
 

Formação continuada ainda é ficção no país 

Pesquisas apontam que, para avançar, é preciso 

investir em programas de capacitação dentro das 

unidades escolares 

TEXTO 

  

 NOÊMIA LOPES 

  

Em boa parte dos estados e municípios do país, a formação 

docente não dá conta de seu objetivo principal, que é 

aprimorar a prática pedagógica para fazer os alunos 

avançarem. As políticas públicas implantadas pelas 

Secretarias de Educação ainda não conseguem auxiliar as 

escolas e os professores em suas reais necessidades, pois os 

programas existentes são voltados para as demandas gerais do 



sistema. Além disso, nem todas as redes contam com um 

coordenador pedagógico por escola e, quando há, ele não 

recebe uma capacitação específica para ser formador. 

 

Essas são as conclusões de duas pesquisas realizadas pela 

Fundação Carlos Chagas (FCC) sob encomenda da Fundação 

Victor Civita (FVC) em 2010: 

 A Formação Continuada de Professores no Brasil: Uma 

Análise das Modalidades e Práticas, coordenada pelas 

pesquisadoras Cláudia Davis, Marina Muniz Rossa 

Nunes e Patrícia Cristina Albieri de Almeida, da FCC,  

 traça um panorama do que é oferecido pelas secretarias a 

docentes de diferentes regiões brasileiras. 

 O Coordenador Pedagógico e a Formação de 

Professores: Intenções, Tensões e Contradições, 

supervisionada por Cláudia Davis e coordenada por Vera 

Maria Nigro de Souza Placco e Laurinda Ramalho de 

Almeida, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC- SP), e Vera Lucia Trevisan de Souza, da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

Camp), revela o perfil dos coordenadores pedagógicos 

do país (leia alguns resultados no quadro abaixo e nesta 

reportagem). 

Os estudos constataram que os governos estão conscientes de 

que investir na qualidade do ensino requer necessariamente 

olhar para o desenvolvimento profissional dos docentes. 

Contudo, falta eficácia nas iniciativas. "Apesar das ações em 

favor da formação continuada, os programas ainda carecem de 

planejamento", afirma Bernardete Gatti (leia mais no quadroA 
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estrutura da formação). Nos sistemas de ensino pesquisados, 

verificou-se a existência de dois tipos de capacitação: a 

individualizada, centrada no aprimoramento profissional 

individual, e a colaborativa, focada na capacitação conjunta de 

equipes de professores e gestores. Patricia Almeida, da FCC, 

defende: "O Brasil não pode investir apenas em uma dessas 

abordagens, pois é essencial corrigir sérias deficiências na 

formação inicial de professores que estão em atuação. É 

preciso combinar os dois modelos para conciliar diferentes 

demandas e auxiliar professores com características, 

necessidades e perfis distintos". 

TRABALHO COM OS PROFESSORES 

O preparo dos docentes é o quarto colocado no ranking dos 

principais problemas dos coordenadores pedagógicos: 

 47% Motivação e disciplina dos alunos 

 43% Falta de participação dos pais na escola 

 35% Carência de recursos e problemas de infra-estrutura 

 31% Preparo e motivação dos professores 

 15% Excesso de atribuições e falta de tempo 

 14% Gestão de aprendizagem 

 7% Outros 

 

Dos coordenadores que afirmam se dedicar à formação dos 

professores na escola, 26%encaminham os docentes para cursos e 

oficinas oferecidos pelas Secretarias de Educação. 

 



A formação oferecida aos docentes na escola, segundo os 

profissionais da coordenação, tem seu foco dirigido para: 

 71% Problemas de aprendizagem e desempenho dos alunos 

 63% Conhecimentos didáticos 

 58% Teorias e fundamentos 

 43% Problemas de disciplina 

 34% Temas motivacionais que promovam o bem-estar pessoal 

 6% Outros 

 

Encontros mensais de formação entre coordenação e professores: 

 3,3 na Educação Infantil 

 2 no Ensino Médio 

92% declaram que esses encontros duram 2 horas ou mais 

Condições de estudo e capacitação ainda estão 

muito longe do ideal 

Os resultados sobre a atual formação continuada oferecida aos 

professores tiveram como base investigações qualitativas 

sobre as práticas e modalidades usadas por Secretarias de 

Educação (confira a metodologia das pesquisas no quadro A 

metodologia dos estudos). Constatou-se que nem todos os 

sistemas preveem horas de trabalho coletivo na jornada 

docente, o que compromete a obrigatoriedade e a regularidade 

dos momentos de estudo, reflexão e planejamento junto aos 

pares. Fazer essa incorporação é uma das medidas essenciais 

para a formação em serviço funcionar (saiba mais ações que 
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as Secretarias podem desenvolver nesta reportagem). Outra 

maneira de obter avanços é fazer com que ela ocorra na 

própria escola. "É nela que a realidade se mostra com toda a 

complexidade e onde está a possibilidade de construir 

conhecimento por meio da prática", diz (nesta 

entrevista) Isabel Alarcão, doutora em Educação e vice-reitora 

da Universidade de Aveiro, em Portugal. 

 

Para tanto, é preciso ter um educador que se responsabilize 

por ela: o coordenador pedagógico. O problema é que muitos 

sistemas de ensino ainda não têm esse cargo ou função 

previstos no organograma de suas unidades e os que têm 

cometem alguns equívocos, como oferecer formação 

diretamente aos professores e não dar orientação para que esse 

profissional se aprimore como líder de equipe. "Algumas 

práticas podem exigir da Secretaria uma ação generalizada 

diretamente com os professores", pondera a professora 

Laurinda Ramalho de Almeida, da PUC-SP. "Mas o 

coordenador precisa de monitoria para identificar as 

prioridades específicas de sua escola e traçar as estratégias 

para atendê-las." 

A ESTRUTURA DA FORMAÇÃO 

Os estados e municípios consultados esquematizam os programas de 

capacitação da seguinte maneira:  

 Conteúdo 

As propostas são elaboradas pela própria Secretaria de Educação, 

pelo Ministério da Educação (MEC) ou por instituições parceiras.  

 Quem ministra a formação  

Um grupo técnico da própria Secretaria, selecionado por modalidade 

de ensino ou projeto, ou uma equipe externa. 
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 Níveis de ensino atendidos 

Prioritariamente, os iniciais do Ensino Fundamental.  

 Disciplinas contempladas  

Principalmente Língua Portuguesa (em especial, os conteúdos 

relacionados à Alfabetização) e Matemática. 

Faltam tempo e preparo para o coordenador 

formar os professores na escola 

Segundo a pesquisa da FVC sobre o perfil e o dia a dia desse 

profissional, a maioria dos entrevistados faz a orientação da 

equipe docente, mas nem sempre dedica tempo suficiente a ela 

e executa só o básico nessa função. Apenas uma minoria cita, 

por exemplo, a observação de sala de aula (uma das principais 

estratégias formativas) como parte de suas atividades 

habituais. Os motivos que levam o coordenador pedagógico a 

não desempenhar bem seu principal papel passam pela 

variedade de demandas que chegam às suas mãos e pela falta 

de uma identidade profissional bem definida, o que faz com 

que ninguém (nem o próprio) tenha clareza sobre o que é 

responsabilidade dele e o que deve ser delegado. Desprovido 

de certezas, ele vai escolhendo o que fazer ou não no dia a dia, 

durante o exercício da função. 

 

"Algumas tarefas todos sabem que não são suas e as rejeitam 

no discurso, mas acabam assumindo quando a escola não tem 

quem as execute ou não é organizada para o trabalho ser bem 

equacionado", observa Vera Placco. Sem falar nos que 

invertem totalmente as prioridades, alegando ser difícil cuidar 

da formação porque têm muitas tarefas. O raciocínio deveria 

ser o contrário: como a principal atribuição é cuidar da 



formação docente, eles não poderiam ser sobrecarregados com 

outras atividades. 

 

Para piorar, ainda há confusão entre essa função e a orientação 

educacional, uma das habilitações antes oferecidas no curso de 

Pedagogia. Quem a escolhia se tornava apto a acompanhar os 

alunos para solucionar dificuldades de aprendizagem e 

questões disciplinares. A coordenação pedagógica surgiu para 

melhorar a aprendizagem das crianças e fazer um trabalho 

direto com os professores sobre o currículo. Nessa época, o 

orientador educacional foi cortado de muitas redes, deixando 

como herança uma mistura de papéis e mais atribuições para o 

coordenador. 

 

Uma dúvida fica no ar: ainda que sobrasse tempo no dia a dia, 

será que quem está na coordenação desempenharia sua função 

a contento? A pesquisa constatou que há profissionais que não 

saberiam o que fazer. Isso porque o curso de Pedagogia não os 

prepara suficientemente e, em geral, eles também não recebem 

orientação da rede. Assim, não aprendem em lugar nenhum as 

práticas que precisa saber para ser formadores (leia esta 

reportagem). Como é uma profissão em construção, não há 

unidade no modo de atuar da categoria. Quem atua na 

Educação Infantil, por exemplo, promove mais reuniões com a 

equipe do que os que estão no Ensino Médio. 

 

Algumas Secretarias têm investido na criação de centros de 

formação para dar suporte às escolas, sem anulá-las como um 

fórum privilegiado de aprimoramento profissional (leia esta 

reportagem). Essa, aliás, é uma tendência que tem sido 
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verificada em outros países e que está chegando ao Brasil. 

Para Denise Vaillant, diretora acadêmica do Instituto de 

Educação da Universidade ORT Uruguay e presidente do 

Observatório Internacional da Profissão Docente, com sede na 

Universidade de Barcelona, isso mostra que existem várias 

instâncias do governo preocupadas com o assunto (leia o 

artigo). 

 

Além de oferta de capacitação, do detalhamento expresso de 

suas atribuições e de melhores condições de trabalho para que 

possa se dedicar às prioridades, José Cerchi Fusari, professor 

doutor da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (USP), sugere(neste artigo) mais um ingrediente para 

ajudar esse profissional a cumprir bem sua missão: "O 

trabalho do coordenador pedagógico tenderá a ser mais eficaz 

se ele tiver clareza conceitual, teórica e metodológica sobre a 

função global da escola". A mesma reflexão, aliás, vale para 

todo educador - do diretor aos professores. 

A METODOLOGIA DOS ESTUDOS 

Confira os detalhes de como foram realizadas as duas pesquisas da 

Fundação Victor Civita 

 A Formação Continuada de Professores no Brasil: Uma Análise 

das Modalidades e Práticas  

Investigação qualitativa sobre as práticas formativas de 19 Secretarias 

de Educação - seis estaduais e 13 municipais - das cinco regiões do 

país. Em cada uma, foram feitas entrevistas com o secretário de 

Educação (ou seu representante), com o coordenador da formação 

continuada na rede e com o responsável por um projeto em 

andamento.  
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 O Coordenador Pedagógico e a Formação dos Professores: 

Intenções, Tensões e Contradições  

Na fase quantitativa, foram realizadas entrevistas por telefone com 

400 coordenadores de 13 capitais brasileiras A qualitativa envolveu 

conversas pessoais aprofundadas com 20 coordenadores das cinco 

regiões do país, os diretores das unidades de ensino onde eles estão 

locados e 40 professores. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Denise Vaillant, vaillant@ort.edu.uy 

 Isabel Alarcão, ialarcao@ua.pt 

 José Cerchi Fusari, jcfusari@usp.br 

 Laurinda Ramalho de Almeida, laurinda@pucsp.br 

 Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), tel. 0800-616-161 

 Vera Maria Nigro de Souza Placco, veraplacco@pucsp.br 

Internet 

 Íntegra das pesquisas Formação Continuada de Professores no Brasil: 

Uma Análise das Modalidades e Práticas e O Coordenador 

Pedagógico e a Formação de Professores: Intenções, Tensões e 

Contradições. 
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8 iniciativas indispensáveis 

Cabe às Secretarias de Educação garantir as boas 

condições para o aprimoramento profissional dos 

docentes 

TEXTO 

 NOÊMIA LOPES 

  

 COLABORAÇÃO FRANCES JONES 

Apesar dos esforços feitos em diversas regiões do Brasil pelas 

Secretarias de Educação para atender às necessidades 

formativas das equipes escolares, ainda há muito a conquistar. 

Essa é uma das conclusões da pesquisa Formação Continuada 

de Professores no Brasil: Uma Análise das Modalidades e 

Práticas.  



 

Entre os pontos positivos, o estudo relata o abandono da ideia 

de que a boa formação se faz apenas individualmente, com o 

profissional frequentando conferências e palestras. Já se 

dissemina a ideia de que o aperfeiçoamento adquirido em 

serviço, com os pares, é o caminho mais eficiente. As redes 

também começam a entender que não basta oferecer 

programas voltados ao domínio de conteúdos teóricos sem 

haver reflexão e estudo vinculados à prática pedagógica.  

 

Garantir condições para que o horário de trabalho pedagógico 

coletivo aconteça de fato é uma obrigação das redes. "Muitas 

instituem esse momento formativo, porém esquecem de criar a 

estrutura necessária para efetivá-lo", diz Gisela Wajskop, 

diretora do Instituto Superior de Educação de São Paulo - 

Singularidades.  

 

Para preencher as lacunas que ainda persistem - e que 

infelizmente não são poucas -, é necessário que as Secretarias 

de Educação se responsabilizem pela execução de políticas 

públicas sem as quais é impossível melhorar a qualidade dos 

programas oferecidos. Algumas delas: 

1 Incorporar a formação à jornada de trabalho 

2 Garantir a continuidade dos programas formativos 

3 Valorizar a formação em serviço no plano de carreira 

4 Ter coordenador pedagógico em todas as escolas 

5 Fazer a formação do coordenador pedagógico 

6 Investir em capacitação articulada ao contexto de trabalho 



7 Incentivar a escola a ser um espaço de aperfeiçoamento 

profissional 

8 Ter equipe técnica para acompanhar os gestores 

 

A rede que busca cumprir esses passos tem grande 

possibilidade de conquistar altos índices de sucesso escolar. 

"Contudo, é importante lembrar que o Brasil ainda carece de 

outros pontos fundamentais, como a articulação entre a 

formação inicial e a continuada e a criação de currículos 

nacionais tanto para os cursos de Pedagogia e licenciatura 

como para as expectativas de aprendizagem dos estudantes", 

alerta Gisela.  

 

Esforços conjuntos nas esferas federal, estadual e municipal 

ajudariam a melhorar a qualidade de ensino - e evitar um 

cenário em que apenas uma ou outra escola da rede se tornem 

uma ilha de excelência. Como bem resume Francisco 

Imbernón, professor de Didática e Organização Educacional 

da Universidade de Barcelona, na Espanha: "É óbvio, mas 

nem por isso menos relevante, que as pesquisas sobre 

formação em serviço apontem que o apoio real às escolas é 

mais importante do que boas intenções ou palavras em 

documentos - sobretudo quando é preciso assumir riscos 

relacionados à experimentação". A seguir, você conhecerá em 

detalhes cada uma das ações sugeridas por nossos 

consultores(leia a relação no rodapé desta página) e onde 

elas já foram bem implantadas. 

 



1 INCORPORAR A FORMAÇÃO À JORNADA 

DE TRABALHO 

As redes de ensino só conseguem garantir um tempo dedicado 

à troca de experiências e à reflexão entre professores e 

gestores se esses momentos estiverem incluídos na jornada de 

trabalho docente - sob pena de a obrigatoriedade e a 

regularidade dos encontros ficarem comprometidas. "Para que 

o trabalho pedagógico coletivo seja incorporado à rotina, é 

preciso dar a ele a devida importância, implementando-o com 

condições e bases legais para que vire realidade", defende 

Telma Weisz, doutora em psicologia pela Universidade de São 

Paulo (USP). Em vigor desde 2008, a Lei do Piso Salarial do 

Magistério prevê um terço da carga horária para atividades 

extraclasse - entre elas, o estudo coletivo. Vários estados 

recorreram ao Supremo Tribunal Federal para vetar esse item, 

mas até agora os recursos julgados mantiveram o texto 

original. Independentemente disso, algumas redes já 

incorporaram as reuniões pedagógicas à carga horária. 

 

Onde é realidade A Secretaria de Estado de Educação do 

Acre estabelece que parte da jornada seja usada para o 

aperfeiçoamento fora da sala de aula, em atividades de 

planejamento e participação em grupos de estudo e reuniões 

de formação em serviço. Há dois regimes contratuais em 

vigor. O mais antigo prevê 16 horas em sala e 14 horas 

extraclasse, por semana. O mais recente determina 20 e dez 

horas, respectivamente. Cada unidade estipula o tempo que 

será destinado especificamente à formação. De acordo com 

Josenir de Araújo Calixto, diretor de ensino da Secretaria, a 



participação nos encontros formativos é garantida: 

"Realizamos uma pesquisa e constatamos que 96% dos 

professores que estão em sala de aula tiveram mais de 80% de 

presença nas atividades oferecidas na Secretaria. Já na 

formação que ocorre nas escolas, esse número encosta nos 

100%". 

 

2 GARANTIR A CONTINUIDADE DOS 

PROGRAMAS FORMATIVOS 

De nada adianta a formação estar incorporada à jornada se há 

rupturas a cada governo. "Mudanças efetivas na qualidade da 

aprendizagem dos alunos demandam tempo: o formador da 

Secretaria precisa preparar o coordenador pedagógico, que, 

por sua vez, tem de se responsabilizar pelo aperfeiçoamento 

do trabalho docente. Em geral, esses processos são 

simultâneos e levam mais do que um mandato político para 

acontecer", afirma Beatriz Gouveia, selecionadora do Prêmio 

Victor Civita - Educador Nota 10 e coordenadora de projetos 

do Instituto Avisa Lá, em São Paulo. Portanto, cabe às redes 

de ensino garantir a continuidade dos bons modelos de 

formação, zelando pela estabilidade dos técnicos responsáveis 

pelos projetos e pela formação de novos formadores. "Isso só 

é possível quando a Secretaria investe na seleção de pessoal 

qualificado e em instrumentos de avaliação permanentes e 

eficazes", completa Cybele Amado, diretora do Instituto 

Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), que dá consultoria 

educacional a municípios da Bahia. 

 



Onde é realidade Na rede municipal de São José dos 

Campos, a 99 quilômetros de São Paulo, as boas práticas não 

são interrompidas. Por exemplo, o Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores (Profa), iniciado em 2001 como 

uma proposta do Ministério da Educação (MEC), capacitou as 

equipes pedagógicas do município. Em seguida, esses técnicos 

formaram orientadores e professores da rede. Com os 

resultados positivos, o programa foi oferecido a todos os 

educadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Posteriormente, desdobrou-se em uma capacitação sobre os 

gêneros discursivos criada pela própria Secretaria com base 

em uma demanda detectada ao longo do Profa. Há também 

estabilidade do grupo de supervisores. A maioria dos colegas 

que orienta gestores, coordenadores pedagógicos e professores 

fez carreira nessa área da Secretaria. Regina Helena Machado 

Scarpel, assessora técnico-pedagógica que coordena a equipe 

de formação, está lá há 13 anos. "A Secretaria investe no 

nosso trabalho com cursos, assessoria pedagógica, palestras e 

congressos. Essas ações, aliadas ao esforço pessoal de cada 

integrante, permitem que alcancemos resultados positivos", 

relata Regina Helena. 

 

3 VALORIZAR A FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

NO PLANO DE CARREIRA 

Com a continuidade das políticas públicas assegurada, torna-

se importante disponibilizar um plano para que professores e 

gestores progridam na carreira. Para tanto, é necessário deixar 

claro o que a rede de ensino espera deles e como o 



aperfeiçoamento profissional será valorizado. "Apenas o 

tempo de serviço não basta para receber promoções. Elas 

devem depender do aperfeiçoamento na profissão e de 

resultados efetivos na aprendizagem das turmas", aponta 

Beatriz. 

 

Onde é realidade Na Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná, os educadores podem progredir na carreira 

horizontalmente - participando de programas de 

aperfeiçoamento e ampliando o tempo de serviço - e 

verticalmente -- investindo na formação acadêmica. Essa 

última movimentação se dá em três etapas. A primeira exige 

licenciatura plena para quem está começando. A segunda 

requer pós-graduação em nível de especialização. E, para 

chegar à terceira, o docente se candidata a uma das 2,4 mil 

vagas do Programa de Desenvolvimento Educacional, que tem 

dois anos de duração. No primeiro, ele fica fora da sala de 

aula, estudando em universidades conveniadas. No segundo, 

dá aulas em 75% da carga horária e trabalha como 

pesquisador no restante do tempo, elaborando uma proposta 

de intervenção prática para uma escola. O espaço virtual 

chamado Grupo de Trabalho em Rede (GTR) facilita a 

socialização do conhecimento e alguns participantes 

transformam suas experiências em livros. "Quem desenvolve 

bons projetos deve ser reconhecido, ter o trabalho divulgado 

para os colegas e ganhar prêmios", afirma Gisela Wajskop. 

Com isso, a rede profissionaliza o trabalho docente. 

 



4 TER COORDENADOR PEDAGÓGICO EM 

TODAS AS ESCOLAS 

Os docentes precisam, além de valorização, de auxílio 

permanente para sanar dúvidas e melhorar as estratégias de 

ensino. "Só há mudança real na prática educacional quando o 

professor encontra solução para os problemas que enfrenta em 

sala de aula", diz Francisco Imbernón, da Universidade de 

Barcelona. Achar esses caminhos não é algo que se possa ou 

se deva fazer sozinho. Cabe ao coordenador pedagógico atuar 

como o parceiro mais experiente - e, portanto, o orientador - 

da equipe. Infelizmente, nem todas as escolas brasileiras 

contam com esse profissional, o que torna a formação 

inexistente ou precária, com o diretor tentando assumir o 

papel de formador ou os professores buscando 

aperfeiçoamento sozinhos. 

 

Onde é realidade Para fugir de problemas como esses, a 

Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do 

Campo, na Grande São Paulo, realizou em 2009 o primeiro 

concurso público para coordenadores pedagógicos. Antes, 

alguns docentes tinham carga horária ampliada para assumir 

funções chamadas de "professor de apoio pedagógico" ou 

"professor-referência". Percebendo a precariedade desse 

sistema, a rede organizou a seleção e hoje tem 250 

coordenadores concursados, que atuam nas 182 unidades 

municipais. "Quando se tem na escola um profissional para 

cuidar exclusivamente da formação, os resultados certamente 

são melhores", afirma Stella Chicchi, diretora do 

Departamento de Ações Educacionais da Secretaria. 



 

5 FAZER A FORMAÇÃO DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

Com a rede assegurando a presença de pelo menos um desses 

profissionais por escola, é preciso cuidar também da formação 

deles. Esse aperfeiçoamento deve ser específico, ou seja, 

quem trabalha na função não pode participar apenas das 

mesmas atividades formativas oferecidas aos docentes. Isso 

porque o coordenador tem de conhecer e dominar 

competências e estratégias próprias para estar à frente da 

equipe a fim de ajudá-la a refletir sobre a prática (leia mais 

nesta reportagem). "A promoção de mudanças efetivas na 

aprendizagem dos alunos depende da capacidade de o 

coordenador encabeçar uma discussão permanente sobre o 

trabalho pedagógico", lembra Beatriz Gouveia. Para tanto, 

cabe às Secretarias de Educação montar equipes técnicas 

especializadas na formação dos coordenadores. 

 

Onde é realidade O município de Governador Valadares, a 

322 quilômetros de Belo Horizonte, assumiu, desde 2004, o 

compromisso de oferecer capacitação sistemática e específica 

para os pedagogos - como são chamados os coordenadores da 

rede. Os encontros são quinzenais e acontecem na Casa do 

Professor, um espaço mantido pela secretaria de Educação e 

destinado aos momentos de estudo. "Antes dessa política, os 

pedagogos não tinham auxílio para cuidar das questões 

didáticas e fazer a formação de seus grupos. Hoje, eles 

recebem subsídios concretos e estão mais preparados para as 

reuniões que organizam nas escolas e para desenvolver 

http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/6/reportagens/conhecimentos-que-o-formador-precisa-ter
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/6/reportagens/conhecimentos-que-o-formador-precisa-ter


atividades formativas", explica Geni Maria Amorim Aguiar, 

coordenadora do Ensino Fundamental. 

 

6 INVESTIR EM CAPACITAÇÃO ARTICULADA 

AO CONTEXTO DE TRABALHO 

A capacitação do coordenador deve considerar necessidades 

comuns às escolas da rede. Em geral, as Secretarias detectam 

essas demandas por meio de avaliações externas, como a 

Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb). Com base nesses diagnósticos, é possível encontrar 

uma deficiência geral na aprendizagem de certos conteúdos. 

Então, cabe à rede preparar os coordenadores para abordar 

esses pontos com as equipes docentes - sem deixar de lado as 

questões específicas que surgem em cada grupo. As 

secretarias podem firmar parcerias com universidades ou 

instituições que atuam no ramo educativo - só não podem se 

restringir a repassar os programas prontos do MEC. 

 

Onde é realidade Na Secretaria Municipal de Educação de 

Parauapebas, a 834 quilômetros de Belém, há capacitações 

feitas para toda a rede, em espaços como o centro universitário 

da cidade e o auditório da prefeitura. Todas as iniciativas 

usam como base dados de aprendizagem e reprovação, 

indicadores nacionais e resultados de duas avaliações 

aplicadas nas escolas pela Secretaria. "Quando uma área não 

vai bem, levantamos as variáveis que estão provocando o 

problema e buscamos caminhos para resolvê-lo", diz Veronice 

Coelho Carneiro, formadora e coordenadora da Secretaria. 



Também há uma equipe de ensino que cumpre um 

cronograma de trabalho semanal para visitar as unidades e 

ajudar os coordenadores a planejar a formação docente em 

cada escola. 

 

7 INCENTIVAR A ESCOLA A SER UM ESPAÇO 

DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

A análise das avaliações da rede garante uma formação 

articulada aos contextos de trabalho. Porém, quando esse 

processo está consolidado, é hora de ir além. "As equipes 

técnicas precisam ajudar os coordenadores a fazer, eles 

mesmos, diagnósticos da aprendizagem em suas escolas", 

afirma Gisela Wajskop. Para contemplar as reais necessidades 

da equipe, entra em cena outro personagem fundamental: o 

diretor escolar. Ele deve receber orientação técnica sobre as 

condições necessárias para a formação em serviço de 

qualidade e seu papel no cumprimento desses requisitos. "O 

coordenador é um profissional que pode potencializar os 

processos de aprendizagem. Mas, para isso, é fundamental que 

todas as áreas da gestão estejam a serviço da liderança 

pedagógica", afirma Guilherme do Val Toledo Prado, 

coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Continuada (Gepec) e professor da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  

 

Onde é realidade   A Secretaria da Educação do Rio Grande 

do Sul organizou a equipe gestora das escolas da rede estadual 

incluindo nela o diretor, o vice, o orientador educacional e o 



supervisor escolar (nomenclatura usada para o coordenador 

pedagógico). "Oferecemos formações específicas para os 

gestores, organizadas por técnicos das centrais regionais, que, 

por sua vez, são capacitados por coordenadores gerais da 

Secretaria de Educação", diz Maria de Guadalupe Lima, 

coordenadora adjunta da Coordenação da Gestão de 

Aprendizagem da rede gaúcha. Dessa maneira, todos recebem 

capacitação para desempenhar bem o próprio papel e garantir 

que os demais integrantes da equipe possam fazer o mesmo. 

Todo diretor sabe, por exemplo, que o supervisor escolar 

precisa de tempo, espaço e material adequados para estudar e 

planejar os horários de trabalho pedagógico coletivo. 

 

8 TER UMA EQUIPE TÉCNICA PARA 

ACOMPANHAR OS GESTORES 

Um grupo da secretaria deve se responsabilizar por disseminar 

e monitorar a implantação das políticas públicas, observando a 

maneira como elas impactam os processos de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, propostas e metas podem ser 

revistas sempre que necessário. "Aproximar-se do campo de 

avaliação da formação continuada é uma tarefa complexa, mas 

imprescindível para a legitimação e otimização das práticas 

formativas", diz Francisco Imbernón. 

 

Onde é realidade A Secretaria Municipal de Educação de 

Natal criou, em 2009, a Comissão de Formação Continuada, 

Ensino e Pesquisa (CFEPES). Cabe a ela coordenar e avaliar 

as ações de formação, propor parcerias para a realização de 



programas voltados a professores e gestores, promover a 

integração entre as áreas de ensino e pesquisa e incentivar a 

publicação dos resultados. "A política de formação da rede 

está em fase de experimentação e, por isso, sabemos que o 

acompanhamento é essencial", afirma Margarete Ferreira do 

Vale de Sousa, assessora pedagógica do Departamento de 

Ensino Fundamental. Reforçam a iniciativa os grupos de 

trabalho - que reúnem entre oito e 12 escolas e são 

acompanhados por assessores pedagógicos - e o Comitê 

Estratégico de Assessoramento Pedagógico (Caep) - formado 

por assessores da Secretaria de Educação, membros do 

CFEPES, diretores de departamentos e o secretário adjunto de 

Gestão Pedagógica. Também há maneiras complementares 

importantes - e menos formais - de avaliar o impacto de um 

projeto de formação que devem ser levadas em conta, como 

ouvir gestores e docentes a respeito do que funciona e 

verificar se crianças e jovens avançaram na aprendizagem dos 

conteúdos e habilidades esperados para cada série e até 

mesmo consultar os pais dos estudantes. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Beatriz Gouveia, biagouveia@uol.com.br 
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REPORTAGENS 

PERFIL 

Coordenador pedagógico vive crise de 

identidade 

Cheio de atribuições dadas pela direção e por 

outros agentes, profissional deixa em segundo 

plano a formação docente 

TEXTO 

  

 COLABORAÇÃO IRACY PAULINA 



Substituir o professor que faltou, organizar e agendar os 

horários de uso da biblioteca, ajudar os funcionários da 

Secretaria na época da matrícula, controlar a entrada e a saída 

dos alunos e ainda conversar com os pais daquele garoto que 

vive brigando com os colegas. Várias demandas vão parar nas 

mãos dos coordenadores pedagógicos. O resultado é que, 

atolados em afazeres, muitos acabam não dando conta de sua 

função prioritária na escola: a formação contínua, em serviço, 

dos professores. A pesquisa da Fundação Victor Civita (FVC) 

sobre o tema detectou que 9% reconhecem não cumprir sua 

missão primordial. Já a maioria que diz exercer esse papel 

nem sempre o faz bem feito: 26% admitem ser insuficiente o 

tempo dedicado ao projeto político-pedagógico (PPP), cuja 

criação coletiva é atividade- chave no processo de formação 

docente. Dos 87% que apontam a gestão da aprendizagem 

como uma atividade sob sua responsabilidade, só 17% citam a 

observação do trabalho do professor em sala de aula - 

comprovadamente uma das principais estratégias formativas - 

como parte da sua rotina. 

 

Por outro lado, metade declara atender diariamente 

telefonemas de todos os tipos, o que ocupa boa parte do 

expediente. E a atuação sem foco nem é uma questão de falta 

de experiência: em média, eles ocupam o posto há cerca de 

sete anos (confira o perfil desse profissional no quadro 

abaixo). Para começar, as leis contribuem para esse caos (veja 

o quadroLegislação abrangente). "Estudando cinco normas 

estaduais, constatamos que em geral elas dão atribuições 

demais ao coordenador e poucas dizem respeito 

explicitamente à formação docente", conta Laurinda Ramalho 



de Almeida, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Além disso, as solicitações, a distância e ao vivo, 

chegam ao coordenador vindas de todos os lados: do diretor, 

que o considera seu braço direito não só para os assuntos 

pedagógicos mas também para os burocráticos e financeiros; 

dos professores, que costumam elegê-lo como o melhor porta-

voz para tratar com a direção sobre todos os temas da 

categoria; dos pais, que não sabem direito qual é a função 

dele; e das Secretarias, que às vezes fazem convocações em 

excesso e o obrigam a mal parar em seu local de trabalho (leia 

diferentes indicadores de desvios de função no quadro A 

divisão de tarefas que funciona). 

O PERFIL DESSE EDUCADOR 

Quem são os coordenadores pedagógicos da rede pública, segundo 

amostra com 400 entrevistados de todas as regiões do país 

Quem são 

 90% são mulheres 

 88% têm experiência como professor 

 44 anos é a idade média 

 

Melhor forma de entrar na profissão 

59% consideram os concursos públicos a melhor forma de chegar ao 

cargo. Porém, apenas um terço foi selecionado dessa maneira 

 33% concurso público 

 32% indicação 

 22% seleção técnica 



 8% eleição direta 

 4% entrevista 

 1% transferência 

 

Tempo na função 

Em média, o coordenador tem 6,9 anos de experiência na função. 

Porém mais de 25% estão no cargo há mais de dez anos 

 28% de 2 a 5 anos 

 24% de 5 a 10 anos 

 15% de 6 meses a 2 anos 

 14% de 10 a 15 anos 

 14% mais de 15 anos 

 5% até 6 meses 

 

Tempo na escola 

A permanência média na atual escola é de 3,9 anos, sendo que quase 

metade está na unidade há menos de dois anos 

 31% de 6 meses a 2 anos 

 29% de 2 a 5 anos 

 16% até 6 meses 

 15% de 5 a 10 anos 

 5% de 10 a 15 anos 

 4% mais de 15 anos 

 



Formação acadêmica 

70% cursaram pós, mas a imensa maioria optou por cursos lato 

sensu, mais rápidos e práticos. Apenas 4% fizeram mestrado 

 55% Pedagogia 

 14% Letras 

 5% História 

 4% Psicologia 

 22% Outros 

35% fizeram uma segunda graduação. No grupo que voltou à 

universidade, 61% dos que não tinham escolhido Pedagogia na 

primeira vez elegeram essa opção depois. 

LEGISLAÇÃO ABRANGENTE 

As leis de cinco secretarias estaduais reúnem 256 funções para o 

coordenador pedagógico. Dessas: 

 50% tangeciam a formação 

 30% não são formativas 

 20% são explicitamente formativas 

É mais uma prova de que falta a todos clareza sobre quais são 

as tarefas primordiais, secundárias e opcionais dos 

coordenadores pedagógicos. "Eles mesmos não sabem os 

limites de seu papel e, por isso, aceitam todas as demandas 

que lhe são dadas, fazendo coisas demais por não ter a 

compreensão de que são, antes de tudo, formadores", ressalta 

Ana Maria Falcão de Aragão, da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A ausência 

de nitidez compõe o quadro de uma profissão que ainda está 

em construção. "O coordenador tenta formar sua identidade 



em serviço levando em conta o que as leis determinam como 

seus deveres e as demandas e imposições do dia a dia", afirma 

Laurinda. "Então, faz o que acredita pertencer ao seu âmbito 

de trabalho." Nem sempre acerta nas prioridades. 

 

Os especialistas (conheça os que participaram do debate 

sobre essa pesquisa no rodapé) acreditam que algumas ações 

podem romper esse ciclo vicioso - tanto que uma parcela dos 

profissionais já achou meios de manter o foco em sua 

atribuição principal (leia os depoimentos abaixo). Do lado da 

escola, Luzia Marino Orsolon, mestre em Psicologia da 

Educação e diretora do Colégio Assunção, em São Paulo, 

defende que os gestores precisam encarar o cotidiano da 

unidade como uma responsabilidade coletiva. Assim, tarefas 

que a coordenação acaba tomando para si podem ser passadas 

para outro profissional, sobrando mais tempo para o que é 

primordial. "Para as coisas funcionarem bem, deve existir um 

trabalho colaborativo, com o envolvimento de todos." O 

andamento fica ainda mais afinado quando há organização. 

Um exemplo é o atendimento de pais. "É função do 

coordenador recebê-los quando se trata de questões 

pedagógicas", observa Luzia. O ideal é que funcionários da 

secretaria sejam capacitados para fazer uma triagem dos 

telefonemas e dos pedidos de reunião. A escola também ganha 

ao estipular horários fixos para o atendimento às famílias. 

MUDANÇA DE MENTALIDADE 



 
Valéria Rodrigues Faria, há 15 anos na função, é coordenadora 

pedagógica da EMEF Joaquim Cândido Azevedo Marques, em São 

Paulo 

"Pela minha experiência, uma das coisas que mais nos desviam do 

que deveria ser o nosso foco são os problemas de indisciplina. Na 

rede municipal de São Paulo, existe o cargo de assistente de direção 

e uma de suas incumbências é aproximar-se dos alunos para cuidar 

disso. Só que, quando ocorre um caso mais sério, acaba indo parar 

na sala do coordenador. É cultural. Sei que a indisciplina é 

atribuição nossa se estiver ligada a questões de aprendizagem e de 

ensino. Para mudar a mentalidade de todos, acho que precisamos ter 

clareza de que resolver a briga em si não é parte das nossas 

atribuições. No começo do ano, chamo os professores e os 

funcionários para conversar sobre distúrbios disciplinares e avaliar 

como evitá-los." 

 

PLANO PRÓPRIO DE AÇÃO 



 
Andréia Krawcxyk, há dez anos na função, é coordenadora 

pedagógica do CMEI Treze de Maio, em Goiânia 

"A Educação Infantil exige um trabalho bem integrado entre todos 

os profissionais e o risco de perdermos de vista nosso papel principal 

é grande. Um instrumento que me ajuda a não dispersar é meu plano 

de ação, que faço todo início de ano, focado na formação dos 

docentes. A direção me dá condições para implantá-lo. Antes de 

termos uma auxiliar de secretaria, eu cuidava de processos 

burocráticos, como matrícula ou arquivo de diários de frequência. 

Houve época em que, se faltava professor, eu ia à sala para substituí-

lo. Refletindo, vi que, em caso de emergência, era possível distribuir 

as crianças de uma classe por outras. Para não perder o foco, é 

necessário ser firme e ter capacidade de decidir rapidamente." 

 

CONSCIÊNCIA E ORGANIZAÇÃO 



 
Waldirene Bellardo, há 14 na função, é coordenadora pedagógica da 

EM Umuarama, em Curitiba 

"Penso que, se todos tiverem clareza de que o maior compromisso 

da escola é garantir a aprendizagem, fica mais fácil para os 

profissionais atuarem numa boa sintonia. É minha atribuição ajudar 

a equipe de professores para que isso ocorra. Nesse contexto, sei que 

a articulação do projeto político-pedagógico é uma prioridade. 

Contudo, situações não previstas no dia a dia e tarefas secundárias - 

como fazer anotações nas agendas dos alunos e digitar relatórios 

burocráticos - às vezes param na minha mão. Como tenho 

consciência do que deve ou não ocupar meu tempo, repasso tais 

trabalhos para outros funcionários, ressaltando que cada um precisa 

cuidar de sua parte para a escola não se desviar da sua rotina." 

Já as Secretarias podem se empenhar para melhorar as 

condições de trabalho nas unidades, tanto no que diz respeito à 

estrutura física como na composição de equipes, a fim de 

organizar e distribuir melhor as tarefas. "Alguns sistemas 

preveem a presença de um profissional responsável por 

questões administrativas e pelos processos burocráticos, 

criando uma divisão automática de atribuições", exemplifica 

Laurinda. 

 

Para Mozart Neves Ramos, conselheiro do movimento Todos 



Pela Educação, às Secretarias também cabe agir para aumentar 

a consciência geral, reconhecendo e enfatizando a importância 

do coordenador na gestão escolar. "Ele é o líder da 

aprendizagem, o responsável por obter bons resultados com o 

trabalho de formação dos professores, e cada unidade de 

ensino precisa ter ao menos um profissional", afirma. Ramos 

defende ainda ações de legitimação da função no país. "No 

Plano Nacional de Educação 2011-2020, a meta que se refere 

à profissionalização da gestão democrática nem cita o 

coordenador. Sem levar isso em consideração, corremos o 

risco de ele trabalhar de forma desarticulada dos objetivos da 

escola." 

 

Por enquanto, perdidos no excesso de demandas e sem 

certezas quanto à sua identidade, 70% dos coordenadores 

classificam como "média" ou "regular" sua qualidade de vida 

e uma das principais queixas é a falta de tempo para a família. 

Ainda assim, eles se mostram satisfeitos em estar no cargo. 

Uma hipótese é que, por ser tão solicitado para tantas tarefas 

(por todos da comunidade) e sempre ter muito a fazer, esse 

profissional se sinta importante, o que lhe traz alguma 

sensação de realização pessoal. Talvez até imagine que a 

escola nem sobreviveria sem ele. Pode ser mais uma 

dificuldade a ser vencida na hora de tirar tarefas não 

formativas de suas mãos. 

A DIVISÃO DE TAREFAS QUE FUNCIONA 

Veja quais atribuições o coordenador precisa encarar como 

prioridade e quais ele não deve 

O que fazer 



 Garantir a realização semanal do horário de trabalho pedagógico 

coletivo  

78% afirmam reunir-se periodicamente com todos os professores, 

porém só isso não basta. É preciso ter tempo para planejar e tornar 

mais produtivos esses momentos. 

 Organizar encontros de docentes por área e por série  

Só 27% declaram reunir os professores por disciplina, para tratar de 

conteúdos específicos, e 31% por ano, para conversar sobre as 

turmas. 

 Dar atendimento individual aos professores  

Apenas 19% discutem com cada docente da equipe e sugerem novas 

estratégias de ensino, após observar as práticas pedagógicas em sala 

de aula. 

 Fornecer base teórica para nortear a reflexão sobre as práticas  

Não mais de 31% apontam o preparo dos docentes como um dos 

principais problemas da coordenação pedagógica. 

 Conhecer o desempenho da escola em avaliações externas  

47% dos entrevistados citaram um número que está fora da escala do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), embora a 

maioria afirme saber o resultado da escola. Mais do que ter o número, 

é essencial usá-lo para guiar o planejamento em equipe. 

O que não fazer 

 Conferir se as classes estão organizadas e limpas antes das aulas  

55% dos coordenadores realizam essa tarefa e 90% a avaliam como 

adequada à sua função, que pode ser delegada a um funcionário de 

serviços gerais. 

 Fiscalizar a entrada e a saída de alunos  

72% dos entrevistados têm essa atividade na rotina e 91% a 

consideram apropriada, mas o controle deve ser responsabilidade de 

um funcionário treinado para a função. 



 Visitar empresas do entorno para fechar parcerias  

54% gostariam de ter mais tempo para isso, mas o papel de relações-

públicas é do diretor. 

 Substituir professores que faltam  

19% dos entrevistados fazem isso uma ou algumas vezes por semana. 

Sua função, porém, é ajudar a direção a montar, com os docentes, um 

banco de atividades e uma lista de substitutos para resolver esse tipo 

de emergência. 

 Cuidar de questões administrativas, financeiras e burocracias em 

geral  

22% acreditam que isso é seu papel, embora os especialistas garantam 

que a parceria com o diretor deve se restringir aos assuntos 

pedagógicos. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Ana Maria Falcão de Aragão, anaragao@terra.com.br 
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 Mozart Neves Ramos, contato@todospelaeducacao.org.br 
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Professores: Intenções, Tensões e Contradições os seguintes especialistas, mediados pela diretora executiva da 
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Paulista (Unesp); Luzia Marino Orsolon, do Colégio Assunção; Maria Carolina Nogueira Dias, da Fundação 

Itaú Social; Mozart Neves Ramos, do Todos Pela Educação; Regina Scarpa, coordenadora pedagógica da 

FVC; Renata Cristina Oliveira Barrichelo Cunha, da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep); Sandra 

Unbehaum, da Fundação Carlos Chagas (FCC); e Silvana Tamassia, vencedora de 2007 do Prêmio Victor 

Civita Gestor Nota 10. 

Fotos: Marina Piedade, Carol de Góes e Marcelo Almeida. Ilustração: 
Gabriel Gianordoli 

 
 
 
 
 



REPORTAGENS 

ENTREVISTA | ISABEL ALARCÃO 

Refletir faz a diferença 

Educadora portuguesa defende uma formação 

voltada ao diálogo e às práticas que sejam 

colaborativas de fato 

TEXTO 

 NOÊMIA LOPES 

  

 

Muito se fala sobre a necessidade de o professor refletir sobre 

sua prática em sala de aula. Contudo, as condições para que 

isso ocorra nem sempre são ideais. Isabel Alarcão, doutora em 

Educação e membro do Centro de Investigação Didáctica e 

Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), da 

Universidade de Aveiro, em Portugal, estuda a formação 

docente desde 1974 e explica, nesta entrevista concedida por 

e-mail, como é a escola reflexiva. 

  



Por que é importante o docente ser reflexivo? 

ISABEL ALARCÃO Para atender às necessidades de uma 

sociedade em constante transformação, as escolas precisam 

ser dinâmicas e questionadoras. Isso não se cumpre se a 

docência é exercida de forma rotineira. 

  

Como é o perfil de um coordenador que investe na 

reflexão coletiva entre os membros da equipe? 

ISABEL Ele tem de ser um observador atento de uma 

realidade mutante e um profissional alerta para as ideias dos 

outros. No dia a dia, precisa dar espaço ao crescimento dos 

colegas e à própria capacidade de decisão - sem perder o 

sentido do trabalho coletivo. Acho importante que tenha a 

preocupação de divulgar a todos os caminhos que o grupo vai 

traçando. 

  

A senhora defende que os professores precisam de 

formação permanente em seu local de trabalho. Por que a 

escola é o lugar ideal para a reflexão? 

ISABEL É nela que está a realidade em toda sua 

complexidade, a tensão entre o pensamento e a ação, entre as 

tomadas de decisão e a avaliação de seus efeitos. É nela 

também que está a possibilidade de construir conhecimento 

por meio da prática coletiva. Não basta ser reflexivo 

individualmente - o que pode levar a sentimentos de frustração 

e solidão. Os gestores devem criar um espírito de colaboração 



real, orientado por um objetivo comum: a melhoria da 

Educação. 

  

Muitos professores especialistas acham que não precisam 

de atualização e os coordenadores alegam não conhecer 

em profundidade todas as disciplinas. Existe saída para 

esse impasse? 

ISABEL Somente a reflexão e o diálogo vão fortalecer a 

concepção da Educação como uma tarefa que exige a 

complementaridade de saberes, o respeito pelos 

conhecimentos do outro e o reconhecimento dos próprios 

limites. O pior que pode ocorrer a um educador é pensar que 

sabe tudo e os outros nada sabem. 

 

Foto: Francisco Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
REPORTAGENS 

FORMAÇÃO 

Conhecimentos que o formador precisa ter 

Além de aumentar a oferta de formação 

continuada para os coordenadores pedagógicos, 

deve-se investir na qualidade dos conteúdos 

TEXTO 

  

Eles parecem não ter muita consciência disso, mas o quadro é 

de falta de preparo para o exercício da função. Metade dos 

entrevistados na pesquisa com coordenadores pedagógicos 

acredita que o ensino superior garantiu capacitação para o 

desempenho desse papel e 67% declaram já ter feito cursos de 

40 horas ou mais oferecidos a quem ocupa esse posto. Isso, 

porém, não significa que eles estejam habilitados a cumprir 

suas tarefas. "Não existem programas que capacitem esse 

profissional a ser o formador de professores, o articulador do 

projeto político-pedagógico e o transformador da escola", 

afirma Vera Trevisan de Souza, docente pesquisadora do 

programa de pós-graduação em Psicologia da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e 

integrante do grupo de pesquisa Processos de Constituição do 

Sujeito em Práticas Educativas. "Além disso, na maioria das 

redes, essa é uma função para a qual um professor experiente 

é deslocado, e não um cargo concursado, que exige um 



conjunto de competências." 

 

A pergunta que fica é: afinal, por que falta capacitação se esse 

é o primeiro pré-requisito citado pelos próprios coordenadores 

para ter um bom desempenho profissional (veja o gráfico 

abaixo)? Ocorre que nem o curso de graduação (em geral, 

Pedagogia) nem a experiência docente (que a maioria tem) 

garantem um bom preparo. E, depois da estreia na função, 

quase não há oferta de formação. Para 64% dos pesquisados, a 

Secretaria de Educação deveria se responsabilizar por seu 

aperfeiçoamento, apesar de apenas 38% dizerem que esse 

cenário é a realidade. "É comum as Secretarias convocarem 

para as mesmas oficinas oferecidas aos docentes", diz Eliane 

Gorgueira Bruno, doutora em Psicologia da Educação, da 

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). 

 

A formação em serviço não pode se limitar a cursos 

esporádicos. Ela só fica completa quando há a orientação 

presencial constante de um supervisor e permite a troca de 

experiência com os pares. Cybele Amado, coordenadora do 

Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), responsável 

pela formação dos gestores escolares de 24 municípios da 

Chapada Diamantina, na Bahia, defende que o ideal é que, 

além de firmar parcerias com universidades e organizações 

não governamentais, as Secretarias de Educação tenham 

supervisores técnicos e cada um cuide de um grupo de 

coordenadores. Esse é um modo eficiente de identificar 

necessidades de conhecimento específicas e combiná-las aos 

saberes essenciais a todos que estão na função. Confira aqui 

dez conteúdos indispensáveis à formação desse profissional. 



CARACTERÍSTICAS DO BOM COORDENADOR 

Segundo quem está na função, para desempenhar bem seu papel, é 

necessário ter: 

 74% Capacitação 

 59% Habilidade para promover boas relações no trabalho 

 46% Dinamismo 

 41% Dedicação e comprometimento 

 26% Determinação e ousadia 

1 Identidade profissional 

Para acertar o foco, ele precisa entender sua função na escola. 

Eliane Bruno lembra de um programa de formação da qual 

participou em que, por sua importância, um semestre era 

dedicado ao tema: "Induzíamos a uma reflexão sobre as 

atribuições do coordenador usando leituras de experiências 

práticas e promovendo um diálogo com a teoria." Para ela, a 

troca de experiência entre os pares nos encontros ajudou a 

atingir a meta. 

  

2 Concepção de formação 

Se essa é a essência do trabalho da coordenação pedagógica, 

quem a exerce tem de ter consciência de que não basta 

encaminhar os docentes para cursos da Secretaria ou repassar 

programas prontos. O trabalho do dia a dia deve incluir o 

monitoramento constante das práticas em sala de aula. "A 

melhor forma de disseminar a ideia é debatê-la em encontros 

periódicos com profissionais da rede", diz Cybele. 



  

3 Relações interpessoais 

Para ser articulador e formador, ele deve saber se relacionar 

bem. Só assim conseguirá observar a aula sem parecer um 

fiscal intrometido, apresentar críticas sem despertar raiva e 

integrar um professor novato. Para desenvolver a habilidade, é 

possível usar diferentes linguagens, como filmes e literatura, 

para aguçar a percepção e as capacidades de observação e de 

escuta. Pode-se recorrer à memória, induzindo cada um a 

lembrar vivências da sua trajetória e compartilhá-las com os 

colegas. 

  

4 Liderança e condução de grupo 

O líder pedagógico tem de ter competência para conduzir a 

equipe em reuniões de trabalho, conquistando a adesão de 

pessoas. Quem pensa não ter essa habilidade pode aprender. 

Há diferentes estilos de liderança e conhecê-los é a forma de 

buscar identificação com um e adotá-lo. E vale incluir na 

formação do coordenador o estudo de teorias e técnicas sobre 

o funcionamento de grupos - para saber, por exemplo, como 

alguém de personalidade marcante influencia os demais. 

  

5 Planejamento 

Elaborar uma pauta produtiva para os horários de trabalho 

coletivo e para reuniões setorizadas, orientar os professores a 

planejar as aulas, o semestre e o ano e criar estratégias para 

melhorar o trabalho em sala de aula. O coordenador aprenderá 



tudo isso se contar com uma orientação técnica contínua, que 

funcione nos moldes de uma tutoria. No dia a dia, o supervisor 

pode fornecer conhecimentos gerais sobre planejamento e 

apresentar bons modelos. 

  

6 Estratégias de avaliação 

Para ajudar os docentes a aprimorar o trabalho, o coordenador 

precisa saber observá-los em aula, analisando o conhecimento 

do conteúdo, a forma como ele é ensinado e as interações. A 

supervisão em serviço, como uma tutoria, é a melhor forma de 

fornecer parâmetros para ele criar suas ferramentas de 

acompanhamento. 

  

7 Instrumentos metodológicos 

Alguns documentos são essenciais para o líder da equipe 

docente. Explicar quais são eles e como guardá-los é 

indispensável quando se deseja um coordenador competente. 

Os planejamentos dos docentes, por exemplo, dão pistas sobre 

as necessidades de ensino que precisam ser supridas e devem 

ser arquivados, assim como o portfólio de cada turma, com 

relatos, fotos, produções dos alunos, registro de dúvidas e 

notas sobre avanços, que ajuda a avaliar a evolução de uma 

classe. Tudo isso pode ser arquivado por data ou tema. A 

Secretaria de Educação pode organizar seminários sobre o 

tema, mas é fundamental que os supervisores técnicos 

detectem as deficiências particulares no uso dessas 

ferramentas. 



  

8 Conhecimentos didáticos 

Só conhecendo as peculiaridades das diferentes fases de 

desenvolvimento da criança e do adolescente e a forma como 

se aprende em cada uma delas o coordenador é capaz de 

avaliar se os métodos usados em sala de aula são apropriados. 

Ele precisa ainda ter clareza sobre os mecanismos de 

assimilação dos adultos, pois conduz os docentes em um 

processo dinâmico, no qual eles ensinam e aprendem ao 

mesmo tempo. Seminários temáticos aumentam a bagagem 

teórica na área. Mas é a orientação contínua que permite 

identificar falhas e corrigi-las. 

  

9 Tematização da prática 

Consiste na reflexão, à luz de teorias, sobre boas práticas em 

sala de aula - em geral, gravadas em vídeo. O objetivo é que o 

docente aprenda vendo modelos, pensando sobre eles e 

discutindo-os. Cabe ao coordenador fornecer a base teórica e 

indicar como aquele exemplo pode ser usado em sala. Para 

evitar constrangimentos, recomenda-se que o coordenador 

comece a implantar a estratégia usando gravações feitas fora 

da escola para só depois fazê-las com um docente da equipe 

com uma atividade anteriormente planejada em grupo. As 

instruções gerais podem ser fornecidas em um workshop com 

os profissionais de toda a rede, mas cada coordenador 

precisará de uma supervisão individualizada para implantar a 

estratégia formativa em sua rotina. 

  



10 Troca de experiências 

Se um professor fez um projeto de sucesso, outros docentes 

devem conhecer o trabalho. Portanto, o coordenador precisa 

saber documentar, sistematizar e compartilhar experiências. 

Isso pode ser feito na escola, com a criação de um arquivo de 

boas práticas aberto a consultas, ou na internet, com a 

organização de uma rede colaborativa, da qual docentes de 

outras escolas podem participar. De novo, poderá aprender a 

fazer isso com uma orientação individualizada. 

REGISTRO E REFLEXÃO 

 

"Os profissionais que orientávamos mostravam dificuldade em 

acompanhar o que os docentes haviam aprendido com a formação 

na escola e no que ainda precisavam melhorar. Por isso, abordamos 

os registros das práticas em sala de aula como material para a 

reflexão. Fizemos um seminário e uma experiência piloto de dois 

meses em que cada coordenador trabalhou com dois professores." 

Marilda Ramos (à esq.), formadora de coordenadores pedagógicos 

do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa em Wagner, a 388 

quilômetros de Salvador 

 



"Eu não tinha noção de quantos registros são gerados no dia a dia 

antes da formação sobre escritas profissionais. Achava que 

documentar era só escrever relatórios enormes. Mas os planos de 

aula dos docentes, a caderneta de chamada e a produção dos alunos 

também são registros da prática. Vi que analisá-los é um importante 

instrumento para avaliar o ensino e o aprendizado." 

Leila Soares Santana, coordenadora do Ensino Fundamental II na 

EM Cachoeirinha e na EM São Sebastião de Utinga, em Wagner 

 

PLANEJAR É PRECISO 

 

"Visitando as escolas, notei que os professores identificavam as 

dificuldades dos alunos, porém não conseguiam desenvolver planos 

de aula que os fizessem avançar e os coordenadores não sabiam 

como ajudá-los. Decidi explorar o planejamento de atividades na 

formação. Eles precisavam entender a importância de ter rotinas e 

receber orientação sobre como criar estratégias eficientes." 

Eduarda Diniz Mayrink (à esq.), formadora de coordenadores da 

Secretaria Municipal de Educação de Rio Piracicaba, a 130 

quilômetros de Belo Horizonte 

 

"Depois da formação, iniciei um trabalho para que os professores 

percebam a importância de seguir rotinas, ou seja, ter um plano e 



cumprir o programado. Após discutir o tema com o grupo, passei a 

elaborar junto com os docentes o planejamento das rotinas a seguir 

em sala de aula. Foi assim por dois anos, até que cada um começou 

a planejar sozinho." 

Kátia Adriana Saltori, coordenadora pedagógica de Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental I de cinco escolas rurais de Rio 

Piracicaba 

 

PARÂMETROS PARA AVALIAR 

 

"Trabalhava diretamente com os docentes da rede e notei que os 

assessores pedagógicos (nome da função no município) não sabiam 

orientar os professores de Educação Física. Por isso, preparei uma 

formação só nessa área. Detalhei o planejamento da disciplina e dei 

um roteiro para que conseguissem avaliar as aulas e intervir. Agora 

visito as escolas apenas para acompanhar o trabalho." 

Lílian Rolim Correira (à esq.), assistente pedagógica de Educação 

Física da Secretaria de Municipal Educação de Cajamar, na Grande 

São Paulo 

 

"Antes, o professor de Educação Física da escola apresentava seu 

planejamento semestral e eu só avaliava se estava condizente com 



os parâmetros da rede. Sem conhecimentos sobre a área, me sentia 

insegura para examinar o conteúdo e as didáticas. Na formação, 

aprendi a avaliar os planos de aula. Agora, faço uma boa parceria 

com o docente da disciplina e sempre sugiro melhorias." 

Keilly Molico Feitosa dos Reis, assessora pedagógica de Educação 

Infantil na EMEB Jailson Silveira Leite, em Cajamar 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Cybele Amado, institutochapada@institutochapada.org.br 

 Eliane Gorgueira Bruno, eliane.gorgueira@terra.com.br 

 Vera Trevisan de Souza, vtrevisan@puc-campinas.edu.br 

Fotos: Valter Pontes, Macus Desimoni/Ag. Nitro e Rodrigo Erib 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REPORTAGENS 

TENDÊNCIA 

Espaços de estudo e reflexão 

Centros concentram prática de atualização 

profissional sem deixar de lado os horários de 

trabalho coletivo na escola 

TEXTO 

 FRANCES JONES 

  



 
Trocas construtivas: educadores fazem cursos e se encontram no centro de 

capacitação e, ao mesmo tempo, os formadores vão até as escolas. Ilustração: Aluísio 

Cervelle Santos 

Um local para ser usado por professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos que querem investir na busca de 

conhecimento para melhor exercer seus papéis. Essa é uma 

tendência observada em outros países e que chega ao Brasil: 

algumas Secretarias de Educação estão investindo na 

implantação de centros de formação para os profissionais de 

suas redes. "Uma das vantagens de concentrar os encontros 

formativos e cursos em um mesmo lugar é a possibilidade de 

promover, de forma sistemática, a troca de experiências entre 

diferentes escolas e a disseminação de boas práticas e teorias", 

diz Cleide do Amaral Terzi, assessora pedagógica e consultora 



educacional. 

 

A tendência também foi detectada pela pesquisa Formação 

Continuada de Professores no Brasil, que aponta a intenção 

das Secretarias consultadas em ter uma sede própria de 

capacitação. Para Helena Costa Lopes de Freitas, 

coordenadora de Formação de Professores da Secretaria de 

Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), a escola 

permanece sendo o espaço de formação continuada por 

excelência, e ao centro cabe o papel de disseminar e dar 

organicidade às políticas públicas de capacitação em serviço. 

 

Mato Grosso é um dos estados que apostam nessa ideia desde 

1997. Lá já existem 15 Centros de Formação dos Profissionais 

da Educação (Cefapros). Além de um prédio em Cuiabá, há 

unidades em Barra do Garças, Alta Floresta e outras cidades-

polo, que atualmente atendem cerca de 30 mil docentes de 724 

escolas estaduais. Além disso, a Secretaria de Educação 

oferece auxílio técnico para as secretarias municipais a fim de 

que essas, por sua vez, promovam a formação de seus 

coordenadores pedagógicos. 

 

Os Cefapros têm auditório, biblioteca, laboratório de 

informática, salas e alojamento para abrigar os profissionais 

de outras cidades que vêm fazer cursos. Os educadores dos 

centros são concursados e trabalham em regime de dedicação 

exclusiva. A esse modelo de formação, entre outros fatores, as 

autoridades de Mato Grosso creditam grande parte do 

aumento de 36,11% nas notas do Índice de Desenvolvimento 



da Educação Básica (Ideb) do Ensino Fundamental do estado 

entre 2005 e 2009. 

  

Formadores também visitam os coordenadores 

na escola 

Para promover um real impacto na aprendizagem dos alunos, 

é indispensável que os centros de formação impulsionem a 

formação docente liderada pelo coordenador pedagógico em 

cada escola. Para tanto, Ema Marta Dunck Cintra, 

superintendente de Formação dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, diz que a rede oferece orientação em 

cada instituição, contribuindo em demandas específicas. Um 

caso que ilustra essa articulação é o de Elisiane Tolio, 

coordenadora pedagógica da EE Nossa Senhora da Guia, em 

Barra do Garças, a 508 quilômetros de Cuiabá. 

Bimestralmente, ela e outros coordenadores recebem 

formação no Cefapro da cidade. Na escola, Elisiane e sua 

equipe têm o apoio de duas profissionais do centro, que fazem 

visitas semanais para orientações pontuais. "Elas são 

atualizadas e aptas a indicar ótimos estudos e leituras", relata. 

 

A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba utiliza a 

formação externa como complemento ao trabalho coletivo nas 

escolas. O chamado Centro de Capacitação, um prédio de oito 

andares, funciona desde 2004 e oferece cursos aos docentes e 

coordenadores da rede municipal - composta de 179 escolas, 

174 centros de Educação Infantil e 14 mil servidores. Há 12 

salas para no mínimo 50 pessoas - com computador, projetor 



multimídia e lousa interativa -, dois laboratórios de 

informática, auditórios e biblioteca. 

 

Para cada profissional da rede, são oferecidas ao menos 80 

horas anuais de capacitação. As propostas partem das 

coordenadorias da Secretaria, que atuam em colaboração com 

nove regionais. Os organizadores verificam a procura pelos 

cursos e fazem avaliações ao final de cada um. Uma vez 

decididos quais conteúdos serão ministrados, a equipe central 

busca especialistas em universidades ou em um banco de 

professores credenciados. "Ao menos três são contatados para 

mandar seus planos de trabalho", diz Eloina de Fátima Gomes 

dos Santos, diretora do Departamento de Tecnologia e Difusão 

Educacional. As propostas ficam no site da Secretaria e são 

disponibilizados módulos a distância. Mas os cursos 

presenciais são tidos como essenciais: "Temos realidades 

muito diferentes, por isso a troca de experiências entre os 

pares é sempre rica", afirma a diretora. 

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

 Cleide do Amaral Terzi, roncaeterzi@uol.com.br 

 EE Nossa Senhora da Guia, bga.ee.nossas.guia@seduc.mt.gov 

 SEB/MEC, tel. 0800-616-161 

 Centro de Capacitação da Secretaria Municipal de Educação de 

Curitiba, tel. (41) 3218-2430, 

centrodecapacitacao@sme.curitiba.pr.gov.br 

 Cefapro de Barra do Garças, tel. (66) 3401-7620, 

bga.cefapro@seduc.mt.gov.br 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPORTAGENS 

ENTREVISTA | VERA MARIA NIGRO DE SOUZA PLACCO 

Sozinha, a quantidade não garante a qualidade 

A pesquisadora afirma que a experiência e o tipo 

de relação com o diretor contribuem para a 

eficiência do trabalho do coordenador 

TEXTO 

  



 

Uma das escolas visitadas na fase qualitativa da pesquisa O 

Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores: 

Intenções, Tensões e Contradições, da Fundação Victor Civita 

(FVC), funciona em três turnos, com classes em todos os 

segmentos de ensino e o total de 1,7 mil estudantes e 110 

professores. Outra oferece somente Educação Infantil, em dois 

turnos, a 157 alunos - e possui 14 docentes. Ambas contam 

com dois coordenadores pedagógicos. Resultado: em média, 

cada profissional assume a formação continuada e a 

articulação de 55 e 7 professores, respectivamente. Essa 

discrepância às vezes é comum dentro da mesma rede. Mas é 

explicável. Sozinho, o número não diz muito sobre a 

eficiência do trabalho do coordenador. Para Vera Maria Nigro 

de Souza Placco, responsável pelo estudo, o dado só é 

importante quando analisado com outros fatores mensuráveis 

(como os segmentos atendidos e os turnos de funcionamento) 

e até não mensuráveis. É sobre isso que ela fala na entrevista a 

seguir. 

  

Para que a escola tenha um trabalho eficiente de formação 

continuada dos docentes e de articulação do projeto 



político-pedagógico (PPP), qual é a quantidade ideal de 

professores que um coordenador pedagógico deve 

orientar? 

VERA PLACCO Um grande número de coordenadores não 

garante maior efetividade, mas uma quantidade insuficiente 

compromete a consolidação do PPP. É preciso haver certa 

proporcionalidade entre a quantidade de coordenadores 

pedagógicos e a de professores, mas não existe um número 

ideal, pois a eficiência da formação depende de vários itens. 

Um, muito importante, é a complexidade da escola. Se uma 

unidade tem apenas Educação Infantil, o formador consegue 

lidar com 25 docentes e dar conta de seu trabalho sem 

atropelos. Porém pode ser complicado planejar a capacitação 

dessa mesma quantidade de professores se uma escola oferece 

as duas etapas do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e 

ainda, como ocorre em muitas delas, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Isso porque há solicitações muito diferentes de 

cada segmento para lidar no dia a dia. 

  

Quais variáveis deveriam entrar nesse cálculo? 

VERA Levar em conta a experiência do coordenador é 

fundamental quando se faz essa análise, pois se o profissional 

for iniciante na função e não tiver prática nem habilidade para 

estabelecer relações de parceria, é impossível deixar 40 

professores sob sua orientação. Por outro lado, se for alguém 

com algum tempo no cargo, poder de liderança e 

comprovadamente reconhecido pela equipe, dará conta com 

facilidade de um grupo da mesma proporção. Influencia até o 



tipo de relação que há com o diretor: quanto mais próxima e 

focada nos problemas pedagógicos, mais estrutura ele terá 

para exercer seu papel. 

  

Quando o número de coordenadores é insuficiente, quais 

as consequências para a escola? 

VERA O primeiro a sentir a sobrecarga é o coordenador. Se 

ele tinha uma boa parceria com o diretor e, sem tempo, as 

reuniões entre eles foram ficando escassas, o trabalho passa a 

ser menos eficiente e pode haver a necessidade de mais gente 

na função. O próprio ambiente da escola muda, pois a falta de 

orientação efetiva e de planejamento leva a um clima de 

desorganização. Os prejuízos recaem no trabalho pedagógico 

e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos. 

  

Há quem defenda que o ideal é ter um coordenador 

pedagógico para cada segmento, para atender às 

especificidades. Qual a sua opinião? 

VERA Acho interessante quando se pensa que todas as 

discussões passam a ocorrer dentro de um só contexto e de 

demandas específicas. Quem atua em apenas um ciclo 

certamente consegue aproveitar melhor as reuniões, pois o 

trabalho com grupos menores de professores permite o 

aprofundamento das discussões. Mas, quando há mais de um 

coordenador por unidade, é preciso pensar em como fazer a 

articulação entre eles. Já o profissional que trabalha com mais 

de um segmento tem uma visão ampla da coerência e do 

processo de consolidação do PPP, o que o auxilia a promover 



a integração dos docentes e do currículo de toda a escola. Não 

há uma resposta simples. 

  

Há diferenças entre atuar na coordenação da Educação 

Infantil, da primeira e da segunda etapa do Ensino 

Fundamental, do Ensino Médio e de EJA? 

VERA Há uma parte comum a todos: ajudar os professores 

em suas dificuldades. Isso inclui acompanhar as aulas, reunir-

se com eles para discutir a dinâmica de classe, os métodos de 

ensino, a relação com os alunos e os motivos da não-

aprendizagem. É claro que o coordenador de Educação 

Infantil terá demandas específicas. Nesse segmento e nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, a questão da 

alfabetização se impõe e muitos professores não dominam ou 

não se sentem seguros em relação a certos conteúdos. Então, o 

coordenador terá de saber qual ajuda oferecer. Nesse caso, é 

normal que ele opte por fazer o mesmo curso de alfabetização 

oferecido pela Secretaria aos docentes. Não para ser um 

multiplicador na escola, mas para obter conhecimento e poder 

fornecer uma orientação mais pontual. Isso ocorre em todos os 

segmentos. No Ensino Médio, porém, é comum o professor 

achar que domina sua disciplina e, por isso, não precisa de 

ajuda. O auxílio virá exatamente daquilo que o coordenador 

pode oferecer: os conhecimentos didáticos que contribuirão 

para ele ensinar de modo mais efetivo. 

  

É necessário que a escola tenha um coordenador para cada 

uma das áreas de conhecimento? 



VERA A vantagem desse modelo é permitir maior fluência 

entre as séries em cada disciplina e a articulação dos 

professores, que conseguem avançar em relação aos 

conhecimentos sobre o objeto de ensino. Em escolas menores, 

o coordenador proporciona isso por meio de reuniões com os 

docentes da mesma área. Já as escolas maiores comportam os 

formadores especializados. Contudo, seria necessário prever 

uma coordenação geral para fazer a articulação entre eles. É 

isso que garante a implementação do PPP. 

 

Foto: Marina Piedade 
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APRESENTAÇÃO 

Viagem pela literatura 

Saiba como organizar ótimos momentos de 

leitura com os pequenos e assim estimular o 

interesse deles por bons textos literários 

TEXTO 

 TATIANA PINHEIRO 

  

 VIVIAN GOLDMANN 

  

Despertar o encantamento pelos livros é a primeira coisa a 

fazer quando se trata de formar bons leitores. E isso vale para 

a rotina dos pequenos desde o berçário. Quando a criança 

ainda não é alfabetizada, cabe ao educador ler para ela. "A 

leitura de um adulto e uma criança em conjunto ajuda a 

provocar o interesse pelos textos literários", explica Patricia 

Diaz, pedagoga e coordenadora pedagógica da Comunidade 

Educativa Centro de Educação e Documentação para Ação 

Comunitária (Cedac), em São Paulo. 

 

Segundo Emilian Fátima da Cunha Santos, formadora de 

coordenadores do Instituto Avisa Lá, também na capital 

paulista, o ideal é ler novas e velhas histórias, poemas, contos 

e crônicas, como as publicadas nesta edição especial. "Esse 

contato pode ser iniciado cedo, mas a seleção dos textos deve 



respeitar as características específicas para cada faixa etária, 

como o tipo de linguagem e as ilustrações", diz. 

 

Entre as crianças da Educação Infantil, tem grande 

importância o tempo de duração das histórias. Elas devem ser 

curtas para prender a atenção. Poemas ou textos que 

contenham rimas e repetições também figuram entre as 

melhores escolhas. Nessa etapa, o educador pode formar 

pequenos grupos de leitura e privilegiar textos bem ilustrados. 

É possível introduzir narrativas mais extensas e complexas 

gradativamente, o que permitirá, aos poucos, o maior 

envolvimento dos pequenos com enredos e personagens. 

Depois disso, já dá para passar à leitura de livros por 

capítulos. 

 

Para Marisa Lajolo, professora da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, é essencial que o educador leia muito para a 

turma. Isso significa ler de tudo: contos de fadas, fábulas, 

poemas, bilhetinhos, o cardápio da merenda, a lista de 

chamada. "A escola precisa estar mergulhada na cultura 

escrita. E ele precisa ler sem gaguejar e sem tropeçar nas 

palavras, com ritmo e entonação." 

 

Também é preciso entender bem as características do texto a 

ser lido para a turma em voz alta, suas entrelinhas, sua relação 

com as ilustrações, e treinar a leitura previamente. No seu 

planejamento, o educador pode ainda buscar referências para 

apoiar o trabalho, como filmes e outras versões da narrativa, e 

programar como lerá a obra. 

 



É igualmente importante elaborar uma ou mais questões de 

antecipação, que servirão para que as crianças ouçam a 

história buscando desvendar o desafio colocado. "Essa 

estratégia permite que elas façam inferências, criem 

expectativas sobre o que será lido e aguardem para conferir", 

explica Emilian. Para tanto, basta contar uma parte da história 

e deixar que os pequenos digam o que acham que vai 

acontecer. 

 

A conversa das crianças sobre um texto é uma parte 

importante do processo. Isso pode ser feito por meio de 

questões estimulantes antes, durante e depois da leitura. 

Perguntar a elas sobre os trechos de que mais gostaram e 

quem foram seus personagens preferidos (em vez de 

questionar sobre os personagens principais) é um caminho 

possível. O ideal é avançar além da simples leitura, 

estimulando reflexões. "Só assim dá para conduzir uma 

discussão de maneira interessante", pondera Patricia. 

RITUAL DE LEITURA 

Ler com as crianças exige organização. Veja como preparar os 

pequenos para esse momento especial: 

 Treine a leitura, capriche na entonação e interprete a narrativa. 

 Estabeleça um horário fixo e diário para a roda de leitura. 

 Crie um cantinho aconchegante: vale colocar almofadas, apagar 

algumas das luzes para ler à meia-luz ou acomodar as crianças sobre 

um tapete à sombra de uma árvore. 

 Mostre as ilustrações do livro enquanto faz a leitura. 

 Antecipe mistérios da história para facilitar o entendimento. 

QUER SABER MAIS? 



Contatos 

 Emilian Fátima Cunha Santos, dami_rog@yahoo.com.br 

 Marisa Lajolo, marisal@uol.com.br 

 Patricia Diaz, patricia@cedac.org.br 
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REPORTAGENS 

A Origem das Revespécies 

Texto para ler com crianças e adolescentes 

TEXTO 

 MARIA AMÁLIA CAMARGO 

  

Você já deve ter quebrado muito a cabeça pra responder 

aquela velha pergunta sobre o ovo e a galinha... Ora, 

convenhamos, desde que os cientistas anunciaram o 

parentesco entre a dita cuja e os dinossauros, não é preciso ser 

nenhum Charles Darwin pra matar essa charada...  

 

Por um capricho da natureza, ficou decidido que os 

dinossauros pulariam de grandalhões para a categoria peso-

pena, passariam a acordar com as galinhas e seriam bichos 



muito bons de bico. Daí, foi só uma tiranossauro botar um ovo 

com um pintinho dentro, para dar início à era das galináceas 

no planeta. Pronto, o ovo veio primeiro!  

 

E já que estamos falando sobre as transformações no reino 

animal, é bom lembrar que a evolução não é privilégio apenas 

das cocoriquentas. Tempos depois de um cavalo amarelo-

malhado ter tomado chá de trepadeira e ficado com as folhas 

entaladas na garganta, transformou -se numa girafa. Quando 

um camundongo gigante cansou de levar seus filhos a tiracolo 

e amarrou uma bolsa na barriga, virou um canguru. Já a 

gelatina, que teve a sorte de ser resgatada do mar Morto por 

um salva-vidas, ah, virou uma água- viva!  

 

E os reveses nas espécies não param por aí. Tem exemplo 

de revespécie pra dar e vender. Veja só: 

 

Quem já era devagar quase parando virou preguiça. 

Quem tinha samba no pé, uma cuíca. 

 

Virou solitária quem vivia jogada às traças. 

Um tremendo furão, quem nunca dava o ar da graça. 

 

Quem era bicho-papão ficou barrigudo. 

Quem era cheio de pneuzinhos, borrachudo. 

 

Quem não conseguiu pegar jacaré virou mergulhão. 

Quem era nervosinho pacas, um zangão! 

 

Quem gostava de madeira virou bicho-carpinteiro. 



Quem dirigia mal pra burro, barbeiro! 

 

Quem não comprava no atacado, virou varejeira. 

Quem lavava roupa suja em casa, lavadeira. 

 

Virou quero-quero quem era pidão. 

E serelepe, um mexilhão. 

 

Virou maria-fedida quem vivia cheia de craca. 

Quem não entrava em barca furada, uma fragata. 

 

O calombo na cachola virou galo. 

E quem vivia enrabichado, namorado. 

 

Virou beija-flor quem namorou a rosa no quintal. 

Quem pisou na concha acústica, um coral. 

 

Virou truta aquele camarada, grande amigo. 

Quem soltava fogo pelas ventas, maçarico. 

 

Virou centopeia o cheio de dedos. 

Mas quem vivia pregado continuou percevejo! 

MARIA AMÁLIA CAMARGO 

Autora deste conto, é formada em Letras. Conheça mais seu 

trabalho. 

Ilustração: Renato Faccini 

Moinho de Sonhos 

Viagem pela literatura 
 
 
REPORTAGENS 
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Moinho de Sonhos 

Texto para ler com crianças e adolescentes 

TEXTO 

 JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

  

A mulher e o menino iam montados no cavalo; o homem ia ao 

lado, a pé. Andavam sem rumo havia semanas, até que deram 

numa aldeia à beira de um rio, onde as oliveiras vicejavam. 

 

Fizeram uma pausa e, como a gente ali era hospitaleira e a 

oferta de serviço abundante, resolveram ficar. O homem 

arranjou emprego num moinho próximo à aldeia. A mulher se 

juntou a outras que colhiam azeitonas em terras ao redor de 

um castelo. Levou consigo o menino que, no meio do 

caminho, achou um velho cabo de vassoura e fez dele o seu 

cavalo. Deu-lhe o nome de Rocinante. 

 

Ao chegar aos olivais, o pequeno encontrou o filho de outra 

colhedeira - um garoto que se exibia com um escudo e uma 

espada de pau. 

 

Os dois se observaram à distância. Cada um se manteve junto 

à sua mãe, sem saber como se libertar dela. Vigiavam-se. Era 

preciso coragem para se acercar. Mas meninos são assim: se 

há abismos, inventam pontes. 

 



De súbito, estavam frente a frente. Puseram-se a conversar, 

embora um e outro continuassem na sua. Logo esse já sabia o 

nome daquele: o menino recém-chegado se chamava Alonso; 

o outro, Sancho. 

 

Começaram a se misturar: 

 

- Deixa eu brincar com seu cavalo?, pediu Sancho. 

 

- Só se você me emprestar sua espada, respondeu Alonso. 

 

Iam se entendendo, apesar de assustados com a felicidade da 

nova companhia. 

 

Avançaram na entrega: 

 

- Tá vendo aquele moinho gigante?, apontou Alonso. Meu pai 

sozinho é que faz ele girar. 

 

- Seu pai deve ter braços enormes, disse Sancho. 

 

- Tem! Mas nem precisava, respondeu Alonso. Ele move o 

moinho com um sopro. 

 

Sancho achou graça. Também tinha uma proeza a contar: 

 

- Tá vendo o castelo ali?, apontou. Meu pai disse que o dono 

tem tanta terra que o céu não dá para cobrir ela toda. 

 

- E se a gente esticasse o céu como uma lona e cobrisse o que 



está faltando?, propôs Alonso. 

 

- Seria legal, disse Sancho. Mas ia dar um trabalhão. 

 

- Temos de crescer primeiro. 

 

- Bom, enquanto a gente cresce, vamos pensar num jeito de 

subir até o céu! - disse Alonso. 

 

- Vamos!, concordou Sancho. 

 

Sentaram-se na relva. O cavalo, a espada e o escudo entre os 

dois. Um sopro de vento passou por eles. 

 

Já eram amigos: moviam juntos o mesmo sonho. 

JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

Autor deste conto, é publicitário, professor da Universidade de São 

Paulo (USP) e autor de livros infantis, entre eles, Aprendiz de 

Inventor (Ed. Ática). 

Ilustração: Martha Werneck 
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Casa de Vô 

Texto para ler com crianças e adolescentes 

TEXTO 

 BEATRIZ VICHESSI 

  



Todo avô toma remédio, usa dentadura e tira soneca depois do 

almoço. O meu, não. 

 

Não toma pílula nem xarope. E, à tarde, fica acordado, 

brincando comigo. Dentadura? Isso ele usa. Mas, de resto, é 

diferente. 

 

Minha avó também não é igual as outras. Enquanto toda avó 

borda e faz bolo de chocolate, ela só costura para fazer 

remendos nas roupas e só cozinha no fim de semana. E quase 

nunca está em casa. De calça comprida (enquanto todas as 

avós do mundo usam saia), sai cedinho para trabalhar e nos 

deixa sozinhos. 

 

Daí, o guarda-roupa dela vira elevador. Basta eu entrar e me 

sentar nas caixas de sapatos para vovô encostar as portas e, 

como ascensorista, anunciar: 

 

- Primeiro andar! Roupas e bonecas. Segundo andar! Balas de 

goma, móveis e crianças perdidas... 

 

A parede da sala é transformada em galeria de arte com 

pinturas emolduradas em fita crepe e, o tapete, em tablado de 

exposição de botões raros, que jamais combinariam com 

qualquer roupa normal. 

 

Ao cair da tarde, na garagem vazia, enquanto o papagaio e os 

cachorros conversam misturando latidos, uivos e risadas, ele 

espalha alguns pedacinhos de papel pelo chão. É a brincadeira 

do Pisei. 



 

- Hã? Como assim?, pergunto. Essa é nova. 

 

Vovô explica sua invenção: 

 

- Memorize onde estão os papéis. Feche os olhos e comece a 

caminhar. Tente pisar em cima deles. Pode ir perguntando 

"Pisei?" para facilitar. Ganha o jogo quem pisar em mais 

pedaços. 

 

Eu começo. 

 

- Pisei?, pergunto, dando o primeiro passo, apertando os olhos. 

 

- Não! 

 

- Pisei?, insisto mais uma vez, depois de caminhar um 

tiquinho. 

 

- Não! 

 

Ouço um barulho de chaves. Vovó chega, cansada, do 

trabalho. Diz "Oi". Sei que é para mim, mas não posso abrir os 

olhos para responder. É quebra de regra. 

 

- Tudo bem, vó? Quer brincar de Pisei?, convido. 

 

- Agora, não, minha riqueza. Vovó vai descansar. 

 

Vovô continua a me guiar, já sentado na cadeira de praia, 



lendo o jornal. Não vi, mas escutei o barulho dela sendo 

armada e das folhas nas mãos dele. 

 

Sigo. 

 

- Pisei? 

 

- Pisei? 

 

- Pisei? 

 

E nada. 

 

Sinto meus pés tropeçarem em algo. Abro os olhos. Vovô, a 

minha frente, de braços abertos, pronto para um abraço de 

vitória. 

 

- Mas eu não pisei em nenhum papelzinho, vô, digo, meio 

desanimada, mas já engalfinhada e feliz, nos braços dele. 

 

- O vento foi levando tudo para o cantinho do portão, ele 

explica, sorrindo. 

 

- E por que o senhor não me avisou? A gente poderia ter 

colado os pedacinhos no chão e recomeçado... 

 

- Porque eu queria que a brincadeira terminasse com você 

perto de mim. 

BEATRIZ VICHESSI 



Autora deste conto, é editora de NOVA ESCOLA. 

Ilustração: Mateus Rios 
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O Sol Azul 

Texto para ler com crianças e adolescentes 

TEXTO 

 LILIANE PRATA 

  

A professora pediu para todo mundo fazer um desenho. O 

Beto abriu o caderno, cheinho de folhas brancas. Bateu o olho 

no giz de cera azul, pegou e fez um Sol. E o sol pode ser azul? 

 

Claro! E sabe o que mais? Também pode ser verde, rosa, 

vermelho e até cinza com bolinhas roxas. No céu de verdade, 

o Sol parece que é amarelo, mas isso é no céu de verdade! No 

papel, pode de todo jeito. 

 

O que não pode é ter preguiça de imaginar. 

 

Na imaginação, o Sol pode ser diferente. A menina também. 

Ela pode ter laço de fita ou chapéu na cabeça. Pode ter cabelo 

comprido, curto, solto ou preso - e até ser careca! O menino 

pode ser grande ou pequeno, sério ou risonho, colorido por 

dentro ou levar só um contorno de lápis preto. 

 

A imaginação não dá muita bola para a realidade, não. Ela é 



mais amiga da fantasia, da liberdade, da arte e da vontade! 

 

O Beto aproveitou o sol azul e fez uma árvore amarela. Ele 

achou que fi cou bonito. E não é que ficou mesmo? Lembra 

até o quadro que tem na casa da tia dele. Para você que não 

viu o quadro, vou contar como é. 

 

Tinha o desenho de uma mulher - mas que mulher esquisita 

aquela! Além de amarela, ela voava! Mas espere um pouco: 

não era uma mulher, era um quadro. O quadro que ficava na 

casa da tia do Beto, lembra? E quadro é que nem papel que a 

gente usa para desenhar: pode ter as coisas do jeitinho que a 

gente costuma ver. Mas também vale ter gente amarela e que 

voa! 

 

O Beto olhou para o papel: ele tinha agora um sol azul, uma 

árvore amarela e até uma nuvem em forma de flor. A nuvem 

parecia voar no caderno, mas ela voava na cabeça do Beto, 

onde cabia muito mais. 

 

- Professora, o Beto fez um sol azul! - gritou o João do fundo 

da sala. 

 

O Beto então contou para o João que já tinha visto um quadro 

com uma mulher amarela e que voava. 

 

Quando a professora chegou até os dois, o João tinha 

desenhado uma montanha listrada. Aposto que você nunca viu 

uma montanha listrada. Mas o João, na cabeça dele, já. 

LILIANE PRATA 



Autora deste conto, é jornalista e escritora de livros infanto-juvenis, 

como O Diário de Débora eUma Bebida e Um Amor sem Gelo, Por 

Favor (Ed. Marco Zero). Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Jaca 
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Aprendizagem 

Texto para ler com crianças e adolescentes 

TEXTO 

 FLÁVIO CARNEIRO 

  

- Mãe, cabelo demora quanto tempo pra crescer? 

 

- Hã? 

 

- Se eu cortar meu cabelo hoje, quando é que ele vai crescer 

de novo? 

 

- Cabelo está sempre crescendo, Beatriz. É que nem unha. 

 

A comparação deixa a menina meio confusa. Ela não está 

preocupada com unhas. 

 

- Todo dia, mãe? 

 

- É, só que a gente não repara. 

 

http://www.lilianeprata.com.br/


- Por quê? 

 

- Porque as pessoas têm mais o que fazer, não acha? 

 

A menina não sabe se essa é uma pergunta do tipo que precisa 

ser respondida ou é daquelas que a gente ouve e pronto. 

Prefere não responder. 

 

- Você é muito ocupada, não é, mãe? 

 

- Hã? 

 

- Nada, não. 

 

A mãe termina de passar a roupa e vai guardando tudo no 

armário. 

 

Enquanto isso, Beatriz corre até o quartinho de costura, pega a 

fita métrica e mede novamente o cabelo da boneca. Ela tinha 

cortado aquele cabelo com todo o cuidado do mundo, pra ficar 

parecido com o da mãe, mas a verdade é que ficou meio torto. 

 

"Nada, não cresceu nada", ela conclui, guardando a fita. E já 

tem uma semana! 

 

Depois volta para onde está a mãe, que agora lustra os móveis. 

 

- Mãe, existe alguma doença que faz o cabelo da gente não 

crescer? 

 



- Mas de novo essa conversa de cabelo! Não tem outra coisa 

pra pensar não, criatura? 

 

Sobre essa pergunta não há dúvida: é do tipo que você não 

deve responder. 

 

A mãe continua trabalhando. Precisa se apressar. Dali a pouco 

a patroa chega da rua e o almoço nem está pronto ainda. 

 

- Mãe! 

 

- O que foi? 

 

- É que eu estava aqui pensando. 

 

- Pensando o quê? 

 

Beatriz não responde. Espera um pouco, tentando achar as 

palavras certas. 

 

- Vai, fala logo. 

 

- Quando a gente faz uma coisa, sabe, e não dá mais para 

voltar atrás, entendeu? 

 

- Não, não entendi. 

 

Ela abaixa a cabeça, dá um tempinho e resolve arriscar: 

 

- Então, se você não entendeu, posso continuar perguntando 



sobre cabelo? 

 

- Ai, meu Deus! 

 

Beatriz deixa a mãe trabalhando e vai procurar de novo sua 

boneca. 

 

Pega a boneca no colo e diz no ouvido dela: 

 

- Não liga, não. Cabelo de boneca é assim mesmo, cresce 

devagar, viu? 

 

E com um carinho: 

 

- Foi minha mãe que me ensinou. 

FLÁVIO CARNEIRO 

Autor deste conto, é roteirista, ensaísta e professor de Literatura. 

Tem 11 livros publicados, entre eles, A Distância das Coisas (Ed. 

SM), vencedor do III Prêmio Barco a Vapor. Conheça mais seu 

trabalho. 

Ilustração: Eva Uviedo 
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Era uma vez um Autor com uma vaga ideia para uma nova 

história. E como nessa história tinha vaga de verdade para um 

grande Personagem, pensou em começar sua busca colocando 

um anúncio no jornal. 

 

"Procura-se um Personagem disposto a viver aventuras 

eletrizantes. Não é necessário ter experiência no tema, mas 

algumas características serão especialmente consideradas: um 

certo preparo físico, raciocínio rápido e personalidade 

carismática." 

 

O primeiro candidato a se apresentar foi logo dizendo: 

 

- Participei de passagens importantes de muitos livros 

famosos, imortalizados por personagens estrelados. 

 

- Ah, parabéns! O senhor tem razão. Os grandes personagens 

não envelhecem. Mas, se entendi bem, o senhor nunca foi o 

protagonista desses enredos, certo? Enfim... É uma pena, mas 

um coadjuvante de idade avançada não é o que busco. 

Desculpe! 

 

Dois dias e muitas páginas amassadas depois, o Autor recebe 

outro candidato - um tipo muito sincero, mas bastante imaturo. 

 

- Já passei por muitas imaginações, mas... 

 

- Mas? 



 

-Nunca cheguei ao papel... 

 

- Ah... 

 

- Tenho muito potencial, mas... 

 

- Mas? 

 

- Preciso de alguém que acredite em mim, que me decifre e 

me revele com todas as letras, entende? 

 

- Você é muito interessante. Mas... 

 

Na semana seguinte, com a cabeça embaralhada e ainda sem 

um herói à vista, o Autor começa a pensar em outras 

possibilidades e, repentinamente, tem uma grande ideia: e se o 

narrador transformasse a própria aventura em Personagem? 

Animado, ele já ia colocar o texto em ação quando o telefone 

toca. 

 

- Bom dia. Posso falar com o Autor? 

 

- E o senhor é...? 

 

- O Personagem. 

 

- Ah, claro, o anúncio... 

 

- Exato, o anúncio. Muito bem escrito, por sinal. 



 

- ...? 

 

- Quantos livros o senhor publicou? 

 

- ... !?! 

 

- Alô? Alô, o senhor está na linha? 

 

- Sim... Claro, estou ouvindo... Continue, por favor! 

 

- Desculpe! Espero que não me leve a mal, mas preciso saber 

um pouco mais sobre o seu estilo, como é o seu processo 

criativo, quais gêneros o senhor domina, se tem livros 

premiados... É que não me encaixo com naturalidade em 

qualquer texto. Tenho que sentir alguma consistência literária, 

entende? 

 

O Autor experimentou vários estados de espírito. No início, 

ficou atônito. Mais que isso, catatônico! Depois, a palavra 

certa seria "irritado". Mas, pouco a pouco, foi se sentindo, 

como dizer?, impressionado! Pois, à medida em que respondia 

às perguntas do Personagem, foi se surpreendendo mais e 

mais com suas próprias palavras. 

 

No dia seguinte, conversaram de novo. E no outro, outra vez. 

 

Trocaram ideias durante tanto tempo que acabaram se 

tornando grandes amigos. Anos depois, eram tão íntimos que 



um logo adivinhava o que o outro tinha acabado de pensar e, 

juntos, inventaram histórias fabulosas. 

SILVANA TAVANO 

Autora deste conto, é jornalista e escritora. Conheça mais seu 

trabalho. 

Ilustração: Sandro Castelli 
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Sebastião era um sapo. Danilo era um grilo. Simples assim. 

 

Enquanto no resto do mundo os sapos comiam os grilos e os 

grilos fugiam dos sapos, os dois viviam muito bem, obrigado, 

e eram felizes. 

 

A verdade é que Sebastião e Danilo eram amigos com muitas 

coisas em comum. Os dois eram verdes. Os dois viviam 

saltando. Os dois adoravam plantas de folhas largas. Os dois 

viviam na beira da mesma lagoa. Os dois adoravam cantar à 

noite. 

 

Aliás, foi essa história de soltar a voz que fez os dois ficarem 

http://diariosdabicicleta.blogspot.com/
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famosos. 

 

Em noite de lua clara, vinha a bicharada toda para ouvir a 

cantoria. A coruja lá no alto da árvore, os peixinhos dentro da 

lagoa. Os bois bem grandes e fortes, os mosquitinhos 

pequenininhos. A lesma bem devagar e os coelhinhos 

correndo, correndo. 

 

Só que o sucesso era tanto que logo começou a confusão. 

Teve uma noite em que as libélulas, apaixonadas pelo grilo, 

começaram a gritar: "Danilo! Danilo! Danilo!" 

 

Os jacarés, que eram fãs do sapo, ficaram com muita raiva 

daquilo e logo puxaram o coro: "Sebastião! Sebastião! 

Sebastião!" 

 

A coisa foi esquentando e logo os bichos estavam divididos. 

Meio a meio, um tanto de cada lado. De uma hora pra outra 

começou a briga. 

 

Era pena voando daqui, água espirrando dali, miados, 

mugidos, piados, latidos, rosnados, tudo numa bagunça tão 

grande que ninguém escutava mais a música. 

 

No meio daquilo tudo, Sebastião e Danilo saíram de mansinho 

e nunca mais voltaram àquela lagoa, para a tristeza da 

bicharada. 

 

Mas se você for com cuidado, sem fazer nenhum barulho, em 

um certo brejo não muito longe dali, vai ouvir bem baixinho, 



quase um sussurro, a música mais bonita daquela região. Sem 

público, nem confusão, os dois continuam juntos, amigos, 

uma dupla de verdade. Cantando sempre, só mesmo porque 

cantar é muito bom. 

MAURILO ANDREAS 

Autor deste conto, é redator publicitário. Conheça mais seu 

trabalho. 

Ilustração: Rogério Fernandes 
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-Pai, como é que a gente conta estrelas do céu?, perguntou 

Lelê. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de 

explicação. 

 

- Bem, existem equipamentos especiais para isso. Eles tiram 

fotos do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é o 

bambambã dos telescópios! Mas só os cientistas podem usá-

lo. Então, cada um conta com o que tem à mão. 

 

- Ah!, disse Lelê com admiração, mesmo sem ter entendido 

muito bem (ele ainda estava no segundo ano). 

 

http://pastelzinho.blogspot.com/
http://pastelzinho.blogspot.com/


A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à 

mesa pensando ainda no que o pai tinha dito. Decidiu 

perguntar para ela também. 

 

- Isso seu pai deve saber. Por que não pergunta para ele? 

 

- Já perguntei. Ele falou várias coisas, mas não entendi direito: 

o que cada um tem nas mãos e... 

 

- Ora, nas mãos a gente tem dedos! Por que você não conta 

nos dedos?, disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai 

nos assuntos práticos. 

 

- Hum..., pensou Lelê. Assim eu sei! E foi logo devorando o 

sanduíche. 

 

Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal. Olhava para 

o alto, bem fundo no céu de estrelas. Para começar, mirou a 

mais brilhante e passou a contar em voz alta: Um... Dois... 

Três..., recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até dez. 

Olhou para as mãos, olhou para o céu. 

 

Suspirou. O problema é que ele tinha só dez dedos, e o céu 

tinha muito mais estrelas. 

 

Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas 

mãos. 

 

Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá 

falar com ele. 



 

- O que foi, filho? 

 

- Nada... 

 

- Hum. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as 

estrelas na mão, de uma só vez. 

 

Lelê olhou desconfi ado, mas fi cou atento, esperando o resto 

da história. 

 

- Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, 

não é mesmo? Pois então. Basta você olhar bem para elas, 

como se fossem grãozinhos de areia. Daí você passa a mão, 

assim, por todo o céu, como se estivesse varrendo, e fecha de 

uma vez no fi nal! Depois, chacoalha bem e põe em cima do 

coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. 

 

Ela deu então uma piscadela e foi se levantando para entrar 

em casa. 

 

Lelê percebeu uma emoção estranha no peito, sentiu uma 

saudade imensa da avó, queria que ela morasse com ele para 

sempre. 

 

Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava todas as 

estrelas do céu. E num punhado só. 

ANDRÉ DE MARTINI 

Autor deste conto, é psicanalista e mestre em Psicologia pela 

Universidade de São Paulo (USP).Conheça mais seu trabalho. 

http://dietermandarin.blogspot.com/


Ilustração: Alexandre Camanho 
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Ao toque do sino, sineta ou sinal, um tempo para se divertir no 

pátio, no parque ou no recreio. Cada um faz o que quer. Tem 

criança que joga, brinca, conversa, imagina, fala de coisa séria 

ou engraçada, de problema, ou faz piada.  

 

O Roberto no futebol, com seus chutes e sonho de artilheiro, 

como se fosse o melhor do time. 

 

O Zeca, um grande goleiro, com seus pulos e as mãos 

agarrando. 

 

O Mateus gosta de ser juiz. 

 

A bola voou e passou por um triz pelo Nando? Tem menino 

que é assim: está mais para conversar. 

 

André sobe na árvore depois desce, chama o Vitor. Os dois 

juntos, pegapega, gira-gira, esconde-esconde. 

 



Tem menino quieto que olha e o recreio fica a observar. Tem 

outro que grita e ri. Cada macaco no seu galho. 

 

A Lia sonha. Um filme passado na cabeça, dirigido pelo 

coração, com a cena que ela quiser e os atores que escolher: a 

Tarsila, sua prima, e o Guto, o melhor amigo do irmão. O final 

que ela desejar. 

 

Tem mãos que ficam grudadas. Tem segredo, história, doce, 

risada. E tem a Dora, que fi cou brava e está com saudade de 

casa, da ninhada da Liloca e de segurar quentinho todos os 

três cachorrinhos. 

 

Outra vida é no faz-de-conta: a Marina é a mãe e a Luiza, a 

professora. Quem é que pode ser o pai? 

 

Tem menina na peteca, na corda, no elástico e na roda. Música 

e festa, bolo e velinha de galho, forma de concha e sereia, 

brigadeiro de areia. 

 

Tem lanche que é demorado e tem o amigo que quer trocar o 

sanduíche pelo biscoito, a banana pela maçã. 

 

Figurinha repetida, tem até jogo de bafo. E o Joaquim com o 

joelho ralado e machucado. Tudo vai logo passar. 

 

Tem gente que fica triste e chora. E sempre tem um que 

consola. A dor no coração da Ana e o nó na garganta, quando 

Pedro fica de mal. Tem o esforço no dedo mindinho. Quer, 

não quer, titubeia, mas fica de bem no final. Amigos de novo e 



para sempre, até que bata o sinal. 

 

No intervalo do mundo, a vida correndo no pátio, no parque 

ou lá no fundo do quintal. A gente pode ver e contar, mas 

nunca dá para medir com a régua, com o metro ou apontando 

o dedo quem é que foi a criança mais feliz do recreio. 

ANA CAROLINA CARVALHO 

Autora deste conto, é psicanalista e escritora. Escreveu o 

livro Contos de Irmãos - Histórias de Coragem, Aventura e 

Astúcia (Ed. Moderna). 

Ilustração: Rosinha Campos 
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Aos 5 anos de idade o mundo é esmagadoramente mais forte 

do que a gente. (Aos 30 também, mas aprendemos umas 

manhas que, se não anulam a desproporção, ao menos 

disfarçam nossa pequenez.) 

 

A ignorância não é uma bênção, é uma condenação: 

http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/32/reportagens/escorrendo
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compreender a origem dos nossos incômodos faz uma grande 

diferença. Mas como, com tão poucas palavras ao nosso 

dispor? Palavras são ferramentas que usamos para desmontar 

o mundo e remontá-lo dentro da nossa cabeça. Sem as 

ferramentas precisas, ficamos a espanar parafusos com pontas 

de facas, a destruir porcas com alicates. 

 

Com 2 anos, meu nariz escorria sem parar na sala de aula. Eu 

não sabia assoar, nem sequer sabia que existia isso: assoar. 

Apenas enxugava o que descia na manga do uniforme, 

conformado, até ficar com o nariz assado. 

 

Lembro-me bem da sensação da meia sendo comida pela 

galocha enquanto eu andava. A cada passo, ela ia se 

engruvinhando mais e mais na frente do pé, faltando no 

calcanhar, e 

eu aceitava o infortúnio como se fosse uma praga rogada pelos 

deuses, uma sina. Não passava pela minha cabeça trocar de 

meia, desistir da galocha, pedir ajuda aos adultos: a vida era 

assim, não havia o que fazer. 

 

Numas férias, meu pai apareceu antes do combinado para 

pegar minha irmã e eu na casa dos meus avós. Durante 400 

quilômetros, falou que existiam pessoas boas e pessoas más, 

que aconteciam coisas que a gente não conseguia entender, 

que mesmo as pessoas más podiam fazer coisas boas e as 

pessoas boas, coisas más. Já quase chegando a São Paulo, 

contou que nosso vizinho, de 6 anos, tinha levado um tiro. 

 

Naquela noite, enquanto as crianças da rua brincavam - mais 



quietas do que o habitual, sob um véu inominável -, um dos 

garotos disse: "Bem-feito! Ele é muito chato". 

 

Hoje, penso que pode ter sido sua maneira de lidar com uma 

realidade esmagadoramente mais forte do que ele. 

 

Meu vizinho, felizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade é 

que não: ficou ali, estirada entre amendoeiras e 

paralelepípedos, sendo iluminada pela lâmpada intermitente 

de 

mercúrio, depois que todas as crianças voltaram para suas 

casas. 

ANTONIO PRATA 

Autor desta crônica, também escreveu os livros O Inferno Atrás da 

Pia (Ed. Objetiva), Estive Pensando (Ed. Marco Zero) e Douglas e 

Outras Histórias (Ed. Azougue). É colunista de vários meios de 

comunicação brasileiros. 

Ilustração: Thais Beltrame 
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Em frente à minha casa tem outra casa, pequena, de madeira, 

azul com janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme 

com muitas árvores. Para mim aquilo é o que chamam de 

floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora dona Cotinha, 

uma velhinha que tem cabelos lilás e dirige um Fusquinha 

vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Dona Cotinha 

sempre aparece com um prato de comida. Diz: 

 

- Vem, gatinho. Olha só o que eu trouxe para você. 

 

Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho 

engordado além da conta. Dia desses estava tomando sol e 

ouvi o Tom me chamar. O danado sentiu meu cheiro e 

descobriu meu segredo. Ele estava no portão quando chegou 

dona Cotinha, no seu Fusquinha. 

 

- Bom dia, menino - disse ela. Já que está em frente à minha 

casa, faça uma gentileza e abra o portão. 

 

Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e 

perguntou: 

 

- Este gatinho é seu? 

 

- Sim, senhora. 

 

- Ele é muito educado. 

 

- Obrigado - disse eu, na minha voz de gato. 

 



- No primeiro dia que o vi por aqui, ele entrou na casa e 

cheirou tudo. Agora, sempre deixo uma comidinha para ele! 

 

- Ah! Mas o Joca não come comida de gente, não, senhora. Só 

come ração - disse o Tom. 

 

- Come, sim, meu filho. E come de tudo. 

 

Dona Cotinha acabava de denunciar minha gula e o aumento 

de peso. Continuou: 

 

- Passe aqui no fim da tarde. Faço um bolo de fubá com 

cobertura de chocolate que é de dar água na boca. 

 

Com água na boca fiquei eu. Naquela tarde voltamos à casa de 

dona Cotinha. Ela foi logo mostrando pro Tom uma coleção 

de carrinhos antigos. Era do filho dela, que morreu bem 

pequeno. Depois nos levou para uma sala repleta de livros. 

Tom ficou de boca aberta e perguntou: 

 

- A senhora já leu todos esses livros? 

 

- Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. 

Infelizmente meus olhos não ajudam mais. Essa pilha que 

você está vendo aqui ainda nem foi tocada. 

 

Tom começou a ler em voz alta, e sua voz encheu a sala de 

seres fantásticos. O tempo parou. 

 

Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma 



missão. Abrir os livros de dona Cotinha e deixar os 

personagens passearem pela casa mágica, no meio da floresta 

da cidade de pedra. 

CLÉO BUSATTO 

Autora deste conto, é escritora e contadora de histórias. 

Ilustração: Ionit Zilberman 
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Era uma vez um traço. E era uma outra vez outro traço. 

 

Os dois foram traçados por um menino que gostava muito de 

desenhar trecos com muitas tramas. 

 

A transação dos traços deu uma trança. 

 

E essa trança, trançada com outros tantos traços, deu 

'trocentos' troços traçados! 

 

"Trocentos troços traçados fazem muitas trocas", ele pensou, 

já tonto com tantos tês e 'trs'. 

 



Então, no meio de tantos traços e tantas letras, sem travas nem 

trapaças, o menino fez uma descoberta transcendental! 

 

Foi assim, entre traços entrelaçados e letras tresloucadas, que 

ele descobriu que é assim que se fazem... 

 

Os livros. 

JANUÁRIA CRISTINA ALVES 

Autora deste conto, é jornalista e consultora em Comunicação e 

Educação. Escreveu este texto em 2009 em parceria com o filho 

André Bollos, então com 7 anos. 

Ilustração: Rubens LP 
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Paulinho levou um susto. 

 

Quase deu um pulo da cama. Diante dele estava um cavaleiro 

medieval. Armadura reluzente, espada em punho e um grande 

escudo. Esfregou os olhos para ter certeza e foi puxado pelo 

braço. 

 

- Vamos! Não temos muito tempo. Há dragões em toda parte! 



Preciso da sua ajuda. 

 

- Mas quem é você? 

 

- Sou o Rei Artur. Rápido, os dragões vêm logo ali! 

 

- Na sala? 

 

- Proteja-se, cavaleiro! Aqui, atrás desse esconderijo secreto. 

 

- Mas isso é o sofá. 

 

Paulinho e Artur esperaram a passagem dos dragões. Quando 

tudo parecia tranqüilo, ouviram tiros. Um vaqueiro típico do 

Velho Oeste salta para trás do sofá. 

 

- Olá, desculpem invadir o esconderijo de vocês, senhores. 

Sou Billy e fujo de bandidos malvados, assaltantes de banco, 

ladrões de gado. 

 

- Tenha calma, nobre fidalgo. Eu sou Artur e estamos seguros 

com a liderança de Sir Paulinho, cavaleiro da Távola 

Redonda. 

 

- A seu dispor, xerife Paulinho. 

 

Após alguns momentos, os três espiaram do lado de fora e os 

perigos já haviam passado. Saíram do esconderijo quando 

explodiu o primeiro tiro de canhão. 

 



- Essa não! Piratas! - disse Paulinho - Fujam, marujos! Vamos 

para o meu barco. Ele está logo ali, no rio Amazonas. 

 

Desceram o rio em meio a botos-cor-de-rosa, grandes macacos 

que pulavam de galho em galho, sucuris do tamanho do barco 

e animais de todas as espécies. Desceram em terra firme para 

reconhecer o terreno. 

 

- Dinossauros! Corram! 

 

Dois tiranossauros iam em direção aos nossos heróis. 

 

De repente, um raio atingiu os três e os levou a uma nave 

espacial. 

 

- Seja bem-vindo, comandante Paulinho. Nossa nave está em 

missão de defesa da Terra e só um ótimo piloto como você 

pode nos ajudar - disse um dos tripulantes. E continuou: 

 

- Estamos cercados por discos voadores, comandante. O 

senhor precisa nos tirar daqui! 

 

Paulinho assumiu o comando. 

 

- Ativar velocidade da luz, manobra de fuga evasiva, manter 

escudo de proteção, aumentar campo de força... 

 

Nesse ponto, fechou o livro. No dia seguinte ia continuar a 

leitura, seu passatempo preferido. 

CARLOS FIALHO 



Autor deste conto, é escritor. Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Walter Vasconcelos 
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Fabrico uma caixa mágica 

para guardar o que não 

cabe em nenhum lugar: 

a minha sombra 

em dias de muito sol, 

o amarelo que sobra 

do girassol, 

um suspiro de beija-flor, 

invisíveis lágrimas de amor. 

 

Fabrico a caixa com vento, 

palavras e desequilíbrio 

e, para fechá-la 

com tudo o que leva dentro, 

basta uma gota de tempo. 

 

O que é que você quer 

esconder na minha caixa? 

http://blogdofialho.wordpress.com/


ROSEANA MURRAY 

Autora deste poema, já escreveu mais de 40 livros, entre 

eles Receitas de Olhar (Ed. FTD) e Kira(Ed. Abacatte). Conheça 

mais seu trabalho. 

Ilustração: Ricardo Girotto 
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Tita era uma cachorrinha muito querida e mimada, mas que 

vivia sozinha o dia inteiro, a coitada. 

 

É que seus donos passavam muitas horas trabalhando e Tita, 

sem outra escolha, ficava sempre esperando. 

 

As horas passavam lentas, quase nada acontecia, os segundos 

se arrastavam, Tita acordava e dormia. 

 

E quando chegava à noite era uma festa sem fim! Tita recebia 

os donos tremendo feito um pudim! 

 

Mas de manhã, no outro dia, logo vinha a solidão... Os seus 

olhos perseguindo os donos pelo portão... 

 

http://www.roseanamurray.com/
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Numa tarde bem chuvosa, de repente uma surpresa! 

Trouxeram um novo cãozinho: 

 

- Venha ver, minha princesa! 

 

Só que a Tita não gostou nem um pouco do que viu, nem 

daquilo que cheirou, nem daquilo que sentiu. 

 

Latindo forte e rosnando, mirando bem no nariz, veio logo 

abocanhando e não pegou por um triz! 

 

E foi assim que a Tita conheceu o cão estranho. Descobriu que 

era uma fêmea e precisava de um banho! 

 

Ela se chamava Lola e ainda era um bebê! A Tita quebrou a 

cuca sem saber o que fazer... 

 

Porque a Lola aprontava uma enorme confusão! E sempre que 

ela chegava Tita perdia seu chão. 

 

Lola roubava a bola, cheia de baba e sujeira, e jogava na 

comida, numa baita melequeira! 

 

Esburacava o pijama, se enrolava numa fita, roubava o lugar 

na cama, pisando em cima de Tita! 

 

Destruía as almofadas, roía os móveis sem dó, fuçava o lixo 

de noite, causando um bom quiproquó! 

 

E se a Tita reclamava, levava logo uma bronca. - Ela ainda é 



um bebê! Fica quieta e não apronta! 

 

Tita ficou magoada, quis ir embora e sumir, mas percebeu, 

amuada, que não tinha pra onde ir... 

 

Numa noite bem escura, começou a trovoar. Tita, que era 

madura, não era boba de ligar! 

 

Mas a Lola inocente, vendo o mundo naufragar, sentiu medo e 

de repente começou a soluçar. 

 

Era um choro amedrontado de cortar o coração. Tita, antes 

magoada, sentiu pena e aflição. 

 

Com a garganta apertada e uma secura na boca, sem saber o 

que fazer pôs-se a uivar meio rouca. 

 

Lola ficou em silêncio, respirando sem parar, mas logo sentiu 

o apelo e junto pôs-se a uivar. 

 

Cantaram por muito tempo, cada qual com sua voz, diluindo 

no tormento o medo triste e feroz. 

 

Procurando por carinho a Lola veio chegando. Foi de leve e de 

mansinho, na Tita se aconchegando. 

 

E a Tita disfarçou. Fingiu que não estava vendo... Fez ar de 

quem não ligou, que não estava percebendo... 

 

Mas, a partir deste dia, veja só como é a vida: Tita tinha 



companhia! Lola ganhou uma amiga! 

 

E não pense que por isso acabou a confusão. Às vezes, Tita 

acordava com humor de furacão! 

 

E se a pequena insistia depressa a Tita rosnava! E, se a Lola 

bobeava, quase, quase que pegava! 

 

E eram as duas ganindo, dividindo a solidão, ambas com os 

olhos seguindo os donos pelo portão... 

 

Mas, mal os donos sumiam, já começava a folia: Lola e Tita 

viviam brincando com alegria! 

 

Porque a vida é assim, às vezes tem solidão, sem ninguém pra 

dividir nossa dor no coração... 

 

Mas não vá desanimar! Ouça bem uma verdade: saiba que 

tudo melhora com uma boa amizade! 

BEL ASSUNÇÃO AZEVEDO 

Autora deste conto, é formada em Ciências Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e trabalha realizando 

pesquisas nessa área. Este é seu primeiro texto publicado. 

Ilustração: Anna Cunha 
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Seu José foi ao mercado 

Comprar pra semana inteira 

Pegou de tudo um pouco 

Até uma enorme peneira  

 

Sem pensar como pagar 

Continuou a gastança 

Abacaxi, melancia e morango 

Não era hora de fazer poupança  

 

Chegou na fila do caixa 

Já meio de cabeça baixa 

Não sabia onde estava o dinheiro 

Teria esquecido no banheiro?  

 

Procurou por todo lado 

Remexeu daqui e dali 

Do bolso saiu tanta coisa 

Pandeiro, alicate e jabuti 

 

Mas onde estava o dinheiro 

Isso todos queriam saber 

De repente ele lembrou 

Assim meio sem querer  

 

Deu um sorriso amarelo 



E levantou o boné 

Sabia que tinha o dinheiro 

Não era nenhum caloteiro  

 

O que ninguém esperava 

Foi o que se viu então 

Tinha dez notas dobradas 

Somando quase 1 milhão  

 

Com tanto ladrão por aí 

Foi logo explicando o José 

O melhor é se prevenir 

Guardar na careca ou no pé  

LIDIA IZECSON DE CARVALHO 

Autora deste poema, é pedagoga, mestre em Educação e formadora 

de professores e leitores. Em 2006, recebeu o prêmio Jabuti de 

melhor obra paradidática. 

Ilustração: Victor Malta 
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Lá em casa mora um siri. Não fui eu que trouxe, não. Ele veio 

me seguindo pela praia. Atravessou a rua, desviou dos carros. 

Eu só espiava. Ele vinha atrás. 

 

O siri não tem cama. Dorme na tigela de comida do cachorro. 

E o cachorro tem medo do siri porque já levou um beliscão no 

focinho. 

 

Eu não sei o que o siri come, nem o que ele bebe.Mas ele 

continua vivo e mora nessa casa faz tempo. Acho até que 

engordou. 

  

Minha mãe também engordou. 

 

Eu perguntei para minha mãe: 

 

- O que tem aí dentro da sua barriga? 

 

Ela respondeu com uma cara toda feliz: 

 

- Um bebê. Seu irmão. 

 

Eu fiquei lembrando do siri e fiz outra pergunta: 

 

- Será que o siri também tem um bebê na barriga? 

 

Minha mãe fez cara de quem não sabia o que dizer. Mas disse: 

 

- Ah, siri não. Siri põe ovo. 

 



- E você não põe? 

 

- Claro que não! 

 

- Você tem certeza que o bebê tá dentro da sua barriga, mãe? 

 

- Tenho, filho. 

 

- E por que você comeu ele? 

 

Minha mãe deu uma gargalhada. Me abraçou bem comprido e 

disse que ia me explicar tudo, tintim por tintim, mais tarde. 

 

Ela falou assim: tintim por tintim. 

 

Então, eu me esqueci do siri, do bebê e só pensei: 

 

"Tintim é o barulho que os copos fazem quando os adultos 

batem um contra o outro em dia de festa!" Aí comecei a 

lembrar do meu aniversário... 

 

Por que será que meu pensamento pensa desse jeito? Quer 

dizer, por que ele fica pulando de uma idéia para outra sem 

parar? 

 

Aliás, por falar em pular... 

 

Alguém quer pular corda comigo? 

MILU LEITE 



Autora deste conto, é jornalista. Estreou na literatura com o livro O 

Dia em Que Felipe Sumiu (Ed. Cosac Naify), que lhe valeu o 

terceiro lugar no Prêmio Jabuti 2006 na categoria Juvenil. Conheça 

mais seu trabalho. 

Ilustração: Yumi Fujita 
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Bem lá dentro da Floresta Amazônica, onde as árvores são tão 

altas que chegam nas nuvens e as folhas da mata são tão 

grandes que poderíamos morar embaixo delas, vivia uma 

cobra gigante chamada Cobra Gil. 

 

Quando caía a noite, os insetos faziam tanto barulho que 

Cobra Gil acordava. Saía de seu buraco-casa, espichava todo o 

corpo e dava um bocejo tão comprido, soltando um som tão 

grosso, que todos os bichos ficavam quietinhos de medo. Até 

a onça se encolhia em sua toca, apavorada. E Cobra Gil, 

cansada de dormir, saía para dar seu rotineiro passeio noturno. 

 

Quando os bichos percebiam que era Cobra Gil - a maior da 

floresta - que estava saindo para nadar, pediam para subir nas 

suas costas. Então ela nadava rio acima parecendo um trem, 
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pois carregava pássaros, macacos, tucanos, sapos, besouros, 

cigarras, formigas e lagartos. Na cabeça iam os vaga-lumes 

iluminando o caminho. Os jacarés e os pescadores, quando 

viam aquele monstro com a cabeça iluminada e o corpo que 

piava, gritava, zumbia e coachava, diziam: 

 

- Fujam! Fujam todos! Vem chegando o trem da assombração 

com a cabeça de fogo!  

FERNANDO VILELA 

Autor deste conto, é escritor e ilustrador. Tem diversos livros 

publicados, entre eles Lampião & Lancelote (Ed. Cosac Naify), que 

levou o Prêmio Jabuti de 2007 em três categorias. Conheça mais 

seu trabalho. 

Ilustração: Fernando Vilela 
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Vampi, a vampira chique e cheia de imaginação, morava 

numa casinha em cima de uma árvore. Um dia, ela ganhou de 

presente um carro conversível rosa-choque. 

 

Vampi montou, acelerou com força e buzinou forte - Fon-fon! 
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O carro furou o ar e sumiu pelo mundo afora. 

 

Vampi viu um trem grande e comprido, viu ônibus pequenos e 

curtos. 

 

Viu prédios cinzentos, viu casas coloridas. 

 

Viu ruas com gente apressada e becos onde só tinha fantasma, 

uh... 

 

Viu gente, bicho, planta. 

 

Redondo, quadrado, oval e retangular. 

 

Viu o céu, viu o mar, viu a montanha. 

 

Azul e violeta, laranja e vermelho, verde em mil tons. 

 

Viu nuvens brancas, apertou um botão e voou. 

 

Os pássaros passavam pertinho e tudo era pequenininho, lá 

embaixo... 

 

Vampi só ria, fazendo bi-bi, fon-fon e pedalando, pedindo 

passagem para as estrelas, que eram maiores do que ela, vejam 

só! 

 

De olho na volta, procurou um lugar para aterrissar, mas, ao 

ajeitar o cabelo, errou o alvo e caiu no mar. 

 



Opa! Apertou outro botão, o carrinhoavião virou navio, 

flutuou, começou a afundar e já era um submarino, quase um 

peixe, nadando no meio das algas e dos corais... 

 

Um peixe olhou para ela, dois peixes, três, quatro, cinco, mil, 

um cardume inteiro, quantos peixes são? 

 

Nem deu tempo de contar. Devagarinho, o submarino subiu, 

virou navio, flutuou, virou avião, pousou e virou carrinho 

outra vez, parando ao pé da sua árvore. Na mesma hora, 

nasceram seis patas no lugar das rodas, e ele virou uma 

aranha, que subiu pelo tronco até alcançar os altos galhos 

cheios de folhas... Atravessando-os como se fosse um 

fantasma, levou Vampi de volta para casa. 

 

"Puxa, meu carro é mágico!" - disse ela, encantada, saindo por 

cima, sem abrir a porta. Mas logo mudou de ideia: sentando-se 

outra vez no seu carrinho rosa-choque, Vampi riu, sonhando 

com a próxima aventura. 

REGINA DRUMMOND 

Autora deste conto, é escritora de livros infanto-juvenis, tradutora e 

contadora de histórias. Escreveu Sete Histórias do Mundo 

Mágico (Ed. Devir), Eu, Bruxa (Ed. Saraiva) e Andersen e Suas 

Estórias (Ed. Ave Maria), entre outras obras. Conheça mais seu 

trabalho. 

Ilustração: Fábio Lucca 
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Mãe, me dá um amplexo? A pergunta pega Cinira 

desprevenida. Antes que possa retrucar, ela nota o dicionário 

na mão do filho, que completa o pedido: 

 

- E um ósculo também. 

 

Ainda surpresa, a mulher procura no livro a definição das duas 

estranhas palavras. E encontra. Mateus quer apenas um abraço 

e um beijo. 

 

Conversa vai, conversa vem, Cinira finalmente se dá conta de 

que o garoto, recém-apresentado às classes gramaticais nas 

aulas de Português, brinca com os sinônimos. "O que vai ser 

de mim quando esse tiquinho de gente cismar com parônimos, 

homônimos, heterônimos e pseudônimos?", pensa ela, 

misturando as estações. "Valha-me, Santo Antônimo!" E 

emenda: 

 

- Pára com essa bobagem, menino! 

 

- Ah, mãe, o que é que tem? Você nunca chamou cachorro de 

cão? E casa de residência? E carro de automóvel? 

 

- É verdade, mas...  



 

Mas a verdade é que Cinira não tem uma boa resposta. 

 

- E meu nome é Mateus - continua o rapaz. - Só que você me 

chama de Matusquela.  

 

- Ei, isso não vale. Matusquela é apelido carinhoso.  

 

- Sei, sei. Tudo bem se eu usar nosocômio e cogitabundo em 

vez de hospital e pensativo? E criptobrânquio no lugar de 

mutabílio?  

 

- Mutabílio? O que é que é isso?  

 

- O mesmo que derotremado, ora. Tá aqui no Aurélio.  

 

Está mesmo. É um bichinho. Mas pouco importa. A mãe 

questiona a opção do menino por vocábulos incomuns. Mateus 

sai-se com esta: 

 

- A professora disse que aprender palavras é como ganhar 

roupas e guardar numa gaveta. Quando a gente precisa delas, 

tira de lá e usa. Cada uma serve para uma ocasião, por mais 

esquisita que pareça. Igual à querê-querê roxa que você me 

deu no último aniversário. Lembra? 

 

Como esquecer? Cinira nem se dá ao trabalho de consultar o 

dicionário. Sabe que a explicação para essa última provocação 

está no verbete camiseta. 

MARCELO ALENCAR 



Autor deste conto, é jornalista e escritor. 

Ilustração: Marcelo Cipis 
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Xang era um sábio chinês. Seus alunos aceitavam seus 

ensinamentos sem pestanejar:  

 

- Sim, mestre!  

 

- Eu ouço e obedeço, mestre!  

 

Um dia, Xang resolveu fazer uma viagem com três dos seus 

fiéis alunos. Instalaram-se numa carroça puxada por dois 

burrinhos e lá se foram: nhec, nhec. Xang, já velhinho, logo 

sentiu sono. Tirou as sandálias e pediu aos jovens:  

 

- Por favor, me deixem dormir! Fiquem bem quietos!  

 

Dali a pouco roncava. Na primeira curva do caminho, as 
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sandálias dele rolaram pela estrada. Os discípulos nem se 

mexeram. Quando o mestre acordou, logo as procurou.  

 

- Rolaram pela estrada - disseram.  

 

- E vocês não pararam a carroça? Não fizeram nada?   

 

- Fizemos sim, senhor. Obedecemos: ficamos bem quietos.  

 

- Ai, está bem - conformou-se o mestre. Mas se eu cochilar de 

novo prestem atenção se alguma coisa cair da carroça, 

ouviram?  

 

- Ouvimos e obedecemos!  

 

Xang cobriu os pés com uma coberta e adormeceu. Entretanto, 

no balançar da carroça, a coberta deslizou e lá se foi. O mestre 

acordou com frio. Mas cadê a coberta? Será que...  

 

- Escorregou pela estrada - confirmaram os três.  

 

- E o que vocês fizeram?  

 

- Fizemos só que o mestre mandou. Prestamos atenção.  

 

- Não! - esbravejou Xang. Vocês tinham de pegar a coberta de 

volta! Atenção: se eu dormir e alguma coisa cair da carroça, 

peçam para parar e PONHAM-O-QUE-CAIU-DE-VOLTA-

NA-CARROÇA, entendido?  

 



- PERFEITAMENTE! 

 

E a viagem continuou: nhec, nhec. O mestre foi cabeceando e 

cochilou. Dali a pouco, os jumentos sentiram necessidade de 

fazer... suas necessidades. Ploft, ploft, ploft, caíram os 

cocozinhos pelo caminho. Os discípulos mandaram parar a 

carroça e, com muito cuidado, foram pondo os fedidos 

pelotinhos para dentro. Aquela agitação fez Xang acordar. 

Nossa, que cheirinho!  

 

- Esperem! O que estão fazendo?  

 

- Apenas obedecendo! - juraramos três. - Pondo de volta o que 

caiu da carroça.  

 

- Não, mas isso não!  

 

Ai, com aqueles cabeças-duras, só mesmo muita paciência:  

 

- Está bem, vamos começar de novo. Vou fazer uma lista de 

tudo o que há na carroça. Se algo cair, verifiquem se está nela. 

Se não estiver, não peguem de volta, certo?  

 

- Somos pura obediência, ó, mestre!  

 

Xang escreveu a lista. Que canseira! Mas agora podia dormir 

tranquilo... E a carroça subiu uma estradinha íngreme. Numa 

curva mais fechada, ops, quem é que caiu dessa vez? O 

mestre! Ele escorregou e se foi ribanceira abaixo.  

 



- Socorro! - gritou - Venham me pegar!  

 

Graças aos céus ele conseguiu se agarrar numa raiz do 

barranco.  

 

- Ei, o que estão esperando? Me ajudem! - chamou.  

 

Mas os discípulos, imperturbáveis, consultavam a lista.  

 

- Seu nome não está escrito aqui - explicaram. - Não podemos 

pegá-lo, ó, mestre!  

 

Não teve jeito: Xang, com muito esforço, subiu o barranco e 

voltou para a carroça. Mas não dormiu mais... 

ROSANE PAMPLONA 

Autora deste conto, é contadora de histórias e professora de Língua 

Portuguesa. 

Ilustração: Cris Burger 
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Nina, menina airosa, formosa como ela só. 

Bonito era ver Nina correr. 

Ora corria rápido, feito tufão, ora devagar, parecendo brisa. 

 

Nina corria pelo jardim. 

Nina caía no gramado. 

Nina fazia folia. E ria. 

 

À noite, cansada das travessuras do dia, a menina dormia. 

 

Certa vez, enquanto passeava pelo jardim, Nina viu um sapo. 

Sapo também viu Nina. 

"Será que, se Nina beijar o sapo, sapo vira príncipe?" 

Nina não sabia, mas ficava imaginando como isso seria. 

 

Nina beijou o sapo. 

Sapo continuou sapo. 

Não virou príncipe. 

Mas se apaixonou por Nina. 

 

Agora, onde Nina está, lá se vê o sapo apaixonado suspirando 

pela menina. 

 

Na cabeça do sapo, Nina é uma princesa-sapa, transformada 

em menina por uma terrível feiticeira. 

MARCIA PAGANINI CAVÉQUIA 

Autora deste conto, é pós-graduada em Metodologia de Ensino pela 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Ilustração: Renato Ventura 
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Se eu fosse esqueleto não ia poder tomar água nem suco 

porque ia vazar tudo e molhar a casa inteira. 

 

Tirando isso, ia acordar e pular da cama feliz como um 

passarinho. 

 

É que ser uma caveira de verdade deve ser muito divertido. 

 

Por exemplo. Faz de conta que um banco está sendo assaltado. 

Aqueles bandidões nojentões, mauzões, armados até os 

dentões, berrando: 

 

- Na moral! Cadê a grana? 

 

Se eu fosse esqueleto, entrava no banco e gritava: bu! 

 

Bastaria um simples bu e aquela bandidagem ia cair dura no 

chão, com as calças molhadas de úmido pavor. 

 

O gerente e os clientes do banco iam agradecer e até me 

abraçar, só um pouco, mas tenho certeza de que iam. 



 

Se eu fosse caveira, de repente vai ver que eu ia ser 

considerado um grande herói. 

 

Fora isso, um esqueleto perambulando na rua em plena luz do 

dia causaria uma baita confusão. O povo correndo sem saber 

para onde, sirenes gemendo, gente que nunca rezou rezando, o 

Exército batendo em retirada, aquele mundaréu desesperado e 

eu lá, todo contente, assobiando na calçada. 

 

Um repórter de TV, segurando o microfone, até podia chegar 

para me entrevistar: 

 

- Quem é você? 

 

E eu: 

 

- Sou um esqueleto. 

 

E o repórter: 

 

- O senhor fugiu do cemitério? 

 

Aí eu fingia que era surdo: 

 

- Ser mistério? 

 

E o repórter, de novo, mais alto: 

 

- O senhor fugiu do cemitério? 



 

- Assumiu no magistério? 

 

- Cemitério! 

 

- Fala sério? Quem? 

 

Aí o repórter perdia a paciência: 

 

- O senhor é surdo? 

 

E eu: 

 

- Claro que sou! Não está vendo que não tenho nem orelha? 

 

Se eu fosse esqueleto talvez me levassem para a aula de 

Biologia de alguma escola. Já imagino eu lá parado e o 

professor tentando me explicar osso por osso, dente por dente, 

dizendo que os esqueletos são uma espécie de estrutura que 

segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos. 

 

Fico pensando nas perguntas e nos comentários dos alunos: 

 

- Como ele se chamava? 

 

- É macho ou fêmea? 

 

- Quantos anos ele tem? 

 

- Tem ou tinha? 



 

- Magrinho, não? 

 

- O cara sabia ler ou era analfabeto? 

 

- E a família dele? 

 

- Era rico ou pobre? 

 

- O coitado está rindo de quê? 

 

E ainda: 

 

- Professor, ele era careca? 

 

Enquanto isso, eu lá, no meio da aula, com aquela cara de 

caveira, sem falar nada para não assustar os alunos e matar o 

professor do coração. 

 

Uma coisa é certa. Deve ser muito bom ser esqueleto quando 

chega o Carnaval. Aí a gente nem precisa se fantasiar. Pode 

sair de casa numa boa, cair no samba, virar folião e seguir pela 

rua dançando, brincando e sacudindo os ossos. Parece mentira, 

mas, no Carnaval, porque é tudo brincadeira, a gente sempre 

acaba sendo do jeito que a gente é de verdade. 

 

Se eu fosse esqueleto, quando chegasse o Carnaval, ia sair 

cantando: 

 

Quando eu morrer 



Não quero choro nem vela 

Quero uma fita amarela 

Gravada com o nome dela 

 

Todo mundo sabe que o maior amigo do homem é o cachorro. 

 

O que a maioria infelizmente desconhece e a ciência moderna 

esqueceu de pesquisar é que o pior inimigo do esqueleto late, 

morde, abana o rabo, carrega pulgas e aprecia fazer xixi no 

poste. 

 

E se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na 

rua, corresse atrás de mim e fugisse com algum osso dos 

meus? 

RICARDO AZEVEDO 

Autor deste conto, é escritor e ilustrador. Já escreveu mais de 100 

livros para crianças e jovens, entre eles Trezentos Parafusos a 

Menos (Ed. Companhia das Letrinhas) e Contos de Espanto e 

Alumbramento (Ed. Scipione). É ganhador de vários prêmios, entre 

eles o Jabuti, que venceu cinco vezes. 

Ilustração: Eduardo Recife 
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 TATIANA BELINKY 

  

Dois gatinhos assanhados 

se atracaram, enfezados. 

A dona se irritou 

e a vassoura agarrou! 

 

E apesar do frio, na hora, 

os varreu porta afora, 

bem no meio do inverno, 

com um frio "do inferno"! 

 

Os gatinhos, assustados, 

se encolheram, já gelados, 

junto à porta, no jardim, 

aguardando o triste fim! 

 

De terror acovardados, 

os dois gatinhos, coitados, 

não puderam nem miar, 

lamentando tanto azar! 

 

Sem ouvir nenhum miado, 

a dona, por seu lado, 

dos gatinhos teve dó, 

e a porta abriu de uma vez só! 

 

Mesmo estando tão gelados, 

os dois gatinhos arrepiados 



Zás! Bem junto do fogão 

surgem, sem reclamação! 

 

E a dona comentou: 

tanto faz quem começou! 

Uma encrenca boba assim 

bom é que tenha logo um fim! 

 

E ela acrescentou, então, 

não querem brigar mais, não? 

E os gatinhos, enroscados, 

esqueceram da briga, aliviados. 

 

Confortados, no quentinho, 

com sossego e com carinho, 

dormem bem, bichos queridos, 

já da briga esquecidos. 

TATIANA BELINKY 

Adaptadora desta canção popular inglesa, é escritora e tradutora. 

Tem mais de 100 livros publicados. Em 1989, ganhou o Prêmio 

Jabuti por sua trajetória literária. 

Ilustração: Rogério Fernandes 
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Filó, a joaninha, acordou cedo. 

 

- Que lindo dia! Vou aproveitar para visitar minha tia. 

 

- Alô, tia Matilde. Posso ir aí hoje? 

 

- Venha, Filó. Vou fazer um almoço bem gostoso. 

 

Filó colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, passou 

batom cor-de-rosa, calçou os sapatinhos de verniz, pegou o 

guarda-chuva preto e saiu pela floresta: plecht, plecht... 

 

Andou, andou... e logo encontrou Loreta, a borboleta. 

 

- Que lindo dia! 

 

- E pra que esse guarda-chuva preto, Filó? 

 

- É mesmo! - pensou a joaninha. E foi para casa deixar o 

guarda-chuva. 

 

De volta à floresta: 

 

- Sapatinhos de verniz? Que exagero! - Disse o sapo Tatá. 

Hoje nem tem festa na floresta. 

 

- É mesmo! - pensou a joaninha. E foi para casa trocar os 

sapatinhos. 



 

De volta à floresta: 

 

- Batom cor-de-rosa? Que esquisito! - disse Téo, o grilo 

falante. 

 

- É mesmo! - disse a joaninha. E foi para casa tirar o batom. 

 

- Vestido amarelo com bolinhas pretas? Que feio! Por que não 

usa o vermelho? - disse a aranha Filomena. 

 

- É mesmo! - pensou Filó. E foi para casa trocar de vestido. 

 

Cansada da tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O 

sol estava tão quente que a joaninha resolveu desistir do 

passeio. 

 

Chegando em casa, ligou para tia Matilde. 

 

- Titia, vou deixar a visita para outro dia. 

 

- O que aconteceu, Filó? - Ah! Tia Matilde! Acordei cedo, me 

arrumei bem bonita e saí andando pela floresta. Mas no 

caminho...  

 

- Lembre-se, Filozinha... gosto de você do jeitinho que você é. 

Venha amanhã, estarei te esperando com um almoço bem 

gostoso.  

 

No dia seguinte, Filó acordou de bem com a vida. Colocou seu 



vestido amarelo de bolinhas pretas, amarrou a fita na cabeça, 

passou batom cor-de-rosa, calçou seus sapatinhos de verniz, 

pegou o guarda-chuva preto, saiu andando apressadinha pela 

floresta, plecht, plecht, plecht... e só parou para descansar no 

colo gostoso da tia Matilde. 

NYE RIBEIRO 

Autora deste conto, é educadora. Já escreveu mais de 30 livros, entre 

eles Boi Zambu e o Musquitim de Direção (Ed. Roda e 

Cia). Conheça mais seu trabalho. 

Ilustração: Alice Vasconcellos 
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Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres 

malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas 

perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A 

prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona 

que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa 

rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos 

de "bruxa". 

 

Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, 

http://nyeribeiro.com/


o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no 

queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos 

entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos 

isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande 

caldeirão. 

 

Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia 

invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, 

por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno 

armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando "bruxa, 

bruxa!". 

 

Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem 

pertencera esse animal nós não sabíamos, mas logo 

descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O 

que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela 

manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela 

da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, 

levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com 

muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-

lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. 

 

- Vamos logo - gritava o João Pedro -, antes que a bruxa 

apareça. E ela apareceu. No momento exato em que, 

finalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a 

porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo 

de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o 

último. 

 

E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. 



De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida: 

estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não 

consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o 

cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura a 

turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher 

sem dúvida descarregaria em mim sua fúria. 

 

Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de 

raiva. Mas aí viu a minha perna, e instantaneamente mudou. 

Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma 

habilidade surpreendente. 

 

- Está quebrada - disse por fim. - Mas podemos dar um jeito. 

Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos, 

trabalhei em hospital. Confie em mim. 

 

Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com 

seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando-me a 

perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha 

casa. "Chame uma ambulância", disse a mulher à minha mãe. 

Sorriu. 

 

Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico 

engessou minha perna e em poucas semanas eu estava 

recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E 

tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em 

minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana 

Custódio. 

MOACYR SCLIAR 



Autor desta crônica, é escritor e tem mais de 70 livros publicados. 

Ganhou o Prêmio Jabuti quatro vezes e é membro da Academia 

Brasileira de Letras (ABL). 

Ilustração: Denis Freitas 
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Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para 

discuti-lo e Xexéu voltou para casa preocupado. Por mais que 

pensasse, não atinava com uma solução. Afinal, o que poderia 

ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino! 

 

Xexéu decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que 

estava acontecendo. O pai ouviu calado, muito sério, 

compreendendo a gravidade da questão. Depois que o garoto 

saiu da sala, o pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso 

enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, porém, 

resolver um caso tão difícil. 

 

Procurou o guarda do quarteirão, um sujeito muito amigo que 

já era conhecido de todos e costumava sempre dar uma 

paradinha para aceitar um cafezinho oferecido por algum dos 

moradores. 



 

O guarda ouviu com a maior das atenções. Correu depois para 

a delegacia e expôs ao delegado tudo o que estava 

acontecendo. 

 

O delegado balançou a cabeça, concordando. Sim, alguma 

coisa precisava ser feita, e logo! Na mesma hora, o delegado 

passou a mão no telefone e ligou para um vereador, que 

costumava sensibilizar-se com os problemas da comunidade. 

 

Do outro lado da linha, o vereador ouviu sem interromper um 

só instante. Foi para a prefeitura e pediu uma audiência ao 

prefeito. Contou tudo, tintim por tintim. O prefeito ouviu 

todos os tintins e foi procurar um deputado estadual do mesmo 

partido para contar o que havia. 

 

O deputado estadual não era desses políticos que só se 

lembram dos problemas da comunidade na hora de pedir 

votos. Ligou para um deputado federal, pedindo uma 

providência urgente. O deputado federal ligou para o 

governador do estado, que interrompeu uma conferência para 

ouvi-lo. 

 

O problema era mesmo grave, e o governador voou até 

Brasília para pedir uma audiência ao ministro. 

 

O ministro ouviu tudinho e, como já tinha reunião marcada 

com o presidente, aproveitou e relatou-lhe o problema. 

 

O presidente compreendeu a gravidade da situação e 



convocou uma reunião ministerial. O assunto foi debatido e, 

depois de ouvir todos os argumentos, o presidente baixou um 

decreto para resolver a questão de uma vez por todas. 

 

Aliviado, o ministro procurou o governador e contou-lhe a 

solução. O governador então ligou para o deputado federal, 

que ficou muito satisfeito. Falou com o deputado estadual, 

que, na mesma hora, contou tudo para o prefeito. O prefeito 

mandou chamar o vereador e mostrou-lhe que a solução já 

tinha sido encontrada. 

 

O vereador foi até a delegacia e disse a providência ao 

delegado. O delegado, contente com aquilo, chamou o guarda 

e expôs a solução do problema. O guarda, na mesma hora, 

voltou para a casa do pai do Xexéu e, depois de aceitar um 

café, relatou-lhe satisfeito que o problema estava resolvido. 

 

O pai do Xexéu ficou alegríssimo e chamou o filho. 

 

Depois de ouvir tudo, o menino arregalou os olhos: 

 

- Aquele problema? Ora, papai, a gente já resolveu há muito 

tempo! 

PEDRO BANDEIRA 

Autor deste conto, é escritor. Ganhou o Prêmio Jabuti na categoria 

Melhor Livro Infantil em 1986 com O Fantástico Mistério de 

Feiurinha (Ed. FTD). 

Ilustração: Pedro Melo 
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Um único texto, vários sentidos 

Sem o peso da obrigação, a leitura de obras 

literárias na escola permite a crianças e jovens 

construir significados e estabelecer relações 

 
JOÃO LUÍS CECCANTINI, 

  

professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), campus 

de Assis, e pesquisador nas áreas de literatura e leitura. 

Um conto divertido, um poema delicado e uma crônica 

saborosa concentram, na sua simplicidade, princípios 

fundamentais para uma eficiente formação de leitores. Esse 

trabalho consiste em escolher textos literários de boa 

qualidade - que estimulem a subjetividade dos alunos - e criar, 

em meio à rotina das atividades escolares, rodas de leitura que 

procurem fugir de uma abordagem utilitária da literatura. 

 

Hoje, no âmbito da teoria e da discussão das práticas de 

leitura, há um consenso sobre a formação de leitores: o de que 

a literatura propicia uma experiência ímpar, rica e 

fundamental para o desenvolvimento intelectual, emocional e 

linguístico de crianças e jovens. A leitura de textos de boa 



qualidade estética, independentemente de quaisquer atividades 

escolares que se pretenda a ela associar, deve ser valorizada 

em si e ocupar uma posição central no projeto pedagógico. 

Criam-se, assim, condições para a profunda identificação do 

leitor com a obra, o que atende a uma necessidade universal 

de ficção e fantasia e permite as mais variadas projeções com 

personagens, situações ou atmosferas. Isso se dá de modo 

muito peculiar, diferentemente do que se passa com a leitura 

do texto informativo, que desenvolve outras competências. 

 

Quando o aluno lê um bom texto literário, passa por uma 

experiência particular, que impulsiona a imaginação e permite 

que vivencie situações que o dia a dia raramente permitiria. 

Outro trunfo da prática é a possibilidade de superar o 

fragmentarismo da vida cotidiana (e das atividades de algumas 

escolas, como a análise da palavra solta e da frase isolada), 

mergulhando num processo intenso de construção de sentidos 

e de relações. Tal processo é impregnado de unidade e coesão, 

aspectos que estão na base de uma obra literária de fôlego. 

 

Ter como objetivo central a construção de sentidos não 

representa pouco. Ao contrário, significa, talvez, atacar o 

cerne dos problemas hoje enfrentados pela instituição escolar. 

O célebre psicólogo austríaco Bruno Bettelheim (1903-1990) 

alertava para a necessidade da "luta pelo significado" e para o 

papel que a literatura pode desempenhar nessa empreitada na 

obra A Psicanálise dos Contos de Fadas (Ed. Paz e Terra): "A 

tarefa mais importante e também mais difícil na criação de 

uma criança é ajudá-la a encontrar significado na vida. Muitas 

experiências são necessárias para se chegar a isso. A criança, à 



medida que se desenvolve, deve aprender passo a passo a se 

entender melhor; com isto torna-se mais capaz de entender os 

outros, e eventualmente pode se relacionar com eles". 

 

Dar um peso significativo ao texto literário no trabalho com a 

leitura na escola, numa perspectiva que não seja meramente 

tarefeira, favorece para que a criança se torne um jovem de 

comportamento leitor ativo e para que ele, por sua vez, se 

transforme num adulto leitor perene, aquele que não abandona 

a leitura tão logo se veja fora dos muros da escola e encontra 

na literatura múltiplos sentidos para a vida. 

 

Para desencadear esse processo, é necessário que o professor 

seja ou deseje ser, ele mesmo, um leitor voraz e apaixonado, 

capaz de identificar bons livros, torná-los acessíveis e 

transformá-los em objeto do desejo. 

 

Foto: Arquivo pessoal 

 
 
 
 


