinceramente aquele por quem se sentiu lesado (geralmente,
moralmente lesado).
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Perdoar implica crer na mudança do outro. Quem não acredita na
mudança de comportamento do outro é incapaz de perdoar. É experiência de
reconhecimento da alteridade do outro; empatia, solidariedade. Por isso, o
perdão é um ato de misericórdia, quando vivenciado nas relações sociais, pois
para perdoar alguém deve-se despojar de si mesmo, de suas dores, direitos,
orgulho, ideias, verdades. Deve-se oferecer espaço interior ao outro, para que
mude seu comportamento e supere concepções adquiridas por experiências
negativas e destrutivas. Perdoar significa deixar de cobrar uma dívida devida: é
considerar a dívida paga, é reestabelecer o tecido da relação que havia sido
dilacerado pela ofensa. É olhar para a pessoa do outro para além de seus
condicionamentos históricos particulares e superar rótulos construídos pela
experiência social. É abrir o coração para o outro novamente, após ele ter
falhado. É um ato de coragem e fé na humanidade: uma ação empática. É um
profundo reconhecimento da alteridade do outro. Aquele que perdoa faz um
grande bem, porque por meio do perdão recebido o ofensor se liberta do
sentimento de culpa por sua má ação. Com a libertação do sentimento de
culpa, a pessoa perdoada sente-se agradecida, e isso a impele a efetuar uma
mudança de comportamento.
Os significados coconstruídos pelo grupo e ilustrados pelo Gráfico 3
apontam que a mudança de comportamento deve ocorrer em três estágios. O
primeiro estágio no processo de mudança de comportamento do professor que
pretende ver instaurada nas práticas de letramento em escola pública uma
“Cultura da Misericórdia” pode ser metaforizado pelo enunciado de Amanda –
“mudando de fato”. O segundo estágio pode ser reconhecido nas palavras de

Matheus – “fazendo por onde”. E o terceiro estágio, nas palavras de Pedro –
“mudando pra pessoa ver”. João Paulo II (1985) afirma que há na necessidade de

as pessoas se empenharem no trabalho de formação de suas próprias
consciências, para evitar que se tornem “uma força destruidora da humanidade
verdadeira da pessoa”. Isso para evitar que deixem de reconhecer o valor e a
dignidade de todas as pessoas, chamadas indiscriminadamente a ter ações
que preservem “a casa comum”, ou seja, que contribuam para promover o bem
comum e a justiça na vida social (FRANCISCO, 2015a). “Fazer por onde”
denota um esforço de alguém para mudar seus condicionamentos, dado que a
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mudança não se dará naturalmente, mas por meio de um ato disciplinador que
visa controlar a manifestação daqueles hábitos de comportamento os quais se
procura superar. Após a mudança interior da mentalidade, o arrependimento se
efetua. O “cair em si” e voltar-se para a própria consciência constroem o
arrependimento. João Paulo II (1985) descreve o arrependimento como “uma
verdadeira reviravolta da alma”, afirmando que se trata de um sentimento
substancial da consciência humana, ou seja, profundo. O professor que se
reconhece como tendo sido injustamente autoritário nas práticas de letramento
em escola pública deve “fazer por onde” para promover a reconciliação de sua
relação com seus alunos e dos alunos uns para com os outros. “Fazer por
onde” significa encontrar meios práticos e empíricos de efetuar a mudança que
foi identificada como necessária. A resposta às exigências dessa missão
formadora da empatia das consciências individuais em liberdade umas para
com as outras pode ser levada a termo por meio da abertura ao outro no
diálogo autêntico nas práticas de letramento escolares.
João Paulo II (1985) concebe o diálogo como um modo de ação no
mundo contemporâneo que tem o potencial de conduzir as pessoas a uma
profunda renovação da consciência e da própria vida. “O diálogo autêntico tem
em vista a regeneração de cada um, sempre com profundo respeito pelas
consciências e com a paciência e o processo gradual requeridos pelas
condições dos homens do nosso tempo” (JOÃO PAULO II, 1985, p. 79-80).
Isso é assim porque o diálogo autêntico evita que se estabeleçam divisões
definitivas, promovendo a reconciliação entre pessoas e grupos com opiniões
divergentes por meio de um esforço mútuo de compreensão e pela escuta
atenta do outro. Por isso, é desejável que se exerça o perdão nas relações
sociais nas práticas de letramento em escola pública. Esse modelo de
comportamento deve partir do professor, pois ele é, nesse contexto, a
referência principal para seus alunos, assim como os pais são para os filhos na
família e, do mesmo modo, seus exemplos têm mais efeito que suas palavras.
Colocar o diálogo autêntico sistematicamente em ação nas práticas de
letramento propostas em escola pública constitui o que Pedro enunciou como
“mudando para a pessoa ver”. Trata-se, enfim, do movimento pelo qual as atitudes

de arrependimento anteriormente mencionadas se manifestam externamente: é
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uma ação em que se procura reestabelecer o equilíbrio e a harmonia alterados
pela ofensa, mudando a direção à custa de sacrifícios (JOÃO PAULO II, 1985).
A ofensa é relacionar-se com o outro sem ter em mente a sua alteridade
particular, sua dignidade própria, isto é, sem empatia para com os demais.
Para João Paulo II, o homem contemporâneo parece achar difícil reconhecer
os próprios erros, decidir-se a voltar atrás, “[...] retomando o caminho exato,
fazendo uma retificação de marcha; parece experimentar grande relutância em
dizer: ‘arrependo-me’ ou ‘sinto muito’” (JOÃO PAULO II, 1985, p. 88). Ele
afirma que, sobretudo, o homem pós-moderno parece resistir instintivamente a
aceitar e praticar o sacrifício necessário para efetuar uma mudança definitiva.
Ao reconhecer que as pessoas humanas devem ter primazia sobre ideologias e
procedimentos pedagógicos de que se vale para ensiná-las, o professor deve
ser capaz de olhar para o futuro com esperança, e buscar propor práticas de
letramento que favoreçam a sensibilização para a empatia e o reconhecimento
das alteridades de todos. Isso é reflexo de uma transformação efetiva de
condicionamentos historicamente adquiridos que possam impedir que se
estabeleça a “Cultura da Misericórdia” nas práticas de letramento em escola
pública.
O PAG é uma prática de letramento para a leitura dialógica de textos
literários, sendo simultaneamente um método de pesquisa do qual o professor
pode se valer para questionar a própria ação, visando encontrar os meios
empíricos para transformá-la e, assim, superar esse condicionamento. Pode-se
dizer que o PAG se constitui, entre outras coisas, numa metodologia de efetivo
diálogo, a qual pode ser usada em contexto de práticas de letramento escolar
para que se estabeleça uma “[...] revisão do funcionamento da estrutura
conversacional” (PONTECORVO, 2005) usual nas práticas de letramento
(SUGAYAMA, 2016). Essa revisão acontece por meio da coconstrução dos
raciocínios coletivos e da consequente elaboração de uma rede de significados
(SANTOS, 2014) para as pessoas em ação no contexto histórico, social e
cultural específico. O engajamento de todos na construção de significados
coletivos é o elemento do PAG como prática de letramento que proporciona a
transformação das concepções sobre o letramento (e sobre a vida). A mudança
de concepções pode se converter em uma efetiva mudança de comportamento
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por parte das pessoas, pois resulta da reflexão cuidadosa sobre processos de
relação interpessoal, leitura e letramento, opiniões, ideologias e outras
temáticas relevantes para melhorar a qualidade de vida dos participantes.
O excerto abaixo expressa uma situação em que uma das participantes
compartilhou com um grupo uma parcela de sua história de vida, revelando
traços de sua fragilidade pessoal. Fenômenos como esse costumam acontecer
nas vivências do PAG, devido ao clima de empatia, descontração e
acolhimento que se experimenta na prática de letramento. O testemunho de
Amanda pode se configurar como um convite à reflexão sobre o impacto de
nossas ações no mundo social e no universo do outro.
Excerto 23 – O testemunho de Amanda
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Paula: e o que que geralmente a gente faz que gera arrependimento... é
comum que não esteja envolvido só conosco. É comum que outras pessoas
sejam::: envolvidas e tenham sido feridas nesse processo, não é? É comum,
porque se for uma coisa que só fere a nós mesmos tende a não ser uma
coisa muito grande, né?
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Amanda: ou às vezes é maior ainda
Pedro: é
Paula: pode ser também
Amanda: tem tipo um exemplo. A minha mãe quando(...) antes de... de eu
ter nascido ela perdeu um bebê e quando ela descobriu que tava grávida de
mim ela tinha sete meses. E ela::: digamos que ela me culpou. Porque... ‘ah
como Deus faz isso? Como Deus tira um filho de mim e me coloca outro
quando ele quer?’ Tipo a minha mãe pensou isso na hora, mas depois ela
pensou que::: ela tava tomando remédio. E usando cinta:::: porque ela
pensou que ela tava engordando de uma forma::: excessiva e daí::: ela
pensou que eu ia nascer com problema e quando ela descobriu que eu ia
nascer perfeitinha ela, tipo, ela mudou totalmente a visão dela, mas quando
me contaram isso falando que ela não queria me ter por ter perdido outro
filho eu me senti culpada. Eu me senti, tipo, extremamente culpada.
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Paula: rejeitada
Amanda: é, por ela não querer me ter por eu ter entrado no lugar de outro
filho dela.

O diálogo acima é a síntese das reflexões tecidas pelo grupo na primeira
vivência do PAG. Pensando em procurar aprofundar ainda mais a
compreensão sobre o tema do arrependimento, lancei para o grupo a seguinte
pergunta: “o que que geralmente a gente faz que gera arrependimento... é comum que não
esteja envolvido só conosco. É comum que outras pessoas sejam::: envolvidas e tenham sido
feridas nesse processo, não é? É comum, porque se for uma coisa que só fere a nós mesmos
tende a não ser uma coisa muito grande, né?”. Minha fala refletiu um equívoco de

compreensão sobre a natureza das ações destrutivas que podem ser
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realizadas pelas pessoas, pois inferi que, se uma má ação nossa ferir apenas a
nós mesmos, ela terá sido “uma coisa não muito grande”. Esse pensamento é
reflexo de uma mentalidade individualista que procura justificar ações
destrutivas individuais como sendo direito da liberdade da pessoa. No entanto,
a verdadeira liberdade consiste em agir construtivamente para o bem de todos
os envolvidos – incluindo a mim mesmo. É ilusório pensar que é possível agir
destrutivamente contra si mesmo sem que isso afete a um outro, como mostra
a fala de Amanda diante do meu posicionamento – “ou às vezes é maior ainda”.
Pedro concorda com ela e eu acolhi a sua percepção como possível, apesar de
não a ter compreendido muito bem naquele momento.
A compreensão dessa perspectiva pode se dar a partir da contemplação
do exemplo dado pela participante para justificar seu ponto de vista. Ela
começou exemplificando seu raciocínio da seguinte maneira: “A minha mãe
quando (...) antes de... de eu ter nascido ela perdeu um bebê e quando ela descobriu que tava
grávida de mim ela tinha sete meses. E ela::: digamos que ela me culpou. Porque... ‘ah como
Deus faz isso? Como Deus tira um filho de mim e me coloca outro quando ele quer?’ Tipo a
minha mãe pensou isso na hora”. O pensamento íntimo da mãe de Amanda no

momento em que descobriu uma gravidez não planejada afetou diretamente a
identidade de sua filha, a compreensão dela sobre si mesma. Aparentemente
esse pensamento interior da mãe de Amanda seria inofensivo, dado que
ninguém o saberia se ela não o tivesse revelado. No entanto, ao revelá-lo, o
impacto sobre Amanda foi grande, como se lê em – “mas quando me contaram isso
falando que ela não queria me ter por ter perdido outro filho eu me senti culpada. Eu me senti,
tipo, extremamente culpada”. A essa fala, eu repliquei: “ rejeitada”, e ela confirmou

minha inferência dizendo: “ é, por ela não querer me ter por eu ter entrado no lugar de
outro filho dela”. Esse diálogo demonstra que Amanda se sentiu culpada por sua

mãe ter rejeitado a gravidez. Dessa forma, o exemplo de Amanda
desmascarou o meu argumento - se for uma coisa que só fere a nós mesmos tende a
não ser uma coisa muito grande -, pelo qual inferi que uma ação destrutiva voltada

para si mesmo seria menor que uma ação destrutiva voltada para o outro.
Partindo dessa argumentação, é possível reconhecer que uma ação destrutiva
não pode ser escusada como tendo afetado só à pessoa que a cometeu, pois
afeta silenciosamente outras pessoas com quem essa pessoa se relaciona,
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como se deu no testemunho de Amanda. O excerto abaixo mostra como a
primeira vivência foi concluída.
Excerto 24 – A conclusão da primeira vivência do PAG
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Paula: é uma sensação de rejeição, né.? A sua mãe não te quis, seja o que
for, né, a sua mãe não te quis... é o sentimento que ela teve né... mas e aí
como que cê fez, Amanda? Hoje, como que você con(...)
Amanda: hoje... ela... tipo, ela gosta de mim. ((Todos riem)). Assim, ela:::
assim ela gostou, quando ela descobriu, ela foi fazer exame e descobriu que
eu ia tipo ser normal, ela tipo chegou contou pra todo mundo feliz... ah, o
nome dela vai ser Amanda e... vai ser uma menina e vai nascer toda
perfeitinha, e já começou contando pra todo mundo...
Paula: mas quantos meses ela tinha de gravidez?
Amanda: sete, já.
Paula: Nossa!
Amanda: e ela tava usando cinta pra esconder a barriga ((fala isso rindo))
Paula: ela não descobriu antes...
Amanda: ela pensou que era alguma coisa da::: do:::
Ester: de ter perdido
Amanda: dela ter perdido o filho antes, aí ela começou a passar mal e minha
tia e minha avó falaram não, a Cri tá grávida.
Paula: cê tem certeza que você não é o mesmo filho que ela tinha perdido
não?
Amanda: ((ri bem alto)) Ah, não sei...
Paula: às vezes ela não perdeu nada, né?
Ester: vai que ela achou que tinha perdido e:::
Amanda: mas era menino
Paula: entendi, era um menino
Amanda: já tava de nove meses, ela perdeu depois do parto
Paula: ah entendi, ela perdeu, de fato o neném nasceu e morreu
Amanda: é, ele tá no cemitério aqui de Três Pontas
Paula: nossa... ó ‘procê’ vê. Nós ‘tamo’ aqui conversando sobre o céu na terra
e olha ‘procê vê’ que que acontece, o assunto toma outro caminho mesmo.
Essa prática de leitura às vezes acontece isso, as perspectivas às vezes
levam as pessoas a compartilharem um pouco da vida delas, e foi muito legal
isso que a Amanda falou pra gente, né, mas a gente tava falando do
arrependimento, sobre isso, quer dizer, é muito sensível, né gente, o quanto
que o jeito que a gente age interfere no outro ser, cê vê, a mãe dela ao contar
pra ela essa estória ela mesma se sentiu assim, né... se sentiu dessa
maneira. Eu acho que a gente pode parar, porque já vai bater o sinal, eu
agradeço(...).

O excerto final da primeira vivência revela o desenvolvimento do diálogo
apresentado no excerto anterior, a partir da pergunta que fiz a Amanda sobre
de que forma ela hoje lida com o sentimento de rejeição que sua mãe teve
quando descobriu que se encontrava grávida dela. A resposta da participante,
entretanto, foi: “hoje... ela... tipo, ela gosta de mim”. Sua enunciação revela uma
crença de que o pensamento de rejeição à gravidez de sua mãe era sinal de
que sua mãe não gostava dela. No entanto, ela dá pistas de que esse
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sentimento teria sido devido ao fato de a mãe ter medo de que o bebê pudesse
nascer com algum problema congênito devido ao tratamento a que vinha sendo
submetido, pela mão não estar consciente de que estava grávida: “ela foi fazer
exame e descobriu que eu ia tipo ser normal, ela tipo chegou contou pra todo mundo feliz... ah,
o nome dela vai ser Amanda”. Amanda disse, quando eu lhe perguntei – “mas quantos
meses ela tinha de gravidez?” - que sua mãe descobriu que estava grávida já aos

sete meses de gestação - “sete, já”. No comentário que se seguiu - “e ela tava
usando cinta pra esconder a barriga” - ela, enquanto conta esse fato, ri – “((fala isso
rindo))”, o que pode denotar certo nervosismo da participante por compartilhar

com o grupo uma experiência sua tão íntima e pessoal, fundamental para a
constituição de sua identidade pessoal.
O fato de uma mãe não perceber que está grávida aos sete meses de
gestação trouxe para os participantes uma série de dúvidas, as quais não
foram respondidas. Falar com alguém sobre um assunto tão delicado como
esse que Amanda trouxe para o evento de letramento é difícil e deve ser feito
com cautela. Expressei a minha dúvida quanto àquela situação dizendo: “ cê tem
certeza que você não é o mesmo filho que ela tinha perdido não?”. Fui esclarecida pelas

seguintes falas de Amanda: “mas era menino”, “ela perdeu depois do parto” e “ele tá no
cemitério aqui de Três Pontas”. O fato de que minha dúvida não era infundada se

comprova na fala de Ester, que foi a única outra participante que ousou falar
com Amanda sobre o tema: “vai que ela achou que tinha perdido e:::”.
A conclusão da primeira vivência do PAG causou um impacto forte em
todos os participantes. Ficamos silenciados pelo testemunho de Amanda. Não
sabíamos ao certo o que dizer ou como continuar a partir desse ponto. Como a
condução da interação cabia a mim em primeiro lugar, por ter sido eu a
proponente do PAG, eu disse: “nossa... ó ‘procê’ vê. Nós ‘tamo’ aqui conversando sobre
o céu na terra e olha ‘procê vê’ que que acontece, o assunto toma outro caminho mesmo”, “as
perspectivas às vezes levam as pessoas a compartilharem um pouco da vida delas” e “foi
muito legal isso que a Amanda falou pra gente, né?”. Em seguida procurei voltar a

comentar o assunto anterior, que nos havia conduzido até ali: “ a gente tava
falando do arrependimento”, e a associar a fala de Amanda com a minha fala que a

havia motivado a dar o seu testemunho: “ o que que geralmente a gente faz que gera
arrependimento... é comum que não esteja envolvido só conosco. É comum que outras
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pessoas sejam::: envolvidas e tenham sido feridas nesse processo, não é?”. O testemunho

de Amanda confirmou essa enunciação. Não havia nada mais a ser dito.
Concluí a vivência dizendo: “quer dizer, é muito sensível, né, gente, o quanto que
o jeito que a gente age interfere no outro ser”. Como ninguém falou mais nada e como

estava próximo do horário em que teríamos que concluir a vivência, pois se
aproximava o horário do intervalo de recreio da escola, fechei o PAG desse dia,
dizendo: “Eu acho que a gente pode parar, porque já vai bater o sinal, eu agradeço(...)”. No
entanto, lembro-me de que conversei pessoalmente com Amanda depois,
procurando ouvi-la individualmente e oferecendo-lhe minha receptividade e
atenção. Não sei se lhe dei um abraço, mas ao escrever a análise senti
vontade de abraçá-la e de conversar com ela. No entanto, não pude, dado que
ela não está mais na escola em que trabalho, em Minas Gerais. Ela morava em
Três Pontas com a sua avó, mas mudou-se e foi morar com a mãe no sul do
Brasil.
O discurso tem o poder de mobilizar a nossa subjetividade, afetando a
nós mesmos e ao outro, interferindo na construção de nossa identidade e na
percepção que temos de nossa dignidade pessoal. É comum que nas práticas
do PAG as pessoas compartilhem conteúdos particulares de suas vidas, como
se constata no excerto acima, pois o clima de empatia favorece o desabafo e o
compartilhar de experiências íntimas. É preciso que o professor saiba agir com
naturalidade do outro, que saiba acolher e afirmar as alteridades das outras
pessoas e suas visões de mundo, principalmente diante das situações frágeis e
delicadas da vida, diante da nossa falibilidade comum. Trabalhar as
construções discursivas tem o potencial de oferecer possibilidades para se
vivenciar um processo terapêutico existencial profundo e transformador para
todos (NASCIMENTO E GERALDO, 2016). Portanto, a experiência com o PAG
costuma

ser

também assim para

todos os envolvidos:

profunda

e

transformadora.
Neste subitem discorri sobre como o reconhecimento da alteridade do
outro e o respeito por sua inalienável dignidade nas práticas de letramento na
escola pode ser fonte de misericórdia, perdão, paz, alegria, cura e libertação
pessoal e social. Isso por se desdobrar na afirmação do bem comum
construído com a cooperação de todos, por meio da aceitação e da escuta
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pacienciosa e acolhedora do outro em sua fragilidade e falibilidade inerentes
nas práticas de letramento escolares, sem discriminação ou rótulo de nenhuma
natureza. Isso permite construir as seguintes metáforas para o professor e para
os alunos nas práticas de letramento escolares e nas práticas do PAG: O
PROFESSOR É UM COMPOSITOR; O ALUNO É UM INTÉRPRETE. Seguindo
essa lógica, a metáfora para a prática de letramento seria: A PRÁTICA DE
LETRAMENTO ESCOLAR É UMA OBRA COLABORATIVA.
O evento de letramento existe como consequência de um conjunto de
forças individuais, consensuais ou não, com forte relação interpessoal. Assim,
o professor deve procurar compor os seus eventos em escola pública como
uma performance musical “confortável e deleitante”, como disseram os
compositores Isgisaki e Machado (2013) sobre a música:
Imaginei uma música que possibilitasse uma performance
confortável e deleitante; uma música onde o reflexo do
imaginário gestual do intérprete pudesse ser reconhecido na
obra assim como são os traços dos pais nos rostos dos filhos;
imaginei também o resultado acústico deste viés como
interpretação e performance coadunando-se à concepção da
obra, construindo seu perfil ontológico.

É bom que o professor de letramento possa propor eventos de
letramento em escola pública a partir de textos escolhidos por seus alunos,
assim como atuei no caso da escolha do poema “Verdade”, de Drummond. Isso
estimula nos alunos o desejo pela leitura e a curiosidade e é positivo para o
engajamento dos alunos nos eventos de letramento. Tal engajamento pode
levar à experiência da empatia e do reconhecimento das alteridades das
pessoas que atuarem na interação discursiva de construção de redes de
significação para os textos literários selecionados.
4.4. Respondendo às perguntas de pesquisa
Finalmente, apresento as respostas às perguntas de pesquisa abaixo:
1. Como se deu a minha ação como agente de letramento do PAG
diante do objetivo de sensibilizar os discentes para ter empatia para
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com as alteridades dos participantes das práticas de letramento
escolares?

A primeira vivência do PAG revelou que eu costumava me comportar em
alinhamento com as práticas de letramento monológicas, autônomas e
individuais, que são usuais no ambiente da escola pública brasileira. Eu me
posicionei, em minha fala inicial, como interessada em ouvir as interpretações
dos participantes sobre o poema lido, verbalizando que o propósito da prática
de letramento do PAG era que todos se exercitassem na escuta das leituras
dos outros participantes. Incentivei os leitores a compartilharem livremente
suas perspectivas de sentido com o grupo e convidei cada participante do
grupo a se dispor para partilhar sua subjetividade no evento de leitura. Sugeri
que todos desenvolvessem boa vontade para acolher as leituras dos outros
participantes sem esperar que tais se alinhassem com uma visão única e ideal
a ser alcançada. Ao propor para o grupo que se desprendesse da necessidade
de alcançar um sentido único autorizado para a leitura do texto, despojei-me do
papel de autoridade interpretativa e me coloquei como mais uma participante
do evento do PAG. Essa atitude se mostrou favorável para sensibilizar os
participantes para a vivência da empatia e para o reconhecimento das
alteridades nas práticas de letramento escolares.
Entretanto, minha ação concreta, inicialmente, mostrou-se contraditória
com esse propósito. Não pude realizar as intenções na prática, demonstrando
um acolhimento parcial das leituras e dos participantes e deixando ver uma
intenção oculta de que suas falas se adequassem a um padrão de
interpretação ao qual eu pudesse autorizar e com o qual eu concordasse. Eu
atuei, nesse começo, mesmo sem saber, em consonância com o paradigma
objetivista de linguagem, em que se acredita que o sentido das palavras se
encontra inequivocadamente localizado na materialidade da língua. As ações
que apresentei que estiveram inadequadas ao objetivo de sensibilizar os
participantes para a experiência da empatia foram:
·

colocar-me como alguém preocupada primeiramente em ensinar
procedimentos de leitura;
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·

ver a mim mesma como alguém que tem o dever de ensinar ao
outro a forma como se lê, colocando-me como uma autoridade no
assunto, por meio do ensino procedimental de leitura;

·

desencorajar a participação de todos na interação e promover o
desinteresse por práticas de letramento escolares devido ao foco
demasiado no estabelecimento de regras procedimentais para a
atividade;

·

ocupar-me excessivamente em verificar quais alunos estavam
seguindo e quais participantes estavam deixando de seguir os
procedimentos por mim estabelecidos para a atividade de leitura;

·

valorizar unicamente os participantes que apresentaram um
comportamento alinhado com os procedimentos previamente
estabelecidos por mim para a atividade e, com isso, desagregar a
unidade do grupo;

·

ser excessivamente expositiva e monológica, monopolizando o
espaço da interação para falar sobre os resultados de minha
interpretação do texto ou da vida;

·

não abrir suficiente espaço na interação para que os participantes
se exercitassem em comportamentos agregadores para a
sensibilização para a empatia , o reconhecimento das alteridades
e a responsabilidade com a promoção do bem comum na vida
social;

·

ater-me

demasiadamente

ao

processo

de

leitura

como

decodificação literal das palavras do texto – perspectiva do ato de
ler a qual pretendi transcender, com esta pesquisa;
·

procurar conduzir o grupo a uma construção de significados para
o texto a qual eu considerasse satisfatória, inibindo assim a
emergência dos significados autênticos de suas leituras;

·

conduzir o grupo para interpretar um aspecto do texto tendo por
base a minha noção de relevância do que devia ser observado
pelo grupo, demonstrando desinteresse para com os participantes
e seus pontos de vistas subjetivos.
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A partir de um processo metalinguístico, pude recordar-me da finalidade
da prática do PAG: ouvir as vozes dos participantes, acolhendo-as, afirmandoas e fazendo-me disponível para o autêntico diálogo, incentivar a emergência
das múltiplas leituras resultantes das leituras dos diversos sujeitos leitores. Isso
levou-me a estabelecer outros objetivos a serem alcançados pela vivência do
PAG: sensibilizar para a experiência da empatia, para o reconhecimento das
alteridades dos leitores participantes e promover o bem comum e a “Cultura da
Misericórdia” na prática de letramento. Minhas ações que estiveram alinhadas
com tais objetivos foram:
·

realinhar a minha atenção da fala para a escuta;

·

ampliar para o grupo o questionamento dos participantes;

·

enfatizar a importância da contribuição de cada um dos
participantes para a construção dos significados do texto,
reconhecendo e valorizando suas alteridades;

·

incentivar a construção do raciocínio coletivo e das redes de
significação por meio do acolhimento das vozes de todos os
participantes, favorecendo a experiência da empatia;

·

despojar-me

da

autoridade

que

se

dá

ao

professor

tradicionalmente: a de ser um “ensinador” de significados de
leitura, favorecendo a promoção do bem comum e da “Cultura da
Misericórdia”;
·

fazer continuamente um processo de metalinguagem – isto é, um
diálogo comigo mesma – buscando alinhar a minha ação com o
propósito de ouvir e acolher as pessoas e suas leituras nos
eventos do PAG;

·

perceber-me ao agir monologicamente e de forma desalinhada
com o propósito de sensibilizar para a empatia e para o
reconhecimento das alteridades e interromper a minha fala para
favorecer a afirmação da dignidade pessoal dos leitores nas
práticas de letramento de que participam;

·

ocupar-me em ouvir a todos para entender e afirmar seus pontos
de vista subjetivos e incentivar o processo intersubjetivo de
construção de significados, promotor da experiência da empatia;
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·

procurar ouvir aqueles que falam menos, num esforço de dar
oportunidade para que todos possam atuar livremente na prática
social de letramento na escola pública, afirmando as alteridades
de todos através do reconhecimento da singularidade das
pessoas e do direito compartilhado para construir a experiência
coletiva;

·

lembrar o grupo sobre qual trecho do texto estava sendo
interpretado, para contribuir para o progresso da argumentação
coletiva e para o aprofundamento das reflexões;

·

incentivar o diálogo respeitoso entre pessoas com pensamentos
divergentes, para favorecer a convivência pacífica entre as
pessoas no mundo social, exercendo a misericórdia de valorizar
mais as pessoas do que as ideias nas práticas de letramento em
escola pública;

·

ouvir e afirmar a perspectiva dos participantes, utilizando a
estratégia do revozeamento (O´CONNOR & MICHAELS, 1996),
que consiste em ampliar intencionalmente a fala de um
participante para o grupo com a finalidade de valorizar a palavra
do outro e o outro por meio de sua palavra;

·

atuar

como

orquestradora

das leituras

dos

participantes,

valorizando mais as pessoas dos leitores que os procedimentos
de leitura;
·

conectar a leitura dos participantes com as palavras do texto, para
validar e afirmar as suas vozes e apoiá-los em sua formação
integral como leitores e como pessoas capazes de
autorrealização;

·

afirmar a relevância das leituras dos participantes, incentivando a
participação de todos.

2. Como os significados construídos intersubjetivamente nas vivências
do PAG contribuíram para abrir caminhos para a vivência da
“Cultura da Misericórdia” nas práticas de letramento em escola
pública?
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A pessoa participante nas práticas de letramento (STREET, 2014) em
escola

pública

deve

ter

primazia

sobre

os

processos,

conteúdos,

procedimentos, etc. que constituem o evento de letramento (STREET, 2014).
Assim, no centro das atenções do professor deve estar, não a prática de
letramento, mas as pessoas participantes dos eventos de letramento. De fato,
abrir as práticas de letramento nas escolas públicas para o diálogo autêntico,
como fazemos no PAG, é desafiante. Será, no início, um fenômeno ruidoso e
conflituoso, dado que a epistemologia do PAG confronta o ideal das práticas
pedagógicas objetivistas, em que se busca o silêncio nas atividades escolares,
alinhada com a noção de letramento individual (SOARES, 2010) e autônomo
(STREET, 2014), dominante no espaço institucional das escolas brasileiras. No
PAG, desenrolam-se embates entre ideias divergentes ou concorrentes entre
si, os quais são solucionados na própria interação de forma pacífica, gerando
concórdia e compreensão. O papel do professor e agente de letramento, nesse
contexto, precisa ser o de orquestrador das vozes dos participantes que, diante
da divergência de ideias, têm o espaço para defender seus pontos de vistas e
esclarecer seus pensamentos diante do grupo. Devido à natureza dialógica do
PAG, o texto é visto como um objeto de comunicação inacabado, que impõe
aos participantes uma atitude dialógica e promove uma experiência estética
única e transformadora. Ele promove consenso e, ao mesmo tempo, faz
emergir contradições. Por isso, a prática do PAG é lugar de busca por solução
de conflitos, busca por acordo, mas é também espaço de luta, combate e
oposição de ideias. Os próprios participantes convocam-se mutuamente a se
posicionarem, a participarem, a oferecerem a sua contribuição para a solução
dos conflitos identificados na prática social. O agente de letramento, ao atuar
como orquestrador das vozes e da argumentação, deve ter o cuidado de não
dirigir a interação para a construção de significados nos quais ele acredita. O
seu papel será o de estimular a empatia e o reconhecimento das alteridades
das pessoas com ideias divergentes, por meio da argumentação respeitosa,
estimulando todos os participantes a reconhecerem a divergência de ideias
como perfeitamente natural na vida social. Essas ações contribuem para o
estabelecimento da “Cultura da Misericórdia”, como superação da cultura do
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desprezo do homem pelo homem, responsável pela degradação das relações
humanas nas práticas de letramento em escola pública.
Os participantes do PAG reconheceram a necessidade de haver perdão
e reconciliação nas relações sociais conflituosas na escola. Mencionaram a
presença de brigas e desentendimentos nas interações verbais que
presenciam em seu cotidiano escolar. Uma ação útil para se alcançar tal
propósito é: saber escutar e valorizar as pessoas e suas vozes, para que o
diálogo autêntico possa ser uma realidade cotidiana, palpável e experienciável.
E também para que possa se tornar percebido por todos como possível e
necessário para os alunos, deixando de ser uma expectativa utópica advinda
de um universo de fantasia irrealizável. Essa é uma sugestão prática, para que
o professor e agente de letramento em escola pública seja capaz de colocar o
seu trabalho a serviço do bem comum de seus alunos: consideração objetiva e
concreta de suas visões de mundo. Isso implica arrepender-se da atitude
totalitária e monologizante que lhe foi incorporada por meio de sua formação e
sua prática profissional de cunho objetivista, em que o tipo de interação verbal
usual não tem em vista o bem comum e a coparticipação de todas as pessoas
para a construção dos significados da prática social. A “Cultura da Misericórdia”
nas práticas de letramento em escola pública é capaz de inaugurar gestos
concretos de abertura ao próximo e à diversidade cultural e social da vida
humana.
Para que o processo de transformação seja iniciado, é preciso que o
professor se disponha a rever comportamentos que não tenham em vista a
perspectiva do bem comum e da misericórdia – considerada aqui, sobretudo,
como empatia e reconhecimento da alteridade das pessoas. A experiência
como coordenador da prática do PAG pode ajudá-lo nessa aprendizagem para
elaborar um novo conjunto de ações para as práticas de letramento em escola
pública, por meio da pesquisa-ação e da reflexão sobre o próprio agir social na
escola pública. Para que possa superar atitudes excessivamente autoritárias e
impositivas, enquanto atua como agente de letramento, o professor deve
continuamente fazer revisões de consciência, e manter-se vigilante quanto às
suas tendências para conduzir a prática de letramento de forma monológica e
objetivista; descuidando das pessoas para quem a prática de letramento é
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dirigida. Aquilo a que os participantes chamaram de “peso na consciência”
viabilizaria tal mudança de comportamento do professor, pois sem isso não há
reconhecimento da necessidade de mudança e, sem o reconhecimento de que
há a necessidade de mudar, não pode haver mudança.
A proposição de experiências de práticas de letramento escolares

voltadas para a leitura de textos literários e para o acolhimento das múltiplas
leituras advindas das vozes dos diferentes participantes presentes na prática
social se configura como uma ação misericordiosa, que se realiza num gesto
concreto de escuta generosa do(s) outro(s). Essa ação têm potencial para
promover a vivência de relações sociais harmoniosas entre professores e
alunos e dos alunos entre si, assim como contribuir para a construção da
“Cultura da Misericórdia” nas práticas de letramento em escola pública.
Vivenciar a misericórdia e defender o bem comum como princípio de ação no
mundo social da escola e da vida é um caminho para promover a formação
integral e autorrealização de todos, enquanto se constroem relações pacíficas
e colaborativas na vida social das escolas públicas brasileiras, as quais são
necessárias para superar o clima de violência verbal e degradação humana
encontrável nesse contexto.
Ser esperançoso de que a mudança é possível, mesmo quando parece
improvável, é importante para que o professor e agente de letramento insista
em procurar se transformar para transformar a sua forma de agir nas práticas
de letramento na escola pública, mesmo quando seus condicionamentos lhe
pareçam muito arraigados e intrínsecos. Essa mudança concreta poderá ser
feita por meio da experiência da misericórdia (FRANCISCO, 2016), entendida
como reconhecimento da alteridade e do valor absoluto e singular de todoas as
pessoas, a qual o professor precisa estar aberto para vivenciar e sugerir que se
vivencie nas práticas de letramento escolares, sensibilizando para a prática da
empatia de acolher o outro tal como ele é e se apresenta.
Olhar para as pessoas como seres de transcendência (SANAHUJA,
2012) e conhecer a perspectiva de sentido que embasou a construção de suas
leituras implica ler um texto, não para encontrar nele um sentido absoluto e
único, mas para compreender, perdoar e libertar-se do jugo imposto
tradicionalmente

pelas práticas de leitura

objetivistas e

pela cultura
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contemporânea do individualismo, do uso e do descarte de pessoas. Conceber
o ser humano como ser unicamente de imanência, ou seja, como dado social,
consiste em atraibuir a ela, não um valor de ser vivido, mas de coisa
(HUSSERL, 2006, apud CAVALIERI, 2013). Objetificar a pessoa humana
significa ofendê-la em sua dignidade própria de ser de transcendência, dotado
de consciência individual, de alteridade pessoal. É essa a ofensa que se faz às
pessoas, ao submetê-las a práticas de letramento objetivistas: o professor
atribui aos alunos um valor objetivo, quantificável em nota, que avalia sua
capacidade de corresponder às expectativas que se tem do que a leitura e a
pessoa deva ser. Ou seja, fazer isso como parte de uma rotina mecânica é o
mesmo que cometer atos cotidianos de injustiça para com os outros. É nesse
sentido que a experiência do perdão se torna necessária.
O fato de crer em um ideal não torna o professor imediatamente
capacitado para realizá-lo na prática de letramento por ele proposta, dado que
ele é um ser histórico, com condicionamentos e limitações que foram
sedimentados lentamente, durante um longo período de tempo. A superação
de tais limitações deve, também, acontecer gradualmente. É preciso ter
paciência consigo mesmo enquanto se procura transformar, caso contrário o
professor pode vir a tornar-se desesperançoso quanto à possibilidade de
realizar a mudança em si, o que gera também descrença na capacidade de
transformação de outras pessoas e do mundo social. O perdão, no caso do
professor de escola pública, pode ser vivenciado por uma decisão interior de
não avaliar a pessoa individual do aluno tendo por base um referencial
objetivista e generalizante do que deva ser o seu comportamento nas práticas
de letramento: perdoá-lo por ser o que é, e querê-lo assim. Nessa perspectiva,
fica evidente que isso constitui um direito da pessoa, o de ter sua dignidade
própria afirmada. O perdão configura-se como um esforço de compreensão do
outro e de acolhimento de sua alteridade nas práticas de letramento. Essa
compreensão deve se destinar sobretudo às pessoas com comportamentos
considerados inadequados no contexto das práticas de letramento objetivistas
que são predominantes no contexto da escola pública brasileira. Isso se
configura num ato concreto de misericórdia. “A misericórdia é esta ação
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concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a vida” (FRANCISCO,
2016a, p. 8).
O professor misericordioso torna-se, nesse estágio, uma testemunha da
alegria verdadeira que pode ajudar a preencher o vazio profundo em que
algumas pessoas vivem. Francisco (2016a) diz que o coração humano tocado
pela misericórdia experimenta uma alegria autêntica que cria laços sociais e
pessoais positivos. Como um dos propósitos dessa dissertação foi o de
procurar reformular a minha ação como agente de letramento e professora e,
porque não dizer, como pessoa humana para agir misericordiosamente nas
minhas relações sociais e pessoais com meus alunos, confesso que foi
importante que eu procurasse me arrepender dos comportamentos que me
distanciavam do que acredito que deva ser realizado nas práticas de
letramento escolares para a promoção do bem comum, para a sensibilização
para a empatia e para o reconhecimento das alteridades por meio do diálogo
autêntico e acolhedor entre todos os alunos das salas de aulas das escolas
públicas.
João Paulo II (1985) aponta o método do diálogo – e o PAG é
eminentemente dialógico - como um modo de desenvolver uma ação de
reconciliação no mundo contemporâneo. Para ele, o diálogo autêntico tem
como objetivo, antes de tudo, a regeneração de cada pessoa por meio da
consciência de si, do arrependimento e da busca pelo perdão, sempre com
profundo respeito e paciência que requerem as condições dos homens atuais.
Isso para que se superem atitudes de hostilidade, de desconfiança, de mútua
condenação ou até mesmo de “mútuas invectivas” (discussão). O professor
pode, pelo PAG, viabilizar uma concórdia ativa para colaborar na superação de
conflitos, não com segundos interesses, mas “por uma preocupação
humanitária” (JOÃO PAULO II, 1983). Pode colocar a estrutura institucional em
que ocupa lugar de poder e autoridade a serviço da empatia, da afirmação da
dignidade e da alteridade das pessoas, da vivência da “Cultura da Misericórdia”
nas práticas de letramento escolares. Ele cumpre essa tarefa quando, após terse transformado interiormente por meio do arrependimento e do perdão de
suas atitudes inadequadas para a promoção do bem comum: empenha-se
diretamente no diálogo ou em favor dele, desenvolve uma ação reconciliadora,
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supera a indiferença e o desrespeito pela consciência dos outros e assume
com afinco a responsabilidade pela própria formação integral e pela formação
integral de seus alunos.
O PAG convida todos os participantes a olharem além dos rótulos
sociais e a compreender que é possível construir significados para o texto e
para a vida social sem excluir ninguém. Os rótulos são uma objetificação da
pessoa individual que é feita com base em seus comportamentos usuais à luz
da expectativa de um sujeito avaliador. Configuram-se, portanto, em uma
ofensa à dignidade da pessoa humana, a qual não pode ser reduzida à
condição de coisa objetiva e imutável. É isso o que o professor atuando em
alinhamento com as concepções próprias das práticas de letramento escolares
objetivistas faz com a pessoa humana do aluno: constantemente o rotula e se
coloca como alguém que tem autoridade irrestrita para fazê-lo. A objetificação
do outro é essencialmente monológica, assim como o são as práticas de
letramento objetivistas em voga nas escolas públicas brasileiras. O diálogo que
fundamenta a epistemologia do PAG como prática de letramento tem o
potencial de instituir na escola um ambiente social em que todos se sintam
acolhidos e liberados para ser quem são. Sentir-se acolhido e liberado para ser
quem se é traz tranquilidade, diz Francisco (2016a). O ouvir em sala de aula
deve transcender o interesse em ouvir o que é conveniente ao professor, ele
deve constituir um ouvir o outro, para acolhê-lo em sua fragilidade e falibilidade
humana própria e particular. Para isso ser realizado, há de se relacionar com
os outros sem impor sobre eles o jugo de julgamentos impiedosos. Dispor-se a
isso é ser empático para “[...] nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que
existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude”
(FRANCISCO, 2015a).
Ao interpretar um enunciado, valemo-nos de nossas perspectivas sobre
o outro, tendo por base nossas concepções de mundo, subjetividade e
experiências particulares. Perceber o outro tal como ele é se torna um tanto
quanto impraticável quando estamos restritos aos nossos próprios conceitos
limitantes e limitadores. É preciso que reconheçamos que os outros não são
aquilo que percebemos neles, pois nossas percepções tendem a enquadrar as
pessoas

nas

fronteiras

de

nossos

valores,

sensações,

sentimentos,
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pensamentos, crenças, ideologias, esperanças.... Sendo assim, poderemos
conhecer o outro, de fato, unicamente por meio da disposição em ouvir para
aprender, compreender, acolher e afirmar a alteridade e o valor absoluto de
cada pessoa humana. Fazer isso repercute positivamente em nossas relações
com o outro, pois, segundo Francisco (2016a), quando alguém confessa
alguma humilhação e é acolhido, recebe conforto e consolo, isso faz com que
se estabeleçam vínculos de confiança e lealdade nas relações sociais. O
resultado disso para um grupo costuma ser maior unidade e empatia entre
todos os integrantes da prática de letramento na escola pública.
Por outro lado, esse fenômeno não é meramente virtual, idealizado, pois
se efetiva na prática, por meio da superação de conflitos na interação verbal.
Nas práticas do PAG é usual que haja conflitos de ideias próprios da
diversidade de pensamentos e comportamentos dos leitores, mas na
coconstrução do raciocínio coletivo e na criação das redes de significados a
experiência da empatia se efetiva e se concretiza. O resultado disso é que
todos costumam experimentar uma sensação de realização, advinda de ter tido
a sua alteridade reconhecida e afirmada pelos outros. Ouvir os outros com
abertura sincera é uma forma de exercer a misericórdia ao afirmar a existência
do outro enquanto tal, no mistério de sua subjetividade, sem reduções impostas
pelos nossos referencias culturais particulares. Para que todos participem na
construção intersubjetiva dos significados dos textos lidos em sala de aula, o
professor

precisa

esforçar-se

para “desinstitucionalizar-se”.

Em outras

palavras, deve oferecer aos participantes da prática social letrada uma
disposição sincera para ouvi-los e um cuidado extremo para não os rotular, ao
procurar enquadrá-los em esquemas de compreensão gerais e generalizantes,
incompatíveis com a dignidade singular absoluta de toda pessoa humana. Para
isso, o professor precisa se colocar diante dos seus alunos como “um ser
humano comum”, alguém sujeito a erros e acertos, alguém que está
procurando acertar, mas que, no entanto, erra sempre e está disposto a
repensar seus posicionamentos e ideias, para melhor servir o bem comum.
Desse modo, o professor precisa se despojar de si mesmo e considerar
todo o conhecimento adquirido como nada, quando em confronto com o
mistério do outro, pois cada ser humano é dotado de consciência individual e,
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como tal, seus atos lhe são moralmente imputáveis, ou seja, cada pessoa é
inalienavelmente responsável por si mesma. O primeiro passo para a
transformação das práticas de letramento objetivistas e objetificantes deve ser,
então, dado pelos professores proponentes das práticas escolares em escola
pública que, uma vez capazes de reconhecer a dignidade pessoal de cada um
de seus alunos, e de vê-los como sujeitos de suas leituras, sensibilize para a
experiência da empatia através de ações concretas de misericórdia e de
interesse pela formação integral de todos. Assim, os alunos poderão
experimentar um sentimento de corresponsabilidade - em relação aos colegas,
a si mesmos e ao professor - na promoção do bem comum e na contribuição
para o estabelecimento de uma “Cultura da Misericórdia” nas práticas de
letramento de que fazem parte.
Em práticas de letramento dialógicas e voltadas para a sensibilização
para a empatia e o consequente reconhecimento das alteridades, os alunos de
escola pública terão no outro – seja o colega ou o professor – alguém próximo
com quem compartilhar incertezas e dúvidas. A interpretação monológica das
práticas de letramento em sala de aula e a visão que o professor tem de si, de
portador da verdade inequívoca dos significados produzidos em suas aulas,
serão questionadas e superadas. Isso poderá dar espaço para práticas em que
os significados da experiência coletiva se constroem de forma artesanal e a
leitura se realiza como uma experiência profunda e tocante em que as pessoas
são tidas como mistérios em contínua transformação. Esses mistérios são
interpretados de múltiplas formas por diversas pessoas, no entanto não se
deve perder o foco do bem comum, do valor absoluto, singular e intransferível
da pessoa humana, da supremacia do valor das pessoas sobre as ideias e do
direito simétrico de todos para contribuir para a construção da vida social.
Francisco (2015a) aponta para o fato de que a criação resulta
comprometida quando estamos fechados em nosso próprio egoísmo e nos
colocamos como pessoas que não se interessam pelos outros e não estamos
dispostos

a

ouvi-los,

compreendê-los

e

conviver

verdadeiramente,

afetuosamente e pacientemente com eles. “E o desperdício da criação começa
onde já não reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemo-nos
unicamente a nós mesmos” (FRANCISCO, 2015a, p.12). Ver-nos unicamente a
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nós mesmos em tudo se tornou um tipo de vício da sociedade pós-moderna,
diz Francisco (2015a). Ao se sacrificar para despojar-se de seu lugar
institucional de autoridade interpretativa dos significados em sua sala de aula, o
professor permite que as identidades dos alunos se revelem e venha a toda a
consciência do valor absoluto da singularidade da pessoa humana para a vida
no mundo. Tal ação é uma forma de transcender as preconcepções que fazem
dos professores pequenos tiranos da realidade coletiva da interação social nas
práticas de letramento tradicionais em escola pública, para fazer dele alguém
engajado em buscar conhecer os outros com boa vontade a partir do que eles
mesmos dizem sobre si. Demonstrar que se quer verdadeiramente o bem do
outro – despojando-se de interesses particulares, privilégios e acepção de
pessoas – é condição de credibilidade para o exercício docente.
Francisco (2016a) comenta que se mostrar terno e próximo aos seres
humanos é uma ação que marca vidas. Propor-se a orquestrar as vozes dos
participantes em práticas de letramento dialógicas – como o PAG - em escola
pública renova o compromisso de todos com a construção do conhecimento
para a promoção do bem comum na vida social. As reflexões que são fruto de
tais práticas permitem que todos os envolvidos se beneficiem da leitura como
uma experiência estética (que se manifesta, ora como celebração, ora como
espanto) que permite que todos ressignifiquem a vida social, os outros e a si
mesmos. É verdade que tal desafio se configura como grande de mais para o
professor, à primeira vista, mas não devemos desanimar. É preciso ter
coragem para experimentar a mudança. Francisco (2016a) afirma que oferecer
carinho, proximidade e apoio é uma ação que liberta as pessoas do
individualismo. A dificuldade agrava-se um pouco mais diante da crise por que
passam as famílias na contemporaneidade, o que revela ainda mais a
necessidade de olhar para o outro com misericórdia e acolhimento de sua
condição humana singular e pessoal, evitando atribuir-lhe juízos que lhe
coloquem peso sobre as costas.
Francisco (2016a) enfatiza que, quando são acolhidas tal como são, as
pessoas sentem-se capacitadas para enfrentar as dificuldades e também para
acolher e acompanhar os outros em suas dificuldades. Francisco (2016a) utiliza
a fala de Descartes, “Penso, logo existo”, e para centralizar a misericórdia
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como regra norteadora das relações sociais na modernidade: “Sou amado, logo
existo”. Nas práticas de letramento pode-se inferir, por analogia, que “Sou
ouvido, logo existo”. Essa máxima pode servir de bálsamo para as feridas de
muitos jovens que frequentam as escolas públicas brasileiras, os quais às
vezes apresentam transtornos graves de personalidade, em decorrência das
condições desumanas de vida das populações mais pobres no Brasil. A
urgência de uma ética baseada na perspectiva da misericórdia, do perdão e da
solidariedade, sem que isso implique injustiça, evita que estejamos entregues à
subjetividade individual, a ideologias de grupos de poder, a desejos totalitários
e egoístas que, por sua natureza, são degradantes, tanto para nós, como para
toda a sociedade. Ela pode ser construída por meio da reflexão coletiva e da
construção compartilhada de significados em práticas de letramento dialógicas
em escola pública, as quais poderão oferecer a muitos jovens – os quais, em
idade escolar, veem-se enredados em situações de violência naturalizada – a
libertação “da escravidão do mundo contemporâneo” (FRANCISCO, 2016a, p.
33). Francisco (2016a) menciona que o “caráter social da misericórdia” nos
obriga a “[...] não permanecermos inertes, mas afugentemos a indiferença e a
hipocrisia para que os planos e os projetos não se tornem letra morta”
(FRANCISCO, 2016a, p. 33). Se os professores proponentes de práticas de
letramento em escola pública prestarem de forma desinteressada o serviço de
fazer nascer uma “Cultura da Misericórdia” (FRANCISCO, 2016a, p. 33) na vida
social escolar, eles terão parte na construção de uma vida mais humana e
digna para todos, pois as práticas de letramento dialógicas, como o PAG, são
um pouco como o que Francisco (2016a, p. 34) diz das “obras de misericórdia”:
“[...] nenhuma delas é cópia da outra, as nossas mãos podem moldá-las de mil
modos e cada uma adquire uma forma distinta”.
O professor que ousar propô-las com boa vontade fará a experiência de
que, ao acolher seus alunos, acabará sendo por eles acolhido e isso é fonte de
alegria e autorrealização para todos. A reciprocidade nas relações entre
professor e alunos nas práticas de letramento escolares multiplica o
estabelecimento de laços sociais felizes em ambiente escolar e inaugura um
tempo de transformação em que se reconheça que ninguém é alheio. Assim,
experimenta-se a empatia, para superar a indiferença, enquanto se descobre o
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essencial da vida. Todos poderemos, portanto, ter esperança de tempos
melhores, ao sentir a presença de outros, prontos a acolher, ouvir, e afirmar o
seu valor intransferível e absoluto de cada pessoa humana: singular,
incomparável, livre, responsável e imprescindível.
3. Como os significados construídos intersubjetivamente nas vivências
do PAG contribuíram para que se elaborassem metáforas para o
professor e agente de letramento e para os alunos nas práticas de
letramento em escola pública?
O acolhimento ao outro – princípio sobre o qual se funda a prática de
letramento do PAG –, o reconhecimento e o respeito pela inalienável dignidade
de todos os participantes nas práticas de letramento do PAG, inspiraram-me a
agir do mesmo modo como agente de letramento na escola pública, pensando
que isso poderia ser fonte de misericórdia, perdão, paz, alegria, cura e
libertação pessoal e social, por se desdobrar na afirmação do bem comum e da
“Cultura da Misericórdia” construída com a cooperação de todos por meio do
exercício da empatia e do reconhecimento das alteridades uns dos outros. Os
comportamentos dos professores estão condicionados a uma formação
escolar, social e familiar que foi sedimentada ao longo de muitos anos formação objetivista e monológica – o que torna difícil a mudança no padrão de
comportamentos historicamente adquiridos. A realidade social das escolas na
pós-modernidade, em que a busca pelo bem comum, o respeito pela dignidade
humana e a sensibilização para a empatia e para o reconhecimento das
alteridades parece ter ficado esquecida, não favorece a transformação do
professor para que desenvolva uma atitude empática e misericordiosa,
conforme prevê a prática do PAG. Na escola há também uma descrença na
capacidade de o professor conseguir efetuar tão grande mudança, mas ao
“procurar ajuda adequada” e adotar um ato profundo da vontade ele terá
grandes chances de conseguir realizar essa transformação em si e influenciar a
mudança no ambiente social ao qual se integra. A pesquisa-ação é um recurso
do qual o professor pode se valer, e a vivência do PAG é outro, pois tratam de
buscar empiricamente formas para que o professor possa se transformar para
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favorecer o bem comum, desenvolvendo uma prática social de letramento
capaz de sensibilizar os participantes para o exercício da empatia e capaz de
estabelecer na escola a “Cultura da Misericórdia”, como superação da cultura
do descarte de pessoas, culturas e comunidades para servir a ideologias e
relações de poder, tão comum na vida cotidiana da contemporaneidade.
O PAG promove o bem comum e o respeito pelo valor absoluto da
pessoa humana nas práticas de letramento em escola pública. Diante do
quadro mundial de grandes desigualdades, em que as pessoas têm sido
privadas de seus direitos fundamentais, Francisco (2015a) aponta que a busca
pelo princípio do bem comum se vê atrelada a uma “opção preferencial pelos
mais pobres”. O PAG é uma prática de letramento em que tal opção se faz na
procura de dar voz para os participantes compartilhem livremente com o grupo
as suas leituras sobre o texto e sobre a vida. Fazer isso é ser empático e
reconhecer a alteridade do outro. Como os mais pobres, no Brasil, geralmente
são aqueles que estudam nas escolas públicas, o esforço de dar voz aos
participantes do PAG nesse contexto, se configura em “opção preferencial
pelos pobres”, como sugerida por Francisco (2015a) para a promoção de uma
ecologia humana integral de cuidado e responsabilidade com a “casa comum”,
os seja, com as relações sociais em que o homem individual está enredado.
O professor de escola pública precisa, para fazer um trabalho que seja
promotor do bem comum na vida social e capaz de sensibilizar para a empatia
nas práticas de letramento, ter em si mesmo o princípio da “opção pelos mais
pobres” (FRANCISCO, 2015a), o que implica dizer que ele deve trabalhar
nesse contexto por escolha, e não por falta de opção social. Essa escolha
também pode ser feita em sentido metafórico, em que se concebe o pobre
como aquele que é desprovido de poder, a parte mais frágil nas dinâmicas de
poder na sociedade, podendo ser visto como necessitado de apoio,
desprivilegiado socialmente, intelectualmente, afetivamente, etc. Há pobres de
cuidados,

amor,

atenção,

alimento,

afeto,

reconhecimento

pessoal,

compreensão, abrigo, conselhos, educação, correção, paciência... A pobreza
simboliza a falta de alguma coisa. Na reflexão proposta pela análise das
vivências do PAG pude reconhecer que na escola pública em que trabalho há o
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drama dos pobres de afirmação subjetiva e de consciência da responsabilidade
individual para a construção do bem comum na vida social.
Por meio da construção intersubjetiva dos significados da primeira
vivência do PAG feita pelo grupo focal com que trabalhei nesta pesquisa
escrevi uma reflexão sobre o perdão – dimensionado em três níveis - e sobre
sua relação com o compromisso concreto de mudança de comportamento para
o professor das escolas públicas brasileiras da contemporaneidade. Esse
assunto, definido pelos participantes na interação verbal da primeira vivência
de leitura, permite refletir sobre o comportamento com que se pode alcançar
uma efetiva superação do autoritarismo, monológico e objetivista, comum aos
professores

que

podem

confundir

o

direito

de

autoridade

dado

institucionalmente pela sua função social na escola com o domínio e controle
sobre os outros, o que se constitui em abuso de poder, quando se perde o foco
da promoção do bem comum nas práticas de letramento em escola pública. Os
três níveis de perdão dimensionados pelos participantes foram: o perdão que
se pede (“pedindo perdão”), o perdão que se oferece (“ perdoando”) e o perdão que
se recebe (“ganhando perdão”). Isso revela que o perdão deve ser uma atitude
social, pois o ciclo do perdão e da mudança não poderá se realizar apenas pela
intenção daquele que errou em ser perdoado. O perdão revela-se, assim, não
mais um sentimento subjetivo, mas uma ação concreta de compromisso com o
estabelecimento de uma mudança de comportamento real e notável, capaz de
superar o individualismo, o consumismo e o uso do homem pelo homem para
alcançar objetivos de poder, controle e domínio da vontade de uns sobre a de
outros na vida social, o que faz eclipsar o princípio do bem comum na escola.
Os participantes ilustraram que a mudança de comportamento por meio
do perdão ocorre em três estágios. O primeiro estágio pode ser metaforizado
pelo enunciado de Amanda – “mudando de fato”. O segundo estágio pode ser
reconhecido nas palavras de Matheus – “fazendo por onde”. E o terceiro estágio
se lê nas palavras de Pedro – “mudando pra pessoa ver”. Mudar de fato implica
mudança interior e pessoal, transformação da mentalidade daquele que muda.
“Fazer por onde” denota um esforço de alguém para mudar seus
condicionamentos, dado que a mudança não se dará naturalmente, mas por
meio de um ato disciplinador que visa controlar a manifestação de hábitos de
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comportamento os quais se procura superar. ‘Mudar pra pessoa ver’ designa o
movimento pelo qual o arrependimento anteriormente descrito se manifesta
exterormente como uma ação em que se procura reestabelecer o equilíbrio e a
harmonia alterados pela ofensa, mudando a direção do comportamento
pessoal à custa de sacrifícios (JOÃO PAULO II, 1985).
O PAG revelou-se, na minha experiência, uma prática de letramento
para a leitura dialógica de textos literários e um método de pesquisa eficiente
para que eu pesquisasse a minha própria ação, visando encontrar os meios
empíricos para transformá-la e, assim, superar condicionamentos indesejados.
Pode-se dizer que o PAG se constituiu, entre outras coisas, numa metodologia
de autêntico diálogo, em que foi feita a “revisão do funcionamento da estrutura
conversacional” (PONTECORVO, 2005) “usual nas práticas de letramento”
(SUGAYAMA, 2016). Essa revisão aconteceu por meio da coconstrução dos
raciocínios coletivos e da consequente elaboração de uma rede de significados
(SANTOS, 2014), significativa para as pessoas em ação no contexto histórico,
social e cultural específico das vivências. O engajamento de todos na
construção dos significados coletivos foi o elemento do PAG como prática de
letramento que proporcionou a transformação das concepções sobre o
letramento (e sobre a vida) e se converteu, para mim, em uma efetiva mudança
de comportamento, como resultado da reflexão cuidadosa sobre processos de
relação interpessoal, leitura e letramento, opiniões, ideologias e outras
temáticas relevantes para melhorar a qualidade de vida dos participantes e
sensibilizar para a experiência da empatia nas práticas de letramento
escolares.
Como a verdadeira liberdade consiste em agir construtivamente para o
bem de todos os envolvidos na vida social, é ilusório pensar que é possível agir
destrutivamente consigo mesmo sem que isso afete o outro. O discurso tem o
poder de mobilizar a nossa subjetividade, afetando a nós mesmos e ao outro,
interferindo na construção de nossa identidade e na percepção que temos de
nossa dignidade pessoal. Nas práticas do PAG aqui descritas, as pessoas
compartilharam conteúdos particulares de suas vidas, pois o clima de
acolhimento favoreceu a empatia e, como consequência, houve um
compartilhar de experiências íntimas por parte dos participantes da prática de
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letramento em escola pública. Essa faceta, comum no PAG, favoreceu a
reflexão sobre a necessidade suprema de afirmação das pessoas e suas
visões de mundo principalmente diante de situações frágeis e delicadas que
emergem na vida social. Na vivência do PAG, pude reconhecer empiricamente
que trabalhar as construções discursivas oferece caminhos para a vivência de
um processo terapêutico existencial profundo e transformador (NASCIMENTO
E GERALDO, 2016) que favorece o bem comum, a sensibilização para a
empatia, o reconhecimento das alteridades, o valorização da pessoa humana e
o estabelecimento de uma “Cultura da Misericórdia” nas práticas de letramento
em escola pública por meio da mudança na mentalidade e nas ações do
professor e de seus alunos na vida social escolar.
Isso permite construir as novas metáforas para o professor e para os
alunos

e

para

COMPOSITOR;

as práticas de letramento:
O

ALUNO

É

UM

O

PROFESSOR É UM

INTÉRPRETE,

A

PRÁTICA

DE

LETRAMENTO ESCOLAR É UM TRABALHO COLABORATIVO. É bom que o
professor de letramento possa propor eventos de letramento em escola pública
a partir de textos escolhidos por seus alunos, assim como fiz no caso da
escolha do poema “Verdade”, de Drummond, sugestão da aluna Ana Clara.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Engajei-me nesta pesquisa com o PAG para observar como o
coordenador dessa prática de letramento poderia sensibilizar os participantes
em escola pública para a experiência da empatia e para o reconhecimento das
alteridades na interação verbal nesse contexto. Eu acreditava que isso seria
muito produtivo para a formação da pessoa integral, e era isso o que me movia:
contribuir para que meus alunos se sentissem mais capazes para reconhecer
as alteridades nas práticas de letramento escolares e para o estabelecimento
da “Cultura da Misericórdia” (FRANCISCO, 2016a) na escola.
Inicialmente procurei contemplar as vivências do PAG (ZANOTTO, 1993,
1995, 2014, 2016) experienciadas por mim e por meus alunos para realizar
uma mudança de paradigma, não apenas na minha concepção de mundo
como agente de letramento, mas também em minha ação concreta como
professora na escola em que trabalho. E isso, de fato, ocorreu. Relatei aqui,
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brevemente, como esse processo se deu no meu caso. O que aprendi superou
infinitamente minhas expectativas iniciais, pois minha experiência com o PAG
confirmou que a prática favorece, por seu dialogismo, a sensibilização para a
empatia e para o reconhecimento das alteridades nas práticas de letramento
em escola pública. As vivências contribuíram para a formação dos leitores
participantes e para a minha formação como agente de letramento, pois, por
meio delas, pude nutrir em mim e estimular no outro o reconhecimento do valor
absoluto de todas as pessoas humanas. Foi exercitada a convivência empatica
entre as pessoas, assim como a fé na busca por mais respeito e harmonia nas
relações sociais na escola. A consequência disso foi que eu e os participantes
da pesquisa nos tornamos bem mais próximos uns dos outros, mais amigos,
mais afetivos, fraternos e solidários, resultado da sensiblilização para a empatia
e do reconhecimento das alteridades nas vivências de leitura. Houve,
sobretudo, um aprofundamento da nossa relação pessoal. Foi como se só
agora nos conhecêssemos verdadeiramente tal como somos.
Como Celani (1984) destaca, são oferecidas poucas oportunidades para
que os alunos vivenciem práticas de letramento em que possam se relacionar
consigo mesmos e com os outros de forma relevante, “[...] a fim de serem
capazes de esclarecer um problema crucial que é a confusão de valores”. As
vivências com o PAG foram, com efeito, uma oportunidade para que eu e os
participantes conversássemos sobre valores, comportamentos e conflitos
próprios do mundo social em que vivemos. Portanto, tal experiência foi rica e
construtiva para todos. Como professora deles, humanizei-me, sensibilizei-me,
cresci. Nas vivências finais eles diziam uns para os outros, quando tinham
dificuldade para compartilhar no grupo algum ponto de vista mais íntimo: “pode
falar, estamos entre amigos”. Emocionei-me, quando percebi que estava
incluída como amiga. Eu passei a ser vista como alguém com quem se pode
contar. Acho que é por isso que quis ser professora, desde o princípio.
Estávamos todos mais sensíveis e empáticos ao outro e mais conscientes da
beleza da convivência entre pessoas, reconhecendo a diversidade das
alteridades.
A vivência do PAG como prática de letramento contribuiu para a
formação integral e para a autorrealização de todos, pois nos educou para
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falarmos e ouvirmos, alternadamente. Falo em conjunto e não me coloco como
uma participante especial, pois, de fato, a vivência do PAG contribuiu para que
eu percebesse que, mesmo com toda a diferença com que confrontamos para
nos relacionarmos de forma inteira com os outros, somos iguais: humanos,
irmãos, temos os mesmos direitos à construção de nós mesmos e da vida
social, sem privilégios. Todos têm o direito de dizer o que pensam, mas
também o dever de ouvir o que os outros pensam. Minha experiência
comprovou que a prática de letramento do PAG pode ensinar as pessoas, de
forma prática e descontraída, a serem simultaneamente “objeto e sujeito da
ação” (WOJTYLA, 1978), por meio do exercício da escuta atenta do outro,
diálogo autêntico humanizante e humanizador. Assim, todos reconhecemos
nossos valores pessoais, e reconhecemos o valor pessoal do outro por meio da
escuta e da afirmação de sua palavra no diálogo.
Margato (2006) ressalta a questão de que os alunos de escola pública
geralmente são dotados de autoestima muito baixa, e defende que uma das
responsabilidades do professor seria a de propor uma experiência feliz de
aprendizagem, em que o aluno se visse como alguém capaz de aprender.
Creio que o PAG tenha sido um exemplo de uma experiência feliz para os
alunos participantes. Além de ter contribuído para a aprendizagem da leitura e
para a construção de relações sociais harmoniosas, as vivências contribuíram
para a afirmação das pessoas sobre o seu valor pessoal, sua importância
intransferível, que se confirma nas relações interpessoais sólidas, afetivas e
fraternas. “Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas eu fiz dela um amigo.
Ela é agora única no mundo” (EXUPÉRY, 2010, p.70).
Creio que o PAG seja uma prática que contribuiu efetivamente para o
estabelecimento de relações sociais mais saudáveis na escola em que
trabalho, por meio da afirmação e do reconhecimento das alteridades dos
participantes – uns pelos outros, resultado da sensibilização para a empatia.
Isso construiu o outro, ajudando a libertar, a emancipar, incentivando, dando
coragem a todo o grupo. Na vivência do PAG foi possível conscientizar-se do
direito que as pessoas têm de desejar, criar, buscar o significado da vida por
meio das práticas de letramento escolares. Essa tomada de consciência se deu
quando confrontamos nossas visões de mundo com as visões de mundo dos
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outros participantes. Por meio de tal confronto estabeleceu-se um lugar de
desenvolvimento identitário, fruto da reflexão e do reconhecimento das
alteridades em ação na prática de letramento, por meio da experiência da
empatia.
Finalmente, ao atuar como agente de letramento e mediadora das
múltiplas leituras do texto e da construção dos raciocínios coletivos e das redes
de significados, acolhendo a indeterminação do sentido do texto nas práticas
do PAG, percebi que estava reconhecendo a dignidade das pessoas humanas,
dos participantes e afirmando a minha própria dignidade, por meio dessa ação.
Ao procurar dar liberdade para que meus alunos atribuíssem sentidos pessoais
e particulares às suas experiências na prática de letramento em contexto
escolar e para que externalizassem esses sentidos em diálogo uns com os
outros focalizando o reconhecimento das alteridades e a sensibilização para a
empatia, percebi que se tratava nada menos do que a minha obrigação como
professora de língua e proponente de práticas de letramento na escola. Nada
de extraordinário, mas algo capaz de abrir caminhos para o estabelecimento da
“Cultura da Misericórdia” na escola pública em que trabalho.
Era necessário abrir espaço para que a realidade objetiva emergisse
como consequência da negociação intersubjetiva dos sentidos de todos os
participantes da prática social e, assim, analisar a vida social tal como é
percebida por seus atores, sem privilégios ou imposições estabelecidas
artificialmente por uma posição de autoridade institucional, fria e impessoal.
Procurar letrar as pessoas sem oferecer-lhes o direito de dar sentido particular
para o mundo social que contribui para construir por meio do letramento
significa agredir e subjugar o homem no cerne de sua humanidade. Significa
privá-lo de sua dignidade própria de ser dono da sua vida e da sua história.
Negar

à pessoa

humana

o

direito

à autorrealização que

vem do

reconhecimento prático e concreto de seu valor pessoal absoluto e
incondicional nas práticas de letramento de que participa na escola pública é
falhar no objetivo último do processo educativo: contribuir para que a vida
social seja mais digna, justa, saudável e feliz; tendo como foco principal a
promoção do bem comum em favor das realidades humanas mais frágeis e
marginalizadas pela cultura hegemônica da contemporaneidade.
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ANEXO – POEMAS ESCOLHIDOS

EMILY DICKINSON – SEM TÍTULO
Who has not found the Heaven below
Will fail of it above,
for Angels rent the House next ours
Wherever we remove.

Quem não achou o Céu na Terra
Dele não vai dispor
Na Casa ao lado um Anjo mora
Vá você onde for.

VERDADE (CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE)
A porta da verdade estava aberta,
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.
Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só trazia o perfil de meia verdade.
E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplendia seus fogos.
Era dividida em metades
Diferentes uma da outra.
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela.
E carecia optar. Cada um optou conforme
seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
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JOSÉ
(CARLOS DRUMMOND DE
ANDRADE)

E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?
Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,
a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?
E agora, José?
Sua doce palavra,
seu instante de febre,
MANOEL DE BARROS – SEM TÍTULO
Ando muito completo de vazios.
Meu órgão de morrer me predomina.
Estou sem eternidades.
Não posso mais saber quando amanheço ontem.
Está rengo de mim o amanhecer.
Ouço o tamanho oblíquo de uma folha.
Atrás do ocaso fervem os insetos.
Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu destino.
Essas coisas me mudam para cisco.
A minha independência tem algemas.

sua gula e jejum,
sua biblioteca,
sua lavra de ouro,
seu terno de vidro,
sua incoerência,
seu ódio — e agora?
Com a chave na mão
quer abrir a porta,
não existe porta;
quer morrer no mar,
mas o mar secou;
quer ir para Minas,
Minas não há mais.
José, e agora?
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
Mas você não morre,
você é duro, José!
Sozinho no escuro
qual bicho-do-mato,
sem teogonia,
sem parede nua
para se encostar,
sem cavalo preto
que fuja a galope,
você marcha, José!
José, para onde?

