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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca compreender os sentidos que as crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental da escola pública municipal da comunidade do Bichinho, da cidade de 

Prados/MG, constroem para a leitura da palavramundo a partir de uma proposta de 

Alfabetização Emancipadora mediada pelo Artesanato como quefazer em Cultura Popular. 

Fundamentada pelo referencial teórico-metodológico da filosofia da linguagem de Mikhail 

Bakhtin e da pedagogia crítica de Paulo Freire discute os conceitos de Cultura Popular, 

Artesanato e Alfabetização Emancipadora. O Artesanato, expressão potente da identidade 

cultural da comunidade do Bichinho, é destacado como contextura para uma prática educativa 

emancipadora. Toda a composição metodológica, baseada na tríade diálogo, sentidos e temas 

geradores, pautou-se pela proposição colaborativa, entre a pesquisadora e a professora regente 

da turma pesquisada, de oficinas de Artesanato e Alfabetização, denominadas Círculos de 

“Artesanar”, através de cinco temas geradores: “Quem estou sendo?”, “Ser do Bichinho”, 

“Ser Mineiro”, “Ser Brasileiro” e “ O que vou ser quando crescer?”, com a presença de alguns 

moradores-artesãos da comunidade do Bichinho juntamente com uma co-pesquisadora, para 

que as crianças pudessem expressar, (re)significar e (re)ler o mundo e a palavra a partir do 

próprio contexto. Os Círculos de “Artesanar” se constituem por atividades dialógicas e 

práticas de Alfabetização que valorizam a Cultura Popular da comunidade e a identidade 

infantil através da produção de Artesanatos, o reconhecimento de palavras geradoras, 

unidades silábicas e a formação/leitura de novas palavras a partir de uma reflexão pautada 

pela visão micro e macro de mundo. Para expandir os sentidos foram realizadas entrevistas 

dialógicas com as crianças e com a professora, e uma exposição dos Artesanatos infantis. 

Desse movimento, geraram-se três categorias de análise que englobaram a construção da 

identidade infantil, os quefazeres éticos e estéticos e a leitura da palavramundo. As crianças 

realçaram seu modo próprio de estarem sendo no e com o mundo por meio da relação 

alteritária, da corporalidade, da imaginação, da pergunta, da curiosidade e dos tons emotivo-

volitivos. A produção dos Artesanatos pelas crianças refletiu e refratou atos responsáveis 

conjugados com boniteza por meio da ressignificação de cores e do dinamismo de suas ações 

e reflexões. A interação das crianças com as palavras geradoras, dispostas em fichas silábicas, 

permitiu a (re)leitura do mundo e da palavra de forma libertária, autêntica e humana. As 

palavras geradas destacaram a inteireza constituinte das crianças, perpetuando suas 

contrapalavras, suas responsividades, frente ao uso da linguagem, à curiosidade e à 

colaboração, instigando-as a serem gente e agente, em suas singularidades e coletividades. 

Desse modo, a pesquisa focalizou que não há como desenvolver um trabalho de Alfabetização 

Emancipadora sem a sagacidade da curiosidade, sem a relação constituinte com o outro e 

muito menos sem os sentimentos e a compreensão amorosa da vida. E isso evidencia que o 

vínculo entre Artesanato e Alfabetização fortalece o uso da linguagem e anuncia 

possibilidades para “artesanar” utopias no cenário educacional em prol de uma educação mais 

humanizadora.  
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ABSTRACT 

 
This research intends to understand the meanings that children of the 1st year of Elementary 

School of a municipal public school in the community of Bichinho, in the city of Prados/MG, 

construct for the reading of the word from a proposal of a Emancipatory Literacy mediated by 

craft as a what-to-do in Popular Culture. Based on the theoretical-methodological framework 

of Mikhail Bakhtin‟s language philosophy and Paulo Freire‟s critical pedagogy, it discusses 

the concepts of Popular Culture, Craft and Emancipatory Literacy. The craft, a powerful 

expression of the cultural identity of Bichinho community, is highlighted as a context for an 

emancipatory educational practice. The entire methodological composition, based on the triad 

dialogue, senses and generating themes, was based on the collaborative proposition, between 

the researcher and the regent teacher of the group studied, of Craft and Literacy workshops, 

called “Circles of Crafting” by means of five themes: “Who am I being?”, “Being from 

Bichinho”, “Being a Mineiro”, “Being Brazilian” and “What will I be when I grow up?” - 

with the presence of some community residents together with a co-researcher, so that children 

could express, (re)signify and (re)read the world and the word from their context itself. The 

Circles of “Crafting” consist of dialogic activities and practices of Literacy that value the 

Popular Culture of the community and the infantile identity through the production of 

Handicrafts, the recognition of generating words, syllabic units and the formation / reading of 

new words from a reflection guided by the micro and macro world view. To expand the 

senses dialogic interviews with the children and the teacher were conducted, and also an 

exhibition of children's Crafts. From this movement, three categories of analysis were 

generated which included the construction of the children's identity, the ethical and aesthetic 

what-to-do and the reading of the world. The children emphasized their own way of being in 

and with the world through the alteritary relation, corporality, imagination, question, curiosity 

and emotive-volitional tones. The production of the crafts by the children reflected and 

refrained responsible acts conjugated with the beauty through the re-signification of colors 

and the dynamism of their actions and reflections. The interaction of the children with the 

generating words, arranged in syllabic tokens, allowed them the (re)reading of the world and 

the word in a libertarian, authentic and human form. The generated words highlighted the 

constituent integrity of children, perpetuating their counterwords, their responsiveness to the 

use of language, curiosity and collaboration, instigating them to be people and agents in their 

singularities and collectivities. Thus, this research has focused on how there is no way to 

develop Emancipatory Literacy work without the wit of curiosity, without the constituent 

relationship with the other, and without considering the feelings and the loving understanding 

of life And this shows that the link between Crafts and Literacy strengthens the use of 

language and announces possibilities to “craft” utopias on the educational scene in favor of a 

more humanizing education. 
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EU-PROFESSORA-PESQUISADORA: BORDADOS SOBRE MINHA VIDA E SOBRE 

A TEMÁTICA INVESTIGATIVA  

 

A consciência de si é consciência de um instante, porém 

atualiza-se permanentemente, pois vive atravessada pela 

experiência do tempo; o hoje se atualiza do ontem enquanto 

prepara o amanhã. 

Carlos Alberto Torres 

 

As palavras de Carlos Alberto Torres traduzem o que sinto ao “artesanar” o eu-

professora-pesquisadora. Este “artesanar” é um neologismo criado por mim com a pretensão 

de descortinar uma expressão referente ao fazer, ao produzir não só Artesanatos, mas tudo que 

envolve o ser e a vida. Assim, traçar o risco de meu caminho até o “hoje” me faz bordar o 

“ontem” – atualizando –, enquanto a agulha e a linha alinhavam cores para preparar o meu 

“amanhã”. “Atravessada pela experiência do tempo” que “atualiza-se permanentemente”, 

posso dizer que hoje sou mais que uma professora. Sou professora-pesquisadora. Venho 

bordando meu caminho com linhas coloridas que fazem seus pontos. As entradas da agulha e 

da linha podem trazer dor, desafios, medos, ao mesmo tempo em que trazem alegrias, 

realizações e esperanças. Aos pontos não permito que alguns se arrematem, pois posso 

rebordá-los. A linha encurtando não representa o fim, mas um recomeçar, um ponto outro, 

uma cor outra, um sentido outro para o bordado. Assim, essas linhas que me bordam revelam 

os pontos que foram historicamente traçados no decorrer de minha trajetória. Bordando esse 

percurso busco envolver-me com cada linha, cada cor, cada ponto que se misturaram, se 

confundiram, se entrelaçaram dialeticamente. Este movimento – “consciência de um instante” 

– me possibilita atualizar os acontecimentos que constroem minha história, ao mesmo tempo 

em que preparo o “inédito viável” 
1
. 

Essa transitividade de rememorar me fez perceber que o Artesanato e a Educação se 

alinhavam com minha contextura histórica. Bordados, fuxicos, artefatos em couro, crochê... 

Escola, ler, escrever, aprender, ensinar, pesquisar... 

 

Raízes artesanais: bordados do “eu” 

 

Nasci entremeada ao Artesanato. Este vem bordando o meu “eu”. Cresci vendo minha 

avó, meu pai e minha mãe “artesanando”. Assim, posso dizer que tenho raízes artesanais.  

                                                           
1
 Terminologia freiriana que expressa a possibilidade do futuro a ser construído. Práxis do possível. É a 

concretização de sonhos com análises críticas e ações coletivas. Uma coisa inédita, ainda não conhecida e vivida, 

mas sonhada, ou seja, sonho que pode tornar-se realidade.  
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Vó Dadade, minha avó paterna, foi uma bordadeira de “mão cheia”. Convivi com seus 

Artesanatos [roupinhas de bebê, lençóis, vestidos, toalhas todos bordados; caminhos de mesa, 

colchas de compor de fuxicos] por 26 anos, e, mais intensamente, quando meus pais, eu e meu 

irmão fomos morar em sua casa [nessa época eu tinha 8 anos]. Até tentei me aventurar por 

entre os bordados, mas, por mais paciência que Vó Dadade tivesse, eu não fazia os pontos 

bem. Optei apenas em observá-la, admirá-la. Suas mãos só pararam seu quefazer quando 

ficou doente e faleceu em 2011. Hoje uso com muito zelo o lençol, a tolha, o caminho de 

mesa “artesanado” por ela, os quais foram presenteados a mim. Guardo ainda um bordado 

inacabado para fazer um manto quando o bebê vier. O Artesanato de Vó Dadade se faz 

presença constante em mim e se imortaliza, nesta pesquisa, ao enfeitar e colorir a seção de 

dedicatória, de agradecimento, desta introdução e dos demais capítulos.  

Meu pai, Altamiro, sempre trabalhou com Artesanato em couro. Começou bem 

menino a trabalhar em uma selaria para ajudar minha avó que ficara viúva. Tempos depois, 

com um de seus irmãos formaram uma oficina e produziam bolsas e carteiras em couro. 

Posteriormente, e permanecendo até hoje, montou uma pequena selaria, onde quase todas as 

etapas artesanais para a produção de sela é ele mesmo quem faz, e conta com a ajuda de mais 

dois rapazes, sendo um deles meu primo Arthur, além da ajuda de meu irmão, Franz, à noite, 

depois que chega de seu emprego.  

Minha mãe, Cecília, faz crochê para “passar o tempo”, pois hoje ela é merendeira 

escolar. Gosta de fazer caminhos de mesa, tapetes, paninhos de pires e bandeja, bico para 

toalhas... com o intuito de ornamentar sua casa ou para presentear alguém. Teceu, 

recentemente, a palavra “Artesanato” para ornamentar o título de um dos capítulos desta 

pesquisa. Aprendeu o Artesanato em crochê ainda menina. Mas, antes de trabalhar como 

merendeira escolar se dedicava mais a este Artesanato, o qual lhe dava alguns lucros. Ela, 

também, me ensinou alguns pontos. Consegui fazer até uma rosinha de crochê! Mas também 

não “artesanei” muito bem.  

Mesmo envolvida e fascinada pelo Artesanato, as letras, as palavras, os livros me 

entrelaçaram para fazer um bordado outro em minha vida.  

 

Educação: cores para o bordado, “eu-professora” 

 

A Educação é um bordado de cores fortes, em minha história, com pontos arrematados 

e ainda a arrematar... 
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Posso dizer que minha trajetória educacional começa quando eu ainda não tinha idade 

de frequentar a escola. Minhas primas, Andreia, Ana Paula e Tia Lena, eram professoras e eu 

adorava ficar no meio delas, principalmente quando faziam seus planos de aulas. Elas sempre 

me davam alguma “tarefa” e eu ficava maravilhada com este universo do conhecimento. 

Chorava querendo ir à escola. Em meio a tantos choros, certo dia minha mãe pediu 

autorização à diretora da escola estadual para eu ir um dia na aula, e para meu contentamento, 

ela permitiu, apenas um dia, mas já foi suficiente para eu me deliciar no âmbito educacional! 

Lembro-me que meu pai confeccionou uma merendeira de couro para que eu pudesse levar 

nesse dia.  

Ah! E quando chegou realmente, o meu primeiro dia de aula, eu tinha 4 anos, foi 

esplêndido.  Lembro-me com carinho de todas minhas professoras. Guardo como recordação 

um caderno do antigo “pré de 6”, período em que me alfabetizei, e minha professora era Tia 

Lucrécia. Recordo que não pude ir à escola por certo período, pois estava com escarlatina
2
, e 

Tia Lucrécia me recebia em sua casa todos os dias para que eu não ficasse prejudicada nos 

estudos. Guardo com carinho em minha memória uma das atividades que fiz na casa de Tia 

Lucrécia: era uma atividade sobre a Lua, que envolvia a escrita e a leitura de palavras com a 

letra “L”. E desde, então, nunca me desliguei da Educação. 

Era chamada de “professorinha”, pois ajudava muitos alunos com dificuldades de 

aprendizagem. Ora minha casa, ora a casa de Vó Leni viravam uma “sala de aula”, cheia de 

colegas para ouvir minhas explicações e tirar suas dúvidas, quando isso não acontecia por 

telefone.  Acompanhei minha prima, Ana Cláudia, por quase todo o ensino Fundamental e 

Médio, ajudando-a com as tarefas, com os trabalhos e explicando os conteúdos que tinha mais 

dificuldade, indo a sua casa todos os dias. E também, quando cursava o Ensino Médio, dei 

aulas particulares para alunos com dificuldades no Ensino Fundamental, indo à casa dos 

mesmos.  

Então, em 2004, ingressei no curso Normal Superior oferecido pela UNIPAC – 

Universidade Presidente Antônio Carlos, o qual tinha uma unidade de ensino em minha 

cidade. Foi instigante conhecer mais de perto a Educação com sua história, sua política, sua 

legislação, pensadores e importantes educadores que me fascinaram e me fascinam até hoje, 

como Paulo Freire. A cada período do curso, ficava mais envolvida por esse universo 

educacional. Os estágios chegaram para comprovar o que eu realmente almejava. Formei-me 

em 2007.  

                                                           
2
 Doença infectocontagiosa aguda, que acomete especialmente as crianças em idade escolar, durante a primavera 

e provoca pequenas manchas vermelhas e confluentes na pele. 
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Nesse mesmo ano, iniciei minha primeira especialização em Psicopedagogia 

Institucional. Este era um curso semipresencial, oferecido pela Universidade Castelo Branco 

em parceria com o IESDE – Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino, com o polo em 

São João Del-rei. Esta especialização expandiu minhas reflexões sobre a Educação. 

No ano seguinte, fui contratada para lecionar para o 5º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal Monsenhor Assis, numa pequena escola do campo, pertencente à Rede 

Municipal de Ensino de Prados. Foi um momento único, no qual muitas emoções surgiram, 

desde o medo do novo até a realização de um sonho. Foi um momento prazeroso, mas muito 

difícil, ainda mais por conviver, em uma realidade muito carente, em todos os sentidos. Senti 

a Educação com o corpo, em ação e reflexão. 

De 2009 até 2012, lecionei na Escola Municipal Getúlio Silva da comunidade de 

Vitoriano Veloso, conhecida por Bichinho, também pertencente ao munícipio de Prados, 

respectivamente no 2º ano, 1º ano (ambos do Ensino Fundamental), 2º período da Educação 

Infantil e no 5º ano do Ensino Fundamental. Adquiri um carinho enorme por esta comunidade 

e pelas crianças de lá. Nesta escola, me senti verdadeiramente uma professora, o medo de 

antes se transformou e construí autonomia, criticidade, dinamicidade e muitas outras 

reflexões. 

Gosto muito de estudar, então, em 2010, dei início a outras duas especializações: 

Mídias na Educação e Educação Empreendedora, ambas à distância pela UFSJ – Universidade 

Federal de São João del-Rei. Foi durante estas especializações concomitantes com minha 

prática docente na escola da comunidade do Bichinho que me envolvi com a temática que 

entrelaça Artesanato e Alfabetização.  Meu trabalho de conclusão de curso Educação 

Empreendedora teve como objetivo entrevistar artesãos do Bichinho e professores sobre uma 

possível ligação entre Artesanato e Alfabetização, promovendo uma rede de cooperação. 

O interesse pelo mestrado começou a crescer em mim. Cursei a disciplina isolada 

“Formação de Professores e Prática Docente na Contemporaneidade” do mestrado em 

Educação da UFSJ, no segundo período de 2011. O docente responsável pela disciplina foi o 

saudoso professor Murilo Leal Cruz. Os textos e as discussões que a disciplina proporcionou 

foram muito pertinentes para que eu (re)pensasse minha prática docente e instigasse meu lado 

pesquisador.  

Durante os anos de 2013 e 2014, lecionei História, Geografia e Ciências nas turmas de 

5º ano da Escola Municipal Maestro Adhemar Campos Filho, escola central de minha 

pequena Prados. Foi uma oportunidade diferente, pois, até então, lecionava todas as 

disciplinas. Isso permitiu que eu aprofundasse meus conhecimentos sobre estas disciplinas, 
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pude olhar com outros olhos, olhos bem críticos, principalmente para a História, pois 

dedicava mais tempo na preparação das aulas e podia ler e estudar além daquilo posto no 

currículo.  Meu intuito era permitir que os alunos tivessem contato com a História para além 

de ver heróis e vilões, como, comumente, é dado nos livros didáticos.  

Em 2013, iniciei uma graduação à distância em Licenciatura em Filosofia pela UFSJ, 

com o intuito de conhecer mais de perto este campo, pois enquanto estudante do ensino médio 

não tive esta disciplina, e iniciei também mais outra especialização, também à distância em 

Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino Básico pela UFJF – Universidade 

Federal de Juiz de Fora. Aprender para mim é um vício, quanto mais eu estudo, mais eu quero 

estudar! Conclui a especialização no início de 2015. Hoje estou no oitavo período de 

Filosofia, e só estou conseguindo avançar no curso, porque consegui algumas dispensas de 

disciplinas, por isso optei em não trancar a matrícula do mesmo.  

No primeiro semestre de 2014, participei de grupos focais como sujeito da pesquisa 

“Com a palavra, o protagonista, professor!: confrontos e reconstruções do discurso 

pedagógico contemporâneo” coordenada pela professora doutora Bruna Sola da Silva Ramos. 

Até então ainda não tinha o conhecimento sobre Mikhail Bakhtin, e ao ouvir a professora 

Bruna citá-lo, fui pesquisá-lo, sumariamente. Os encontros para o grupo focal foram 

momentos de muita reflexão e aprendizagem que intensificaram o descortinar do meu “eu-

professora-pesquisadora”. A participação nessa pesquisa foi o acontecimento mais caloroso 

para aumentar a chama do desejo pelo mestrado.  

Então, preparei uma pré-projeto de pesquisa e com muita dedicação passei no processo 

seletivo para a Turma de 2015 do Mestrado em Educação da UFSJ.  

Assim, minha trajetória educacional ainda está só no começo, muito ainda deve ser 

bordado... 

 

Pesquisa: bordando um risco novo, o “eu-professora-pesquisadora” 

 

Ser professora e ser pesquisadora são linhas profundamente entrelaçadas. Confesso 

que não conhecia este entrelaçar em mim, mas assumo as mesmas conforme Paulo Freire 

enfatiza: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, recuperando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 32). 
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Com essa perspectiva de entrelaçar ensino e pesquisa, construí um anteprojeto de 

pesquisa com o intuito de investigar a relação entre Alfabetização e Artesanato, através do 

programa Mais Educação na escola da comunidade do Bichinho, a partir da perspectiva das 

teorias de Paulo Freire e Mikhail Bakhtin.  Apesar de não estar lecionando na escola dessa 

comunidade, meu interesse pela mesma não se perdeu, afinal, dos sete anos como professora 

quatro se passaram lá.   

O ingresso no Mestrado constituiu-se como um novo risco a ser bordado em minha 

história e ampliou ainda mais meu olhar sobre a Educação, sobre ser professora, sobre ser 

professora-pesquisadora.  

 Minha entrada no grupo de pesquisa GECDiP – Grupo de Estudos Críticos do 

Discurso Pedagógico
3
, expandiu ainda mais meus horizontes de professora-pesquisadora por 

meio do enfoque dado à obra de Paulo Freire e Mikhail Bakhtin. Através das reuniões 

semanais do grupo de pesquisa tive a oportunidade de estar em contato com novos 

conhecimentos, de estabelecer uma relação mais próxima com as teorias desses dois autores e 

construir pontos outros envolvendo minha temática de pesquisa – a qual ganhou outros 

direcionamentos frente à descontinuidade do programa Mais Educação na escola da 

comunidade do Bichinho. Conversas com minha orientadora também ressignificaram minha 

perspectiva investigativa.  

Nesse sentido, “artesano” a questão orientadora desta pesquisa: 

Quais sentidos as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental da escola pública 

municipal da comunidade do Bichinho constroem para a leitura da palavramundo a 

partir de uma proposta de Alfabetização Emancipadora mediada pelo Artesanato como 

quefazer em Cultura Popular? 

Dialeticamente, esta questão se alinhava e me move a algumas questões para o meu 

“artesanar” investigativo: 

1) Que leituras do mundo e que conhecimentos as crianças desenvolvem sobre si e sua 

história mediados pelo Artesanato como forma de Cultura Popular? 

2) Como o Artesanato contribui para a Alfabetização de crianças em uma perspectiva 

Emancipadora? 

3) Quais as palavras geradoras e como contribuem para o processo de Alfabetização? 

                                                           
3
 Grupo de pesquisa coordenado pela professora doutora Bruna Sola da Silva Ramos.  
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4) Que implicações a Alfabetização Emancipadora mediada pelo Artesanato, como Cultura 

Popular, trazem aos processos de desenvolvimento da criatividade, criticidade e da leitura da 

palavramundo das crianças? 

A partir dessas questões bordo minha pesquisa sob o risco do referencial teórico-

metodológico da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin e da pedagogia crítica de Paulo 

Freire. Assumo esses dois autores como interlocutores desta pesquisa para que se possa ser 

construída uma leitura da palavramundo, de aspecto teórico e prático, relacionando o 

Artesanato, forte expressão da Cultura Popular da comunidade do Bichinho/Prados-MG, à 

Alfabetização Emancipadora. Para Bakhtin, homem e linguagem têm existência histórica e 

social e fazem parte de um mesmo processo, um integrado ao outro, ou seja, através da 

palavra, o homem interage com o outro e com o mundo, dialogicamente. Para Freire, a 

Educação, para ser libertadora, crítica, radical e emancipatória, deve manter um constante 

diálogo cultural com a realidade, com o local, para depois se expandir e descortinar o global.  

Assim também devemos conceber a criança com sua linguagem em diálogo com sua 

Cultura para que possa expressar seus sentidos. Nesse sentido, Kramer ao afirmar que a 

criança é sujeito da Cultura, da história e do conhecimento, questiona: 

 

[...] é sujeito da pesquisa? Embora os estudos transcrevam seus relatos, elas 

permanecem ausentes, não podem se reconhecer no texto que é escrito sobre elas e 

suas histórias, não podem ler a escrita feita com base e a partir dos seus 

depoimentos. As crianças não aparecem como autoras dessas falas, ações ou 

produções. Permanecem ausentes (KRAMER, 2002, p. 51). 

 

Logo, em uma perspectiva contrária à crítica exposta por Kramer (2002), reconheço a 

criança como sujeito da pesquisa e pretendo fazer valerem suas falas, suas ações, sua 

produção cultural. Nesse sentido, pretendo destacar a produção simbólica das crianças, 

através do Artesanato, em uma perspectiva de um processo de Alfabetização Emancipadora, 

que seja um ato criador e crítico, ato político, com autonomia, libertação, conscientização, e 

principalmente, humanização.  

Para isso, contornando alguns percalços, alinhavo a metodologia com pontos através 

do que denomino Círculos de “Artesanar” com as crianças participantes da pesquisa, em que 

eu assumo o papel de pesquisadora-mediadora dos mesmos com colaboração da professora 

regente da turma. Nesse processo, conto com a presença de uma co-pesquisadora e também de 

alguns artesãos da comunidade mostrando um pouco de sua arte, de seu Artesanato. 

Em um movimento para fazer um bordado conciso que entrelace os eixos que 

envolvem a questão desta pesquisa, são apresentados três capítulos teóricos. Antes das 

reflexões teóricas, teci, em cada capítulo, um mapeamento sobre o contexto acadêmico 
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referente ao eixo a ser discutido no capítulo. Considero estes mapeamentos um movimento 

importante para conhecer estudos e pesquisas que já trataram desses eixos, com o intuito de 

descortinar alguns pontos convergentes, divergentes e diferentes desta dissertação. 

Com este “artesanar” no primeiro capítulo, partindo de uma breve conceituação sobre 

Cultura, chego a algumas considerações sobre Cultura Popular. Apresento a discussão sobre 

Cultura Popular destacando o que pensam, separadamente, Bakhtin e Freire sobre a mesma, e 

fecho o capítulo entretecendo relações entre os dois autores e apresentando o meu olhar sobre 

Cultura Popular. 

O segundo capítulo é esculpido dando destaque a uma das formas de expressar a 

Cultura Popular: o Artesanato. Nesse sentido, discuto sobre arte e estética em Bakhtin e 

Freire, teço uma breve contextualização do Artesanato. Assim, traço breves pontos sobre a 

história do Bichinho e como se deu a visibilidade da “arte das mãos” nesta comunidade. 

Reflito ainda sobre o Artesanato como produção simbólica e estética das crianças. Finalizo 

com minhas considerações sobre arte e estética, assumindo um posicionamento próprio sobre 

o Artesanato.  

Linguagem e Alfabetização são tecidas no terceiro capítulo. Apresento a Linguagem 

em Bakhtin e a Alfabetização em Freire, ambas em perspectiva Emancipadora. A partir dos 

conceitos de linguagem, alteridade, dialogismo, compreensão ativa, diálogo, palavras, 

palavras geradoras e conscientização destaco minha leitura da palavramundo defendendo a 

Alfabetização Emancipadora. Assim, arremato as discussões teóricas fazendo um 

entrelaçamento entre Cultura Popular, Artesanato e Alfabetização Emancipadora. 

No quarto capítulo, há o movimento de modelar o caminho metodológico de pesquisa, 

a partir de três categorias teóricas: diálogo, sentidos e temas geradores. Apresento o contexto 

investigativo, através do Plano Político Pedagógico. Descrevo o processo de planejamento de 

oficinas de Artesanato e Alfabetização – Círculos de “Artesanar” –, elaborados em 

colaboração com a professora regente da turma pesquisada. Apresento estes Círculos através 

de quadros com seus respectivos roteiros e algumas fotografias que germinam alguns sentidos 

sobre o desenvolvimento dos mesmos e sobre os próprios sujeitos. Ainda, situo os sujeitos da 

pesquisa por eles mesmos. Através destes movimentos, a continuidade da pesquisa me levará 

à compreensão dos dados.  

O quinto e último capítulo é construído com os (bor)dados na tentativa de 

compreender os sentidos que surgem do processo das leituras da palavra e do mundo pelas 

crianças. Busco estabelecer relações com as abordagens teóricas apresentadas nesta pesquisa 

em um entrelaçamento de palavras, imagens e sentidos. Para isso, “artesano” três categorias 
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de análise distintas, mas que se relacionam entre si, e se envolvem para uma práxis de 

Alfabetização Emancipadora, ao perpassarem pela construção da identidade infantil, pelos 

quefazeres éticos e estéticos e pela leitura da palavramundo.  

Nas considerações finais, procuro construir sentidos para o todo do trabalho ao tentar 

fazer alguns (des)arremates, evidenciando percepções do “eu-professora-pesquisadora”, 

valorizando os sentidos construídos pelas crianças e com o intuito de anunciar possibilidades 

e “artesanar” utopias para o cenário educacional. 

Então, os bordados desta dissertação se completam por meio do “hoje” que se atualiza 

do “ontem” enquanto anuncia o “amanhã”. O “amanhã”, o por vir, o “inédito viável” dão 

forças para o risco novo e vão bordando e dando cor ao “eu-professora-pesquisadora”.   
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1 QUEFAZER EM CULTURA POPULAR: RENASCER, LIBERTAR,  

“ARTESANAR” 

 

 
Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado, 

Para se esquecerem de colher.  

Sê sempre o mesmo. 

Sempre outro. Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo. 

Cecília Meireles 

 

Paradoxos. Contradições. A renovação, o renascimento para que aconteçam 

necessitam da destruição. É preciso ser grande, multiplicar, ver mais, semear tudo e não 

completar a colheita, ser sempre o mesmo e sempre o outro. Isso sugere um exercício consigo 

mesmo, ou seja, uma vivência diferente, libertadora, inacabada. Logo é preciso ir para 

“longe”, para o “alto”, mas ao mesmo tempo é preciso permanecer “dentro de tudo”, o que 

revela que afastar é essencial para se encontrar, se resgatar, se “artesanar”. A linguagem 

poética de Cecília Meireles me instiga a pensar a Cultura Popular em Mikhail Bakhtin e em 

Paulo Freire, em seu quefazer em relação à Educação, pois de forma lírica traz palavras que 

exalam sentidos marcantes nesta pesquisa.  

O que é este quefazer? Tarefa? Compromisso? Ocupação? Afazer? Trabalho? 

Ativismo? Imersa nas teorias de Bakhtin e de Freire, assumo o quefazer como tarefa, 

compromisso e trabalho fundante de um ato de (cri)ação, reflexão e responsividade. É o fazer 

dos homens, por isso mesmo, é a forma responsável e inconclusa de nos construirmos como 

gente e agente no e com o mundo. Práxis transformadora, carregada de ética, estética, política, 

teoria e prática, que se faz presença na história, à base do “não-álibi” da vida, intervindo e 

deixando uma marca única, singular e participativa na existência.  

Com este quefazer deixo um pouco de lado a leveza da poesia de Cecília Meireles. É 

um quefazer alegre, longe do puro fazer, que não deixa de se constituir em um quefazer sério, 

rigoroso, exigente, mas não opressor, autoritário e mecânico. Por isto, antes de tecer reflexões 

sobre um dos eixos que me move a pesquisar foi preciso ingressar no contexto acadêmico, 

mapear as pesquisas [teses, dissertações e periódicos científicos], conhecer o que já foi 

estudado sobre tal eixo.  
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Realizei as buscas dos estudos em dois locais
4
: Banco de Teses do Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
5
 e a Biblioteca 

Virtual SciELO
6
.  O resultado dessas buscas está apresentado nos seguintes quadros: 

 

Quadro 1 - Teses e Dissertações encontradas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES sobre o eixo Cultura 

Popular 

PALAVRAS E TERMOS PESQUISADOS TRABALHOS ENCONTRADOS 

Cultura Popular 270 

Cultura Popular e Educação 2 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 2 - Artigos encontrados no Banco de Dados do SciELO sobre o eixo Cultura Popular 

PALAVRAS E TERMOS PESQUISADOS TRABALHOS ENCONTRADOS 

Cultura Popular 84 

Cultura Popular e Educação Nenhum registro encontrado 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Diante dos estudos encontrados foi preciso selecioná-los. Quanto aos estudos 

encontrados estabeleci como critério para seleção aqueles que trouxessem alguma explicação 

sobre tal eixo, para que eu pudesse me apropriar melhor do conceito de Cultura Popular, 

assim como aqueles que possuíssem algum vínculo com a Educação. Dessa forma, os estudos 

selecionados estão apresentados na tabela a seguir para melhor visualização.  

 

Quadro 3 - Estudos Selecionados sobre o eixo Cultura Popular 

AUTOR/ANO TÍTULO INSTITUIÇÃO 
GÊNERO DO 

ESTUDO 
LOCAL 

DINELLY, Vanusa 

Miranda/2011 

Currículo e construção de 

identidades nas escolas 

rurais do município de Boa 

Vista do Ramos 

Universidade 

Federal do 

Amazonas 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

OLIVEIRA, Laercio 

Vitorino De Jesus/2011 

Memórias e Experiências: 

Aspectos Culturais 

Irrenunciáveis de 

Comunidades do Entorno da 

Laguna - 2000 À 2011 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

SANTOS, Robson 

Ruiter Mendonça/2011 

Cultura Popular e Educação: 

Cidadania e Identidade na 

Educação Básica 

Universidade 

Federal do 

Maranhão 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

CATENACCI, 

Vivian/2001 

Cultura Popular: Entre a 

Tradição e a Transformação 

São Paulo em 

Perspectiva 

 

Artigo SciELO 

BRANDÃO, Carlos 

Rodrigues/2009 

Vocação de criar: anotações 

sobre a cultura e as culturas 

populares 

Cadernos de 

Pesquisa 
Artigo SciELO 

LEMOS, Flávia 

Cristina Silveira/2007 

História, cultura e 

subjetividade: 

problematizações 

Revista do 

Departamento de 

Psicologia UFF 

Artigo SciELO 

                                                           
4
 As buscas, não só deste capítulo como também nos que se seguem, foram realizadas entre 15 de abril de 2015 á 

24 de junho do mesmo ano.  
5
 http://bancodeteses.capes.gov.br/  

6
 http://www.scielo.org/php/index.php 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8839&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8839&lng=en&nrm=iso
http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/php/index.php
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ORTIZ, Renato/2002 
As ciências sociais e a 

cultura 
Tempo Social Artigo SciELO 

ALVES, Elder Patrick 

Maia/ 2010 

Diversidade cultural, 

patrimônio cultural material 

e cultura popular: a Unesco 

e a construção de um 

universalismo global 

Sociedade e 

Estado 
Artigo SciELO 

FAVARO, Cleci 

Eulalia/2010 

Penélopes do século XX: a 

cultura popular revisitada 

História, Ciências, 

Saúde-

Manguinhos 

Artigo SciELO 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Esses estudos contribuíram para este capítulo e, em sua maioria, enriqueceram minha 

reflexão sobre Cultura Popular. E, assim, bordo este capítulo sob o risco de discussões 

teóricas bakhtinianas e freirianas. No entanto, inicialmente se faz necessário, escolher as 

primeiras linhas, as primeiras cores, os primeiros pontos; e estes instigam uma pequena 

tessitura reflexiva sobre o conceito Cultura.  

 

1.1 Cultura, o que é? Asas para voar... 

 

A maior riqueza do homem é sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como 

sou— eu não aceito [...]. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

Manoel de Barros 

 

O poeta pensa “renovar o homem” com “borboletas”. A meu ver, são “borboletas” 

bakhtinianas e freirianas que ao sofrerem metamorfose criam asas da renovação, da libertação 

e não da opressão, do criar, da invenção, do recriar, da consciência crítica, da autonomia, da 

reivindicação, do riso, do quefazer humano... asas para voar não apenas no mundo, mas com o 

mundo. Essa “incompletude” expressa na poética de Manoel de Barros dialoga com o que eu 

compreendo por Cultura. 

Todavia, conceituar Cultura não é uma tarefa fácil dada às suas divergências de 

significados, à sua polissemia, pois 

 

[...] desde o passado até os dias de hoje, há mais diferenças e divergências sobre os 

significados da cultura do que consensos e convergências. Novas críticas e releituras 

da cultura provêm tanto de antropólogos e outros cientistas europeus e norte-

americanos quanto de críticos sociais de nações antes colonizadas por europeus 

(BRANDÃO, 2009, p. 724). 

 

Nessa perspectiva, não é minha pretensão trazer inúmeros autores e seus conceitos 

para tecerem esta reflexão. Minha intenção é entretecer sentidos relacionados ao termo para 

que possa ser entrelaçado à Cultura Popular e daí haver uma interação coerente com minha 

questão de pesquisa.  
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Encontro em Bakhtin algumas palavras sobre o que é Cultura. O filósofo da linguagem 

diz que a Cultura possui forte relação com a história, com os fatos sociais de forma 

sistemática. Em outras palavras a Cultura está sempre nas fronteiras, no contato e nos 

processos do homem, nas mudanças sociais, em constante transformação (BAKHTIN, 2010).  

O Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso nos ajuda a refletir sobre o conceito 

bakhtiniano de Cultura quando nos diz que: 

 

Para Bakhtin, o homem constrói sua existência dentro das condições 

socioeconômicas objetivas de uma sociedade. Somente como membro de um grupo 

social, de uma classe social é que o indivíduo ascende a uma realidade histórica e a 

uma produtividade cultural. O nascimento físico não é uma condição suficiente para 

o homem ingressar na história, pois o animal também nasce fisicamente e não entra 

na história (GEGe, 2009, p. 27, grifos do autor). 

 

Dessa forma, Bakhtin (2010) nos fala que é necessário um segundo nascimento, um 

nascimento social, que se dá por meio do ingresso na Cultura, via linguagem, sendo este um 

fenômeno concreto e sistemático. Logo, a Cultura reflete e refrata o homem e suas relações 

dialógicas, ou seja, o homem e seus processos sociais encontram sentidos a partir do diálogo, 

a partir da interação verbal, a partir da linguagem.  Bakhtin (2010) sinaliza uma ligação forte 

da Cultura com a linguagem, pois a primeira estaria diretamente ligada à palavra, ao signo 

ideológico, à comunicação humana em si. Dessa forma, a Cultura nasce da produção da 

linguagem, da interação social.  

A palavra é muito importante para Bakhtin, pois para ele a palavra é um objeto da 

Cultura e detentora de memória. A palavra transmitida de um locutor a outro, de um contexto 

a outro, de uma coletividade a outra, de uma geração a outra recriada, reinterpretada, não 

permite à memória coletiva morrer. Sendo assim, a palavra, a memória coletiva para não se 

perder deve estar entre os sujeitos, entre os povos, em um constante diálogo, regenerando-se e 

participando de uma vida renovada (AMORIM, 2009). 

Nessa perspectiva, a palavra permite ao homem se inserir no mundo de forma vivaz, e 

a relacionar-se com o outro. Nesse movimento, o homem se faz produtor de Cultura. É a 

linguagem que faz do homem um ser social e da Cultura. Logo, “chega-se bem facilmente à 

conclusão de que não existe absolutamente nada na Cultura além da palavra, que toda a 

Cultura não é nada mais que um fenômeno da língua, que o sábio e o poeta em igual medida 

se relacionam somente com a palavra” (BAKTHIN, 2010, p. 45).  

Daí a Cultura está intimamente entrelaçada à vida concreta, à arte e à ciência, como 

nos diz Bakhitn: “Os três campos da atividade da Cultura humana – a ciência, a arte e a vida – 

só adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade” (2011, p. XXXIII). 
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E, continua mais adiante: “Arte e vida não são a mesma coisa, mas devem tornar-se algo 

singular em mim, na unidade da minha responsabilidade” (BAKHTIN, 2011, p. XXXIV). 

Dessa forma, a arte e a ciência devem trabalhar em favor da vida, pois devemos deixar nossa 

marca no mundo e assim fazemos através da produção da Cultura.  

Outra potente fonte de sentidos sobre Cultura encontro no educador Paulo Freire. Na 

concepção freiriana, Cultura é tudo o que resulta da ação humana sobre o que é natural, ou 

seja, a Cultura é o resultado da práxis, da ação-reflexão do homem no mundo e com o mundo. 

  
[...] o homem pode ser eminentemente interferidor. Sua ingerência, senão quando 

distorcida e acidentalmente, não lhe permite ser um simples expectador, a quem não 

fosse lícito interferir sobre a realidade para modificá-la. Herdando a experiência 

adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, 

respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, 

transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo – o da história e 

da cultura (FREIRE, 2014a, p. 58). 

 

Dessa forma, o sujeito, e não o objeto, que age intencionalmente com a natureza, em 

sua e com sua realidade, no mundo e com o mundo, é produtor de Cultura. Visto que a 

Cultura é o acrescentamento do homem, é o resultado de seu trabalho, de seu esforço criador e 

recriador. Assim, com a Cultura, o homem faz o mundo e a história (FREIRE, 2014a).  

Osowski (2010) conceitua o verbete Cultura sob a perspectiva freirerana. A autora nos 

fala que segundo Paulo Freire, 

 

fazer cultura implica aprender a expressar „uma permanente atitude crítica, único 

modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a 

atitude do simples ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua 

época‟. [...] Com isso, se reconhece como sujeito que, ao interferir e transformar os 

elementos que estão à sua disposição na natureza e no mundo que o rodeia, produz 

cultura, expressa de diferentes modos e com diferentes linguagens, humanizando 

aquilo que toca, quer pertencendo a uma cultura letrada ou iletrada (OSOWSKI, 

2010, p. 99). 

 

Nesse sentido, Freire nos proporciona um olhar crítico, político, mas, sobretudo, sem 

preconceitos, sem hierarquias para a Cultura, uma vez que todos os seres humanos interferem 

no mundo e com o mundo. E, assim, a Cultura é um fenômeno central para Freire, pois é de 

fundamental importância para seus processos educativos. É através dela que se inicia um 

diálogo significativo com a realidade do educando, desvelando o princípio para uma 

Educação libertadora. 

Para incrementar essa tessitura sobre Cultura, além de Bakhtin e Freire trago as 

reflexões de Carlos Rodrigues Brandão.  Segundo o autor (2009), a Cultura, vista de uma 

forma mais pragmática e material, realiza e representa o processo e os produtos do trabalho 

dos homens na transformação de uma natureza dada. Já em uma forma mais imaterial, a 
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Cultura se faz “na tessitura de sensações, saberes, sentidos, significados, sensibilidades e 

sociabilidades com que pessoas e grupos de pessoas atribuem socialmente palavras e ideias, 

visões e versões partilhadas ao que vivem, criam e fazem ao compartirem universos 

simbólicos que elas criam e de que vivem” (p. 717). Outra direção pensa que um trabalho 

cultural é aquele que os homens realizam entre eles, para eles e sobre eles mesmos.  

Nessa perspectiva, o autor assume que a Cultura é e está 

 

nos atos e nos fatos através dos quais nos apropriamos do mundo natural e o 

transformamos em um mundo humano, assim como nos gestos e nos feitos com que 

nos criamos a nós próprios ao passarmos de organismos biológicos a sujeitos 

sociais, ao criarmos socialmente nossos próprios mundos e ao dotá-los e a nós 

próprios – nossos diversos seres, nossas múltiplas vidas e nossos infinitos destinos – 

de algum sentido (BRANDÃO, 2009, p. 718). 

 

Isso implica que “ser o sujeito da história e ser o agente criador da cultura não são 

adjetivos qualificadores do homem. São seu substantivo” (BRANDÃO, 2002, p. 41). Dessa 

forma, para o autor, a Cultura é o mundo que o ser humano cria para aprender a viver. O 

homem é um ser da natureza, mas principalmente sujeito da Cultura, pois é diferente das 

demais espécies animais, visto que é naturalmente humano, já que é obrigado a aprender e 

precisa criar e recriar o mundo, transformando o ambiente natural e a si próprio. “A cultura é 

todo o mundo que transformamos da natureza, em nós e para nós” (BRANDÃO, 2009, p. 

718). E, pronuncia que: 

 

cultura é conviver com e dentro de um tecido de que somos e criamos, ao mesmo 

tempo, os fios, o pano, as cores, o desenho do bordado e o tecelão. Viver uma 

cultura é estabelecer em mim e com os meus outros a possibilidade do presente. A 

cultura configura o mapa da própria possiblidade da vida social.  Ela não é a 

economia e nem o poder em si mesmos, mas o cenário multifacetado e polissêmico 

em que uma coisa e a outra são possíveis. Ela consiste tanto de valores e imaginários 

que representam o patrimônio imaginário de um povo, quanto das negociações 

cotidianas através das quais cada um de nós e todos nós tornamos a vida social 

possível e significativa (BRANDÃO, 2002, p. 24).  

 

O autor argumenta que, nos dias atuais, falamos que a Cultura está “mais no que 

dizemos e em como nos dizemos palavras, ideias, símbolos e sentidos entre nós, para nós e a 

nosso respeito do que propriamente no que fazemos em nosso mundo ao nos organizarmos 

socialmente para viver nele e transformá-lo” (BRANDÃO, 2009, p. 718). “Mas o sentido do 

que fazemos ao agir em interações com nossos outros somente é compreensível mediante as 

culturas de que fazemos parte” (BRANDÃO, 2009, p. 719).  

Por isso que devemos compreender a Cultura como um entretecer de Culturas. “Uma 

pessoa qualquer, em seu ser culturalmente socializado, mesmo na infância, é, na qualidade de 

um ator social e de um autor cultural, uma experiência tornada individual da realização de 
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uma cultura, ou de um entretecer de culturas” (BRANDÃO, 2009, p. 719). O mesmo músico 

que compôs a música das catedrais compôs a música dos terreiros. Nesse sentido, as Culturas 

são híbridas, pois há uma forte influência de “povos” para as ditas Culturas eruditas.  Logo, é 

preciso reconhecer a pluralidade de Culturas. Assim, não há apenas uma Cultura, e como 

explica Brandão (2009, p. 720), “cada cultura só pode ser densamente compreendida de 

dentro para fora”. 

Dessa forma, a Cultura não pode ser vista apenas como a vida, a história e o domínio 

da natureza pelo homem. Nem como ela é vista através das diferenças na sociedade de classes 

ou como deveria ser para uma superação da desigualdade estrutural. 

  
A cultura se faz a si própria juízo de valor e, como cultura apropriada por diferentes 

interesses de domínio na sociedade desigual, ela se avalia com a negação concreta e 

histórica daquilo mesmo que deveria ser em termos universais e daquilo que poderá 

ainda vir a ser, em termos históricos (BRANDÃO, 2002, p. 46).  

 

Sendo assim, somos seres da natureza, ao mesmo tempo em que somos sujeitos da 

Cultura, porque aprendemos a viver, independente de classes sociais. Somos atores sociais e 

agentes culturais. “Sabemos que um pássaro voa com um par de asas, e nós com o inacabável 

das nossas ideias” (BRANDÃO, 2002, p. 19).  

Logo, ao entretecer os conceitos de Bakhtin, de Freire e de Brandão - que em 

contextos e palavras diferentes carregam semelhanças – me atrevo a “artesanar” o meu 

sentido sobre Cultura. A meu ver, Cultura é um ciclo de humanização, pois é um fenômeno, 

um processo que proporciona ao homem ser livre, ser humano, e só existe porque o homem 

vive e interage consigo, com os outros homens e com o mundo. Em outras palavras, a Cultura 

é um quefazer, nasce com o homem e o transforma em um ser social, em um ser cultural, em 

humano.  

A Cultura germina da linguagem (verbal e não verbal), do trabalho, dos movimentos, 

do criar e recriar, dos desejos, dos medos, dos sonhos, das singularidades e do coletivo, do 

errar e do aprender, consequentemente, instiga o homem a ser gente e agente, a ser mais, a ter 

asas para voar... 

E, como somos gentes e agentes ela não é estática, porque ela é vida, se modifica, se 

transforma, interage e voa. E, como cada um voa para um lugar diferente - o alto de uma 

montanha, a beira de uma praia, o galho de uma árvore, o telhado de uma casa, o deserto, uma 

cachoeira, uma plantação de milho, um simples jardim - não existe uma Cultura única e pura, 

melhor ou pior, maior ou menor.  
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No entanto, sabemos que há várias formas de nomeá-la, e cada uma tem o seu valor: 

Cultura letrada, Cultura iletrada, Cultura erudita, Cultura dominante, Cultura de massa, 

Cultura popular... Esta última é que me interessa e me instiga a pensar, a refletir, a voar, a 

pesquisar. 

 

1.2 E Cultura Popular? Quais asas para voar? 

 

Sempre ouvimos a expressão “Cultura Popular”, todavia nem sempre sabemos seu 

significado e sentido. O que é? Que sentidos há? Venho trazer sentidos advogados a este 

termo por alguns autores, a fim de buscar palavras alheias – principalmente sentidos dados 

por Mikhail Bakhtin e Paulo Freire – para descortinar a minha contrapalavra, fazer minha 

leitura do mundo, dar minha expressão, “artesanar” o meu sentido. 

Ortiz (2002) nos diz que a cultura popular é um conceito que nasce no século XVIII 

com o romantismo alemão. Já no século XIX é disseminada em vários países, principalmente 

pela ascensão do folclore. No entanto, o autor denuncia que a consideram apenas como restos 

do passado frente à modernização da sociedade. É o mesmo que acontece na América Latina, 

onde a Cultura Popular é vista como entrave à modernidade pelas classes dominantes. 

Abreu (2003) se refere à Cultura Popular como um dos conceitos mais contravertidos 

que a autora conhece, dada a sua adjetivação.  Popular se refere ao povo, pode ter sentidos 

positivos, quando diz que um músico alcançou um sucesso popular, e pode ter sentidos 

negativos, quando diz que o funk é popular. Para alguns, a Cultura Popular é o folclore e para 

outros é uma Cultura atrelada à diferença, à dominação. Para os profissionais da história é um 

conceito válido e útil, pois tem sua identidade e sua própria história que recuam ao século 

XVIII. O conceito de Cultura Popular esteve inicialmente subtendido ao conceito de folclore, 

que buscava resgatar a tradição e a permanência. Todavia, alguns sociólogos passaram a vê-lo 

no âmbito da modernização, da mudança social e das desigualdades sociais, criticando o viés 

folclorista. 

Ainda, segundo Abreu (2003), tais críticas repercutiram significados negativos, 

levando-a a ser vista de forma preconceituosa. Todavia, outra possiblidade é dada à Cultura 

Popular através dos historiadores que resgatam a história vista de baixo. Nesse sentido, 

surgiram termos como biculturidade que é o compartilhamento de Culturas entre povo e elite. 

Assim, atualmente, a Cultura Popular assume papel relevante sendo, ao mesmo tempo, 

próspera e híbrida e remetendo-se às lutas sociais e políticas mais amplas da sociedade. Dessa 



35 

  

forma, a autora afirma que Cultura Popular não é um conceito imutável e limitante, mas é um 

instrumento para auxiliar a pensar a realidade social e cultural, sempre multifacetada. 

Fressato (2009) afirma que é difícil defini-la pela polifonia dos termos que a compõem 

e apresenta a concepção de alguns pesquisadores: Cuche (apud Fressato, 2009) a considera 

como uma Cultura dominada, de Cultura de grupos subalternos sendo construída e 

reconstruída numa relação de dominação, mas não significa dizer que é alienada, é melhor 

admitir que a Cultura Popular está em constante relação com outras Culturas, numa 

resistência à dominação, manipulando de forma irônica as imposições culturais; Canclini 

(apud Fressato, 2009) revela que, com exceção de Bakhtin, o interesse científico pela Cultura 

Popular é recente, reflete que em muitos países da América Latina há uma hierarquia, onde a 

arte vale mais que o Artesanato, a Cultura escrita mais que a oral e essa Cultura Popular fica 

em lugar secundário e subordinado; Martin-Barbero (apud Fressato, 2009) destaca que ela se 

faz e refaz entre conservadorismo e rebeldia; Ortiz (apud Fressato, 2009) analisa que a 

Cultura Popular é considerada criação dos intelectuais que buscam compreender as tradições, 

investigando as propostas e métodos dos antiquários, dos românticos e dos folcloristas, sendo 

os dois últimos as matrizes para se pensar o popular e a considera importante para a formação 

da identidade nacional; Catenacci (apud Fressato, 2009) esclarece que a Cultura Popular é 

produto de um contexto e de um diálogo; tradição, povo e transformação, marcada pela 

heterogeneidade.  

Dessa forma, Fressato (2009) apresenta erros de alguns dos pesquisadores, citados por 

ele, sobre a conceituação de Cultura Popular. Um deles é idealizar a Cultura Popular brasileira 

como única e homogênea (típica dos centros urbanos do sudeste), desconsiderando a 

imensidão de nosso país com suas múltiplas representações. Outra questão problemática é 

considerá-la como criação apenas dos intelectuais, esvaziando o significado e sentido de 

populares. Sendo assim, o autor assume que a Cultura Popular é um espaço de processo e de 

resistência, hora aquiescendo, hora rebelando-se, e esta característica contraditória é 

importante para refleti-la em diversos contextos. 

Caldas (2004) compreende a Cultura Popular como um projeto político em alternativa 

a uma Cultura ornamental e elitista, contrapondo-se ao imperialismo. Campos (2011) 

apresenta sua conceituação no sentido plural, concebendo-a como forma de produzir 

conhecimento através de saberes populares. São os saberes imanentes do povo, que continuam 

vivos e estão em constante mudança, numa expressão única de saber-fazer. 

A Cultura Popular é heterogênea e multidisciplinar, logo é compreendida de forma 

diferente por determinados grupos, afirma Catenacci (2001). Destaca a perspectiva folclorista 
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e dos Centros de Cultura Popular, relacionando os conceitos tradição e transformação. 

Segundo Catenacci (2001), a concepção folclorista a aborda como tradição do saber do povo. 

Ocorre um distanciamento entre Cultura do povo e Cultura de elite. No Brasil, o folclore 

começa a ser visto como identidade nacional, prioritariamente como manifestação das classes 

rurais. Logo, como o Brasil passava por processo de urbanização, alguns intelectuais temiam 

a perda do folclore, pois consideravam que desapareciam os índios, os negros e só restaria 

uma raça mestiça, considerada branca. Isso reflete sobre o conceito popular que sempre esteve 

envolvido com a história dos excluídos. São várias as formas pelas quais o popular é 

apresentado: para os folcloristas se refere à tradição; para a indústria cultural, à popularidade e 

para o populismo [forma de governo], ao povo. Em contrapartida, os Centros de Cultura 

Popular
7
 a concebiam como uma força revolucionária que tem como missão transformar a 

sociedade. 

Por Cultura Popular, a Unesco – Organização das Nações Unidas Para Educação, a 

Ciência e a Cultura – entende que é, entre outras formas artístico-estéticas, a linguagem, a 

literatura, a música, a dança, os jogos, a mitologia, os rituais, os costumes, o Artesanato, a 

arquitetura e outras artes, não incorporando os meios de comunicação de massa, como fizeram 

os Estados Unidos e alguns países europeus. Muitas convenções e instrumentos jurídicos na 

área da Cultura no âmbito da Unesco atestam o elevado grau de preocupação normativa com o 

tema da Cultura, em seu sentido de diversidade e identidade. Assim, há um entrelaçamento 

mais legítimo entre Cultura tradicional popular e patrimônio cultural imaterial
8
 (ALVES, 

2010). 

Vemos, então, que a Cultura Popular não é estática, e sim, dinâmica, identidade, 

memória e luz. Seu destino é “sempre renascer das cinzas” (CHARTIER, 1995, p. 181 apud 

LEMOS, 2007, p. 64). Diante da nova realidade, ser reconstruída (ORTIZ, 2002). Por isso, 

renova-se a cada tempo e espaço, proporciona a multiplicidade de sentidos que renascem, se 

                                                           
7
Espaços amplos, nascidos do Movimento de Cultura Popular (serviço de natureza pedagógica, com o objetivo 

democrático de trabalhar com e para as classes populares), que abrigavam em si círculos de Cultura (espaços que 

dialogicamente se ensinava e se aprendia), bibliotecas populares, representações teatrais, atividades recreativas e 

esportivas. Ver Freire, Paulo. Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis. São Paulo: Paz e 

Terra, 2015, p. 174 -225. 
8
Entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – 

junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhe são associados – que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio imaterial. Este 

patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado por grupos em 

função de seu ambiente, de sua interação com a natureza, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 

contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e a criatividade humana. O patrimônio 

imaterial, como foi definido acima, se manifesta nos seguintes campos: a) tradições e expressões orais; incluindo 

o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial; b) expressões artísticas; c) práticas sociais, ritos e atos 

festivos; d) conhecimentos e práticas relacionadas à natureza e ao universo; d) técnicas artesanais tradicionais 

(UNESCO, 2003 apud ALVES, 2010). 
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libertam, se “artesanam” e são risos, são calores do amor, são expressões, são gestos, são 

vozes, são palavras, são Culturas, são povos, são homens humanos...  

Bakhtin e Freire me incentivam a refletir dessa forma e, por isto, eles tecem sentidos, 

cada um a sua maneira, valorizando a Cultura Popular. Para o primeiro a Cultura Popular é a 

forma de sermos sujeitos históricos ambivalentes, cômicos, mas verdadeiros e responsáveis 

que busca a transformação, a renovação da ordem vigente. Para o segundo, Cultura Popular 

também é a forma de sermos sujeitos históricos, mas sujeitos que se conscientizam 

politicamente através de uma Educação libertadora e crítica, que não se rendem à opressão, 

assim sendo possibilitados de interferir em nosso próprio condicionamento. Assim, Cultura 

Popular, para ambos, é a compreensão dialética de sujeitos ontologicamente humanos.  

 

1.3 Cultura Popular e(m) Bakhtin: Asas para Renascer 

 

Mikhail Bakhtin nos estimula a compreender Cultura Popular através de seu livro “A 

Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o Contexto de François Rabelais” 

(2013). Tal livro analisa a obra literária do francês Rabelais, sendo este considerado, por 

Bakhtin, como o mais democrático e popular autor do Renascimento, trazendo consigo a 

chave para iluminar a Cultura Popular, por meio do cômico.  

Neste livro, Bakhtin pesquisou além do problema da História, o povo e sua criação 

cultural, através da obra de Rabelais, a qual 

 

[...] analisou as particularidades da transição da Idade Média para o Renascimento. 

Nesta obra, ele se opôs àqueles que abordam o problema do caráter popular da 

Literatura e da Arte fora de toda referência à História, estudando o papel das 

tradições populares e do folclore na Idade Média. Neste livro, Bakhtin introduziu o 

conceito de cultura popular do riso e procurou mostrar que se deve escutar a voz do 

povo criador da história. Também neste livro, estudou a natureza da cultura 

carnavalesca, a festa que envolve todo mundo, criando possibilidades de um contato 

livre e familiar entre os homens, sem leis e sem medos (FREITAS, 2000, p. 123). 

 

De acordo com Kuschiner (1993), a Cultura Popular tem papel fundamental, para 

compreender uma obra literária, relacionando a prosa do autor com seu mundo. É assim que 

Bakhtin se aproxima de Rabelais, a fim de deliberar outra visão de mundo não oficial, outra 

Cultura, através de uma Cultura cômica popular, que faz parte de um repertório, de memória, 

da imaginação, já que esta é dotada de universalismo e liberdade. Logo, o filósofo russo 

apresenta um novo olhar específico da prosa e da atenção aos eventos do cotidiano. Em 

Rabelais, Bakhtin centraliza a carnavalização para expressar seus conceitos como 

multiplicidade de vozes, dialogia e inconclusividade, dando vida a suas ideias mais caras.  
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Assim, reconhece a Cultura Popular como algo negligenciado e tece como propósito a 

descontinuidade em relação a um discurso elitizador. Para Bakhtin, a Cultura Popular é a mais 

importante fonte de inspiração da produção literária, e dela que se tem uma sabedoria de 

múltiplas possibilidades.   

Santos (2011) disserta que no período Medieval, Bakhtin mostra a dualidade 

sagrado/profano. Os elementos das Culturas Populares europeias tinham tom contestador e 

subversivo indo contra a Cultura oficial, com o intuito de manifestar e transmitir a percepção 

carnavalesca do mundo. Já na Renascença, Bakhtin percebe a circularidade entre a Cultura 

oficial e a Cultura popular.  

Assim, Fressato (2009) afirma que o objetivo do filósofo da linguagem é revelar a 

unidade, o sentido e a natureza ideológica da Cultura Popular, a partir do conceito de 

circularidade cultural, vivenciado por Rabelais. Partindo do carnaval tem-se o riso como 

esperança popular num futuro melhor, numa nova verdade, onde o poder, a violência e a 

autoridade jamais se empregam. O riso, expressão por excelência da Cultura Popular, permitia 

ao homem sentir-se vitorioso sobre o que o oprimia, porque tudo o que era temível se tornava 

cômico. Sendo assim, Bakhtin defende a circularidade cultural, pois não há Cultura pura, e a 

Cultura Cômica Popular é dinâmica, característica que a faz interagir com a Cultura 

hegemônica, numa troca contínua.  

Nesse sentido, Bakhtin deixa claro que seu objetivo é focar a obra de Rabelais e não 

um trabalho específico sobre a Cultura Cômica Popular, pois 

 

a cultura cômica popular é infinita e, [...] extremamente heterogênea nas suas 

manifestações. Em relação a ela, nosso objetivo é puramente teórico e consiste em 

revelar a unidade, o sentido e a natureza ideológica e profunda dessa cultura, isto é, 

o seu valor como concepção de mundo e o seu valor estético. A melhor maneira de 

resolver o problema é transportar-se [...] à obra de Rabelais. Ela é sem dúvida 

insubstituível, quando se trata de penetrar na essência mais profunda da cultura 

cômica popular (BAKHTIN, 2013, p 50). 

 

Assim, a obra rabelaisiana “constitui-se uma enciclopédia da cultura popular” 

(BAKHTIN, 2013, p. 50), marcada pelo principio cômico liberador e renovador da 

carnavalização, festa carnavalesca imbuída do riso e do realismo grotesco. Em Bakhtin, a 

carnavalização é a transposição do espírito carnavalesco para a arte, para a literatura 

(FIORIN, 2006). Daí que só alçamos voo de compreensão sobre a Cultura Popular se 

compreendermos o sentido de carnaval, que, segundo Ponzio (2013), é central na análise 

bakhtiniana.  
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Bakhtin delineia que o carnaval visa “fecundar os diversos domínios da vida e da 

cultura” (2013, p. 30). Então, não é um espetáculo teatral, ou uma festa artística, pois se situa 

nas fronteiras entre a arte e a vida, isto é, é a própria vida. 

 

Na verdade, o carnaval ignora toda a distinção entre atores e espectadores. Também 

ignora o palco, mesmo na sua forma embrionária. Pois o palco teria destruído o 

carnaval (e inversamente, a destruição do palco teria destruído o espetáculo teatral). 

Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval pela 

sua própria natureza existe para todo o povo. Enquanto dura o carnaval, não se 

conhece outra vida senão a do carnaval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval 

não tem nenhuma fronteira espacial. Durante a realização da festa, só se pode viver 

de acordo com as suas leis, isto é, as leis da liberdade. O carnaval possui um caráter 

universal, é um estado peculiar do mundo: o seu renascimento e a sua renovação, 

dos quais participa cada indivíduo. Essa é a própria essência do carnaval, e os que 

participam dos festejos sentem-no intensamente. [...] durante o carnaval é a 

própria vida que representa e interpreta [...] uma outra forma livre da sua 

realização, isto é, o seu próprio renascimento e renovação sobre os melhores 

princípios. Aqui a forma efetiva da vida é ao mesmo tempo sua forma ideal 

ressuscitada (BAKHTIN, 2013, p. 06-07, grifos em itálico do autor, grifos em 

negrito meus).  

 

Nessa perspectiva, o carnaval para Bakhtin não corrobora com o carnaval que 

presenciamos atualmente – desfile de escolas de samba, trios elétricos, dias sem trabalho 

(FIORIN, 2006) e (GEGe, 2009). A festa analisada pelo filósofo russo põe a vida ao contrário 

e o mundo invertido. Há a suspensão de normas que organizam a vida social. Há a derrubada 

de hierarquias, do medo, da veneração, da piedade e da etiqueta. A desigualdade social e as 

formas de diferença de idades, de sexo são demolidas. As distâncias entre as pessoas são 

eliminadas. Reina o contato, os gestos e o discurso popular (FIORIN, 2006).  

 

Bakhtin considera o carnaval como festa popular universal que se passa no espaço 

público aberto das cidades (ruas, praças), como momento de libertação das relações 

hierárquicas de poder, êxtase do ser, rompimento de regras e tabus, sem privilégios e 

assimetrias, apontando para um tempo futuro incompleto, de renovações (GEGe, 

2009, p. 21). 

 

Amorim (2001) pronuncia que o carnaval é a forma da Cultura Popular da Idade 

Média para Bakhtin que, opondo-se à Cultura oficial anuncia abertura às diferentes línguas, à 

pluralidade de pontos de vista, à alteridade. A relação alteritária no carnaval é radical: é uma 

relação de metamorfose e não, apenas, de confronto ou de encontro.  Além da alteridade 

social que ocupa um lugar central no carnaval, há a alteridade cósmica, ou seja, a relação com 

outro do homem. Assim tem como uma das principais características a forma dupla e 

invertida de relação com o outro. E como princípio a metamorfose e o inacabamento.  
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Paula e Stafuzza (2010) pensam a noção de carnaval estudada por Bakhtin sob quatro 

elementos importantes – a Cultura, a linguagem, a festividade e a cronotopia
9
 do carnaval – e 

afirmam que: 

 

O filósofo russo estuda o carnaval como manifestação própria da cultura popular, do 

riso (jocoso, irreverente e sarcástico – irônico), a partir da obra de Rabelais, ainda 

que, em seu texto dialogue a noção da festa estudada como processo ritual vital [...] 

Essa celebração da vida ocorre como contraventora, em embate com a cultura dita 

erudita, séria. E a não oficialidade que caminha lado a lado com a oficialidade, para 

ir contra ela, mas sendo dela nascitura. O filósofo se centra na Europa 

(especificamente, na Itália e na França) para pensar o popular e o cômico como 

inversão de ordem cotidiana (a instituição resistente de um “mundo às avessas”) e 

como “conjunto do mundo em festa, do universo em festa”. Bakhtin tratou em seu 

estudo também da degradação da festa pela burguesia e disse que, mesmo 

“degenerada” (como foi em determinados períodos históricos), a festa, inclusive a 

privada, mantém sua raiz viva [...] a festividade prevalece, com sua tentativa de 

nivelamento social e suspensão do mundo obrigatório em prol do lazer, como forma 

de inversão momentânea da lógica do mundo (PAULA e STAFUZZA, 2010, p.132).  

 

Percebemos que o carnaval para Bakhtin é a festa da expressão do povo, que celebra a 

vida, que é contra as hierarquias, ou seja, “apresenta-se como cultura ambivalente – opositora 

do oprimido contra o opressor, não de maneira estanque, mas sim dialógica, circular” 

(PAULA e STAFUZZA, 2010, p. 133). É a inversão, o revés, o destronamento do mundo 

oficial, a desmitificação, conforme explicam Discini (2006) e Amorim (2001), sempre 

segundo Bakhtin, que a etimologia carnaval nas palavras alemãs Karth (comunidade dos 

deuses) e wal (morto) designaria a procissão dos deuses mortos, deuses destronados. Em 

outras palavras, seria a paródia, a zombaria do que é oficial, do que é erudito. 

  
Bakhtin viu no carnaval – entendendo não como uma festa específica, mas como 

todo um modo de apreender o mundo [...] – uma poderosa força vivificante e 

transformadora da vida cultural, dotada de uma vitalidade indestrutível, porque 

“nada absolutiza, apenas proclama a alegre relatividade de tudo” [...]. Ao viver o 

carnaval, podemos visualizar a possiblidade de outro mundo, de negar o atual e 

afirmar o possível (mesmo que isso ocorra apenas no limite dos dias festivos). 

Contudo, mais importante que a festa é o senso carnavalesco do mundo [...]. É este 

senso um poderoso instrumento contra qualquer monologização da existência 

humana; é ele que materializa a força cultural do riso: dessacraliza os discursos 

oficiais, os discursos da ordem e da hierarquia, os discursos do sério e do imutável 

(FARACO, 2009, p. 80, grifos do autor).  

 

Por isso, o carnaval é tempo alegre, não apenas porque destrona e derruba, mas porque 

faz renovar, já que é a “festa da mudança, do processo em que a vida contém a morte e vice-

versa” (FIORIN, 2006, p. 93). Assim, a morte é signo de sucessão, de renovação. “A morte é 

grávida de vida, o fim é sempre grávido de inícios” (AMORIM, 2001. p. 169). “A vitória 

                                                           
9
 Categoria bakhtiniana em que há a relação intrínseca entre tempo e espaço. Essa interligação fundamental da 

relação tempo-espacial é construída, em lugar coletivo, em diferentes perspectivas no âmbito literário.  
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sobre a morte não é absolutamente a sua eliminação abstrata, é ao mesmo tempo o seu 

destronamento, sua renovação, sua transformação em alegria” (BAKHTIN, 2013, p. 79).  

Assim, o cômico e o riso caracterizam a expressão da Cultura Popular, conforme 

explica Ponzio (2013, p. 109): “Bakhtin dá atenção particular à risada ritual e à festa popular, 

encontrando nessas a chave para a explicação de particulares imagens, motivos e gêneros da 

produção artística da cultura popular”. Essa alegria e descontração proporcionadas pelo riso, 

pela festa tinha um caráter social e ambivalente, ao que Bakhtin denominava de riso 

carnavalesco (PAULA e STAFUZZA, 2010).  

Daí, o riso carnavalesco não poder ser confundido com o riso negativo e crítico. A 

função do riso é antes de tudo a regeneração. É um riso pleno, positivo que afirma o 

movimento eterno. O riso exprime como o sério e muitas vezes melhor do que ele a verdade 

do mundo (AMORIM, 2001). A risada tem ação vivificadora (PONZIO, 2013) e está no lugar 

do temor, pois libera (DISCINI, 2006).  

Dessa forma, o sério era o oficial, o autoritário, a violência, o que trazia medo e 

intimidação. Contrariamente, o riso tinha uma relação essencial com a verdade popular não 

oficial, pois era a vitória sobre o “medo moral que acorrentava, oprimia e obscurecia a 

consciência do homem” (BAKHTIN, 2013, p. 78), então o riso libertava a consciência do 

homem, revelando um mundo novo. Em outras palavras o sério seria o poder, a hipocrisia, a 

opressão, ou seja, a Cultura séria oficial. Enquanto o riso, a vitória, a libertação, a revolução, a 

abertura para o novo e para o futuro constituíam a Cultura Cômica Popular.  

Percebemos que Bakhtin não despreza o sério, o oficial, mas indica que ele pode 

ganhar outra dimensão. O sério, o oficial pode usufruir do riso, do popular.  Paula e Stafuzza 

(2010) afirmam que esta característica carnavalesca está relacionada com a inversão do 

mundo a partir do que Bakhtin denomina realismo grotesco, corpo grotesco: “No mundo 

grotesco, a relatividade de tudo que existe é sempre alegre, o grotesco está impregnado da 

alegria da mudança e das transformações” (BAKHTIN, 2013, p. 42).  

O traço principal do corpo grotesco é o avesso, as permutações, o contrário do corpo e 

da estatuária estética padrão. O corpo não é pronto e acabado, é aberto ao mundo e mostra a 

ambivalência, a morte e a vida, a plena satisfação das necessidades naturais (GEGe, 2009) e 

(FIORIN, 2006). No sistema de imagens grotescas a morte não é a negação da vida, ou seja, a 

morte é uma entidade da vida que condiciona a renovação e o rejuvenescimento, é o 

nascimento, a luz, sendo na verdade a vida do grande corpo popular (BAKHTIN, 2013). 

O grotesco reporta aos processos subversores da ordem social, política ou artística. 

Além das modalidades transgressoras possui uma ambivalência acentuada, proporcionando 
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um papel de destaque nas festividades populares do carnaval que “se diluía ou naufragava no 

corpo amorfo das massas” (CAÑIZAL, 2006, p. 245). 

Segundo Bakhtin (2013), o grotesco não é estático, posto que se esforça para exprimir 

o devir, o crescimento, o inacabamento perpétuo. É ao mesmo tempo o que parte e o que 

chega, o que morre e o que nasce, dois corpos em um, a germinação, a morte prenhe, o nascer 

de novo. O grotesco é um mundo bicorporal. Nesse sentido, esse movimento do corpo é um 

movimento no tempo, “garantido pelo nascimento de gerações incessantemente renovadas” 

(p. 322, grifos do autor). “Regenerando-se, a vida não se repete, ela aperfeiçoa-se” (p. 356), 

ou seja, não é a repetição do corpo biológico, mas do “corpo histórico da humanidade em 

progresso” (p. 322. grifos do autor). Assim, Bakhtin (2013, p. 322) conclui que “na 

concepção grotesca do corpo nasceu e tomou forma um novo sentimento histórico, concreto e 

realista, que não é a ideia abstrata dos tempos futuros, mas a sensação viva que cada ser 

humano tem, de fazer parte do povo imortal, criador da história”. 

Logo, Bakhtin busca na carnavalização, com o riso e o grotesco, valorizar não apenas 

uma Cultura. Ele focaliza a coexistência de Culturas, em que a Cultura Popular pode 

enriquecer a Cultura dita oficial. É a Cultura Popular ganhando destaque na história. É o povo 

criador da história, que ganha asas para sempre renascer...   

Notamos que, apesar de Bakhtin se referir à Cultura Popular da Idade Média e do 

Renascimento, a carnavalização é um conceito que se faz atual, já que regenera e renova. É o 

que Discini (2006, p. 90) constata ao afirmar “que a carnavalização é categoria que pode ser 

depreendida e analisada nos textos de qualquer época”.  Nos textos, na arte, na Cultura, na 

vida. Pois, “o carnaval da vida não para. Jamais se completa ou acaba. Seu término é sempre 

centelha de vida (humanamente divina). Vida que dele brota e in-dependente dele, vive. Re-

nasce [...] a vida a desfilar, carnavalizar sempre” (PAULA e STAFUZZA, 2010, p. 146).  

 

1.4 Cultura Popular e(m) Freire: Asas para Libertar 

 

Paulo Freire não escreveu um livro específico sobre Cultura Popular como fez 

Bakhtin. Todavia, encontramos muitos sentidos que nos levam a compreendê-la no contexto 

geral de sua obra. A ideia de Cultura e de Cultura Popular é potente em Freire, e é pressuposto 

fundante de todo seu pensamento.  

Costa (2012), Maciel (2011), Peroza (2012), Catenacci (2011), Gonzales (2011), 

Abreu (2003), Borges (2012), Caldas (2004) e Brandão (2009) reconhecem a efervescência da 
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Cultura Popular no Brasil a partir dos anos 1950/1960 e a forte ligação ao pensamento de 

Paulo Freire.  

Embora Paulo Freire defendesse as “características dessa Cultura a que denominamos 

Popular” (FREIRE e NOGUEIRA, 1989, p.46), Freire, comumente, não adjetivava a Cultura 

como popular, pois para ele todos os Povos têm Cultura 

 

porque trabalham, porque transformam o mundo e, ao transformá-lo, se 

transformam. 

A dança do Povo é cultura. 

A música do Povo é cultura, como cultura é também a forma como o Povo cultiva a 

terra. Cultura é também a maneira que o Povo tem de andar, de sorrir, de falar, de 

cantar, enquanto trabalha. 

O calulu
10

 é cultura como a maneira de fazer o calulu é cultura, como cultura é gosto 

das comidas.  

Cultura são os instrumentos que o Povo usa para produzir. Cultura é a forma como o 

Povo entende e expressa o seu mundo e como o Povo se compreende nas suas 

relações com o seu mundo. Cultura é o tambor que soa pela noite adentro. Cultura é 

o ritmo do tambor. Cultura é o gingar dos corpos do Povo ao ritmo dos tambores 

(FREIRE, 2001a, p.75-76).  

 

Percebemos que Freire não nega nenhuma forma de Cultura e assume a valorização da 

Cultura de todos os povos, “o jeito de ser da cultura popular” (FREIRE e NOGUEIRA, 1989, 

p. 49). Há uma estética de Cultura Popular valorizada e uma forma de pensar a Cultura em 

uma perspectiva crítica e criadora. Para ele não há hierarquia entre a Cultura do opressor ou 

Cultura do oprimido, Cultura do colonizador ou Cultura do colonizado, Cultura dita erudita, 

ou Cultura dita popular, Cultura do letrado ou Cultura do iletrado. Freire valoriza todas as 

formas de “artesanar” Culturas. 

  

O homem, afinal, no mundo e com o mundo. O seu papel de sujeito e não de mero 

permanente objeto. [...] Descobrir-se-ia, criticamente, como fazedor desse mundo da 

cultura. [...]  

Descobriria que tanto é cultura o boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do 

povo, como cultura também é a obra de um grande escultor, de um grande pintor, de 

um grande místico, ou de um pensador. 

Que cultura é a poesia dos poetas letrados de seu país como também a poesia de seu 

cancioneiro popular. Que cultura é toda a criação humana (FREIRE, 2014a, p. 143). 

 

Todos os povos, incluindo todo o homem, toda mulher e todas as crianças, são 

produtores de Cultura, pois aram a terra, trabalham a madeira, trabalham o barro, produzem 

um texto literário, esculpem uma escultura, preparam uma comida, pintam um quadro, tocam 

uma música, criam jogos, (re)descobrem brincadeiras... Enfim, constroem o mundo.  

 Paulo Freire assume todos os homens como sujeitos críticos que criam e recriam a 

vida, transformam o mundo, “artesanam” a si mesmos, letrados ou iletrados, manifestando 

                                                           
10

 Um prato à base do azeite de dendê. Pode ser feito com galinha, peixe ou carne bovina.  
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seus modos de vida e de expressão, sendo os principais participantes e não meros 

observadores. Nesse sentido, Freire reflete sobre a tradição oral da Cultura Popular. 

 

Nossa cultura popular é de tradição oral. Essa memória social se conhece a si mesma 

desde uma estrutura oral. Nós intelectuais formamo-nos dentro de uma ruptura com 

essa tradição; sobretudo o intelectual latino-americano: somos faladores, mais 

telefonamos do que escrevemos cartas e, no entanto, nos rodeamos de livros e 

textos. E essa nossa cultura de ênfase gráfica (livresca) é, muitas vezes, superposição 

sobre a oralidade dos grupos populares. Quando a gente, intelectuais, se soma à 

oralidade cultural do povo é importante não esquecer que há diferentes modalidades 

do conhecimento; são, também, diferentes usos da corporalidade. Eu tenho notado, 

tenho algumas vezes percebido que nos encontros ou seminários por Brasil afora há 

pessoas cuja expressão de entendimento é um “simples” toque de afeto, de 

reconhecimento. Ora, há aí um procedimento cognoscente. Muitas vezes não 

percebemos e não logramos nos somar a esses momentos de proceder 

epistemológicos; é nesse momento que nós, intelectuais de formação acadêmica, 

corremos o risco de superposição. Nós impomos demais e entendemos de menos 

(FREIRE e NOGUEIRA, 1989, p. 29). 

 

Dessa maneira, não deve haver superposição de uma dada Cultura à outra. Pelo 

contrário, é a democratização da Cultura, a qual todos os povos constroem sua identidade 

cultural, possuem uma história e fazem parte da mesma, dizendo, lendo e escrevendo o 

mundo. Assim, “vivemos e interagimos na e através da cultura objetivamente criada por nós” 

(BRANDÃO, 2010a, p. 100), pois não há homem sem Cultura e o contrário também é 

verdadeiro, não há Cultura sem homens.  

 

[...] a cultura era entendida também dentro de movimentos e relações sociais dos 

homens. Na verdade, foi uma ampliação: cultura não seria entendida apenas como 

aquilo que está condenado dentro dos livros e dentro dos museus. Cultura seria, 

também, os gestos das pessoas se esforçando nos grupos e no trabalho. Cultura seria 

o que dá sentido nas relações humanas. E esse conceito foi necessário. Ele ajudou a 

inovar os caminhos de acesso ao conhecimento [...] foi o berço da educação popular 

[...] ela nascia da cultura que os movimentos populares usam e criam em suas lutas. 

[...] é uma noção que (ao mesmo tempo) educa e politiza as pessoas. (FREIRE e 

NOGUEIRA, 1989, p. 61-62, grifos dos autores). 

 

 Nesse contexto, o conceito, a ideia, o valor e o fundamento de Cultura reconhecido por 

Paulo Freire entrelaçam-se à Educação, à Educação Popular, pois “Paulo Freire, foi sempre 

um defensor da ideia de que existe uma dimensão política na cultura e, portanto, na educação” 

(BRANDÃO, 2010a, p. 101). Sobre a dimensão política, nos diz Freire (1987): “então 

conscientizar é politizar. E a cultura popular se traduz por política popular; não há cultura do 

Povo, sem política do Povo” (p.21). E isso era vivenciado dentro dos Movimentos de Cultura 

Popular, proposta ousada e renovadora dos anos 1950 e 1960, nos quais 

 

se buscava uma reviravolta da atuação e cultura populares. Buscava-se reverter a 

educação. [...] Buscava-se criar formas de educação que não fossem domesticadoras 

da Cultura Popular. Tentava-se reinventar a escola: não haveria alunos silenciados, 
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nem haveria gestos sufocados, nem haveria pessoas excluídas (FREIRE e 

NOGUEIRA, 1989, p. 60).  

 

Tais preceitos se situam dentre os princípios desses movimentos enfatizando uma 

Educação libertadora e conscientizadora. É por isto, que quando relacionamos Cultura 

Popular e Paulo Freire é impossível não citarmos os Movimentos de Cultura Popular.  

De acordo com Costa (2012), o contato de Freire com a Cultura Popular se deu quando 

ele já era professor da Universidade de Recife. Esse contato se deu em favor dos Movimentos 

de Cultura Popular, os quais seriam capazes “de provocar o povo a se conscientizar de seu 

papel histórico e mobilizar-se politicamente” (p. 06). 

Tais movimentos transitavam as ideias de Freire, sobre conscientização, entre o 

humanismo cristão e as posições revolucionárias, e os entendiam como uma “visão 

pedagógica da cultura” (FREIRE e NOGUEIRA, 1989, p. 63). Assim, podemos identificar 

características populares no próprio material freiriano elaborado para os movimentos. 

 

[...] a proposta dos Movimentos de Cultura Popular (MCPs) dos cinco primeiros 

anos da década de 1960 subverte o seu significado original. E as palavras e as ideias 

de Paulo Freire terão então um lugar essencial. A Cultura Popular deixa de ser um 

conceito científico herdado pelos cientistas sociais dos diferentes estudiosos das 

“tradições populares” para tornar-se a palavra-chave de um aberto e múltiplo projeto 

político de transformação social a partir das próprias culturas dos trabalhadores e 

outros atores sociais e populares (BRANDÃO, 2010b, p. 103). 

 

 Esses movimentos vão além de democratizar a Cultura das camadas populares, 

englobam a Educação de jovens e adultos, mas também não ficam apenas nisso. Esses 

movimentos instigam os homens a se libertarem da opressão, a desenvolverem sua 

consciência crítica, os convidam a um quefazer humano coletivo em uma dimensão política 

por meio da própria Cultura, em que objetivismo e subjetivismo não se dicotomizam, mas 

vivem em uma constante dialética. Assim, Freire e Nogueira (1989) enfatizam que os 

Movimentos Populares enriqueceram a compreensão sobre Educação, pois co-relacionaram 

Educação e transformação. Assim os autores concluem que “buscávamos re-ver e 

redimensionar a EDUCAÇÃO. Penso que ampliamos nosso entendimento sobre CULTURA” 

(p. 63).  

Dentro desses movimentos ganha destaque os Círculos de Cultura Popular, de cunho 

democrático, os quais permitiam a leitura do mundo e o reconhecimento de uma Cultura 

própria. “É o lugar onde se exercita o diálogo problematizador” (TORRES, 2014, p. 60).  

Assim, contradizia-se uma Educação tradicional, uma Educação bancária, e centralizava-se a 

humanização da Educação.  
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Os círculos de cultura ganham, nesse sentido, uma inesperada e inovadora dimensão 

dialógica. O reconhecimento de uma cultura local ganha forma pelas inúmeras 

experiências de diálogos entre pessoas e culturas. Desloca-se o eixo do educacional 

para o cultural. O ensinar e o aprender expressa agora valores culturais em uma 

espécie de tradição inovadora. Esse deslocamento permitia aos educandos mais do 

que a leitura da palavra em si mesma, permitia a leitura do mundo e o 

reconhecimento de uma cultura própria (MACIEL, 2011, p. 240). 

 

Peroza (2012) também tece a importância dos Círculos de Cultura, como um local de 

comunhão de aprendizado mútuo, de prática libertadora, de produção de conhecimento a 

partir de elementos da Cultura, de transformação, criação, recriação do mundo. Oliveira e 

Dominice (2014, p. 241) corroboram ao afirmar que os Círculos de Cultura eram estruturas 

bem mais flexíveis que uma sala de aula convencional e “funcionavam como contextos 

teóricos que permitem, aos participantes, um distanciamento crítico em relação ao seu meio 

concreto que é assim transformado em objeto de reflexão”.  

Todavia, a Cultura Popular não se restringia aos Círculos de Cultura. A Cultura 

Popular “artesana” também o ensino dentro de uma escola formal. É um movimento popular 

dentro de Culturas. Partindo dessa concepção, Freire e Nogueira (1989) dialogam sobre o 

papel do educador que opta por um trabalho pedagógico frente às crianças oriundas das 

camadas populares, que vivem em uma Cultura denominada como Popular. Esse profissional 

deve agir por amor e respeito, entender a natureza política de sua profissão, pois atua dentro 

de formas culturais diferentes, e não pode declarar que haja uma Cultura superior à outra. 

Então, discorrem: 

 

Ao fazer essa opção, ao se dar conta dessa opção pelas crianças das favelas, dos 

cortiços e das periferias isso não quer dizer que o(a) professor(a) declara guerra às 

crianças bem nutridas e bem vestidas. Não é isso! Fazer essa opção ao problema 

cultural das crianças marginalizadas não significa desprezar as crianças de classe 

média.  

Essa opção se definiu no interior dos olhares desse(a) professor(a). E vai ocorrendo 

uma criatividade direcionada, vai acontecendo uma série de procedimentos de 

melhor aproximação com o jeito de ser da cultura popular (FREIRE e NOGUEIRA, 

1989, p. 49).  

 

Sobre o papel do professor em meio à Cultura Popular, e os problemas que esta traz a 

estes profissionais, os autores dizem que é preciso competência para além do afeto pelas 

crianças de classes populares. Esta competência, imbuída de um discurso revolucionário, 

“vem acompanhada desse „estar molhado pela prática‟” (FREIRE e NOGUEIRA, 1989, p. 

50), em outras palavras, a prática traz a formação e uma certa competência.  Competência 

alimentada por uma valentia de seguir teimando, coragem, solidariedade e contentamento que 

compõem uma “sadia insanidade” (FREIRE e NOGUEIRA, 1989, p. 51, grifos do autor). 

Dessa forma, há uma característica dupla: o rigor e a satisfação. 
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É um trabalho sério, é trabalho competente; é também um trabalho contente, pois se 

conduz por caminhos de satisfação. [...] o trabalho educativo não vai mergulhar nas 

razões da tristeza, não vai se aprofundar nos porquês da carência e da exclusão 

sofridas. Isso não é suficiente. Penso que o melhor caminho passa pela invenção da 

alegria. Aquela satisfação que surge de um trabalho que desintimida. Aquele 

contentamento que brota do desabafo cultural é um contentamento pedagógico 

porque ele desentorpece. [...] Essa pessoa descobriu que trabalhar com a pobreza não 

é santificar os pobres; trabalhar opcionado pelos marginalizados não é baratear aos 

métodos de trabalho, nem é menosprezar a inteligência humana porque está molhada 

de pobreza e carências (FREIRE e NOGUEIRA, 1989, p. 52). 

 

Então, cabe ao professor, que equilibra seriedade e alegria, reconhecer e valorizar a 

Cultura Popular. Instigar nas crianças o real valor de sua própria Cultura. Respeitar a 

identidade cultural das crianças e suas visões de mundo presente na cultura. Cabe ao professor 

conscientizá-las de seu quefazer humano como agentes no mundo e com o mundo.  

Nesse sentido, a Cultura Popular faz com que os homens se afirmem como homens, 

como criadores de suas próprias histórias. Assim, a Cultura Popular não se trata de uma 

invasão cultural, pois vai em direção oposta: é um projeto de emancipação que coloca a crítica 

histórica da Cultura como ponto de partida e propõe um trabalho coletivo como história 

através da Cultura (BRANDÃO, 2010b). 

 

Segundo Paulo Freire, há um espaço concreto de luta política que se realiza no 

domínio da cultura. Uma luta popular que agindo através da própria cultura participa 

da criação de sua própria liberdade. [...] Portanto, a Cultura Popular compreende-se 

como prática de uma relação de compromissos entre movimentos de cultura popular 

e movimentos populares através de uma cultura. Define-se como o projeto de 

realização coletiva dessa prática, através daquilo que deve ser construído no e com a 

dimensão propriamente educativa da Cultura Popular (BRANDÃO, 2010b, p. 107). 

 

Cultura Popular é o próprio ato de ler o mundo, é a lente para ver a vida, o “artesanar” 

da transformação do mundo e da vida, com o mundo e com a vida, é o quefazer humano. 

Como o próprio nome diz, Cultura Popular é a Cultura do Povo e para o Povo. São as 

manifestações que o povo produz e das quais participa, surgindo de uma tradição ou de um 

costume, muitas vezes oral, sendo transmitida de geração para geração. Pode, ainda, ser 

descortinada entre um povo que a desconhecia, mesmo fazendo parte de sua essência, e por 

hora ser a identidade desse grupo social [como o caso do Bichinho/Prados-MG, conforme 

veremos no capítulo seguinte]. A “cultura popular reúne as formas mais „autênticas‟ das 

expressões e manifestações da identidade cultural de uma dada coletividade” (MINC – 

MINISTÉRIO DA CULTURA, 2006 apud ALVES, 2010, p. 548, grifos do autor).  

Logo, posso dizer, imersa na concepção freiriana, que a Cultura Popular é a vida, as 

vozes, as palavras, a linguagem, a memória, o humano dos homens, “alternativa de 

mobilização do povo e valorização da identidade nacional” (CALDAS, 2004, p. 01, grifo do 
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autor). Nesse sentido, a Cultura Popular é capaz de esculpir no povo consciência de seu papel 

histórico e político. “É a partir da Cultura Popular que o homem simples pode sair de uma 

condição acomodada e assumir uma postura transitiva e crítica sobre o mundo” (FREIRE, 

1979 apud COSTA, 2012, p. 07).  

Nesse sentido, a Cultura Popular interfere efetivamente em uma vida acomodada e 

alienada para buscar uma vida política, histórica e, acima de tudo, humana. É uma Cultura de 

atitude, de ação e reflexão, de formação de indivíduos capazes de engrandecer e desenvolver, 

não somente sua própria vida, mas também vidas alheias.  

Por tudo isso, em Paulo Freire, Cultura Popular permite a criação de asas. Asas para 

voar, asas da libertação... 

 

1.5 O meu olhar para a Cultura Popular: asas bakhtinianas e freirianas para 

“artesanar” 

 

Em Bakhtin, a Cultura Popular está relacionada ao cômico, à carnavalização da obra 

literária de François Rabelais na Idade Média e no Renascimento. Em Freire, a Cultura 

Popular está ligada à Educação, aos movimentos de Educação Popular. Assim, à primeira 

vista, não encontramos nenhuma linha em comum. Mas, mesmo em contextos diferentes, e 

formas diversas de analisar a Cultura Popular, podemos fazer um bordado coerente sobre os 

riscos traçados por estes dois autores.  

Ambos os autores, cada um à sua maneira, instigavam uma derrubada da ordem 

vigente, da Cultura dita oficial, das classes dominantes, das hierarquias. Defendiam a 

possibilidade de mudanças. Almejavam que o povo pudesse sair de sua situação acomodada, 

estática, amedrontada, oprimida. Valorizavam as expressões populares. Rejeitavam o 

mutismo. Almejavam um povo criador da própria história, capaz de exprimir seus 

sentimentos, suas artes, suas críticas, seus sentidos. Desejavam que o povo renascesse para a 

vida, para o mundo. Desejavam que o povo se libertasse das correntes da opressão.  

Como em Bakhtin, o riso anseia por completar e purificar o sério; em Freire, o sério e 

o contentamento também não se dicotomizam, pois devem ser assumidos como características 

essenciais de um professor envolto à Cultura Popular. Nesse sentido, há uma forte relação 

dialética entre o riso/sério bakhtinianos, e o oprimido/opressor freirianos. Enquanto o sério 

pode ser compreendido como o opressor, o riso sugere o oprimido. Portanto, o riso, assim 

como o oprimido, que se conscientiza, busca modificar a situação, busca a libertação de si e 

também do sério, consequentemente do opressor.  



49 

  

Para Bakhtin o caminho para tal era arquitetado sobre a carnavalização. 

 

O carnaval [...] liberava a consciência do domínio da concepção oficial, permitia 

lançar um olhar novo sobre o mundo; um olhar destituído de medo, de piedade, 

perfeitamente crítico, mas ao mesmo tempo positivo e não niilista, pois descobria o 

princípio material e generoso do mundo, o devir e a mudança, a força invencível e o 

triunfo eterno do novo, a imortalidade do povo (BAKHTIN, 2013, p. 239).  

 

Essa imortalidade do povo representa a força da Cultura Popular que não se desfaz, 

que nasce para o mundo, inacabada ao passo que os homens que a tecem estão em um 

constante vir a ser. Esses homens, ou melhor, esse povo, através do carnaval, consegue se 

libertar e assumir uma consciência crítica, além de deixar sua marca no tempo, na vida, na 

história.  

Paulo Freire tem o mesmo objetivo. Passa longe da carnavalização. O caminho que ele 

indica é superar a realidade injusta, é fazer valer a Cultura Popular, através de uma Educação 

política que estimule a luta pela mudança. Em outras palavras é a pedagogia libertadora. 

 

Uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora é trabalhar a 

legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta. É trabalhar a 

genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar, vale dizer, é trabalhar contra a 

força da ideologia fatalista dominante, que estimula a imobilidade dos oprimidos e 

sua acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores. É 

defender uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça 

de forma fria, mecânica e mentirosamente neutra (FREIRE, 2014b, p. 48). 

 

Outro ponto consoante entre esses autores é em relação ao renascimento. Bakhtin 

(2013, p. 247) afirma que “a morte é prenhe de um novo nascimento”. Freire (1997a, p. 27) 

aponta que o educador deve preparar a morte. Morte prenhe de vida. “O educador é alguém 

que vive a profunda significação da Páscoa”. Em outras palavras, assim como no carnaval a 

morte é uma nova vida, um educador libertador deve estar disposto a se renovar 

constantemente e também contribuir para que o outro encontre esta renovação. 

Nessa perspectiva, afirma Bakhtin (2013, p. 397):  

 

o corpo humano nasce, alimenta-se, cresce e regenera-se. O crescimento e a 

renovação são os motivos dominantes na figura do povo. O povo é a criança recém-

nascida amamentada, a árvore recém-plantada, o organismo convalescente que se 

regenera.  

 

Com esse intuito, Freire (2014c, p. 93) enfatiza que “toda destruição de algo tem que 

ser construção de algo”.  E conclui que “não há construção sem destruição” admitindo “um 

homem que quer morrer todo o dia para renascer todo dia” (p. 93).  

Assim também é a Cultura Popular: renasce sempre. Renasce para clarificar os 

homens da consciência opressora. Renasce para a participação do povo na sociedade. Renasce 
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para a criticidade. Renasce para a mudança. Renasce para as possibilidades novas. Renasce 

para a criação. Renasce para a humanização. Renasce para enriquecer outras Culturas. 

Renasce na e para a história no e com o mundo. Renasce para libertar e para rir.  

 Essas aproximações me instigam a pensar sobre Cultura Popular com olhos que 

renascem sempre.  Assim, posso dizer que Cultura Popular são as diversas manifestações que 

o povo cria, recria e expressa. É Cultura do povo, é Cultura para o povo, mas, acima de tudo, 

é Cultura para a vida. São manifestações de renovação, de libertação, de conscientização e de 

participação. É identidade. É a forma do povo deixar sua marca na história. É a forma do povo 

estar com o povo. É a forma do povo ser agente. É a forma do povo exalar sentidos. É a forma 

do povo buscar sua sobrevivência. É a linguagem e a voz do povo. É o riso do povo. É a 

leitura do mundo do povo. É o Artesanato, a literatura de cordel, as lendas, as festas 

folclóricas, as danças... É o caminho que o povo “artesana” para se tornarem homens 

incompletos, porque humanos.  

 A Cultura Popular analisada por Bakhtin nos permite voar com asas para renascer. 

Paulo Freire com sua Cultura Popular nos leva a voar com asas para libertar. Assumo as asas 

para renascer e as asas para libertar. Esse renascimento e essa libertação me instigam a 

perceber a Cultura Popular com minhas próprias asas. Assim, me vejo voar com asas para 

“artesanar”.  

  Voo sob sentidos múltiplos até o Artesanato que é uma potência de Cultura Popular. 

Renascer, libertar e “artesanar” são atos de (cri)ação, reflexão e responsividade do quefazer 

em Cultura Popular. Como há inúmeras formas de manifestação da Cultura Popular, o 

quefazer, nesta pesquisa, encontra sua assunção através do Artesanato. Quefazer em Cultura 

Popular, o Artesanato é assumido como expressão estética do povo, das mãos do povo, que 

enquanto tecem, esculpem, pintam, criam, refletem e deixam uma marca no evento único, 

singular e participativo da existência.  
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2                                                                     , QUEFAZER EM CULTURA POPULAR  

 

Veja que a mão humana é tremendamente cultural. Ela é 

fazedora, ela é sensibilidade, ela é visibilidade; a mão faz 

proposta, a mão idealiza, a mão pensa e ajeita. E eu faço 

ênfase nesses movimentos pelos quais o corpo humano vira 

corpo consciente. O corpo se transforma em corpo percebedor. 

E ele descreve, ele anota que, em sua transformação, a vida 

social está mudando também. O corpo age e, durante suas 

atitudes, ele desaninha de si e de suas relações o conhecimento 

sobre a vida. 

Paulo Freire e Adriano Nogueira 

 

Como quefazer em Cultura Popular, assumo as potencialidades da ação estética da 

“mão”, do Artesanato, na comunidade do Bichinho/Prados-MG. Minha posição frente ao 

Artesanato ganha fôlego com as palavras freirianas: em diálogo com Adriano Nogueira, Paulo 

Freire nos diz que nossas mãos são extremamente culturais. São mãos do quefazer dos 

sentidos, da arte, da vida. São mãos da práxis: “artesanam”, pensam, refletem, (re)significam, 

(re)criam e produzem Cultura. Mãos cognoscentes com atitudes estéticas e responsáveis. São 

também mãos infantis que “artesanam” sentidos, produzem Cultura e se inscrevem na vida. 

Potencialidades que Freire destaca para que percebamos que a mão e o trabalho que ela 

executa, a arte que cria não é inferior a qualquer outro, e sim potente, porque relaciona-se na 

vida e no mundo, com a vida e com o mundo.  

Contudo, não é somente Freire que me estimula pensar sobre o Artesanato. Bakhtin se 

faz muito presente. Os dois autores, com suas teorias singulares, entrelaçam sentidos culturais 

e estéticos, as quais dão visibilidade para eu perceber os movimentos e os gestos das mãos, 

com um colorido axiológico, capaz, não só de idealizar, mas acima de tudo, de tornar 

movimentos em atos cognoscentes, porque responsáveis. Movimentos estéticos que não só 

criam amorosamente com os movimentos-gestos das mãos, mas dão forma ativa, com o corpo 

inteiro o qual se inscreve na existência, carregado de tons emotivo-volitivos. Por isto, que o 

Artesanato é um quefazer, pois é a ação, a reflexão e a expressão culturais dos povos, das 

gentes.  

Apresento, neste capítulo, primeiramente, um mapeamento e um diálogo com as 

pesquisas que envolvem Artesanato. Traço uma breve conceituação sobre Arte - uma palavra 

que vem do latim ars, artis, ágere, significa agir, surge de nossos movimentos e atinge a alma 

em que Bakhtin e Freire me permitem construir sentidos estéticos como um ato responsável e 

um quefazer humano. A partir da estética em Bakhtim e em Freire, sou motivada a pensar o 

Artesanato, logo, traço um breve histórico sobre o Artesanato, e reflito sobre esta arte no 

Brasil. Construo uma reflexão que se detém em pensar o Artesanato como arte. Há, ainda, um 
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pouco do Artesanato no Bichinho, e penso na produção simbólica, através do Artesanato, em 

perspectiva de leitura do mundo de crianças. Por fim, teço meus sentidos sobre a “estética 

manual”, como forma de expressar a Cultura Popular, em relação à Educação.   

 

2.1 O que descortinam as pesquisas sobre Artesanato? 

 

Aqui, mapear os estudos que envolvem o Artesanato foi mais que um ato para 

compreendê-lo melhor. Foi essencial para descortinar se há ou não pesquisas que o 

entrelaçam à Educação. Foi preciso expandir o olhar e garimpar pesquisas sobre a Arte.  

As buscas por estudos acadêmicos foram realizadas novamente no Banco de Teses da 

CAPES, na Biblioteca Virtual SciELO, como também nas Reuniões Anuais e Regionais da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd
11

, e assim como 

nas Dissertações disponíveis do Programa de Pós Graduação em Educação – PPEDU – da 

UFSJ
12

,  conforme demonstrado nos quadros a seguir: 

 

Quadro 4 - Teses e Dissertações encontradas na CAPES sobre o eixo Artesanato 

PALAVRAS E TERMOS PESQUISADOS TRABALHOS ENCONTRADOS 

Artesanato 141 

Arte e Educação 40 

Cultura Popular e Artesanato Nenhum registro encontrado 

Artesanato e Educação Nenhum registro encontrado 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 5 - Artigos encontrados no SciELO sobre o eixo Artesanato 

PALAVRAS E TERMOS PESQUISADOS TRABALHOS ENCONTRADOS 

Artesanato 51 

Arte e Educação 2 

Cultura Popular e Artesanato Nenhum registro encontrado 

Artesanato e Educação Nenhum registro encontrado 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Quanto aos trabalhos apresentados em eventos me detive nas buscas pelas Reuniões 

Anuais
13

 Nacionais da ANPEd disponíveis no site, do ano 2000 até 2015, ou seja, da 23ª à 37ª 

reunião, visitando três Grupos de Trabalhos: GT 6 - Educação Popular,  GT 7 - Educação da 

criança de 0 a 6 anos, e GT 24 - Educação e Arte
14

 . Meu movimento de pesquisar todas essas 

reuniões me fez selecionar não só os artigos, mas alguns pôsteres que também foram 

                                                           
11

  http://www.anped.org.br/.  As buscas na página da ANPEd foram realizadas no mês de março de 2016. 
12

  http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/dissertacoes_disponiveis.php.   As buscas na página do PPEDU da 

UFSJ foram realizadas no mês de maio de 2016. 
13

 A ANPEd, a partir da 36ª reunião, passou a organizar suas reuniões nacionais a cada dois anos, intercalando 

com as reuniões regionais. 
14

 O GT Educação e Arte aparece como grupo de estudos na 30ª reunião, tornando-se grupo de trabalho na 32ª 

reunião 

http://www.anped.org.br/
http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/dissertacoes_disponiveis.php
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apresentados nas mesmas, os quais tivessem algum vínculo com o Artesanato e a 

Alfabetização Emancipadora.  

O processo de busca de artigos e pôsteres configurou-se mais trabalhoso, 

diferentemente da busca pelo Banco de Teses da CAPES e pelo SciELO, onde os próprios 

sites buscavam as palavras e os termos digitados. No link de cada reunião, eu selecionava o 

GT específico, lia todos os títulos e todos os resumos [quando estes eram disponíveis] dos 

trabalhos e pôsteres apresentados naquela reunião. A partir desse procedimento selecionava 

aqueles trabalhos que se entrelaçavam à pesquisa. Dessa forma, apresento no quadro 6 o 

quantitativo de trabalhos apresentados e selecionados das Reuniões Anuais. 

 

Quadro 6 - Trabalhos e Pôsteres encontrados e selecionados das Reuniões Nacionais da ANPEd sobre o eixo 

Artesanato 

REUNIÕES ANUAIS 

DA ANPED – 2000 

ATÉ 2013 

QUANTITATIVO DE TRABALHOS PESQUISADOS/ QUANTITATIVO DE 

TRABALHOS SELECIONADOS 

GT6 Educação 

Popular 

 

GT 7 Educação da Criança  de 0 a 

6 anos 

 

GT 24 Educação e Arte 

23ª 17/0 20/1 - 

24ª 14/0 19/0 - 

25ª 14/0 16/0 - 

26ª 17/0 9/0 - 

27ª 15/0 15/0 - 

28ª 30/1 28/1 - 

29ª 18/0 26/0 - 

30ª 25/0 23/0 28/1 

31ª 12/0 21/0 20/0 

32ª 17/0 21/0 18/0 

33ª 11/0 17/0 20/0 

34ª 13/0 19/0 18/0 

35ª 18/0 23/0 17/1 

36ª 13/0 15/0 20/0 

37ª 23/0 37/0 23/0 

TOTAL 1 2 2 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Com o mesmo movimento busquei as Reuniões Regionais da ANPEd. No site 

encontrei disponível os links para a X ANPEd Sul de 2014, para o 11º Encontro de Pesquisa 

em Educação da Região Sudeste de 2014, para o XXII Encontro de Pesquisa Educacional do 

Norte/Nordeste de 2014, para a Reunião Científica Regional Centro-Oeste de 2012 e para XII 

Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste de 2014. Ao clicar sobre os links 

da Reunião da Região Norte/Nordeste e da Centro-Oeste de 2012 me deparava com o aviso 

que dizia que a página da web não podia ser encontrada. 

Cada região organiza seus trabalhos em GTs, como nas Reuniões Nacionais, ou em 

eixos específicos. Dessa forma, me aventurei pelos GTs/eixos que poderiam trazer alguma 
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contribuição para a minha pesquisa com o mesmo movimento de ler os títulos e os resumos 

[quando disponíveis] de cada trabalho para selecioná-los. Sendo assim, o quantitativo de 

trabalhos por mim selecionados pode ser visualizado no quadro 7. 

 

Quadro 7 - Trabalhos e Pôsteres encontrados e selecionados nas Reuniões Regionais da ANPEd sobre o eixo 

Artesanato 

REUNIÕES REGIONAIS DA ANPED 

 

EIXOS/GRUPOS DE 

TRABALHOS 

QUANTITATIVO DE TRABALHOS PESQUISADOS/ QUANTITATIVO 

DE TRABALHOS SELECIONADOS 

Sul 

2014 

Sudeste 

2014 

Norte/ Nordeste 

2014 

Centro-Oeste 

2012 

Centro-Oeste 

2014 

Eixo 2 Pesquisa e Práticas 

educacionais 

- 231/1 - - - 

Eixo 3 Educação popular e 

movimentos sociais 

30/0 - - - - 

Eixo 5 Educação e Infância  34/0 - - - - 

Eixo 9: Pesquisa, Artes, Mídias 

e Educação 

- 96/1 - - - 

Eixo 19 Educação e Arte 30/1 - - - - 

GT 7 Educação da Criança  de 

0 a 6 anos 

- - - - 13/0 

Fonte: elaborado pela pesquisadora  

 

Percebi que minhas buscas deveriam contemplar as dissertações apresentadas no 

programa ao qual estou vinculada, pelo fato de envolver professores que estudam a Arte e 

suas expressividades no campo educacional. Dessa forma, adentrei-me no site do PPEDU da 

UFSJ para encontrar dissertações que contemplassem tal perspectiva. Abaixo está o 

quantitativo encontrado das dissertações disponíveis: 

 

Quadro 8 - Dissertações apresentadas no PPEDU da UFSJ sobre Arte 

DISSERTAÇÕES DISPONÍVEIS SOBRE ARTE 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

- - - - 3 1 1 - 

Fonte: elaborado pela pesquisadora  

 

Desse modo, os estudos selecionados estão apresentados no quadro 9 para uma melhor 

visualização dos mesmos.  

 

Quadro 9 Estudos Selecionados sobre o eixo Artesanato 

AUTOR/ANO TÍTULO INSTITUIÇÃO GÊNERO DO 

ESTUDO 

LOCAL 

CARMO, Patricia 

Santos De Sousa/2011 

O Artesão Brasileiro: 

Intérprete da Cultura 

Regional e Artífice da 

Economia Solidária 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Minas Gerais 

Dissertação – 

Mestrado em 

Direito 

CAPES 

SILVA, Claudete Do 

Socorro Quaresma da/ 

2012 

Brinquedos de Miriti: 

Identidade e Saberes 

Cotidianos 

Universidade do 

Estado do Pará 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

DIAS, Ana Cecilia 

Machado/2011 

A Infância Registrada nos 

Muros da Escola: Um 

Convite ao Olhar 

Universidade 

Católica de 

Petrópolis 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação  

CAPES 
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MAZZA, Adriana 

Carla Avelino; 

IPIRANGA, Ana Sílvia 

Rocha; FREITAS, Ana 

Augusta Ferreira 

de/2007 

O design, a arte e o 

artesanato deslocando o 

centro 

Cadernos 

EBAPE.BR 

Artigo SciELO 

FABIANO, Luiz 

Hermenegildo/2003 

Adorno, arte e educação: 

negócio da arte como 

negação 

Educação & 

Sociedade 

Artigo SciELO 

OSINSKI, Dulce 

Regina Baggio/2014 

Primeira Exposição de 

Desenho Infantil e Juvenil 

do Paraná uma renovação no 

conceito das exposições 

escolares (1943) 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

Artigo SciELO 

PONTES, Gilvânia 

Maurício Dias de; 

PERNAMBUCO, 

Marta Maria Castanho 

Almeida/2000 

Arte Presente na Construção 

do Projeto Pedagógico: Um 

Relato de Caso 

23ª Reunião 

Anual 

Pôster ANPEd 

 REDIN, Marita 

Martins/2005 

Memórias da Infância: 

Eternização da Vida. 

28ª Reunião 

Anual 

Pôster 

 

ANPEd 

FANTIN, 

Maristela/2005 

Educação Popular com Arte: 

Pintando Nova Cores nas 

Práticas Coletivas 

28ª Reunião 

Anual 

Artigo ANPEd 

BACOCINA, Eliane A. 

CAMARGO, Maria 

Rosa R. M./2007 

Leituras de Mundo, Saberes 

e Modos de Existência de 

Educandos e Educadores. 

Contribuições da Arte 

30ª Reunião 

Anual 

Artigo ANPEd 

VEIGA, Ana Lygia 

Vieira Schil da/2012 

Vozes do Corpo-Fazedor: 

Os Cadernos do Artífice na 

Aprendizagem da Fiação 

Artesanal 

35ª Reunião 

Anual 

Pôster
15

 ANPEd 

PIERI,  Neucélia 

Meneghetti de/2014 

Espaços que Falam Sobre 

Leituras de Mundo 

X ANPEd Sul Artigo ANPEd 

VIEIRA, Cleide 

Aparecida; SABBA, 

Cláudia Georgia; 

NOGUEIRA Adriano 

Salmar/2014 

Desenvolver-Se no Barro: 

Uma Intervenção por Meio 

da Arte 

11º Encontro de 

Pesquisa em 

Educação da 

Região Sudeste 

Pôster ANPEd 

LUCCA, Lisie de; 

Abramowicz,  

Mere/2014 

Arte na Escola: A 

Experiência Estética como 

um dos Caminhos para a 

Promoção da Vocação 

Humana para o “Ser Mais” 

11º Encontro de 

Pesquisa em 

Educação da 

Região Sudeste 

Artigo ANPEd 

FERREIRA, Dilcéia 

Maria Auxiliadora de 

Paiva/2013  

Ensino de Arte e Educação 

Estética: Vivências de 

Professores que Lecionam 

nesta Disciplina 

Universidade 

Federal de São 

João Del Rei 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

PPEDU 

SAD FILHO, 

David/2013  

A Formação do Arte-

Educador: Diálogos e 

Contrapontos entre Arte e 

Educação 

e suas Ressonâncias no 

Trabalho Docente 

Universidade 

Federal de São 

João Del Rei 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

PPEDU 

BARBOSA, Marina 

Neves Silva/2013 

 

Criação, Imaginação e 

Expressão da Criança: 

Caminhos e Possibilidades 

do Desenho Infantil 

Universidade 

Federal de São 

João Del Rei 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

PPEDU 

                                                           
15

 Página da web não encontrada. 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/DISSERTACAO%20DAVID.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/DISSERTACAO%20DAVID.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/DISSERTACAO%20DAVID.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/DISSERTACAO%20DAVID.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/DISSERTACAO%20DAVID.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/DISSERTACAO%20DAVID.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/dissertacao%20Marina%20Neves%20Silva%20Barbosa.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/dissertacao%20Marina%20Neves%20Silva%20Barbosa.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/dissertacao%20Marina%20Neves%20Silva%20Barbosa.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/dissertacao%20Marina%20Neves%20Silva%20Barbosa.pdf
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RIBEIRO, Joyce de 

Oliveira/2014 

 

Educação Estética e 

Formação Humana: Estudo 

de Caso de uma Escola 

Waldorf 

Universidade 

Federal de São 

João Del Rei 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

PPEDU 

GAIO, Rosilene Maria 

da Silva/2015 

Um Olhar sobre Educação 

Infantil: e a Arte onde está? 

E o corpo como está? 

 

Universidade 

Federal de São 

João Del Rei 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

PPEDU 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Através do encontro com estes estudos proponho um simples diálogo com os mesmos. 

É um movimento importante para um aprofundamento da realidade que envolve Artesanato e 

também para o desenvolvimento de meu olhar contextualizado para que haja inserções 

efetivas e coerentes no campo investigativo. 

Nesse sentido, o primeiro passo para este diálogo, após as leituras e sínteses de todos 

os estudos, foi buscar pontos de encontro entre as produções para organizá-las. Os estudos se 

encontram nas seguintes temáticas: 1) Artesanato e Identidade; 2) Arte e Educação e 3) 

Leitura de Mundo. 

A temática Artesanato e Identidade permite o encontro das produções de Mazza; 

Ipiranga e Freitas (2007), Carmo (2011) e Silva (2012) que entrelaçam ao Artesanato, além da 

identidade, a Cultura, a economia e a Educação não escolar. Os estudos que se inserem nessa 

temática são muito importantes para que eu compreenda aparatos relacionados ao Artesanato. 

A partir dos conceitos apresentados nestes estudos é relevante (re)construí-los e relacioná-los 

à Educação, mais especificamente às intencionalidades desta pesquisa, no sentido de 

compreender como o Artesanato influencia a Alfabetização das crianças na perspectiva da 

relação entre a leitura do mundo e a leitura da palavra.  

Onze estudos se encontram no tocante à temática Arte e Educação. Pontes e 

Pernambuco (2000), Redin (2005), Dias (2011), Barbosa (2013), Osinski (2014), Gaio (2015) 

entremeiam-se à arte e à infância. Fantin (2005) discorre sobre Educação Popular, enquanto 

Fabiano (2003) e Lucca e Abramowicz (2014) apontam sobre autonomia e vocação de ser 

mais. Ferreira (2013) e Ribeiro (2014) refletem sobre a Educação Estética. Sad Filho (2013) 

discute a formação do Arte-educador. Nessa temática, vale destacar a importância de articular 

arte e Educação com o propósito de desenvolver a comunicação, já que a arte também é 

linguagem e pode despertar diversas formas de ler o mundo. Em busca dessa articulação que 

me moverei no cenário da pesquisa.  

Por fim, três estudos se inserem na temática Leitura de Mundo. Apesar de divergirem 

quanto aos sujeitos, pois um trabalha com jovens e adultos enquanto os outros dois com 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/Dissertacao%20Rosilene%20Maria%20da%20Silva%20Gaio.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/Dissertacao%20Rosilene%20Maria%20da%20Silva%20Gaio.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestradoeducacao/Dissertacao%20Rosilene%20Maria%20da%20Silva%20Gaio.pdf
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crianças, Bacocina e Camargo (2007), Viera, Sabba e Nogueira (2014), e Pieri (2014) 

defendem o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem completo, por saberes 

culturais, pela arte e pela leitura do mundo como forma de interpretação e contextualização. 

Considero que esta é a tematíca com pontos mais próximos desta pesquisa, não desmerecendo 

as demais. Todavia, apresentam pontos diferentes, uma vez que o lado artístico de minha 

proposta é pautada pelo Artesanato da comunidade do Bichinho visando os sentidos, as 

leituras da palavramundo que as crianças “artesanam”. 

Diante dos estudos selecionados, mesmo aqueles que aparentemente mostram-se 

desarticulados com minha proposta investigativa, considero todos pertinentes, pois auxiliam 

leituras outras sobre o eixo Artesanato.  

O panorama apresentado aqui descortinou que há poucos estudos que se voltam para o 

Artesanato vinculado à Educação. É nesse tocante que a presente pesquisa se envolve, 

mostrando sua singularidade e relevância não só para o cenário acadêmico, mas 

principalmente para a Educação como um todo.  

No entanto, o mapeamento feito me permitiu encontrar sentidos que almejo ampliar 

nesta pesquisa. São sentidos que envolvem a livre expressão das crianças como agentes 

sociais, produtoras de Cultura, que escrevem suas histórias e se inscrevem no mundo. São 

sentidos construídos através da linguagem da arte com o intuito de valorizar as diversas 

formas de ler o mundo e a palavra e descortinar formas outras para tal. Sentidos que me 

estimulam a pensar o Artesanato e a Vida, o Artesanato na Vida em contextura educativa.  

 

2.2 Arte e(m) vida, vida e(m) arte 

 

Arte e responsabilidade: estética e ética. Unir vida e arte, arte e vida. Dessa forma, 

Bakhtin assume a discussão que envolve a arte, mesmo que, para o filósofo, esta seja sempre 

menor que a vida, embora seja a mais próxima do campo da vida, por seus tons emotivo-

volitivos (FARACO, 2012). Arte e(m) vida, e vida e(m) arte não se coadunam se vigoram 

elementos mecanicistas, “unificados apenas no espaço e no tempo por uma relação externa” 

(BAKHTIN, 2011, p, XXXIII). Para garantir a unidade e a interpenetração da arte e da vida, é 

preciso penetrar a unidade interna dos sentidos e isso é garantido pela unidade da 

responsabilidade. 

 

Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo responder com minha vida para que 

todo o vivenciado e compreendido nela não permaneçam inativos. No entanto, a 

culpa também está vinculada à responsabilidade. A vida e a arte não devem só arcar 

com a responsabilidade mútua mas também com a culpa mútua [...] O indivíduo 
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deve tornar-se inteiramente responsável: todos os seus momentos devem não só 

estar lado a lado na série temporal de sua vida mas também penetrar uns os outros na 

unidade da culpa e da responsabilidade (BAKHTIN, 2011, p. XXXIII-XXXIV). 

 

Mikhail Bakhtin expressa a arte, movida pelo meio extra-artístico (KRAMER, 2013), 

“afetando de fora a arte, encontra resposta direta e intrínseca dentro dela” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1976, p. 03). Bakhtin enfatiza que a arte não pode existir 

destacada do contexto da vida, “pois é nele que a arte encontra seus elementos e os 

reestrutura, produzindo algo novo” (ZANELLA; MOTA e MAHEIRIE, 2013, p. 32). Em 

outras palavras, a arte nasce na e para a sociedade, na relação entre os homens, estreitamente 

articulada ao contexto social (FREITAS, 2000).  

Dessa forma, Bakhtin (2012) pensa o mundo da arte em concretude - a atividade, a 

visão e a contemplação estética – integrada na vivência do ato histórico do existir evento 

único, ou seja, “meu ser-existência carece de valor estético” (BAKHTIN, 2011, p. 102) e 

também ético. Desse modo, o “ato estético dá à luz o existir em um novo plano axiológico – o 

plano do pensamento sobre o mundo, nascem um novo homem e novo contexto axiológico – 

o plano do pensamento sobre o mundo humanizado” (BAKHTIN, 2011, p. 177). 

Assim, a estética é um acontecimento que deve ocupar um lugar responsável e singular 

na vida, por isso deve “chegar perto da compreensão arquitetônica do mundo real do evento” 

(BAKHTIN, 2012, p. 124). Com essa concepção, o filósofo assume a estética correlacionada 

ao ser, ao homem, ou seja, “o centro valorativo da arquitetônica do evento da visão estética é 

um ser humano” (BAKHTIN, 2012, p.127). 

 

A unidade do mundo da visão estética não é uma unidade de sentido, não é uma 

unidade sistemática, mas uma unidade concretamente arquitetônica, que se dispõe ao 

redor de um centro concreto de valores que é pensado, visto, amado. [...] a visão 

estética não conhece limites – deve estar correlacionado a um ser humano, deve 

tornar-se humano (BAKHTIN, 2012, p.124). 

 

Desse modo, o caráter da estética envolve um centro de valores que nem sempre é 

construído sob a positividade. Os valores negativos também são estéticos. O ato criador é o 

amor estético, é um colorido emocional (BAKHTIN, 2011). Dessa forma, “você não ama o 

ser humano porque é bonito, mas ele é bonito porque você o ama” (BAKHTIN, 2012, p 125). 

Ou seja, o centro valorativo estético tem como base o amor ao ser humano. 

 

Assim, o centro valorativo da arquitetônica do evento da visão estética é um ser 

humano, mas não como um qualquer, de conteúdo idêntico a si mesmo, mas como 

uma realidade concreta amorosamente afirmada. Nesta, a visão estética não faz 

absolutamente abstração dos possíveis pontos de vista de valores, não apaga a 

fronteira entre o bem e o mal, entre o bonito e o feio, entre a verdade e a mentira; a 

visão estética conhece e encontra todas estas diferenças no interior do mundo 

contemplado, mas estas diferenças não surgem dele como critérios últimos, como 
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princípio de ver e formar o que é visto, mas elas permanecem no interior desse 

mundo como momentos constituintes da sua arquitetônica, e todavia são todos 

abarcados pela afirmação de um ser humano, uma afirmação amorosa que tolera 

tudo (BAKHTIN, 2012, p. 127-128). 

 

Isso não significa que não há critérios de seleção. Há. E, Bakhtin (2012) afirma que “a 

visão estética também conhece, é claro, „princípios de seleção‟, mas esses são todos 

arquitetonicamente subordinados ao centro valorativo soberano da contemplação – um ser 

humano” (p. 128), colorido emocionalmente com cores ora vibrantes ora escuras.  

Portanto, entendendo como um princípio estético, podemos falar de um amor estético 

objetivo, mas como Bakhtin (2012) diz, este amor não é uma expressão psicológica passiva. 

O amor tem condição de afirmar e consolidar, sem perder, sem desperdiçar e sem deixar atrás 

apenas um esqueleto nu de linhas e momentos de sentidos fundamentais. É um amor 

desinteressado que torna belo o que ama e pode “desenvolver uma força muito intensa para 

abraçar e manter a diversidade concreta do existir, sem empobrecê-lo e sem esquematizá-lo” 

(p.128). 

 

O desamor e a indiferença nunca geram forças suficientes para nos deter e nos 

demoramos sobre o objeto, de modo que fique fixado e esculpido cada mínimo 

detalhe e cada particularidade sua. Somente o amor pode ser esteticamente 

produtivo, somente em correlação com quem se ama é possível a plenitude da 

diversidade (BAKHTIN, 2012, p. 129). 

 

Uma reação indiferente ou hostil ignora e supera a estética, é uma reação que 

desintegra e empobrece o existir evento único e se exime do ato responsável. Logo, a estética 

precisa ser construída com tons emotivo-volitivos, de atitudes participativas tanto do 

autor/criador, tanto do herói/personagem, como também do contemplador.  

 

Com um só e único participante não pode haver acontecimento estético; a 

consciência absoluta, que não tem nada que lhe seja transgrediente, nada distanciado 

de si mesma e que a limite de fora, não pode ser transformada em consciência 

estética, pode apenas familiarizar-se mas não ser vista como um todo passível de 

acabamento. Um acontecimento estético pode realizar-se apenas na presença de dois 

participantes, pressupõe duas consciências que não coincidem (BAKHTIN, 2011, p. 

19-20). 

 

De acordo com Bakhitn (2011, p. 91, grifos do autor), “a interpretação estética e a 

estruturação do corpo exterior e seu mundo são uma dádiva de outra consciência – da 

consciência do autor-contemplador à personagem; não é uma expressão desta de dentro de si 

mesma mas uma atitude criadora do autor-outro para com ela”. A arte também precisa da 

alteridade, pois não basta existir apenas o artista, é preciso que haja quem vai admirá-la, quem 

vai conceder-lhe um novo sentido. Assim, “qualquer coisa no material de uma obra de arte 

que não pode participar da comunicação entre criador e contemplador, que não pode se tornar 
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o „médium‟, o meio de sua comunicação, não pode igualmente ser o recipiente de valor 

artístico” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1976, p. 05). Assim, momento essencial, mas não 

único, da estética é a empatia, a alteridade. 

 

A empatia estética (quer dizer, não a empatia pura, na qual me perco a mim mesmo, 

mas aquela objetivamente) não pode fornecer o conhecimento do existir singular no 

seu caráter de evento; ela pode fornecer somente a visão estética do que é colocado 

externamente ao sujeito (e do próprio sujeito como colocado fora da sua atividade, 

isto é, na sua passividade). A empatia estética com aquele que participa de um 

evento não significa ainda alcançar a plena compreensão do evento; ela pode 

fornecer somente a visão estética do que é colocado externamente ao sujeito (e do 

próprio sujeito como colocado fora da sua atividade, isto é, na sua passividade). [...] 

Por mais que eu conheça a fundo uma determinada pessoa, assim como eu conheço 

a mim mesmo, devo, todavia, compreender a verdade da nossa relação recíproca, a 

verdade do evento uno e único que nos une, do qual nós participamos. Isto é, eu e o 

objeto de minha contemplação estética precisamos ser definidos na unidade do 

existir que de maneira igual nos abarca, e na qual transcorre o ato de minha 

contemplação estética (BAKHTIN, 2012, p. 65). 

 

Além do amor objetivo, da empatia, da alteridade, a estética constrói sua arquitetônica 

através da exotopia
16

, conforme explica Bakhtin: 

 

A empatia estética – a visão do herói, do objeto, a partir do interior – se realiza 

ativamente deste lugar singular exotópico, e precisamente a partir daqui se realiza a 

recepção estética, afirmação e enformação da matéria da empatia na arquitetônica 

unificante da visão. A exotopia do sujeito, exotopia espacial, temporal, valorativa, o 

fato, isto é, que não sou eu mesmo o objeto da empatia e da visão, torna possível, 

pela primeira vez, a atividade estética da enformação (BAKHTIN, 2012, p. 132). 

 

A exotopia externa e interna do outro também é ação estética, pois de forma ativa e 

eficaz complementa as ações artísticas. Sobre a exotopia, Bakhtin (2011) diz que “o excedente 

de visão é o broto em que repousa a forma e de onde ela desabrocha como uma flor” (p. 23), 

mas que este excedente de visão, ao completar o horizonte do outro não deve interfirir na 

originalidade estética do outro. Ocorre aí, empatia com o outro.  

A arquitetônica da atividade estética é uma participação concreta, responsável e 

“significa relacionar o objeto ao plano valorativo do outro” (BAKHTIN, 2012, p. 143) e 

proporcionar “um fundo transgrediente a si mesmo” (BAKHTIN, 2011, p. 15). Desse modo, a 

atividade estética exige a compenetração, ou seja, vivenciar, ver e inteirar com o outro, mas 

sempre retornar ao seu lugar para podermos dar o (in)acabamento ao material dessa 

compenetração.  

                                                           
16

 Categoria bakhtiniana que diz respeito ao excedente de visão, ao lugar exterior. “Não posso me ver como 

totalidade, não posso ter uma visão completa de mim mesmo, e somente um outro pode construir o todo que me 

define” (AMORIM, 2008). Só o outro que está de fora é quem pode dar-me o acabamento, aquilo que somente 

ele de sua posição, de seu lugar exterior permite ver e entender.  Assim, o conceito de exotopia se refere a uma 

tensão de pelo menos dois lugares: o do sujeito que vive e olha de onde está, e daquele que, fora da experiência 

do primeiro, busca mostrar o que vê do olhar do outro.  
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Assim, unindo arte e(m) vida, vida e(m) arte, Bakhtin formula que a “verdadeira noção 

central da pesquisa estética não deve ser o material, mas a arquitetônica, ou a construção, ou a 

estrutura da obra, entendida como um ponto de encontro e de interação entre material, forma e 

conteúdo” (TODOROV, 2011, p. XVII). 

 

O autor visa ao conteúdo (tensão vital, ou seja, ético-cognitiva da personagem), 

enforma-o e o conclui usando para isso um determinado material, [...], subordinando 

esse material ao seu desígnio artístico, isto é, à tarefa de concluir uma dada tensão 

ético-cognitiva. Partindo daí pode-se distinguir na obra de arte, ou melhor, em um 

desígnio artístico, três elementos: o conteúdo, o material, a forma. A forma não pode 

ser entendida independentemente do conteúdo, mas pode ser independente da 

natureza do material e dos procedimentos por ele condicionados. Ela é condicionada 

a um dado conteúdo, por um lado, e à peculiaridade do material e aos meios de sua 

elaboração, por outro (BAKHTIN, 2011, p. 177-178). 

 

E, é justamente essa característica de interação que constitui a arte. Sendo assim, 

Bakhtin projetou uma nova estética não fragmentada, mas que integrasse dialeticamente 

conteúdo, forma e material, em uma interação entre os homens.  

Para Bakhitn (2011, p. 91), “o homem na arte é o homem integral”, por isso, segundo 

Carmo (2011), não podemos conceber um povo sem arte e sem seus artistas. Dessa forma se 

deve estudar e analisar a arte, sem reduzir ou dicotomizar suas partes constituintes (FREITAS, 

2000), ou seja, o artístico é uma totalidade, “uma forma especial de inter-relação entre 

criador e contemplador” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1976, p. 5, grifos do autor), além de 

ser impregnado e envolto à história e à Cultura. 

 

Para Bakhtin [...], o estético, sem perder suas especificidades formais, está enraizado 

na história e na cultura, tira daí seus sentidos e valores e absorve em si a história e a 

cultura, transpondo-as para um outro plano axiológico precisamente por meio da 

função estético-formal do autor-criador. É o posicionamento valorativo do autor-

criador que constitui o princípio regente para a construção do todo estético 

(FARACO, 2011, p. 22). 

 

Bakhtin pretendeu aproximar-se da compreensão da construção do mundo da vida pelo 

autor-criador através da criação do objeto estético (JOBIM E SOUZA e ALBURQUEQUE, 

2013). Dessa forma, o autor-criador é quem dá forma ao conteúdo. Por outras palavras: 

partindo de certa posição axiológica, o autor-criador expressa os eventos da vida, não só 

reproduzindo-os, vai além, cria, recria, reformula, recorta para depois organizá-los 

esteticamente (FARACO, 2011) e, assim, “artesaná-los”. 

Daí que podemos perceber “a distinção entre o artefato (a obra de arte em sua 

factualidade) e o objeto estético (as múltiplas redes de relações axiológico-culturais expressas 

na atividade estética)” (FARACO, 2011, p. 23), ou seja, um artefato é uma coisa, um dado, 

constituído pelo tempo e pelo espaço (elementos mecânicos) e o objeto estético se “forma 
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tanto do espaço e do tempo como do sentido” (SOBRAL, 2005, p. 112), e é uma realidade 

relacional formada por um conjunto de relações axiológicas, sempre em diálogo com o outro. 

De acordo com Faraco (2011), sempre em perspectiva bakhtiniana, no agir artístico, o 

autor-criador organiza um mundo novo ao isolar enfoques da vida de sua eventicidade, ou 

seja, realiza a transposição de um plano de valores para outro plano axiológico. É a 

transposição da vida para a arte. Dessa forma, a expressão estética se caracteriza por uma 

semiose que ao mesmo tempo em que reflete, refrata o mundo.  

Assim, compreendo arte como um entrelaçamento de atos e sentidos, ou seja, ação e 

expressão. Bakhtin (2012) se dedica à reflexão sobre a “atividade estética como ação, não a 

partir do interior do seu produto, mas do ponto de vista do autor enquanto participante 

responsável” (p. 115). 

Se arte é ação, como participação responsável, e expressão, o que vem a ser 

expressão? Bakhtin nos ajuda a refletir quando afirma que a definição mais simples e 

grosseira nos revela que expressão é  

 

tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma maneira no psiquismo 

do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para outrem com a ajuda de algum código 

de signos exteriores. 

A expressão comporta, portanto, duas facetas: o conteúdo (interior) e sua 

objetivação exterior para outrem (ou também para si mesmo) 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 111, grifo do autor). 

 

Refletindo e refratando o mundo, o ato responsável e a expressão estética (ambos 

participantes) se “artesanam” de muitos modos. Um deles está presente nos gestos, forças que 

geram a criatividade e organizam a forma artística, pois “[...] quem cria vai à procura da 

criação na vida comum e a manifesta nas ínfimas expressões” (KRAMER, 2013, p. 35). Ou 

seja, “o gesto, afirma Bakhtin [...] também se faz presente para expressar as emoções e os 

julgamentos de valor” (ZANELA; MOTA e MAHEIRIE, 2013, p. 32).  

Tais gestos residem nas mãos, estimulam o agir estético das habilidades manuais, 

conforme relata Bakthin (2011) que a “criação amorosa e ativa da forma espacial através das 

linhas e cores, o movimento-gesto que cria e gera de fora a forma com movimento da mão e 

do corpo inteiro” (p. 88). Tais movimentos vencem, expressam e imitam a vida, dando um 

coloração emocional a mesma. 

Percebemos que Bakhtin ao relacionar arte e responsabilidade, a atividade estética se 

configura, também, como uma atividade ética. Sendo assim, os sentidos estéticos em Bakhtin, 

os quais entrelaçam arte e(m) vida, vida e(m) arte, são importantes para que se compreenda o 

Artesanato como um ato e uma expressão participativa do povo. São sentidos que eclodem 
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para podermos pensar a estética na esfera educativa. Daí, como um ato responsável, colorido 

emocionalmente, em movimentos estéticos de amor, empatia, alteridade e exotopia, buscamos 

fundamentos em Paulo Freire para entrelaçar e expandir estes sentidos. 

 

2.3 Arte e(m) Educação, Educação e(m) arte 

 

Arte e(m) Educação: arte e Educação e arte em/na Educação. Unir arte e Educação, 

Educação e arte é um quefazer que Freire sempre defendeu. 

Barbosa (1996, p. 637) afirma que “poucos sabem que Paulo Freire esteve ligado a 

Arte-Educação desde os inícios de sua ação educacional”. O educador manteve relação de 

estudo, trabalho e pesquisa com as arte-educadoras Noemia de Araújo Varela, que representa 

o pensamento modernista, baseado nas teorias críticas, e Ana Mae Barbosa, de pensamento 

pós-modernista baseado nas teorias pós-críticas (SILVA et al, 2013). Freire foi presidente da 

Escolinha de Arte do Recife nos idos de 1950 e sua esposa Elza
17

 foi uma das pioneiras a 

integrar a arte na escola pública, articulando o fazer artístico à alfabetização (BARBOSA, 

1996) e (SPIGOLON, 2016).  

Em atividade no Movimento de Cultura Popular, o educador teve contato com o artista 

Abelardo da Hora, que trabalhava com jovens das camadas populares, em um ateliê 

improvisado no sítio Trindade, sede do movimento. Tal artista, segundo Freire (2015), era um 

“testemunho de confiança na criatividade e na capacidade humana de transformar o mundo” 

(p. 187), pois tinha como tese que “desenhar o mundo, retratar coisas, usar outras linguagens 

não era privilégio de uns poucos. Toda gente pode fazer arte, o que não significa poder toda 

gente ser um marcante artista” (p.186). E, sobre isto, discorre que a escola, geralmente, nos 

inibe os atos artísticos, 

                                                           
17

 Elza foi mais do que uma companheira de todas as horas de Paulo Freire. Ao seu lado, despertou no marido a 

vocação para o trabalho com Educação e a militância humanitária, influenciou e participou de forma decisiva 

para a sistematização das propostas político-pedagógicas freirianas, concretizou com ele utopias, enfrentando 

juntos adversidades, desde os primeiros tempos em Recife, depois, os longos anos de exílio pelo mundo, até 

retornarem ao Brasil, quando representou perda, saudade e profunda dor em 1986. O livro “Pedagogia da 

Convivência: Elza Freire – uma vida que faz educação”, de Nima Imaculada Spigolon, traz de forma didática 

quem foi essa mulher e professora. Segundo Spigolon (2016) merece destaque a sensibilidade e o envolvimento 

determinantes de Elza para a prática e luta pedagógica no campo da arte, da Educação e da conscientização, 

ampliada para a alfabetização, tanto com adultos em seus universos vocabulares dos Círculos de Cultura, do 

Movimento de Educação de Base e Movimento de Cultura Popular, quanto com as crianças. Como eram as aulas 

de Elza ao integrar arte à alfabetização? Spigolon (2016) não  traz aspectos explícitos sobre as aulas da primeira 

esposa de Freire, mas nos concede pistas para isso e identifica posturas de Elza, caracterizando sua aguçada 

sensibilidade e intuição, que lhe possibilitavam estar atenta às necessidades, interesses e motivações dos 

educandos. Elza registra pioneirismo com inovações pedagógicas e reforça seu comprometimento com a 

educação pública.  
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fazendo-nos copiar modelos ou simplesmente dar cor a desenhos que não fizemos, 

quando, ao contrário, nos devia desafiar a arriscar-nos em experiências estéticas. 

Afinal faz parte da natureza da prática educativa a esteticidade, quer dizer, a 

qualidade de ser estética, de não ser alheia á boniteza (FREIRE, 2015, p.186, grifos 

do autor). 

 

Como Freire valorizava a estética e a relação entre a palavra e a imagem, para o 

trabalho nos Círculos de Cultura solicitou ao artista pernambucano Francisco Brennand 

imagens que representavam temas a ser discutidos com os alfabetizandos. A arte e a estética, 

segundo ele, são importantes para o processo de alfabetização, para além do mero ler, 

escrever e contar. Dessa forma, a vivacidade da expressão leitura do mundo, vai além de 

palavras e sentidos, pois há o entrelaçamento entre palavra e imagem. Arte e(m) Educação 

provoca problematizações, desconfianças do óbvio. Desse modo, o pensamento freiriano 

estabeleceu efetiva influência para a Arte-Educação, pois as palavras assim como as imagens 

que nomeamos o mundo são carregadas de ideologias. A leitura do mundo possibilita o direito 

de todos dizerem a sua palavra, sobre si mesmo, de e sobre seu lugar no mundo (SILVA et al, 

2013).   

 

O pensamento de Paulo Freire volta-se, cheio de esperança, para o esforço do sujeito 

histórico em superação de si próprio; para o reconhecimento da sua transitoriedade e 

inacabamento; para a função da arte na articulação ética e estética de um fazer 

educação que vai na contramão de ”um pensamento único, verdadeiro, exclusor de 

todos os outros; que, no tom da sua contestação (…) deixa a nu a condição 

contingente e circunstancial de todas as certezas, de todas as verdades” (NUNES, 

2005 apud LEITE e NUNES, 2011, p. 03). 

 

Paulo Freire compreende o valor pedagógico da Arte, o qual indica que a leitura do 

mundo deve estar entremeada à dimensão estética e artística. Estas duas dimensões devem 

estar presentes na formação do educador e do educando “para que ambos (educadores e 

educandos) alcem voos libertários e humanizadores” (AZEVEDO, 2013, p. 10-11). Em 

palavras freirianas: “Ensinar é assim a forma como toma o ato de conhecimento que o(a) 

professor(a) necessariamente faz na busca de saber o que ensina para provocar nos alunos seu 

ato de conhecimento também. Por isso, ensinar é um ato criador, um ato crítico e não 

mecânico” (FREIRE, 2002, p. 81). 

Dessa forma, a Educação é, além de um ato político, uma atividade estética, um ato 

criador em que o educador se faz como um artista que interage com os educandos no mundo e 

com o mundo, proporcionando a criação de conhecimentos e de Cultura. O ato de conhecer, 

de (re)criar objetos faz da Educação uma arte. Todo esse processo de conhecer é um processo 

artístico, ou seja, é um exercício estético.  
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Conhecer, para mim, é algo de belo! Na medida em que conhecer é desvendar um 

objeto, o desvendamento dá “vida” ao objeto, chama -o para a “vida”, e até mesmo 

lhe confere uma nova “vida”. Isto é uma tarefa artística, porque nosso conhecimento 

tem qualidade de dar vida, criando e animando os objetos enquanto os estudamos. 

[...] Os gestos a entonação da voz, o caminhar pela sala, a postura – podemos fazer 

tudo isso sem estar conscientes o tempo todo de seu aspecto estético, de seu impacto 

na formação dos alunos, através do ensino. [...] Creio que a partir do momento em 

que entramos na sala de aula, do momento em que você diz aos alunos: “Olá, como 

vão?”, você inicia, necessariamente, um jogo estético (FREIRE e SHOR, 1986, 

145).  

 

Desse modo, arte e(m) Educação busca fundamentos na criticidade e no 

reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição, da 

curiosidade, ou seja, desenvolvendo um sentido estético do mundo.  

Contudo, o educador não deve falar do sentido estético do mundo, da boniteza do ato 

de criar, do ato de conhecer aos educandos “se sua sala de aula está invadida de água, se o 

vento frio entra decidido e malvado sala adentro e corta seus corpos pouco abrigados” 

(FREIRE, 2000, p. 34). É preciso que repare os problemas estruturantes da escola, não pelo 

aparato material, mas pela sua própria “alma”, demonstrando respeito e decência para com as 

crianças, os colegas de profissão, a escola, os pais, a comunidade, o patrimônio público. Isso 

requer um ato ético ligado ao estético, assim pode-se falar de princípios e valores. Nesta 

perspectiva, a Educação revela “uma praxis alternativa ao gosto freiriano, na qual a educação 

é vivenciada como „um ensaio estético e ético‟” (LEITE e NUNES, 2011, p. 16). 

Em Freire não há como existir uma prática educativa em que se desvincule a estética 

da ética: “a prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de 

pureza” (FREIRE, 1996, p.36). Estética e ética, uma ao lado da outra, representam decência e 

boniteza de mãos dadas. Estética e ética propiciam criticidade, e não ingenuidade, e nem 

opressão. Ou seja, não é possível uma formação “indiferente à boniteza e à decência que estar 

no mundo, com o mundo e com os outros, substantivamente, exige de nós” (FREIRE, 1996, 

p.20). 

Assim, podemos pensar a estética freiriana que se “artesana” com a boniteza do 

processo educativo, com os sentimentos de esperança, solidariedade e ética, que valorizam a 

expressão, a comunicação, o conhecimento, as leituras de mundo e despertam a sensibilidade 

com e no mundo. Pois, “não é possível estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser 

feito, sem fazer cultura, sem sonhar, sem cantar, sem pintar, sem esculpir, sem cuidar da terra, 

das águas, sem filosofar, sem pontos de aprender, sem ensinar” (FREIRE, 1996, p. 24), ou 

seja, sem se “artesanar”. 

Freire (2013a) afirma que há outra forma de nos envolver com a estética, através de 

um olhar curioso. 
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Há ainda uma forma curiosa de olhar, de nos entregar ao desfio gostosamente, a 

curiosidade estética. É esta que me faz parar e admirar o “pôr do sol” em Brasília, 

por exemplo. É a que detém como se me perdesse na contemplação, observando a 

rapidez e elegância com que se movem as nuvens no fundo azul do céu. É a que me 

emociona em face a obra de arte que me centra na boniteza (FREIRE, 2013a, p. 

135). 

 

Nesse sentido, Freire (1996) critica o professor autoritário que desrespeita, ironiza e 

minimiza a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem. 

Para o autor, o professor que se exime do cumprimento de seu dever de ensinar e/ou que 

desmotiva a liberdade e amesquinha o direito do educando de estar sendo curioso e inquieto 

legitima uma transgressão dos princípios fundamentais éticos da existência. 

A estética é a forma sensível de estar no mundo, é lugar da liberdade de escolha, da 

intervenção crítica e consciente, do agir valorativo para a humanização. Logo, a estética está 

presente além das atividades ditas artísticas (REDIN, 2010). A estética se refere a todos os 

processos de relações, de curiosidade, de conhecimento, de experiências, de sentido. 

Assim, Freire representa um autêntico “educador estético” (REDIN, 2010), pois ele se 

“artesanava” com toda boniteza e inteireza de estar no e com o mundo, na e com a história, na 

e com a Educação.  

 

Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um poema, um livro 

se acham, sempre envolvidos em densas tramas, tocadas por múltiplas razões de ser 

de que algumas estão mais próximas do ocorrido ou do criado, de que outras são 

mais visíveis em razão de ser. Por isso a mim me interessou sempre muito mais a 

compreensão do processo em que e como as coisas são do que o produto em si 

(FREIRE, 2002, p. 09).  

 

O que experenciamos, o que sentimos, o que nos centra na boniteza, o que nos move 

na inteireza, mas sempre em um processo inconcluso é defendido pela estética freiriana. 

Desse modo, Redin (2010), em perspectiva freiriana, afirma que a estética não deve ser 

cristalizada e nem obedecer a padrões atuais de beleza, harmonia e linearidade. Ao contrário, 

a sociedade precisa encontrar espaços para a estética da existência.  

O “artesanar” estético freiriano, de mãos dadas à Educação e à vida, possibilita que 

nossas crianças se reconheçam como participantes e construtores de suas próprias histórias. 

Assim, a arte e(m) Educação e a estética permitem a libertação de sentidos, através da leitura 

do mundo, longe de práticas educativas incompreensíveis, elitista e descontextualizadas.  

A arte e(m) Educação implica a expansão da prática pedagógica que dinamiza o sentir, 

o pensar e o agir, em interação entre a história, as sociedades e as Culturas. Descortina-se o 

processo de ensino aprendizagem com fundamentos nas experiências vividas que são 

múltiplas e diversas. Dessa forma, arte e(m) Educação se “artesana” no experienciar, no criar. 
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Arte e(m) Educação não é trabalhada para desenvolver habilidades nas crianças, nos 

educandos. O essencial não é ter talento, se o que se faz é certo ou errado. A essência dessa 

prática educativa está vinculada à vivência, aos sentidos e não à competição e 

hierarquizações.  

Educar por meio da arte não pode se tornar apenas um elemento decorativo e uma 

atividade festeira. Ao contrário, valoriza o processo organizacional do mundo da criança, 

descortina a sua auto compreensão, oportuniza o exercício da imaginação e da criatividade, a 

manifestação da auto expressão, a descoberta, a invenção, a criticidade, a experimentação da 

pluralidade, a vivência de valores, a construção de sentidos, a produção cultural e infinitas 

leituras de mundo.  

Apesar de possuirmos aportes teóricos e jurídicos que indicam a importância da arte 

na escola, da arte para crianças, ainda encontramos opiniões e até mesmo práticas 

pedagógicas que a oprimem, especialmente ao perceberem-na como uma mera atividade para 

distração escolar, inibindo um “artesanar” estético. Resquícios de nossa história educacional, 

de nosso processo conturbado de construção de um sistema escolar efetivo.   

Infelizmente, percebemos que apesar de avanços, nada de muito concreto surtiu efeito 

para o ensino da arte. Percebemos uma deterioração dos princípios de como a arte deve ser 

vinculada à Educação. O que nos parece é a defesa de uma prática educacional artística 

alienante e não renovadora e libertadora. Triste realidade.   

Mas devemos ter esperança. Esperança de um quefazer educacional que é dinâmico, 

criativo, crítico, libertador. Esperança que se “artesana” com ação de uma criação estética que 

se aventura à humanização, e efetivamente, coloca a arte e(m) Educação e Educação e(m) 

arte. 

A Educação é uma arte, é um Artesanato, em que o educador se reconhece como 

artista, como artesão e tem gosto pelo que faz e refaz. Ao educador, imbuído de sensibilidade 

e criticidade, cabe refazer, redesenhar, recantar e redançar o mundo (FREIRE, 2013b), 

despertando a esteticidade do educando. Desse modo, com olhos que se centram na boniteza 

da Cultura Popular, podemos pensar a estética para envolver o Artesanato e(m) Educação. Por 

isto, é necessário compreender um pouco mais sobre o Artesanato, através de uma breve 

contextualização dessa “arte com as mãos”. 

 

2.4 O “artesanar” do Artesanato 
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A arte desenvolvida, essencialmente, através das habilidades manuais originou o que 

conhecemos como Artesanato, que deriva da palavra latina artis-manus (CARMO, 2011).  

 

Tomada em sua acepção original, a palavra artesanato significa um fazer ou o objeto 

que tem por origem o fazer ser eminentemente manual. Isto é, são as mãos que 

executam o trabalho. São elas o principal, senão o único, instrumento que o homem 

utiliza na confecção do objeto. O uso de ferramentas, inclusive máquinas, quando e 

se ocorre, se dá de forma apenas auxiliar, como um apêndice ou extensão das mãos, 

sem ameaçar sua predominância. 

Assim, esses instrumentos auxiliares como um formão ou um pincel, uma agulha ou 

um martelo, um torno de olaria ou um tear de tecelagem não definem o processo, 

pois no artesanato o que importa é o fazer com as mãos, o fazer manual. É o gesto 

humano que determina o ritmo da produção. É o homem que impõe sua marca sobre 

o produto (LIMA, 2003, p. 01). 

 

Se é movimento, se é ação, se é fazer com as mãos, logo é Cultura. Dessa forma, o 

Artesanato entrelaça prática ao invólucro simbólico da cultura popular, à resistência e ao 

marco estético (FIGUEIREDO e MARQUESAN, 2014). O Artesanato, por ser local, unifica e 

preserva as diferenças, proporciona a experiência com o outro (RAMALHO, 2012). É uma 

atividade “transmitida hereditariamente, por meio de relação de maestria ou apreendida 

intuitivamente. Assim, quando trabalha em uma peça artesanal, o artesão imprime nela a 

identidade cultural de todo um povo, com suas crenças, tradições e hábitos” (CARMO, 2011, 

p. 23). 

Desde o tempo pré-histórico, o homem “artesanava” tradições, hábitos, ou seja, 

Cultura: aprendeu a polir a pedra, a fabricar a cerâmica como utensílio para armazenar e cozer 

alimentos, descobriu a técnica de tecelagem das fibras animais e vegetais, confeccionava 

instrumentos para a pesca e a caça, “escrevia” e pintava nas paredes das cavernas... 

 

Parece que desse modo, há milhares e milhares de anos atrás, talvez tenha se 

constituído, mesmo empiricamente, com rudimentos de mecânica e física, a 

tecnologia de transformação do natural em artificial para assinalar o surgimento do 

Artesanato. A partir daí, no curso de uma aventura milenar, onde causas e efeitos se 

emaranham e se condicionam reciprocamente, o homem modifica o seu meio e, 

através do seu meio, modifica-se a si próprio e se lança para novas transformações 

(SOUZA NETO, 1995, p.19-20). 

 

Ramalho (2012), fundamentando-se em Paz (1991), afirma que o Artesanato não tem 

história uma vez que não existe no Artesanato uma ruptura ou uma continuidade entre seu 

passado e seu presente. Ao contrário disso, o Artesanato está em um constante diálogo entre 

os tempos: na grande temporalidade. Portanto, o Artesanato sempre permeou nossas histórias. 

 

[...] se considerarmos a diversidade de culturas do passado e do presente, nem 

vagamente conseguiremos ter uma ideia do montante de objetos que foram 

produzidos pelo homem. E todos artesanalmente. Para uma noção do grau de 

dificuldade neste cálculo, basta que nos lembremos do fato de que a existência da 

humanidade é estimada em milhões de anos e que, há três séculos apenas ocorreu a 
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Revolução Industrial. Até então, o mundo vinha sendo construído integralmente de 

modo artesanal (LIMA, 2003, p. 01-02). 

 

“A Idade Média que com suas Corporações de Ofícios é considerada por alguns 

pesquisadores como a „Era do Artesanato‟” (SOUZA NETO, 1995, p. 25). Do período 

medieval, do qual todo o Artesanato se destinava à própria família, foi se aprimorando, 

ganhando ares de autonomia. Ganhou grande circularidade, passou a ser comercializado via 

terceiros. Daí foi perdendo seu real valor (SOUZA NETO, 1995).  

Carmo (2011) atrela como uma das formas de desvalorização do Artesanato a 

ascensão da burguesia, nos séculos XIV e XV, que ocasionou em uma nova ideologia, o 

iluminismo e um novo sistema econômico, o capitalismo. “Via de consequência, transformou-

se a arte. Está-se em sede da Renascença, e como o próprio nome indica, do renascimento das 

artes” (p. 29). 

Assim, o sistema de produção artesanal entra em colapso séculos depois, frente à 

revolução comercial, à expansão do mercado consumidor, ao desenvolvimento das máquinas, 

à avidez da burguesia por maiores lucros, menores preços e produção acelerada. “O 

crescimento econômico e o lucro eram as leis do momento, ficando a arte em segundo plano” 

(CARMO, 2011, p. 31). Logo, a revolução Industrial foi o ápice para destruir as tradições do 

Artesanato, pois o trabalho manual fora substituído pela produção mecânica e a oficina pela 

fábrica. 

 

Todos esses motivos, conjuntamente, foram fundamentais para que as raízes 

medievais do Artesanato, nutridas na seiva do sistema corporativo, se alastrassem 

influenciando e colaborando para que eventos marcantes como a “Revolução 

Científica de Século XVII” delineassem toda uma cultura produtiva e instaurassem 

um novo tempo em que toda operação passa a ser empreendida, compreendida e 

conduzida tendo em vista a obtenção de um resultado, uma mera representação 

operacional, sem qualquer conteúdo cognitivo. Um tempo onde a eficiência assume 

a importância num cenário em que a Natureza torna-se uma máquina cujas alavancas 

o homem poderá (ou almejará) manejar. Enfim, essa tal Modernidade (SOUZA 

NETO, 1995, p. 34). 

 

A partir da Modernidade começa-se então definir como arte menor ou mesmo não-arte 

as produções provenientes do Artesanato (MOTTER e MUNGIOLI, 2006). Modernidade, 

globalização, neoliberalismo, transformações socioeconômicas... desencadeadores e 

deflagradores de uma decadência no setor artesanal, impulsionando-o para a margem da 

sociedade. Ao problematizar esta questão, Carmo (2011) afirma que, quase sempre, os 

artesãos “encontram-se à margem do sistema, pois a forma com que exercem sua atividade – 

via de regra, sem a utilização de artefatos tecnológicos – mostra-se, de todo modo, 

incompatível com a lógica de extração da mais valia” (p. 74). 
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 É a deterioração da profissão do artesão que tem em seu trabalho a sua subsistência, 

mas acima de tudo, seu Artesanato é a manutenção de sua identidade cultural, que por ora é 

desvalorizada. É a negação do próprio “artesanar-se”. 

 

Portanto, o artesanato é uma maneira de fazer objetos, existente há milênios. Toda a 

Antiguidade foi assim construída e até a Idade Média europeia essa foi a forma pela 

qual a humanidade se fez. E porque durante muito tempo essa foi a única maneira de 

confeccionar objetos, não havendo uma outra que com ela convivesse ou mesmo a 

ela se opusesse, quando nos referimos a esse longo período de hegemonia do 

artesanato, o termo não é enfatizado. O termo artesanato é mais empregado ao nos 

referirmos ao período pós- Revolução Industrial, quando o objeto criado pela 

indústria passa a ser oposição ao hand made (LIMA, 2003, p. 02, grifos do autor). 

 

Todavia, contrariando todo o contexto e sobrevivendo aos atritos, o Artesanato 

persiste, não ficou apenas marginalizado no passado. Ele vive intensamente em nossas vidas 

“artesanando” ainda outras vidas, outras histórias, outras Culturas. 

 

Enquanto o artista moderno tende a negar os seus antecessores, constituindo sua 

tradição na negação da tradição imediata, e a produção industrial é regida pela 

constante novidade, em que o novo desaloja aquele que o precedeu, o artesanato não 

quer negar o tempo, mas juntar-se a ele. “Por meio de repetições imperceptíveis, 

mas variações reais, suas obras persistem” e nos mostram um novo jeito de lidar 

com o tempo e de ser no tempo, conjugando temporalidades diferentes em um único 

processo (RAMALHO, 2012, p. 211). 

 

 “Embora muitos não percebam, os objetos artesanais continuam a ser produzidos e 

convivem com os produtos da indústria, compondo o dia-a-dia de cada um de nós” (LIMA, 

2003, p. 02). E, não compõe só o nosso cotidiano, o Artesanato ao “artesanar-se”, “artesana” o 

próprio homem.  

 

Então, se olhamos para o tempo de existência do artesanato, vemos que essa classe 

de objetos foi crucial para toda humanidade, que foi assim que a humanidade se fez, 

com objetos feitos à mão, fosse uma casa, uma colher, uma arma, qualquer adorno, 

ou qualquer outra coisa, até surgir a indústria com a capacidade de a máquina 

também criar objetos. Então, a importância do artesanato é a importância da própria 

vida do homem (LIMA, 2011, p. 189).  

 

2.4.1 ―Artesanar‖ brasileiro 

 

O “artesanar” em nosso Brasil foi tecido com linhas colonialistas do desrespeito, do 

preconceito, da desvalorização. Sendo assim, o Artesanato sempre foi considerado uma 

atividade sem muito valor, uma atividade “suja e pesada”, relacionada ao povo.  

  

Pela nossa raiz ibérica (mais lusitana, diga-se de passagem), aqui não chegou por 

herança ou transplante, uma tradição artesanal fértil e de consistência urbana, mas 

sim os restos de um feudalismo acobertador de uma sociedade indecisa entre 

passado e futuro, em que ausência do princípio de hierarquia e a exaltação do 

prestígio pessoal com relação ao privilégio modelaram em nossa raízes uma certa 
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repulsa pelo trabalho regular e as atividades utilitárias. Chegou-nos aqui portanto 

não uma tradição fecunda dos ofícios artesanais mas uma busca de um 

enriquecimento rápido misturado com o velho preconceito aristotélico das “artes 

mecânicas” que dizia que os ofícios manuais eram coisa de gentalha [...] (SOUZA 

NETO, 2000, p. 04, grifo do autor). 

 

Todavia, antes mesmo da chegada dos portugueses em terras brasileiras, nossos índios 

“artesanavam”, revelavam suas tradições por meio da tecelagem, da produção da cerâmica, da 

fabricação dos objetos de pluma, das máscaras, da pintura do corpo, das danças e cânticos 

(CARMO, 2011).  

 

Quando Pedro Álvares Cabral deixou Portugal para descobrir o Brasil (num misto de 

acaso, aventura e ousadia), a Idade Média já estava vencida na Europa e a 

organização corporativa dos ofícios praticamente desarticulada. Quando ele aqui 

chegou deparou com o quadro retratado na carta de Pero Vaz de Caminha que 

embora carregada de preconceitos, nos revela que os habitantes primitivos já se 

autofabricavam, já possuíam tecnologias de vida (as tais táticas de vida). Já 

trançavam o fio para fazer a rede, temperavam o barro para confeccionarem seus 

potes, já faziam suas casas, caçavam, colhiam plantavam e, o mais importante, já 

transmitiam suas experiências e suas tradições às novas gerações (SOUZA NETO, 

1995, p. 36). 

 

Mas como já era de se esperar, os homens brancos, ditos “civilizados” e “eruditos” 

discriminaram o modo de “artesanar” de nossos índios. Muita opressão. Como “os 

colonialistas diziam que somente eles tinham cultura” (FREIRE, 2001a, p.75), com a 

implantação do regime das capitanias hereditárias e a chegada dos jesuítas, a brasilidade de 

nossa arte sofreu intervenções. Dessa forma, os jesuítas, além de responsáveis pela 

catequização e “educação” dos nossos índios [promovida de modo invasivo, agressivo, 

tempestuoso e para o “bem” dos colonizadores] e, mais tarde, dos nossos negros, também lhes 

“ensinaram” a atividade artesanal (SOUZA NETO, 1995): “a trabalharem com a pedra, a 

madeira e o barro” (CARMO, 2011, p. 35), à maneira dos brancos, “amputando-lhes” a arte 

de seus gestos, de sua Cultura, de sua história, de suas próprias mãos.  

Desse modo, como toda a Cultura dos nossos índios e dos nossos negros, o Artesanato 

sofreu invasão cultural, que, de acordo com Freire (1987), é a forma de dominação econômica 

e cultural, ou seja, é a “penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, 

impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua 

expansão” (p. 149). Tal invasão cultural conduziu à inautenticidade brasileira de nossas 

gentes. 

Por isso que na ânsia de dominar, de amoldar os povos colonizados, o Artesanato era 

importado de Portugal e deveria seguir regras fiscalizadas pela Igreja que 

  
controlavam o formato de produção bem como as pessoas que poderiam exercer esta 

prática. Assim, “o sistema corporativo privilegiou os trabalhos dos mestres brancos, 
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criando restrições a índios, mulatos e negros aos quais estavam destinados os 'ofícios 

vis' formando-se uma pequena oligarquia mesteiral” (PORTO ALEGRE, 1987 apud 

BATISTA, 2011, p. 04). 

 

Assim, o Artesanato tornou-se arte de bastardos e mestiços, ou seja, o Artesanato foi 

atrelado ao povo, às camadas populares, à Cultura Popular. Este é um dos motivos que, ainda 

hoje, levam à discriminação do Artesanato. Conforme nos relata Souza Neto (1995, p. 42): 

 

[...] a partir dos negros e seus descendentes, é que surgiu toda uma raça de artesãos 

mestiços -bastardos, socialmente oprimidos, trabalhando duro para sobreviver de 

algum modo, promíscuos, rixentos e festeiros, apaixonados e místicos, dengosos e 

safados, habilidosos e criativos- da qual vieram Manuel Francisco Lisboa (o 

Aleijadinho), Manuel de Athaíde (Mestre Athaíde), Valentim da Fonseca e Silva 

(Mestre Valentim), Felix Pereira, Bento Sabino, assim como centenas de outros. 

 

Percebemos que os grandes artistas brasileiros se fizeram pelo Artesanato, pela 

Cultura Popular, e isso até parece “uma certa dose de ironia do destino [...] em meio a uma 

rica diversidade cultural, da gentalha”, como diz Souza Neto (2000, p. 05). 

Talvez seja por pertencer a uma tradição do povo, a uma Cultura da “gentalha”, ou por 

ter perdido espaço frente à industrialização e ao neoliberalismo que o Artesanato é visto por 

muitos como arte menor, ou até mesmo nem considerado arte. Imbuídos desses sentimentos é 

que a atualidade brasileira menospreza a arte dos artesãos, considerando-a mera mercadoria e 

busca incutir formas outras de “artesanar”, o que pode levar à morte de toda uma Cultura. 

De encontro a essa postura, Lima (2011) assume uma posição que valoriza a arte, a 

estética e a Cultura dos povos. Assim, o antropólogo disserta que: 

 

[...] há uma política no Brasil voltada pro artesanato que prega que o artesão 

brasileiro não tem competência, que ele não domina o mercado e que temos que 

formar o artesão para o mercado. Eu contesto isto e proponho sempre que temos de 

formar o mercado para o objeto artesanal, o mercado é que tem que perceber que 

esses objetos não são mera mercadoria, que há uma cultura embutida neles. [...] Que 

existe uma bordadeira no nordeste que é feliz quando executa os bordados que gosta. 

Então é esse o nosso papel como antropólogos voltados para o campo do artesanato. 

Eu me considero, como diria o Roberto Cardoso de Oliveira, “um antropólogo da 

ação”, que está voltado pra intervir na realidade e brigar pelos valores culturais dos 

próprios artesãos e por uma estética nativa e pelo respeito que se tem que ter com 

essas formas culturais que não podem estar sujeitas às regras do mercado somente 
(Lima, 2011, p. 193). 

 

Dessa forma, o Artesanato não deve ser visto apenas como uma mercadoria. Ele é a 

essência do viver de quem o faz. O Artesanato brasileiro, apesar de ter sido muito 

discriminado, possui relevante importância cultural por sua rica diversidade de “artesanar-se”. 

Há uma heterogeneidade tanto em matéria prima, quanto em modos de “artesanar”. 

 

A riqueza do artesanato brasileiro passa pela diversidade do fazer artesanal. Ele é 

diverso e é rico tanto pelas matérias primas que emprega, quanto pelas técnicas 

segundo as quais os objetos são confeccionados e também, devido às realidades que 
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são vividas por aqueles que o produzem. O artesanato apresenta um quadro de 

diversidade impressionante. E só hoje em dia não. Sempre (LIMA, 2011, p. 188-

189). 

 

 Desse modo, o Artesanato brasileiro consegue quebrar as correntes opressoras 

colonialistas e neoliberais ao se renovar, se libertar, se reinventar em prol de valores culturais 

de seu próprio povo. O Artesanato mostra o jeito, a cara, o sentido, a brasilidade. É o modo de 

ser e de expressar o mundo. É arte das gentes.  

 

2.5 Artesanato como arte 

 

O artesanato é a poesia das mãos... 

Revela a alma daquele que sente... 

Expressa os seus anseios e virtudes... 

Sendo o fruto do trabalho do homem, é sagrado. [...] 

Talvez a arte tenha o poder de unir as coisas... 

Talvez seja um instrumento de paz entre as nações... 

Talvez tenha o poder de fazer reviver 

tudo aquilo de bom que havia em nós mesmos, 

e que, sem perceber, deixamos adormecer... 

A arte enternece a alma, alivia os pesos da vida... 

As mãos, muito mais do que partes de um corpo, 

sem dúvida, são os mais poderosos instrumentos de cura que 

temos... 

A arte é a poesia das mãos! 

Eloisa Rocia 

 

A poetiza expressa em seu poema sobre Artesanato como eu o percebo: as mãos são 

reveladoras da vida. Os versos enfatizam o quefazer estético das mãos potencializando o 

Artesanato como uma “poesia”, revelador da “alma” e da vida, como um quefazer 

revivificador, como “trabalho”, como unificador, como “arte”.  

Nesse sentido, Lima (2003) enfatiza a importância da “arte das mãos”. 

 

Minha proposta é que reservemos o termo artesanato para nos referir ao processo de 

produção do objeto, à tecnologia que, predominantemente executada com as mãos, 

dá forma ao objeto, independente do fato de serem mãos eruditas ou populares. 

Assim, tanto a rendeira de bilro e o oleiro quanto o escultor ou o pintor consagrados, 

para realizar seu trabalho lançam mão de uma tecnologia em que a manualidade é da 

maior importância. E isto é artesanato. E eles são artesãos (LIMA, 2003, p. 07). 

 

Completando tal pensamento, o antropólogo, em outro momento nos diz: 

 

Eu defendo que artesanato é aquele modo de fazer objetos que se configura 

basicamente pelo uso das mãos. Nesse sentido, eu não defino que artesanato se opõe 

à arte, coisa que muitos fazem. Para mim, artesanato se opõe ao que é feito pela 

máquina, à indústria. Tudo que é feito pela mão é artesanal. [...] Enfim, todas as 

formas de trabalhar com a mão são formas artesanais (LIMA, 2011, p. 193-194). 
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Geraldi (2010a) defende todas as formas de expressões artísticas, uma vez que todas 

constituem a experiência estética e a capacidade de criar dos homens.  

 

Quando o olhar para as construções estéticas deixarem de lado as classificações que 

tornam desigual tudo o que é diferente – escultura deles é “artesanato”; o poema 

deles é literatura de cordel, as artes plásticas deles são ingênuas; a crítica deles é 

ideologia – talvez reencontraremos na experiência estética o que de comum 

compartilhamos como homens – a capacidade de criar (GERALDI, 2010a, p. 115).  

 

Nesse sentido, o Artesanato deve ser valorizado como a expressão da vida, da alma, da 

sociedade. “[...] uma das características da produção artesanal, enquanto processo de trabalho, 

reside exatamente na integração da atividade manual com a intelectual, na associação entre a 

obra produzida e seu autor [...]” (LIMA, 2003, p. 05), em interação com o outro e com o 

mundo.  

Basta relacionarmos o significado de Artesanato: mãos hábeis, mãos ágeis, mãos de 

ação; com o sentido bakhtiniano e freiriano de Cultura/arte: são gestos que expressam as 

emoções, a história e a Cultura em um conjunto de interações, mas acima de tudo são mãos 

que interagem com e no mundo, inovam, renovam, perseveram, criam, comunicam, 

transformam a realidade, fazem renascer, enfim, leem o mundo. São mãos culturais. Bakhtin e 

Freire valorizam os atos, as ações os gestos das mãos culturais que são refletidos e refratados 

no corpo inteiro, com amorosidade, com empatia, com exotopia, com alteridade.  

Na mesma direção, Paz apud Ramalho (2010) tece o Artesanato em relação ao corpo, 

em um compartilhamento enraizado à alteridade. 

 

Até para sentir a si mesmo, o corpo busca a outro corpo. Sentimos através dos 

outros. Os laços físicos e corporais que nos unem com os demais não são menos 

fortes que os laços jurídicos, econômicos e religiosos. O artesanato é um signo que 

expressa a sociedade não como um trabalho (técnica), nem como símbolo (arte, 

religião), mas como vida física compartilhada (PAZ, 1991 apud RAMALHO, 2010, 

p. 62). 

 

Em perspectiva bakhtiana e freiriana, essa relação entre Artesanato e alteridade, nos 

faz refletir que a “arte das mãos” não é feita apenas pelo artesão. Quem contempla, quem 

compra, quem leva para outro lugar, dá um acabamento outro, para além do acabamento do 

artesão. O artesão ao criar seu Artesanato, além do material, das cores, das formas colocou um 

pouco de si, de sua história, aqui já é um movimento alteritário, ao passo que o outro, não 

artesão, ao ver as formas, as cores (re)significa o Artesanato com outro colorido emocional. 

Assim, podemos inferir que o Artesanato não é apenas um objeto factual, é uma criação 

estética, afetada pelo social, pela Cultura, pela história, e principalmente, pela alteridade. 
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A criação estética é, pois, um exemplo particularmente bem sucedido de um tipo de 

relação humana: aquela em que uma das duas pessoas engloba inteiramente a outra e 

por isso mesmo a completa e a dota de sentido. Relação assimétrica de exterioridade 

e superioridade, que é uma condição indispensável à criação estética, esta exige a 

presença de elementos “transgredientes”, como diz Bakhtin, isto é, exteriores à 

consciência tal como ela se pensa do interior, mas necessários à sua constituição 

como um todo (TODOROV, 2011, p. XIX).  

 

Dessa forma, o Artesanato feito pela mão cultural é sentido e compartilhado pelo 

corpo, pelos outros. “Artesana” vida, significados e sentidos em comunhão, ao mesmo tempo, 

em constante transformação.  

 

O artesanato, portanto, possibilita que o homem satisfaça sua necessidade de 

recreação com as coisas do seu cotidiano. Feito pelas mãos, o artesanato é 

feito para as mãos, portanto, podemos vê-lo e tocá-lo. [...] nossa relação com 

o artesanato ela é corporal. Por ser corporal, o artesanato nos remete à 

participação. Quando se sente, sente-se alguma coisa ou alguém. Por ser 

participação, ou seja, uma relação que se dá entre um grupo, ou com alguém, 

o artesanato pode ter sua função e seus significados socialmente 

ressignificados. Isso porque um objeto, que antes tinha determinada função, a 

partir da sensibilidade pessoal e da fantasia, pode ser transfigurado e ganhar 

outro sentido e outra função compartilhados por todos, ocorrendo assim uma 

interrupção da sua utilidade anterior. O artesanato, nesta perspectiva, é 

mecanismo de sociabilidade, não apenas sob o aspecto de sua produção, mas 

também de sua ressignificação (RAMALHO, 2012, p.210-211). 

 

Desse modo, Carmo (2011) afirma que o Artesanato é arte em si. A autora defende 

que a atividade artesanal vai além de uma simples técnica. O Artesanato é o prolongamento e 

o projeto do próprio artesão com sua personalidade e ideais, ou seja, o artesão intervém e 

revela a Cultura de seu povo e cria arte. Em outras palavras, o Artesanato agrega à técnica 

valor e identidade cultural.  

Segundo Lima (2011), “o artesão produz a partir de uma Cultura e o produto que faz, o 

objeto artesanal, tem esse duplo caráter: é uma mercadoria por um lado, mas é também um 

produto cultural resultante do significado da vida daquela pessoa” (p. 191). Ou seja, quando 

uma mulher está bordando, ela não está somente preenchendo espaços com linhas e cores, ela 

está preenchendo parte de sua própria vida. 

 

[...] a bordadeira não executa mecanicamente uma estética sobre um pano. Ela 

coloca ali a percepção dela de cor, de sentido de estética, de harmonia de 

concepções que vão muito além do ato mecânico de enfiar uma linha numa agulha e 

com ela transpassar o tecido para cima e para baixo. Ela borda ali também sua visão 

de mundo (LIMA, 2011, p. 193). 

 

Assim, o Artesanato “como arte que é, imita a vida, mas não só a imita: cria, recria, 

reinventa, constrói, desconstrói, critica, pulveriza ideais e ideias, muitas vezes se 

apresentando como instrumento político de combate às mazelas do mundo” (CARMO, 2011, 

p. 59). 
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Nesse sentido, o Artesanato pode contribuir para o despertar da consciência crítica, da 

curiosidade epistemológica
18

. Por ser uma forma de expressar a arte, abre a oportunidade para 

explorar, construir conhecimento, articulando sentimentos, através do pensar, do apreciar e do 

fazer.  

 

2.6 Artesanato e(m) Bichinho  

 

O Artesanato é um quefazer em Cultura Popular. Esse quefazer em Cultura Popular é 

forte na comunidade de Bichinho, que a faz ser conhecida por seu Artesanato. Mas a história 

dessa comunidade nos revela que a arte com as mãos ganhou relevância há pouco tempo. 

  
Bichinho, oficialmente Vitoriano Veloso, distrito do município de Prados, Minas 

Gerais, próximo de Tiradentes e São João del Rei. Aglomerado urbano mais antigo 

da região do Campo das Vertentes da Mantiqueira, fundado por bandeirantes vindos 

de São Paulo em busca de ouro. Localização privilegiada, no entroncamento do 

Caminho Velho com o Caminho Novo das Minas e à margem direita do Rio das 

Mortes. O que, naquela época possibilitou contatos com viajantes, tropeiros e outros, 

ou seja, com as novidades de então (SOUZA NETO, 1990, p. 01). 

 

A comunidade foi descoberta no século XVIII pelo bandeirante taubatense José 

Siqueira Afonso que encontrou minas de ouro no local (IEPHA – INSTITUTO ESTADUAL 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS apud FONTES, 

2006). 

Sobre a nomeação Bichinho, Cardoso (1992) relata que os portugueses colonizadores 

que chegaram no local se depararam com animais “desconhecidos” – pacas, micos, tamanduás 

– e nomearam então o novo arraial: Corgo dos Bichinhos. 

Outra versão revela que distrito de Prados recebeu o nome de Bichinho, em meados de 

século XVIII, na época do ciclo do ouro, em virtude dos donos dos escravos daquela época, os 

quais diziam ao se referirem aos escravos: vou ver como andam meus bichinhos; segundo 

relato popular (SOUZA NETO, 1990).  

Bichinho, então, recebeu o nome de Vitoriano Veloso. Uma homenagem ao 

“mensageiro da Inconfidência” Vitoriano Gonçalves Veloso – negro alforriado e alfaiate –, 

que nasceu naquele distrito, vivendo em Gruta do Ouro (Gritador), lugarejo pertencente a 

Bichinho. Ele era vizinho e compadre de Dona Hipólita – residente na fazenda Ponta do 

Morro – única mulher a participar ativamente na Inconfidência Mineira (VALE, 2000). 

                                                           
18

 Termo desenvolvido por Paulo Freire, que diferente da curiosidade ingênua, espontânea e desarmada é um 

exercício fundante na produção de conhecimentos. A curiosidade epistemológica é aquela que desvela o que se 

quer conhecer, ao tomar distância, possibilitando analisar e compreender em uma atitude crítica, fazendo um 

“cerco” ou aproximações, mas não deixar os questionamentos de lado. 
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“Inconfidente que deu seu nome ao povoado: de um lado, negro, escravo alforriado, rebelde; 

de outro, rico proprietário de terras. Esses atributos é que fizeram com que a pessoa de 

Vitoriano Veloso fosse admirada por aquela comunidade” (FONTES, 2006, p. 61). E há um 

discurso popular que diz que Vitoriano Veloso chamava seus escravos por bichinho [Está aqui 

outra versão sobre o nome da comunidade].  

A participação na Inconfidência Mineira foi decisiva, pois Vitoriano Veloso ficou 

incumbido de levar a mensagem de Francisco Antônio de Oliveira Lopes ao Ten. Cel. 

Francisco de Paula Freire de Andrade e a todos os demais inconfidentes sobre a prisão de 

Tiradentes. O “mensageiro da Inconfidência” foi preso e condenado a degredo perpétuo para 

Moçambique, no continente africano, mas teve sua pena reduzida para dez anos. Todavia, 

como não era branco, em pleno período colonial marcadamente opressor, já se esperava uma 

pena adicional, logo foi açoitado e obrigado a dar três voltas ao redor da forca (CARDOSO, 

1992, p. 58). Hoje, encontramos em Ouro Preto, no museu da Inconfidência, o túmulo em sua 

homenagem, ao lado dos demais inconfidentes (VALE, 2000). 

Após a Inconfidência, Bichinho foi se desenvolvendo basicamente através de 

“lavouras”. A agricultura e agropecuária de subsistência eram as atividades principais, mas o 

Artesanato sempre esteve presente. 

 

Apesar do Bichinho ter nascido dos bandeirantes, posteriormente o lugarejo 

sobreviveu dos constantes movimentos de tropas, tropeiros e viajantes. Hoje muitas 

cidades brasileiras não sabem que vieram de um pouso de tropas: de uma nascente 

bonita, de uma árvore frondosa, de uma quilometragem ideal. E mesmo quando o 

trem-de-ferro, a velha Estrada de Ferro Oeste de Minas-EFOM, chegou naquelas 

bandas, o lombo de burro continuou (e continua) bastante utilizado, com a 

intermediação do carro de bois.  

A história do Bichinho, como a de tantas outras pequenas localidades do interior 

brasileiro, foi marcada pela calma, pelo ritmo do tempo natural e do contato com o 

mundo apenas através dos que por ali passavam e quando passavam. Desse processo 

cresceu um povo ligado à terra, religioso e trabalhador, que formou uma pequena 

comunidade bem próxima da autossuficiência, da autonomia. Ainda hoje, entre os 

mais velhos principalmente, encontra-se com facilidade mão de obra especializada 

em técnicas tradicionais dos mais variados ofícios: tecelãs, tapeceiras e bordadeiras, 

arreateiros, marceneiros, carpinteiros, ferreiros, escultores da pedra e da madeira, 

santeiros, doceiras, ourives, raizeiros, benzedeiras, pedreiros conhecedores de 

técnicas construtivas com adobe, moledo, taipa de pilão e pedra. Artesãos do mais 

alto quilate, dificilmente encontráveis. Raridades (SOUZA NETO, 1995, p. 08). 

 

Aos pés da Serra de São José, nasceu da “sede do ouro”, foi travessia da Inconfidência 

Mineira, tornou-se comunidade com vínculos rurais. Somente em meados dos idos de 1990, o 

Artesanato ganhou força na comunidade do Bichinho. Em épocas anteriores, podíamos até 

encontrar os mais variados ofícios como bordadeiras, marceneiros, doceiras, pedreiros, 

carpinteiros, tapeceiras, construtores de adobe, arreateiros, tecelãs, enfim, artesãos – que ainda 

não tinha descoberto o real valor do seu “artesanar”. Fontes (2006, p. 48) comenta que “a 



78 

  

atividade artesanal já se destacava através dos artefatos de palha, dos bordados e das peças em 

crochê, que eram vendidas em Prados e Tiradentes.”  

“„Bichinho‟, „Vitoriano Veloso‟. Nomes tão sugestivos que compõem a história desse 

povoado; ontem, pobre economicamente; hoje, rico „artisticamente‟, após a interferência da 

Oficina de Agosto” (FONTES, 2006, p. 60). Assim, o “artesanar” do Bichinho ganhou 

visibilidade e foi estimulado com chegada da Oficina de Agosto
19

, de Toti
20

, artista plástico 

proveniente do estado de São Paulo, que despertou habilidades, criatividade, conscientização 

e sensibilidade no povo do Bichinho.  

Com o estímulo da Oficina de Agosto, outras oficinas, lojas de Artesanato e ateliês 

surgiram no Bichinho. As casas antigas – muitas construídas com adobe – além de serem 

residências abrem espaços para o Artesanato. Hoje, o Artesanato faz parte da identidade 

cultural da comunidade: “artesana” madeira, ferro, palha, papel machê, crochê, etc., surgem 

móveis, telas, bordados, fuxicos, toalhas, almofadas, tapetes, esculturas, quadros... sem contar 

a produção artesanal de doces, tradição que é compartilhada entre gerações. 

O Artesanato do Bichinho entrelaça o sagrado e o profano com o original, o cotidiano, 

o provinciano e a religiosidade. É um misto, uma ambivalência de valores. Aspectos que se 

enquadram às características carnavalescas da Cultura Popular, do riso e do grotesco, 

expressos por Bakhtin (2013). É o que percebemos na seguinte descrição: 

 

No início, Toty [sic] começou pintando bandeiras brasileiras cheias de frutas e 

bichos. Depois, adaptou os primeiros santos. A novidade veio com o fetiche: meio 

de brincadeira, Toty [sic] modelou porcos com piercings, enquadrou nádegas, 

mostrou os seios da Monalisa e montou uma exposição improvisada em Tiradentes 

que agradou ao povo mas desagradou os artistas da época. Surgiam ali os 

ingredientes que iam fazer a receita de sucesso da Oficina de Agosto: pegue os 

símbolos fortes de épocas e culturas diversas e alguns ícones religiosos queridos; 

acrescente uma boa dose de exuberância tropical misturada à ferrugem do lixo e à 

pátina das antiguidades; tempere tudo com uma pitada de irreverência popular, mais 

um toque do espírito hippie dos anos 70. O resultado tem bom gosto e um sabor bem 

brasileiros. Essa receita de Toty [sic] foi bem aceita pelo povo de Bichinho que, 

apesar de preso a tradições, não só aceitou esse "modernismo", como também o 

assimilou em suas peças artesanais (FONTES, 2006, p. 74). 

 

Essa harmoniosa forma de “artesanar”, marcada pelas dissonâncias, pelo sagrado e 

pelo profano revelam que o Artesanato do Bichinho coaduna com a Cultura Popular 

                                                           
19

 Uma oficina de artesanato, a princípio seria uma oficina itinerante, valoriza as expressões artesanais da 

diversidade cultural brasileira e mantém um compromisso com a sustentabilidade social e ambiental, ajudando a 

construir melhores condições de vida para as pessoas. Ao empregar as pessoas da região em busca de profissão, 

a Oficina de Agosto desperta habilidades nos indivíduos para estes se formarem artesãos.  
20

 Antônio Carlos Bech, o Toti, chegou ao Bichinho, no início da década de 1990.  Toti sempre se interessou 

pelas artes, em especial, pela pintura. Buscou mais conhecimentos sobre a técnica na Itália. Trabalhou durante 20 

anos em Embu das Artes, com sua irmã, Sonia Bech Vitaliano, e em agosto de 1989 criou uma oficina itinerante 

que desenvolvia trabalhos com matéria prima e mão de obra local. 
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bakhtiniana. Ao pintar bandeiras brasileiras com frutas e bichos, adaptar os santos podemos 

perceber o Artesanato como uma forma de burlar a ordem vigente, da dita Cultura oficial, das 

hierarquias, é o riso se fazendo presente. Ao modelar porcos com piercings, destacar nádegas, 

mostrar os seios da Monalisa, é o grotesco que se inscreve como forma de libertação da 

estatuária estética padrão, é corpo em devir, em movimento, inacabado. O Artesanato do 

Bichinho revela aparatos que valorizava as expressões populares, rejeita o mutismo, ao 

exprimir sentimentos, artes, críticas, sentidos, num movimento renovador. Bichinho, um 

lugarejo inventivo no meio de Minas que se “artesana”, estimula o quefazer humano, valoriza 

a “arte com as mãos”, potência em Cultura Popular.  

Dessa forma, com este quefazer em Cultura Popular, que é forte na comunidade do 

Bichinho, podemos aproveitar tal potência para vinculá-la à Educação. Todavia, reflitamos: 

podemos usar os sentidos do Artesanato, como Cultura Popular, em uma pedagogia crítica, 

em uma Alfabetização Emancipadora, para que nossas crianças se tornem sujeitos e agentes 

da própria história, e sejam estimuladas a expressar e (re)significar suas leituras da 

palavramundo? 

 

2.7 “Artesanar” infantil: o Artesanato como produção simbólica da leitura da       

palavramundo das crianças  

 

As crianças possuem seu modo próprio de se “artesanar”, ou seja, são detentoras de 

uma linguagem própria, de movimentos, de desejos, de medos, de sonhos, de singularidades, 

criam e recriam, erram e aprendem.  

Desse modo, penso o Artesanato como asas para que as crianças alcem voos, sendo 

produtoras da própria história, ao criar suas culturas. Elas são gente e agente, modifcam, 

transformam e interagem no e com o mundo, têm asas para as ideias voarem, inventarem e 

brincarem... 

  

O brincar socializa, gera a interação das crianças [...], desenvolvendo noções de 

limites e regras, noções de espaço e tempo, de equilíbrio físico e mental, bem como 

estimulando a tomada de decisões. Além disso, dá oportunidades para elas criarem e 

recriarem seu cotidiano e seu mundo de imaginação (PEREIRA e BONFIM, 2009, 

p. 299). 

 

A criança não pensa o mundo para expressá-lo na brincadeira, mas o significa através 

dela (GOUVÊA, 2011). “Mas quem cria um brinquedo e junto com outras pessoas brinca com 

ele, cria uma Cultura. Cria um momento próprio e original de viver a seu modo a experiência 
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de estabelecer pelo menos alguns termos de um existir por conta própria” (BRANDÃO, 2002, 

p. 199). 

 

[...] a criança é considerada um ser de relações, como um sujeito interativo “para 

dentro e para fora”. Como um alguém que aos poucos vai se tornando quem é e 

quem se transforma, como um ator ativo e progressivamente consciente de suas 

interações com outros, dentro de momentos, de situações, de cenários e de cenas 

socioculturais. Mas mesmo agora, quando esta face cultural do mundo da criança e 

da educação se revela tão importante, temos um conhecimento ainda tão pequeno do 

que são as crianças e de como vivem propriamente nas suas culturas que inventam e 

criam dentro daquela que é nossa e oferecemos ou impomos a elas (BRANDÃO, 

2002, p. 195-196). 

 

Dessa forma, são produtoras culturais, “sujeitos activos na produção cultural da 

sociedade” (SARMENTO, 2006, p. 03). Assim podemos falar em “artesanar”, em culturas 

infantis que nas palavras de Sarmento (2006, p. 06), são “as acções dotadas de sentido, os 

processos de representação e os artefatos produzidos pelas crianças”.  

Ainda, segundo Sarmento (2006), as crianças são competentes e capazes de 

construírem “interpretações da sociedade, dos outros e de si próprios, da natureza, dos 

pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de o usarem para lidarem 

com tudo o que as rodeia” (p. 06). Com esta convicção, é que vejo o Artesanato, expressão da 

Cultura Popular, como disparador de sentidos para as produções simbólicas das crianças, em 

que as mesmas possam ler o mundo e produzir Cultura.  

 

As crianças incorporam, interpretam e reconstroem continuamente informações 

culturais constituídas por valores, normas sociais, ideias, crenças e representações 

sociais, frequentemente expressas sob a forma de histórias e narrativas, lendas, 

imagens, jogos, brinquedos e brincadeiras e outros artefatos culturais (SARMENTO, 

2006, p. 14). 

 

É por isso que a escola deve aproveitar o potencial da Cultura Popular, como por 

exemplo a expressão do Artesanato, e deixar as crianças fazerem o que mais sabem: imaginar 

e criar. Gouvêa (2011, p. 555), nos diz que a “imaginação apresenta-se não exatamente como 

capacidade da criança fabular, mas de extrair, das situações cotidianas e das interações 

concretas, seus elementos prototípicos que permitem significar a cultura”. Sobre esse fato, 

Brandão (2002, p. 180) nos diz: 

  
Crianças a quem custa serem criativas entre papéis coloridos, objetos de madeira ou 

massa e tinta na escola, por sua conta sabem, criam e transmitem o saber da criação 

de inúmeras brincadeiras extremamente inventivas e artefatos de lazer – como 

papagaios e balões – cuja ciência e arte ultrapassam muitas vezes o que a escola 

consegue conceber e realizar. 

 

Todavia, a instituição escolar, comumente, vai de encontro com o ato imaginativo e 

criativo infantil. 



81 

  

  
O prazer da intenção de criar é, para meninos e meninas a quem a escola submete, a 

possibilidade de “fazer por conta própria”. De inventar às escondidas ou, pelo 

menos, longe do controle que incentiva, julga e avalia. Mais ainda, sem uma 

destinação forçosamente “pedagógica” aplicada a cada ato criativo. Consciente ou 

não do que acaba fazendo, tal como na maior parte dos casos a escola se apropria da 

criação artística e nega, no exercício da pedagogia através da arte, a necessidade 

absoluta da gratuidade e, portanto, de isenção pedagógica, do trabalho individual ou 

coletivo de criar (BRANDÃO, 2002, p. 180). 

 

Assim, a escola submete as crianças a um trabalho pedagógico que camufla a 

criatividade das mesmas, ao assumir-se como uma instituição que tem o controle do ato de 

criar e que, em nome do ensino, acaba por “destruir” a arte, destituir o ato criativo e a 

curiosidade. Consequentemente, “corre o risco de invadir domínios ainda livres da 

experiência infantil de lidar com o mundo”, impedindo “o curso da experiência autônoma que 

é a condição de o próprio ato criativo ser realizante socializador” (BRANDÃO, 2002, p. 181-

182). 

Contudo, a escola pode e tem potencialidades para sair dessa condição de opressora da 

criatividade. Basta incorporar a concepção que visualiza as crianças como sujeitos da história 

e agentes criadores de Cultura. Basta à escola se transformar e soltar as amarras do 

tradicionalismo que sufoca o “artesanar” infantil. É o que nos explica Sarmento (2006, p. 16, 

grifos do autor): 

 

[...] entender a escola como um mundo de vida, como a casa das crianças, onde se 

aprende o mundo, vivendo-o. [...] O aprofundamento do conhecimento sobre as 

crianças ocorre necessariamente a partir das próprias crianças e das suas relações 

com os outros. Se tal perspectiva está correta, a escola transformar-se-á. É nesta 

“originalidade” que poderão surgir potenciais emancipatórios para as crianças, que 

para se realizarem precisam que os adultos aceitem negociar princípios e discursos 

sobre e com elas, infundindo dessa forma outros significados à acção educativa e às 

relações intergeracionais (SARMENTO, 2006, p. 16, grifos do autor).  

 

Nesse sentido, através da vivência do Artesanato, é possível que a escola se abra para 

que as crianças sejam estimuladas a criarem Artesanatos, como uma “produção simbólica, 

isto é um acto social onde se exprimem modos específicos de interpretação do mundo” 

(SARMENTO, 2006, p. 14). Mas é preciso que os educadores também estejam abertos para as 

culturas infantis, em uma relação de alteridade. Assim, a criança “na interação cotidiana, 

introjeta [sic] as categorias de apreensão do mundo” (GOUVÊA, 2011, p. 552). 

 

Pela representação do outro, a criança incorpora, nos seus próprios traços, as linhas 

com que o outro inscreveu o mundo. [...] Há também uma ideia que se infiltra e se 

polariza em múltiplas direcções: a de que o outro é o mesmo de si e o mesmo um 

outro para o outro. E pelo diálogo do outro e do mesmo, se aprende o mesmo a 

outrar-se. É isso uma pedagogia da interculturalidade, que reconhece a diferença 

mas recusa a desigualdade (SARMENTO, 2006, p. 12). 
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Nesse movimento de “outrar-se”, de interpretar o mundo com os traços do outro, mas 

traçando sua singularidade e diferença, a criança coloca sua presença, sua marca, sua 

produção, cria Cultura. Assim, ao pensarmos em produção simbólica das crianças, 

comumente, pensamos no desenho infantil, já que o desenho expressa o que vemos, pensamos 

e sentimos. 

 

A ação de desenhar não se reduz somente às habilidades manuais, artesanais, 

materialmente visíveis. O desenho é, sobretudo, construção do pensamento. O 

desenho – linguagem tão antiga e tão permanente na civilização – atravessa todos os 

tempos, manifestando-se em distintos suportes, instrumentos, materiais, nos 

ofertando um repertório extenso de possibilidades espaciais, manifestações e 

atuações, não restrito e circunscrito apenas dentro do universo gráfico (DERDYK, 

2014, p. 129) 

 

Para pensar o Artesanato como produção simbólica e cultural das crianças, o desenho 

me concede pistas para tal. Acredito que quando uma criança “artesana” ela está em estreita 

relação com a imaginação e o criar que requerem o desenho, pois “o desenho não representa o 

real: o desenho cria o real imaginado” (SARMENTO, 2006, p. 11). O Artesanato, assim como 

o desenho, exala sentidos, tenta representar o pensamento de quem o fez. 

 

O desenho é especialmente apropriado para aceder a formas de expressão de 

crianças pequenas. Todavia, essas formas só são verdadeiramente acessíveis se 

forem contextualizadas. O desenho e a sua fala são co-constitutivos de um modo de 

expressão infantil cujas regras não são as mesmas da expressão adulta: no desenho 

das crianças verifica-se a presença de uma autoria colectiva, ênfase no clichê, 

notação das cores. Os desenhos são interpretáveis à luz das culturas infantis e, 

nomeadamente dos seus pilares estruturantes: a cultura lúdica, a fantasia do real, a 

interactividade e a reiteração (SARMENTO, 2006, p. 14). 

 

Em consonância com Monteiro (2013), busco compreender a produção simbólica das 

crianças para além de um instrumento que revele as características dos traçados como 

evidências dos estágios mentais pré-estabelecidos, que devam obedecer a uma lógica etapista, 

sequencial e universal. Essa compreensão etapista tornou-se referencial para apreender a 

produção simbólica pelo seu conteúdo subjetivo com fins terapêuticos, avaliativos, ou como 

expressão das fases de desenvolvimento mental das crianças. 

Monteiro (2013) estabelece uma relação entre a produção simbólica e a interação 

social. A autora afirma que, na condição de professora, percebia que havia um sistema de 

comunicação entre as crianças, em que elementos gráficos produzidos por uma determinada 

criança passavam a compor a produção de outras e, conforme se posicionava com 

proposições, comentários e materiais, também provocava mudanças nas criações das crianças. 

Dessa forma, a produção simbólica se constituía em momentos de intensa interatividade. 



83 

  

Dotar de significados e sentidos o mundo que nos rodeia não é tarefa simples. Nem 

para crianças e nem para adultos. Os sentidos que as crianças “artesanam” em suas produções 

não são traduzíveis de forma tão clara para nós, adultos. O desenho [e aqui também podemos 

ler: o Artesanato] infantil é rico de interpretações e exala a essência, os anseios, as palavras, o 

mundo das crianças.  

Nessa direção, Staccioli (2014, p. 97) argumenta sobre a complexidade que a produção 

simbólica das crianças carrega ao ter como proposta expressar algo aos outros, ao mundo, ou 

a si mesmas. Assim, o autor enfatiza que: 

  
Explicar o mundo não é uma operação simples, nem mesmo para adultos. Muitas 

vezes nos faltam palavras para dizer o que pensamos ou queremos que os outros 

compreendam. Nesses casos, precisamos de desvios linguísticos, de contornos de 

palavras para dizer, de similitudes, de metáforas. Sabemos de maneira implícita que 

não podemos dizer completamente o que gostaríamos de comunicar, conscientes de 

que o modo com o qual percebemos, pensamos, elaboramos determinado evento é, 

de qualquer forma, incomunicável, mas que, ao mesmo tempo, esse evento quer ser 

explicitado, trazido à luz, iluminado. Trata-se de uma operação altamente produtiva 

seja no plano cognitivo, seja como tomada de consciência do próprio ser no mundo. 

[...] desenhar os próprios pensamentos, suas próprias emoções, sua própria 

experiência vivida, suas elaborações. [...] Os desenhos das crianças muitas vezes nos 

surpreendem. [...] porque mostram tanto as coisas visíveis, quanto as que não se 

veem (STACCIOLI, 2014, p. 97).  

 

É nesse misto de visível e invisível, na complexidade exalante de significados e 

sentidos das produções simbólicas infantis que se pode ir ao encontro do que as imagens 

infantis representam (STACCIOLI, 2014). Por isso que, quando estas produções são criadas 

no ambiente escolar, é preciso muita cautela, disponibilidade para a escuta, e é necessário um 

educador que não julgue e nem iniba as Culturas infantis. 

 

Acompanhar as crianças a representar pensamentos “coloridos” requer uma 

intervenção didática direcionada e precisa, que leve em conta o contexto, a 

organização dos espaços e o tempo, o clima da classe, a escuta competente de 

adultos que sinceramente se interessam pelas elaborações infinitas que as crianças 

fazem, coisas do mundo externo e interno. Acolher, como adultos, as mensagens 

invisíveis que atravessam as imagens requer uma aproximação delicada, aberta ao 

possível e ao incerto. Um modo de aproximar-se das imagens que vai além dos 

percursos mais comuns de leitura aos quais estamos acostumados (STACCIOLI, 

2014, p. 100). 

 

Cabe ainda a nós, adultos, educadores, compreendermos que por mais que as crianças 

nos falem sobre seu desenho [seu Artesanato], nós não vamos chegar a esgotar todos os 

sentidos que elas depositaram em sua criação. Somos grandes e não mais pequenos, mas 

devemos olhar as produções infantis com ar de criancice, com o intuito de nos aproximarmos 

do que realmente a criança expressa. Não devemos buscar níveis de competência, inteligência, 

personalidade ou o aspecto artístico produzido pelas crianças, pois “não se pode ler de 
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maneira exaustiva ou significar com certeza um desenho das crianças quando ele é uma 

elaboração da realidade” (STACCIOLI, 2014, p. 111). 

Nesse sentido, quando a criança cria, ela não tem o compromisso próprio da arte, ela 

quer deixar sua marca, ou seja, expressar sua subjetividade. Contudo, a criação infantil não é 

apenas representação do mundo. É “necessidade de uso de linguagens, ordenação do mundo 

interno, através do uso de signos pictóricos” (GOUVÊA, 2011, p. 561). E mesmo que a 

criança não tenha compromisso com o campo artístico, este é muito importante na construção 

da subjetividade e da Cultura infantis.  

 

As crianças não são artistas, mas procedem como artistas, tentando, como eles, 

explicar-se ao mundo utilizando um meio que não permite (como não pode fazer 

nenhum outro meio) explicar-se para o mundo. [...] O mundo não é sempre 

explicável, o mundo não é sempre conhecível. Mas o mundo é sempre interpretável. 

A interpretação usa linguagens para comunicar, e usa tantas delas: nenhuma 

exaustiva, nenhuma oferece completude (STACCIOLI, 2014, p. 107).   

 

Assim o Artesanato também deve ser compreendido. As crianças ao produzirem 

Artesanatos estarão utilizando linguagens diferentes para ler o mundo que as cerca. Não serão 

artesãs, mas procederão como tal ao expressarem suas incompletudes. Quero compreender os 

Artesanatos “para além de um olhar etapista” (MONTEIRO, 2013). 

Compreender os sentidos dos Artesanatos produzidos pelas crianças não será tarefa 

fácil, mas será mais um par de asas para as ideias voarem... 

 

2.8 O meu olhar para o Artesanato como Cultura Popular: colorido axiológico de um       

quefazer responsável 

 

A reflexão fundante deste capítulo assume a obra de Mikhail Bakhitn e Paulo Freire 

para trazer sentidos que os mesmos traçam sobre arte e estética a fim de relacioná-los ao 

Artesanato, quefazer em Cultura Popular.  

O que toda essa discussão com Bakhtin e Freire auxilia esta pesquisa? Com coloridos 

axiológicos diferentes, mas não divergentes, Bakhtin e Freire tecem sentidos sobre a arte. Os 

sentidos bakhtinianos revelam a arte unida à vida, enquanto os sentidos freirianos revelam a 

arte em contextura educativa.  

Em Bakhtin, a arte está relacionada ao ato responsável, não sendo mecânico, carregado 

de tons emotivo-volitivos. É a interação entre vida e arte, a qual uma adentra a outra, mas não 

se confundem. Arte em Bakhtin é a multiplicidade dos sentidos, é o agir na existência. Arte e 

responsabilidade se entrelaçam, logo há o entrelaçamento também de estética e ética. Desse 
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modo, a estética não é apenas um campo da arte, mas da vida, em que o conteúdo, a forma e o 

material não são elementos fragmentados, mas dialeticamente interativos. Essa interação 

estética é um evento único, irrepetível de coloridos emocionais, amorosos, exotópicos e 

alteritários.  

Em Freire, a arte é o jeito sensível de estar sendo no mundo, de forma libertária, 

crítica, consciente, ativa e valorativa como um quefazer humano. O educador “artesanou” o 

fazer artístico à Educação, articulando a arte à Alfabetização, pois sempre valorizou a relação 

entre palavra e imagem, e as potencialidades dessa relação para as leituras e releituras de 

mundo. Desse modo, a estética se centra na práxis educativa, e como em Bakhtin, não se 

desvincula da ética: boniteza e decência juntas. Assim, a estética freiriana é o movimento 

sensível, libertário e crítico de um quefazer em contextura educativa, no mundo e com o 

mundo. É a estética da Educação e da existência.  

Os sentidos que compreendo da arte e da estética bakhtiniana e freiriana me motivam a 

pensar o Artesanato para além de um artefato, para além da técnica. Dessa forma, meu olhar 

para o Artesanato ganha sentidos em cores, pois o Artesanato apesar de ser um trabalho, um 

agir em prol do “ganha pão”, como simplesmente alguns o concebem, é também um agir para 

o outro, para a vida. É um trabalho sim, mas é um trabalho responsável e tecido com muitos 

sentidos, os quais renascem e libertam os motivos para a existência. É um trabalho das mãos 

que traduzem os sentimentos dos corpos. É um trabalho em busca do ato da humanização. Por 

isto, o Artesanato é um objeto estético, ganha um sentido para o artesão diferente de quem o 

contempla ou o adquire. Assim, Bakhtin proporcionou-me olhar para o Artesanato com olhos 

coloridos axiologicamente, mas que almejam visões na unidade da responsabilidade. Com 

Freire, meu olhar ganha um brilho cromático educativo, e vejo o Artesanato como a boniteza 

do quefazer da mão tremendamente cultural.  

 É essa coloração axiológica e educativa que abre meus olhos para ver o Artesanato, 

como Cultura Popular, como um ato responsável de interagir e intervir no mundo, deixando 

uma marca estética, única, singular e participativa na existência. Através de Bakhtin e Freire 

olho para o Artesanato como um quefazer responsável de mãos extremamente culturais.  

Diante dessas reflexões, me aventuro a “artesanar” o que penso, o que sinto, o que 

defendo. Ao bordar minha visão de mundo sobre Artesanato, o preencho como ARTE, como 

expressão estética da Cultura Popular, com cores da renovação e da libertação.  

Sendo assim, o Artesanato é uma das formas de expressar Cultura, é Cultura Popular, 

por isso, é arte. E sustento essa concepção com base no que Mikhail Bakhtin e Paulo Freire 

conceberam como Cultura, Cultura Popular, arte/estética. Em Bakhtin, a Cultura é uma 
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atividade humana essencialmente social, em que a Cultura Popular é renovadora, por isso a 

arte é um ato responsável, carregada de história e de interações. Em Freire, Cultura é trabalho, 

é ação no mundo e com o mundo, assim também é a Cultura Popular que é ação e reflexão, é 

um ato político, é um quefazer educativo, como também um quefazer humano, logo não há 

distinção entre um “boneco” feito pelos artistas populares ou uma dita “escultura” de um 

artista com renome, todos os povos têm criatividade, fazem arte, expressam sua boniteza.  

Artesanato: arte do povo; Artesanato: arte criada pela mão humana cultural; 

Artesanato: arte manual criada pelo ato responsável; Artesanato: arte esteticamente criada por 

gestos que refletem e refratam o mundo; Artesanato: arte que é trabalho, que é dignidade, que 

é quefazer humano; Artesanato: arte que expressa a essência, os anseios e virtudes de quem a 

cria; Artesanato: arte que revela sentidos da alma; Artesanato: arte que exala o que sente e o 

que pensa o outro; Artesanato: arte que cria identidade; Artesanato: arte que faz reviver; 

Artesanato: arte que descortina curiosidade e criticidade; Artesanato: arte que cria poesia com 

as mãos; Artesanato: arte dos sonhos, da Utopia...  

Mas devemos nos focar na Utopia freiriana. A que nos encaminha ao “Inédito Viável”. 

É sonho, mas é um sonhar entrelaçado ao agir, ao quefazer responsável, ao “artesanar”... 

Como bem nos lembram Freire e Nogueira (1989, p. 44) “se o sonho se aproxima dos 

sonhadores é porque eles se organizaram, eles agiram com o sonho na MÃO”. 

Com este colorido axiológico de um quefazer responsável e com o sonho na mão 

penso o Artesanato, como Cultura Popular, para promover uma Educação que se “artesana” 

com diálogo, criticidade, ato responsável, ato criador e renovador, com autonomia, 

conscientização, e principalmente, humanização.  

O Artesanato, nesse caso o do Bichinho, se torna a contextura para desenvolver uma 

proposta educativa que une vida e escola em contexto. Bakhtin e Freire me fazem pensar em 

uma Educação que seja práxis do “artesanar” coloridos axiológicos. Em outras palavras, uma 

pedagogia que seja ação e reflexão sobre e com a realidade dos educandos. Uma pedagogia, 

da mesma forma que vejo o Artesanato, como um quefazer responsável. Desse modo, reflito 

sobre uma proposta educativa em contextura de uma Alfabetização que não seja apenas um 

ato mecânico, e que seja práxis de “artesanar” leituras da palavramundo.  
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3 ALFABETIZAÇÃO EMANCIPADORA: A PRÁXIS DO “ARTESANAR”  

LEITURAS DA PALAVRAMUNDO 

 

[...] 

Peço licença para soletrar,  

no alfabeto do sol pernambucano, 

a palavra ti-jo-lo, por exemplo, 

 

e poder ver que de dentro dela vivem 

paredes, aconchegos e janelas, 

e descobrir que todos os fonemas 

 

são mágicos sinais que vão se abrindo [...] 

 

porque unindo pedaços de palavras 

aos poucos vai unindo argila e orvalho, 

tristeza e pão, cambão e beija-flor, 

 

e acaba por unir a própria vida 

no seu peito partida e repartida 

quando afinal descobre num clarão 

 

que o mundo é seu também, [...] 

 

Peço licença para terminar  

soletrando a canção de rebeldia 

que existe nos fonemas de alegria: 

 

canção de amor geral que eu vi crescer 

nos olhos do homem que aprendeu a ler.  

Thiago de Mello  

 

“Clarão”: “argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor” - elementos tão 

diferentes, mas que permitem ver o mundo e estar no mundo de forma dialógica e dialética. 

Ler a palavra... ler o mundo! Não é apenas a descoberta da palavra escrita, mas a palavra da 

própria realidade. A palavra não traz apenas o seu significado, traz sentidos de ato de amor, de 

doação, não de opressão, de fazer parte da história: “o mundo é seu também”. Thiago de 

Mello declara seu amor pelas palavras e canta a alfabetização: a partir de palavras que fazem 

parte do mundo do alfabetizando, ele “artesana” uma visão mais real, mais global e integrada 

desse mundo. 

Peço licença ao poeta para unir sua poesia de fonemas de alegria à minha pesquisa. 

“Artesano” a práxis das leituras da palavramundo. Práxis, ao gosto freiriano, assumida como 

interpretação, síntese entre teoria e prática, é ação-reflexão transformadora em concretude, 

por isso torna-se aparato sócio-histórico do homem consciente que não só presencia o mundo, 

mas age sobre e com o mundo. Então, bordo, voo, soletro, ao “artesanar” a linguagem e a 
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alfabetização
21

 como fonemas que se unem para além de sinais linguísticos, para além de 

pedaços de palavras. Linguagem e Alfabetização que não sejam fonemas abstratos, 

Linguagem e Alfabetização que sejam fonemas concretos e responsáveis. Fonemas que unem 

vidas, histórias e mundos e que contenham o gérmen da práxis de leituras do mundo. 

Linguagem e Alfabetização em perspectiva Emancipadora. 

O que vem a ser esta perspectiva Emancipadora? Um ato de liberdade? Uma ação para 

independência? Direito antecipado pela maioridade? Concebo a perspectiva Emancipadora 

como um ato de liberdade, mas não um ato abstrato e ingênuo, é um ato dinâmico, crítico, 

reflexivo, responsável, por isto, humano. A perspectiva Emancipadora não busca apenas a 

independência, no sentido singular, mas uma libertação em luta e diálogo, em processo por 

uma transformação no mundo, com o mundo e para o outro, com o outro. É direito, não pela 

maioridade, mas pelo devir, pelo “ser mais”. É interação, é ação e reflexão, é conscientização, 

é estar no mundo, sendo gente e agente, e (re)ler o mundo e a palavra na unidade do quefazer 

responsável. 

Na unidade desse quefazer responsável, minha leitura da palavramundo sobre 

Alfabetização começa com os versos da epígrafe, que ao mesmo tempo em que é uma leitura 

leve que me encanta, é uma leitura inquietante que me faz refletir. Nesse movimento, vejo 

quão importante é conhecer outras leituras de mundo que tratam sobre Alfabetização. Por isto, 

devo adentrar no universo acadêmico para encontrar estudos que motivem minha (re)leitura 

da palavramundo. 

Dessa forma, o mapeamento do contexto acadêmico envolvendo o eixo Alfabetização 

Emancipadora foi realizado como nos dois primeiros capítulos desta dissertação. Os quadros 

10 e 11 mostram o resultado das buscas realizadas no Banco da CAPES e no SciElo, 

respectivamente: 

 

Quadro 10 - Teses e Dissertações sobre Alfabetização Emancipadora encontrados na CAPES 

PALAVRAS E TERMOS PESQUISADOS TRABALHOS ENCONTRADOS 

Alfabetização 471 

Alfabetização em Freire 58 

Alfabetização em Bakhtin 43 

Alfabetização e Linguagem em Bakhtin 28 

Alfabetização Emancipadora Nenhum registro encontrado 

                                                           
21

 É válido trazer a distinção entre Alfabetização e Letramento. Segundo Magda Soares (1998), a Alfabetização é 

a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever; e o Letramento é o estado ou a condição de quem não apenas sabe 

ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. São duas dimensões distintas, mas não 

inseparáveis, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo 

que o educando se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. Contudo o conceito de Alfabetização que 

defendo vai além da técnica. A Alfabetização que assumo nesta pesquisa ganha sentidos que abraçam as 

dimensões dos conceitos de Alfabetização e Letramento sem dicotomizá-los. 
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Cultura Popular e Alfabetização Nenhum registro encontrado 

Cultura Popular e Alfabetização Emancipadora Nenhum registro encontrado 

Artesanato e Alfabetização Nenhum registro encontrado 

Artesanato e Alfabetização Emancipadora Nenhum registro encontrado 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 11 - Artigos sobre Alfabetização encontrados no SciELO 

PALAVRAS E TERMOS PESQUISADOS TRABALHOS ENCONTRADOS 

Alfabetização 373 

Alfabetização em Freire 13 

Alfabetização em Bakhtin 5 

Alfabetização e Linguagem em Bakhtin 3 

Alfabetização Emancipadora Nenhum registro encontrado 

Cultura Popular e Alfabetização Nenhum registro encontrado 

Cultura Popular e Alfabetização Emancipadora Nenhum registro encontrado 

Artesanato e Alfabetização Nenhum registro encontrado 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 No mesmo movimento do segundo capítulo, realizei buscas pelas Reuniões Anuais 

Nacionais da ANPEd através do GT-10 Alfabetização, leitura e escrita. O quadro 12 apresenta 

o resultado desse movimento: 

 

Quadro 12 - Trabalhos e Pôsteres encontrados e selecionados das Reuniões Nacionais da ANPEd 

REUNIÕES ANUAIS DA ANPED – 2000 ATÉ 2013 

QUANTITATIVO DE 

TRABALHOS PESQUISADOS/ 

QUANTITATIVO DE 

TRABALHOS SELECIONADOS 

GT 10 Alfabetização, Leitura e 

Escrita: 

 

23ª 17/0 

24ª 15/0 

25ª 15/0 

26ª 12/0 

27ª 15/0 

28ª 23/0 

29ª 12/0 

30ª 17/0 

31ª 19/0 

32ª 20/0 

33ª 18/0 

34ª 28/0 

35ª 19/0 

36ª 20/0 

37ª 17/0 

TOTAL 0 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 Dentre as Reuniões Regionais disponível no site da ANPEd, fiz buscas pelos GTs e 

Eixos que envolvessem o termo alfabetização, leitura e escrita. Dessa forma, o quadro 13 nos 

mostra o resultado dessas buscas: 
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Quadro 13 - Trabalhos e Pôsteres apresentados encontrados e selecionados nas reuniões regionais da ANPEd 

sobre o eixo Alfabetização 

REUNIÕES REGIONAIS DA ANPED 

 

EIXOS/GRUPOS DE 

TRABALHOS 

QUANTITATIVO DE TRABALHOS PESQUISADOS/ QUANTITATIVO 

DE TRABALHOS SELECIONADOS 

Sul 

2014 

Sudeste 

2014 

Norte/ Nordeste 

2014 

Centro-Oeste 

2012 

Centro-Oeste 

2014 

Eixo 7 Alfabetização e 

letramentos 

28/0 - - - - 

Eixo 7: Pesquisa, Leitura, 

Escrita e Educação 

- 67/0 - - - 

GT 10 Alfabetização, Leitura 

e Escrita: 

- - - - 26/0 

Fonte: elaborado pela pesquisadora  

 

Dessa forma, estabeleci como critério para seleção dos estudos os que trouxessem 

alguma relação com Alfabetização em perspectiva das teorias de Bakhtin e Freire. Os estudos 

selecionados estão apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro 14 - Estudos Selecionados sobre o eixo Alfabetização 

AUTOR/ANO TÍTULO INSTITUIÇÃO GÊNERO DO 

ESTUDO 

LOCAL 

MOURA, Edite 

Marques da/2011 

Paulo Freire e Bakhtin: Um 

Diálogo Possível 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Tese – 

Doutorado em 

Letras 

CAPES 

NASCIMENTO, Sueli 

Aparecida Alves 

do/2011 

A Emancipação da pessoa 

idosa por meio da 

alfabetização: Uma 

perspectiva freiriana 

Universidade 

Estadual de 

Maringá 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

CASTRO, Naara 

Pereira da Silva/2011 

Sabia que já sei ler? 

Reflexões sobre a 

aprendizagem-ensino da 

linguagem escrita no 

cotidiano escolar 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

HENNICKA, Micheli 

Daiani/2012 

Educação de jovens e 

adultos ? Uma perspectiva 

freiriana e intercultural 

Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

BUCIANO, Maria 

Fernanda Pereira/2012 

"Eu seguro sua mão na 

minha para fazermos juntos 

o que eu não posso fazer 

sozinha": narrativa e 

reflexões da experiência de 

uma professora no trabalho 

pedagógico construído em 

diálogo com seus alunos e 

alunas 

Universidade 

Estadual de 

Campinas 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

CORREIA, Joelma 

Reis/2011 

Concepções e práticas do 

ensino de leitura em turmas 

de alfabetização em São 

Luis do Maranhão 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/Marilia 

Tese – 

Doutorado em 

Educação 

CAPES 

SIMIONATO, Marta 

Maria/2012 

O processo de alfabetização 

e a diáspora da língua 

materna na escola 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

Tese – 

Doutorado em 

Educação 

CAPES 

GONÇALVES, Angela 

Vidal/2012 

Alfabetização: o olhar do 

sujeito aprendiz 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

SCALZITTI, Carla Linguagem e infância: Universidade Dissertação – CAPES 
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Melissa Klock/2012 relações com o letramento Federal de Mato 

Grosso 

Mestrado em 

Educação 

DIAS, Maira Tomayno 

de Melo/2011 

O papel da linguagem em 

uso no processo de 

apropriação da leitura por 

crianças, jovens e adultos 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

BARBOSA, Ana 

Flavia Miranda/2011 

A importância do letramento 

emergente no processo de 

alfabetização: em foco o 

primeiro ano do ensino 

fundamental 

Universidade de 

São Paulo 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

BOLEIZ JUNIOR, 

Flávio/2015 

Trabalho e práxis e sua 

relação com as pedagogias 

de Célestin Freinet e de 

Paulo Freire 

Educação e 

Pesquisa 

Artigo SciELO 

SILVA, Thalita 

Folmann da; 

PORTILHO, Evelise 

Maria Labatut/2013 

Os aspectos metodológicos 

da prática pedagógica no 1º 

ano do Ensino Fundamental 

Ensaio: Avaliação 

e Políticas 

Públicas em 

Educação 

Artigo SciELO 

LEITE, Olivia S.L.; 

DUARTE, José B/2007 

Aprender a Ler o Mundo. 

Adaptação do método de 

Paulo Freire na alfabetização 

de crianças 

Revista Lusófona 

de Educação 

Artigo SciELO 

GOULART, Cecília M. 

A/2014 

O conceito de letramento em 

questão: por uma 

perspectiva discursiva da 

alfabetização 

Bakhtiniana: 

Revista de 

Estudos do 

Discurso 

Artigo SciELO 

GONÇALVES, Angela 

Vidal/2013 

Alfabetização: o olhar das 

crianças sobre o aprendizado 

da linguagem escrita 

Caderno Cedes Artigo SciELO 

GOULART, Cecília M. 

A/2001 

Letramento e polifonia: um 

estudo de aspectos 

discursivos do processo de 

alfabetização 

Revista Brasileira 

de Educação 

Artigo SciELO 

GOMES, Maria de 

Fátima Cardoso et 

al/2011 

Culture, cognition and 

language in the constitution 

of reading and writing 

practices in an adult literacy 

classroom 

Psicologia: 

Reflexão e Crítica 

Artigo SciELO 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Os estudos selecionados contribuíram para enriquecer minha reflexão sobre 

Linguagem e Alfabetização em perspectiva Emancipadora, e de certo modo, compõem 

minhas “palavras alheias”. Logo, o contexto acadêmico descortinou a falta de estudos sobre 

Alfabetização Emancipadora, assim como Alfabetização relacionada à Cultura Popular ou ao 

Artesanato. Desse modo, minha pesquisa, ainda que humildemente, se propõe a contribuir 

para que este vazio comece a ser preenchido. 

Nesse sentido, o presente capítulo se borda com a pretensão de buscar sentidos, 

novamente sobre os riscos de Bakhtin e Freire para um entrelaçamento entre Linguagem e 

Alfabetização em uma perspectiva Emancipadora.  Inicialmente, traço pontos para uma breve 

conceituação sobre linguagem e alfabetização. Em seguida, com linhas vibrantes conceituo 
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Linguagem e(m) Bakhtin e a Alfabetização e(m) Freire. Posteriormente, traço cores entre os 

conceitos dos dois autores para construir meus sentidos sobre a Alfabetização Emancipadora. 

O arremate fica por conta dos pontos entrelaçados nesta dissertação: Cultura Popular, 

Artesanato e Alfabetização Emancipadora.  

 

3.1 Outra Linguagem e outra Alfabetização: primeiros fonemas a soletrar 

 

[...] 

Palavras que me aceitam como sou— eu não aceito.  

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa 

válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. Mas eu preciso ser Outros.[...] 

Manoel de Barros  

 

A poética de Manoel de Barros dialoga com o conceito bakhtiniano de linguagem e o 

conceito freiriano de alfabetização para que possamos “ser Outros”, não aceitar atitudes 

mecanicistas. Não podemos ser inertes em uma vida abstrata, queremos pensar 

autenticamente, em relação dialógica e alteritária, agentes no e com o mundo. Por isso 

devemos ser sujeitos que abrimos “portas” para palavras e seus múltiplos sentidos, que 

puxamos “válvulas” para a criatividade, a curiosidade, a criticidade e a responsividade, que 

olhamos o “relógio” da grande temporalidade e da utopia, que compramos “pão” a qualquer 

hora para saciar não o ter, mas o ser mais, que vamos “lá fora” para ver o outro e o inédito 

viável, que apontamos “lápis” para desenhar e escrever o mundo, que vemos a “uva” mas 

duvidamos, questionamos e dialogamos. Desse modo, devemos nos envolver com signos, 

com palavras, ações e reflexões para além de lições que falam que Eva viu a uva... “artesanar” 

linguagem e alfabetização... “artesanar” leituras da palavramundo.  

Linguagem e Alfabetização são, comumente, definidas por sistemas, mecanismos e 

processos resultantes da necessidade de expressar e registrar fatos, ideais, pensamentos, e 

promover a integração no mundo. É fácil encontrarmos uma definição de linguagem que a 

concebe meramente como um sistema de símbolos abstratos que desempenham apenas a 

função de comunicação. E é mais fácil, ainda, depararmos com o conceito de alfabetização 

que a designa como um processo mecânico e técnico de codificar e decodificar símbolos da 

linguagem. Mas tais definições rígidas não contemplam a relação do falante e do 

alfabetizando com o mundo e no mundo.  

Ferreiro (1995, p. 103) afirma que a linguagem e sua representação escrita são “muito 

mais que um conjunto de formas gráficas. É um modo de a língua existir, é um objeto social, 
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é parte de nosso patrimônio cultural”. Nessa perspectiva, Freire e Macedo (2013, p.150) 

apontam que a linguagem, consequentemente, a alfabetização, jamais devem ser concebidas 

apenas como ferramentas de comunicação, pois a “linguagem vem de envolta com a ideologia 

e, por essa razão, tem-se que lhe dar proeminência em qualquer pedagogia radical que se 

proponha propiciar espaço para a emancipação do aluno”. 

  

Temos uma imagem empobrecida da língua escrita: é preciso reintroduzir, quando 

consideramos a alfabetização, a escrita como sistema de representação da 

linguagem. Temos uma imagem empobrecida da criança, que aprende: a reduzimos 

a um par de olhos, um par de ouvidos, uma mão que pega um instrumento para 

marcar e um aparelho fonador que emite sons. Atrás disso há um sujeito 

cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações, que age sobre o real 

para fazê-lo seu (FERRREIRO, 1995, p. 41).  

 

Assim, explica Freire (2001b, p. 243): “É preciso compreender o processo de 

produção da linguagem. A compreensão de como se produz a linguagem socialmente tem 

relação com a compreensão de como se ensina a linguagem”. Logo, devemos lutar por uma 

Educação que não seja um ato mecânico, opressor e alienante. Devemos militar em prol de 

uma Educação que seja democrática, libertadora e que aja com e através da interação. 

Educação que não restrinja a dinamicidade da linguagem e, consequentemente, da 

alfabetização, mas que descortine outra Linguagem e outra Alfabetização.   

Linguagem é mais que um sistema abstrato e estático, é mais que um sistema apenas 

de símbolos. Não a vejo como um sistema fechado. Linguagem é muito mais que isso. A 

concebo como processo em movimento e aberto, como acontecimento, como interação, como 

vida.  

Da mesma forma, não me contento com uma Alfabetização que sirva apenas para 

codificar e decodificar símbolos e letras. O sentido de Alfabetização ganha dimensões mais 

amplas. Sinto a Alfabetização com o corpo, com a vida, com a história, com o mundo. É 

aprender letras, sílabas e palavras, ler e escrever. Mas não estagnar só nesta dimensão. É saber 

usar letras, sílabas e palavras na vida, no e com o mundo e se deliciar com isso. Mas não é 

apenas dizer sobre a vida, sobre o mundo, acima de tudo é compreender, interpretar, 

questionar, duvidar, interferir, relacionar e transformar. 

Desse modo, recusando uma compreensão mecanicista, abstrata e rígida da linguagem 

e da alfabetização é que me apoio em Bakhtin e Freire.  

 

De maneira geral, podemos afirmar que seu método (Paulo Freire) consiste em 

educar não a partir de metodologias tradicionais, como o sistema silábico de 

alfabetização, desarticulado da realidade social, mas levando em conta a história dos 

próprios educandos. Segundo essa metodologia, o educador deve retrabalhar a 

realidade do educando de maneira crítica, fazendo com que este se conscientize 
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quanto à necessidade de transformação. Sua concepção de visão de mundo pode ser 

relacionada diretamente à de Bakhtin, para quem a realidade é construída a partir da 

diversidade de vozes sociais (LIMA e OLIVEIRA, 2013, p. 05). 

 

Nessa perspectiva, Nunes e Kramer (2011) dialogam sobre Linguagem e 

Alfabetização fundamentadas pelas teorias bakhtinianas e freirianas.  

 

[...] Paulo Freire e Bakhtin guardam afinidades que se constituem em valiosas 

contribuições para repensarmos a linguagem que liberta, que não aprisiona e que 

vem carregada de responsabilidade, de autonomia e autoria. [...] Com Paulo Freire e 

Mikhail Bakhtin é possível ouvir, analisar e dialogar com textos em contextos, 

repensar os processos de alfabetização. Neste caminho, deixando de lado dicotomias 

que consideramos inócuas, assumimos a alfabetização como prática de liberdade, 

nos dizeres de Paulo Freire, ação cultural que constitui a consciência, organiza a 

conduta, [...]. As teorias [...] têm importantes implicações práticas. Destacamos 

algumas: a relevância de entender e praticar a linguagem na sua dimensão 

discursiva; a presença da arte e da leitura literária e a necessidade de trabalhar com 

diferentes gêneros textuais, na leitura e na escrita (NUNES e KRAMER, 2011, p. 

42). 

 

Por isso, contrariando a concepção mecanicista, penso em uma Linguagem outra com 

sentidos ligados à emancipação em sintonia a uma Alfabetização Emancipadora. Linguagem e 

Alfabetização, em concretude, que juntas soletrem fonemas de alegria para ler o mundo. 

  

3.2 Linguagem e(m) Bakhtin: soletrar sentidos em perspectiva Emancipadora 

 

Mikhail Bakntin não teorizou sobre Educação - mesmo tendo dedicado “grande parte 

de sua vida ao magistério” (GERALDI, 2013, p. 12) - muito menos sobre Alfabetização. 

Todavia, ao buscar respostas sobre o que o filósofo da linguagem nos diz sobre Educação, 

Freitas (2013, p. 96) enfatiza que não encontra “na obra de Bakhtin nada de específico em 

relação à educação”, contudo, encontra “tudo nas palavras escritas em seus textos”. Por isso, 

podemos pensar a Educação, assim como a Alfabetização através da perspectiva bakhtiniana. 

 

Se não encontramos na obra indicações diretas a que se referir quando pensamos a 

educação, podemos sim dizer que Bakhtin nada escreveu sobre o assunto, mas isso 

não autoriza dizer que nada teria dito aos educadores, ainda que tenha sido um deles. 

É porque escreveu o que escreveu que podemos dizer que Bakhtin disse tudo o que 

disse também aos educadores, que muito podem dizer a partir de suas reflexões e 

das reflexões de seu Círculo (GERALDI, 2013, p. 12).  

 

Por mais que não encontremos sentidos explícitos sobre Educação na teoria do 

filósofo, encontramos a importância do social, do outro, da Cultura, em que a linguagem é o 

ponto central, que nos dão pistas para compreender o campo pedagógico, para repensar a 

dinâmica da sala de aula, assim como a relação dialógica entre professor e aluno, e a atividade 

de ensinar e aprender (FREITAS, 2007).  
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Dessa forma, a teoria bakhtiniana da linguagem com seus conceitos, como palavra, 

diálogo, alteridade, compreensão ativa, nos leva a pensar em uma proposta de Alfabetização 

em uma perspectiva Emancipadora, para além de um sistema mecanicista que exclui e isola o 

ensinar do aprender. Acerca das contribuições bakhtinianas para a Educação, esta proposta 

deve acontecer a partir de interações e de interlocuções, em que a linguagem e a palavra são 

caminhos para tal.  

 

Educar não é homogeinizar, produzir em massa, mas produzir singularidades. 

Deixar vir à tona a diversidade de modos de ser, de fazer, de construir: permitir a 

réplica, a contrapalavra. Educar é levar o aluno a ser autor, a dizer a própria palavra, 

interagir com a língua, a penetrar numa escrita viva e real. O professor precisa 

também ser autor: penetrar na corrente da língua, recuperar sua palavra, sua 

autonomia, sem fazer dela uma tribuna para o poder, mas um meio de exercer uma 

autoridade que se conquista no conhecimento partilhado. Nesse sentido o professor 

pode ser visto como um orquestrador de diferentes vozes. A polifonia enfatiza a 

coexistência de uma pluralidade de vozes que não se fundem em uma única 

consciência, mas existem em registros diferentes, num dinamismo dialógico. Na 

perspectiva de Bakhtin, o diálogo não se restringe a uma relação face a face, mas ele 

é muito mais amplo. Diálogo entre pessoas, entre textos, autores, disciplinas 

escolares, escola e vida. A vida deve ser levada para dentro das paredes da escola: 

vida do aluno, vida do professor, vida da comunidade, do país. A palavra que se 

produz na escola deve refletir essa realidade e a ela retornar. Texto sobre texto, 

discurso sobre discurso, encontro de saberes, de experiências, de culturas, de 

sujeitos. Conhecimento produzindo vida, vida produzindo conhecimento. 

Conhecimento que gera compromissos de transformação e constitui o sujeito 

enquanto cidadão. Fazer do trabalho pedagógico uma elaboração conjunta, não de 

formas predeterminadas de representar, significar e conhecer o mundo, mas formas 

culturalmente elaboradas. Observar, aprender e compreender a dinâmica dessa 

elaboração acaba sendo um dos trabalhos que se colocam para o professor no 

cotidiano da sala de aula (FREITAS, 2007, p. 147-148).  

 

Para que as singularidades e as subjetividades do aluno sujeito, autor e ator social 

interaja com o conhecimento para produzir a vida, ao mesmo tempo em que a ação vivaz 

deste produz conhecimento, e para que sentidos que exalem perspectivas educativas 

emancipadoras sejam construídos, se faz importante compreender linguagem e(m) Bakhtin. 

Genuinamente, Bakhtin (2012), em sua primeira obra, através de uma dimensão ética-

filosófica, já desvincula da linguagem a condição desta ser um sistema.  O filósofo vê a 

linguagem mais adaptada para exprimir o ato, a singularidade da ação responsável do que para 

revelar apenas o aspecto lógico e abstrato. Não sendo um sistema, não é algo abstrato, ou seja, 

linguagem é concretude, é ato. “Por isto no pensamento abstrato não pegamos nunca uma 

expressão em toda a sua completude” (p. 83), ou seja, o abstrato deforma e ofusca os sentidos. 

Dessa forma, enfatiza Bakhtin: 

 

Historicamente a linguagem desenvolveu-se a serviço do pensamento participante e 

do ato, e somente nos tempos recentes de sua história começou a servir o 

pensamento abstrato. [...] Não é necessário, obviamente, supervalorizar o poder da 

linguagem: o existir-evento irrepetível e singular e o ato de que participa são, 
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fundamentalmente, exprimíveis, mas de fato se trata de uma tarefa difícil, e uma 

plena adequação está fora do alcance, mesmo que ela permaneça sempre como um 

fim (BAKHTIN, 2012, p. 84). 

  

A linguagem expressa o ato realizado e o evento único em concretude. Todavia, por 

mais que seja possível sua verbalização, é uma atividade difícil, pois não conseguimos 

alcançar sua expressividade de forma total: “dar sentido ao vivido verbalmente é um processo 

possível, mas sempre aberto, sua completude é sempre postergada” (FARACO, 2009, p.26). 

Bakhtin materializa a linguagem como uma dimensão ligada à vida, ao ato responsável, à 

unicidade, à expressividade, ao sempre inconcluso, aos valores.  

  Com essa visão, o filósofo caminha para uma crítica radical de duas orientações 

vigentes em sua época que por linguagem compreendiam como um sistema monológico e 

isolado – o subjetivismo idealista – e como um sistema abstrato de formas – o objetivismo 

abstrato. Tais teorias, de visões mecanicistas, eram obstáculos para uma compreensão 

totalizante e participativa de linguagem. 

Jobim e Souza (2012, p. 94) enfatiza que “Bakhtin irá mostrar que a linguagem só 

pode ser analisada na sua devida complexidade, quando considerada como fenômeno 

socioideológico e apreendida dialogicamente no fluxo da história”. Desse modo, 

Bakhtin/Volochínov (1992) propõe dialeticamente a interação verbal como realidade 

fundamental da língua, ou seja, considera “a língua como uma atividade social, em que o 

importante não é o enunciado, o produto, mas sim a enunciação, o processo verbal” 

(WEEDWOOD, 2002, p.151. Grifos da autora). 

A interação verbal, realizada pela enunciação – o ato de fala e seu produto –, de 

caráter social, é a realidade fundamental da língua e, Desse modo, é proposto o diálogo. De 

caráter dialógico, a interação verbal é categoria básica da concepção de linguagem em 

Bakhtin. Enunciação é diálogo, é um processo de comunicação ininterrupto, em que não há 

enunciado isolado. Os enunciados se constituem por aqueles que o precederam e por todos os 

que ainda virão (JOBIM E SOUZA, 2012). Desse modo, com palavras bakhtinianas, 

compreendemos que o diálogo 

 

no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das formas, é verdade 

que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-se compreender a palavra 

“diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, 

de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que 

seja (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 123).  

 

Palavra-chave na teoria bakhtiniana (WEEDWOOD, 2002), o diálogo é composto de 

enunciações, fenômeno puramente sociológico, através da relação eu-outro, da alteridade, e 

não sugere, fundamentalmente, uma relação de concisão, de acordo; diálogo é também 
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dúvida, pergunta e resposta, incertezas, é linguagem em luta: dialogismo. Assim, nos explica 

Geraldi (2013, p. 15): 

 

O diálogo é a maneira criativa e produtiva do eu se aproximar com suas palavras às 

palavras do outro, construindo uma compreensão que, por não ser de mero 

reconhecimento dos signos usados, é sempre uma proposta, uma oferta, uma 

resposta aberta a negociações e a novas construções. Os sentidos jamais se fecham e 

jamais estão sozinhos. 

 

Sendo assim, o diálogo pode ser proposto através de um livro, por exemplo, e não 

estritamente através da fala. Todas as formas dialogais, ou seja, as enunciações são aparatos 

da linguagem que não se dão por acabados ou completos, mas como uma parte na evolução 

contínua da comunicação verbal ininterrupta. Por sua vez, a comunicação verbal, por 

excelência vinculada à situação concreta, está sempre de mãos dadas com gestos, símbolos, 

cerimônias, se fazendo, na maior parte das vezes, como complemento auxiliar de dados 

momentos (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992). 

É desse modo que a linguagem, e consequentemente, a língua vivem e evoluem.  Dado 

que a língua não é uma coisa, sua natureza é humana, histórica e cultural. Assim, encontramos 

o ponto de vista sobre a língua em Bakhtin/Volochínov (1992) a partir de algumas 

proposições: 1) a língua não é um sistema estável de normas, pois a mesma possui uma 

realidade concreta; 2) constitui um processo ininterrupto de evolução mediado pela interação 

verbal social dos interlocutores; 3) as leis da evolução linguística são essencialmente sociais; 

4) a língua é criativa e deve ser compreendida pela ligação de seus conteúdos e valores 

ideológicos; e 5) a enunciação é uma estrutura puramente social, ou seja, só se torna efetiva 

entre os falantes.  

Geraldi (2010a, p. 112) afirma que a “linguagem, enquanto atividade, implica que até 

mesmo as línguas (no sentido sociolinguístico do termo) não estão, de antemão, prontas, 

dadas como um sistema de que o sujeito se apropria para usá-las segundo suas necessidades”. 

Jobim e Souza (2012, p. 100) corrobora ao dizer que “a linguagem nunca está completa, ela é 

uma tarefa, um projeto sempre caminhando e sempre inacabado”. É por isso que, de acordo 

com Freitas (2000, p. 133), “na prática viva da língua, a consciência linguística do falante e 

do ouvinte relacionam-se sempre com a linguagem”, ou seja, a interação com a linguagem 

não se dá como se ela fosse um sistema abstrato de normas. Dessa forma Bakhtin/Volochínov 

(1992) discorre que a língua é resultado do trabalho dos falantes, sendo um trabalho contínuo, 

realizado por diferentes sujeitos, em diferentes momentos históricos e em diferentes 

formações sociais. 

  



98 

  

Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente 

da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que 

sua consciência desperta e começa operar. [...] Os sujeitos não “adquirem” sua 

língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da 

consciência (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 108). 

  

Sobre esse despertar da consciência Bakhtin/Volochínov (1992, p. 108), explica que o 

processo de integração da língua materna pela criança é “um processo de integração 

progressiva da criança na comunicação verbal. À medida que essa integração se realiza, sua 

consciência é formada e adquire seu conteúdo”.  

Vemos que a teoria bakhtiniana da linguagem nos proporciona uma reflexão acerca de 

uma concepção de Educação e Alfabetização entremeadas à vida, para além do mecanicismo 

abstrato. “A língua, no seu uso prático, é inseperável de seu conteúdo ideológico ou relativo à 

vida” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 96). Linguagem é vida. É um movimento 

emancipador, ou seja, a linguagem é mediadora do homem com o mundo e com o outro. “O 

discurso verbal é diretamente ligado à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder 

sua significação” (JOBIM E SOUZA, 2012, p. 104). 

Para isso, a palavra, sempre carregada de significado e sentido, assume fundamental 

importância na interação do homem com o mundo e com o outro. Em seu aspecto de 

conteúdo-sentido (a palavra-conceito) e emotivo-volitivo (a entonação da palavra), a palavra 

plena e única é responsavelmente significativa (BAKHTIN, 2012). Assim, continua o autor ao 

dizer que: 

  
[...] a palavra viva, a palavra plena, não tem a ver com o objeto inteiramente dado: 

pelo simples fato de que eu comecei a falar dele, já entrei em uma relação que não é 

indiferente, mas interessado-afetiva, e por isso a palavra não somente denota um 

objeto como de algum modo presente, mas expressa também com a sua entonação 

(uma palavra realmente pronunciada não pode evitar de ser entoada, a entonação é 

inerente ao fato mesmo de ser pronunciada) a minha atitude avaliativa em relação ao 

objeto – o que nele é desejável e não desejável – e, desse modo, movimenta-o em 

direção do que ainda está por ser determinado nele, torna-se momento de um evento 

vivo (BAKHTIN, 2012, p. 85-86). 

 

A palavra não é apenas uma parte da realidade, ou o modo de descrever um objeto. A 

palavra reflete e refrata outra realidade, outro objeto, ou seja, pode ser fiel ou distorcê-lo. Ao 

ser enunciada, ganha valores diferentes para cada sujeito, de acordo com sua contextura, e 

assim, se revela como um evento totalmente vivaz. Dizendo de outra forma, “a palavra é o 

modo mais puro e sensível de relação social” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992, p. 36), pois 

possui ubiquidade social, penetra em todos os lugares ao mesmo tempo, e “são tecidas a partir 

de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios” (BAKNTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 41). 
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A palavra, como fenômeno ideológico por excelência, de acordo com Bakhtin, 

exerce a função de signo, constituído-se no modo mais puro e sensível de relação 

social. Sendo produzida pelos próprios meios do organismo individual, a palavra 

tem um papel de material semiótico da consciência, determinando o conteúdo da 

vida interior, do discurso interior. A consciência não poderia se desenvolver se não 

dispusesse de um material flexível, veiculável pelo próprio corpo. Esse material é a 

palavra que, como instrumento da consciência, acompanha toda criação ideológica e 

está presente em todos os atos de compreensão e interpretação (FREITAS, 2000, p. 

139). 

  

Flexível, veiculável, presente em todos os atos de compreensão e interpretação, a 

palavra, produto da interação viva das forças sociais e território comum entre eu e o outro, é 

“arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 

contraditória” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 66). Contudo, a palavra, 

essencialmente, é “ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia em mim numa 

extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, 

p. 113). Desse modo, Bakhtin diz que: 

 

o emprego na comunicação discursiva viva sempre é de índole individual-

contextual. Por isso, pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três 

aspectos: como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra 

alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como a minha 

palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com 

uma intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada da minha expressão. 

Nos dois aspectos finais, a palavra é expressiva mas essa expressão, reiteramos, não 

pertence à própria palavra: ela nasce no ponto de contato da palavra com a 

realidade concreta e nas condições de uma situação real, contato esse que é 

realizado pelo enunciado individual (BAKHTIN, 2011, p. 294, grifo meu). 

 

Em Bakhtin a palavra é potente e “está sempre carregada de um conteúdo ou de um 

sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 95, grifo dos autores), 

além dos aspectos mencionados, desempenha funções ideológicas de qualquer tipo e tem a 

capacidade de gerar outras palavras, conforme o próprio filósofo denominou de atividade 

gerativa. Esta atividade gerativa confere à palavra a possibilidade de apresentar múltiplos 

sentidos (BAKHTIN, 2010). Logo, sabemos que para gerar outras palavras, a palavra deve 

manter-se em interação com outras palavras, sendo ponte, ora sendo arena, ou seja, em um 

diálogo entrelaçado à vida.  

Assim, através do diálogo com diferentes palavras que internalizamos e que se tornam 

palavras outras, contrapalavras, vamos construindo a compreensão sobre os sentidos vividos, 

ouvidos, lidos. Isso os tornam únicos e irrepetíveis: “unicidade concreta, unidade incerta, pois 

se compreendemos com palavras que antes de serem nossas, foram e são também de outros, 

nunca teremos certeza se estamos falando ou se algo fala por nós” (GERALDI, 2010a, p.88). 

Por isso “não sabemos com precisão que toque, que palavra, que gesto produziu o encontro 
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com outro toque, outra palavra, outro gesto, e na faísca deste encontro escreveu em sulcos no 

ar uma outra imagem, uma terceira palavra capaz de criar uma compreensão” (GERALDI, 

2010a, p. 100).  

Nesse sentido, explica Bakhtin (2011), a compreensão, que supõe a significação de 

dois sujeitos em diálogo, é a completude, o inacabamento, pois ela descortina uma 

diversidade de sentidos, é ativa, responsiva e criadora, assim, multiplica a riqueza do ser. 

Contudo, por ser múltipla e não ser inacabada está suscetível a transformações. 

   
O sujeito da compreensão enfoca a obra com sua visão de mundo já formada, de seu 

ponto de vista, de suas posições. [...] O sujeito da compreensão não pode excluir a 

possibilidade de mudança e até de renúncia aos seus pontos de vista e posições já 

prontos. No ato da compreensão desenvolve-se uma luta cujo o resultado é a 

mudança mútua e o enriquecimento (BAKHTIN, 2011, p. 378). 

 

Sendo assim, a forma como Bakhtin aborda a compreensão me faz pensar na 

linguagem que soletra sentidos para emancipação, na mesma direção em que Freitas (2013) 

relaciona a compreensão bakhtiniana com aprendizagem. 

 

O autor distingue duas formas de compreensão. A compreensão passiva é aquela 

que se detém apenas da decodificação de um sinal e exclui a possibilidade de uma 

resposta. Permanecendo passiva, não traz nada de novo para a compreensão do 

discurso, ela apenas o dubla, reproduzindo-o, ficando prisioneira dos limites de seu 

contexto, não rompendo a independência de expressão e sentido. O que importa 

realmente é a compreensão ativa, que já deve conter em si um germe de resposta. A 

resposta, como um princípio ativo, cria o terreno favorável à compreensão de 

maneira dinâmica e interessada. A compreensão amadurece apenas uma resposta. 

Compreensão e resposta se fundem dialeticamente sendo impossível uma sem a 

outra (FREITAS, 2013, p. 97, grifos da autora).  

 

Linguagem (língua, alteridade, palavra, diálogo, compreensão ativa) e vida se 

constituem em uma ligação forte e efetiva, o que nos leva a supor que é mais que se envolver 

com o aprendizado de ler e escrever de uma determinada língua. É usar a linguagem e 

compreender, de forma ativa, a palavra e o mundo que ela carrega em si. Logo, somos um 

autêntico diálogo, uma constante leitura do mundo, pois 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar, etc. Neste diálogo o homem participa inteiro e com toda 

a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. 

Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida 

humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 2011, p. 348). 

 

Linguagem que adentra a vida e esta naquela. Linguagem que nos participa com toda a 

inteireza dialógica. Linguagem que propicia sermos sujeitos da emancipação, porque somos 

sujeitos responsáveis, conscientes, respondentes, datados, únicos e inconclusos. 
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Daí que Bakhtin me leva a fonemas concretos da linguagem da vida e da leitura da 

palavramundo, em que posso pensar, dialogar, sentir e viver a Alfabetização Emancipadora.  

 

3.3 Alfabetização e(m) Freire: fonemas para leituras da palavramundo em perspectiva      

emancipadora 

 

Quando pensamos sobre Alfabetização e(m) Paulo Freire, o que nos permeia, a 

princípio, é uma prática educativa voltada para jovens e adultos. No entanto, como já 

pronunciado anteriormente, este estudo volta-se para a Educação de crianças. Toda a obra de 

Paulo Freire é um referencial forte para refletir e desenvolver a Alfabetização, mas conforme 

exposto pelo próprio autor, não é um manual pronto e acabado que deve ser imposto como o 

fazem os opressores, mas experiências que devem ser recriadas e não simplesmente 

transplantadas (FREIRE e MACEDO, 2013).  

Torres (2014, p. 63) corrobora e diz que as práticas freirianas são “o caminho para 

novas experiências criadoras, uma vez que não existem receitas válidas para todo tempo e 

lugar”. Ou seja, podemos utilizar o método e deixar a “imaginação e a energia unidas ao 

espírito utópico de Freire [...] propor [...] desvelamento e transformação da realidade” 

(TORRES, 2014, p. 63-64). Isso não é falta de inventividade, pelo contrário, conforme Freire 

(2014a, p. 159) expõe, citando Dewey, “a originalidade não está no fantástico, mas no novo 

uso de coisas conhecidas”. Desse modo, teço, aqui, reflexões sobre a compreensão de 

Alfabetização que Paulo Freire sempre defendeu, e, então, a partir das mesmas, dar um novo 

uso para as suas experiências.  

A concepção de Alfabetização que comumente herdamos e que caminha, quase 

exclusivamente com nossas práticas pedagógicas, é desenvolvida por um processo mecânico 

de aquisição do código escrito, envolvendo habilidades de codificar e decodificar letras, quer 

dizer, rigidamente, habilidades de leitura e escrita.  

 

Alfabetização, mesmo numa compreensão superficial, é um exercício através do 

qual o alfabetizando vai se apoderando, pouco e pouco, do profundo mistério da 

linguagem. Quer dizer, vai assumindo aquilo que ele já faz quando vem se 

alfabetizar. Vai assumir a legitimidade daquilo que gente chama de competência 

linguística. O alfabetizando, que vem se alfabetizar, já fala. Por isso mesmo é que 

nunca apareceu um caso de analfabetismo oral. Não existe. Quer dizer, o analfabeto 

fala. O analfabeto tem uma competência linguística que ele cria, que ele ganha 

socialmente. É socialmente que a gente fala. Por isso é que ninguém ensina a 

ninguém falar. Nem ninguém ensina a ninguém a língua. A gente ensina gramática, 

ensina sintaxe, mas não a dominar a língua. Isso é um exercício social, com as 

dimensões individuais que ele tem. Numa primeira compreensão, alfabetizar é isso. 

No nível da criança e também do adulto. É possibilitar que o que já fala compreenda 



102 

  

a razão de ser da própria fala; assuma, inclusive, a grafia do som e a grafia da fala, 

que não aparece necessariamente (FREIRE, 2001b, p. 126-127). 

 

Em Paulo Freire, Alfabetização se torna um conceito muito mais amplo e profundo. 

Afirma o autor que “se eu me preocupo com algo mais do que o sentido gramatical da 

palavra, do verbo, do substantivo alfabetização, eu descubro que alfabetização não é, não 

significa simplesmente pôr o alfabeto à disposição do alfabetizando” (FREIRE, 2001b, p. 

126), pois “a alfabetização é um marco criador e não memorizador. Não é possível que o 

alfabetizando apreenda o mecanismo de sua língua por pura memorização” (FREIRE, 2001b, 

p. 243). 

Em seu primeiro livro “Educação e Atualidade Brasileira”, Freire já nos fazia refletir 

sobre como concebia a Alfabetização: “entendendo-se por alfabetização mais que ler e 

escrever rudimentarmente” (FREIRE, 2003, p. 87). Insistia em dizer que nossas escolas 

necessitavam de mudanças para serem 

 

não apenas centros de alfabetização de nossos meninos, mas centros onde formem 

hábitos de solidariedade e de participação. Hábitos de investigação. Disposições 

mentais críticas. Oportunidades de participação no próprio comando da escola, 

através de sugestões, muitas possivelmente inadequadas, cuja inviabilidade será 

demonstrada pelo educador (FREIRE, 2003, p. 90-91).  

 

Quando Freire começou a pensar em Alfabetização de adultos, teve como base alguns 

pressupostos que foram aprofundados e refletidos, a partir de sua experiência no Serviço 

Social da Indústria (SESI) 
22

. São eles: questão do espaço escolar; os sujeitos da prática 

educativa; a presença do objeto cognoscível; a diretividade da prática educativa; a 

impossibilidade do quefazer neutro; a dimensão ética e estética; e o respeito à identidade 

cultural dos educandos (FREIRE, 2015).  

Com esses pressupostos, Freire embasou sua prática, de Alfabetização de adultos, no 

Movimento de Cultura Popular, nos seguintes pressupostos: 1) alfabetização como um ato de 

conhecimento e um ato de criação; 2) alfabetizandos desafiados a serem sujeitos do processo 

de aprendizagem; 3) pesquisa do universo vocabular e temático dos alfabetizandos; 4) 

diálogo; 5) palavras geradoras como criadoras de inúmeras sentenças; 6) escrita e leitura não 

dicotomizadas; 7) consideração pelo que significa um adulto manipular o lápis; e 8) 

tratamento ao adulto iletrado como adulto, o tratamento desse adulto como criança agravaria a 

insegurança do educando (FREIRE, 2015).   

                                                           
22

 Paulo Freire começou a trabalhar no Sesi, no Departamento Regional de Pernambuco, em 1947, 

permanecendo por dez anos. Neste tempo se envolveu em uma prática política-pedagógica da mais alta 

importância, segundo o autor. Foi um momento de prática para pensar teoricamente a prática para praticar 

melhor (FREIRE, 2015). 
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Assim, Freire (2014a) afastou qualquer hipótese de uma Alfabetização puramente 

mecanicista, já que pensava a Alfabetização como uma tomada de consciência, na emersão de 

realidade. Logo, constituía-se em um trabalho em que se buscasse a promoção da ingenuidade 

em criticidade, ao mesmo tempo em que alfabetizasse. 

Nesse sentido, Freire, ao trabalhar sua proposta de Alfabetização, a partir da realidade 

dos alfabetizandos, assumia referências socioantropológicas, as quais Torres (2014) sintetiza 

da seguinte forma: 

 

1. O homem, como ser de relações, encontra-se situado e datado. 

2. O homem enfrenta os desafios próprios da época e, ao responder a eles, 

torna-se história, historiciza-se; o homem é fazedor de cultura. 

3. As opções ou as tarefas, por não serem prescritas, como o instinto para o 

animal, mostram uma pluralidade que se apresenta ao sujeito como um leque de 

possibilidades (no terreno da opção). 

4. Essa atividade crítica só alcança seu sentido na execução da transformação 

cotidiana e permanente de seu ambiente sociocultural pela práxis, o homem é um ser 

de práxis. 

5. Essa ação transformadora tem um sentido transcendental expresso, ao mesmo 

tempo, pela possibilidade de sair de si mesmo e pela possibilidade de relacionar-se 

(re-ligar-se) com seu Criador. 

6. O homem é um ser de comunicação; por isso precisa do outro para entabular 

um diálogo, isto é, tem o direito de pronunciar sua palavra (TORRES, 2014, p.56). 

 

Nesse sentido, Freire (2014a) pensava uma Alfabetização que fosse uma introdução à 

democratização da Cultura e, por isso mesmo, tivesse o homem como sujeito e não como 

objeto, como “paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo paciência para suportar o 

abismo entre sua experiência existencial e o conteúdo que lhe oferecem para sua 

aprendizagem” (p. 136). Assim, a Alfabetização é um ato criador, e, como sujeito dessa 

criação, o autor via o homem capacitado para desenvolver a “impaciência, a vivacidade, 

característica dos estados de procura, de invenção e reivindicação” (p. 137). Segundo Torres 

(2014, p.44), “o homem é palavra pois, ao nomear as coisas, sua consciência se relaciona com 

o mundo. Homem e mundo constituem-se mutuamente” (TORRES, 2014, p. 44). Isso quer 

dizer que o homem é capaz de produzir outros atos criadores.  

Assim, a compreensão freiriana de Alfabetização se opõe a um ato que seja 

rigidamente mecânico, pois, segundo o autor, a Alfabetização “não pode ser reduzida a 

experiências apenas um pouco criativas, que tratam dos fundamentos das letras e das palavras 

como uma esfera puramente mecânica” (FREIRE e MACEDO, 2013, p.120). Em outras 

palavras, 

  
é mais do que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e 

de ler. É o domínio dessas técnicas, em termos conscientes. É entender o que se lê e 

escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. 

Implica não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, de 
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sílabas, desgarradas de um universo existencial – coisas mortas ou semimortas –, 

mas numa atitude de criação e recriação (FREIRE, 2014a, p. 145). 

 

Não sendo mecanicista, a Alfabetização em perspectiva freiriana está intimamente 

ligada a uma prática libertadora, dialógica e criativa. 

  
Assim do ponto de vista da libertação, o processo de alfabetização é um ato de 

conhecimento, um ato criador, no qual o iletrado, tanto como o seu instrutor, 

desempenha o papel de sujeito conhecedor. Os iletrados não são considerados como 

“recipientes vazios” ou como simples recipientes. Não são considerados como 

marginais que devem ser recuperados, mas como homens que estão impedidos de ler 

e de escrever pela sociedade na qual eles vivem, homens dominados, privados do 

seu direito de transformar o seu próprio mundo (FREIRE, 1997a, p.24). 

 

De acordo com Freire (2001a, p. 19), a “alfabetização é a criação ou a montagem da 

expressão escrita da expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo educador para ou 

sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa criadora”. Dessa forma, Paulo 

Freire transcende o conteúdo etimológico de Alfabetização. Entende-a como um dos 

processos mais importantes pelo qual os alfabetizandos se tornam sujeitos e não simples 

objetos. Compreende-a como a relação entre os educandos e o mundo, para que este último 

possa sofrer mediações do primeiro e ambos se transformarem. Em outras palavras é tomar a 

história nas próprias mãos, é ler o mundo e reescrever a sociedade antes de ler e escrever a 

palavra, sendo um dos mecanismos deflagradores da transformação social, indo além de seu 

próprio meio. Também é uma forma de política cultural, encarada como um conjunto de 

práticas que visam o empower, que promovam a mudança. É um ato criativo que implica uma 

compreensão crítica da realidade e da própria vida (FREIRE e MACEDO, 2013). 

 

[...] entender a alfabetização como a relação entre os educandos e o mundo, mediada 

pela prática transformadora desse mundo, que ocorre exatamente no meio social 

mais geral em que os educandos transitam, e mediada, também, pelo discurso oral 

que diz respeito a essa prática transformadora. Esse modo de compreender a 

alfabetização leva-me à ideia de uma alfabetização abrangente que é 

necessariamente política (FREIRE e MACEDO, 2013, p. 120). 

 

Sobre a compreensão necessariamente política da Alfabetização, Freire argumenta que 

não há alfabetização neutra, 

 

enfeitadinha de jasmins, nada disso. O processo da alfabetização é um processo 

político, eminentemente político, e eu diria, da educadora saber disso ou não. A 

educadora pode bater com o pé no chão, fazer beicinho, dizer “não sou política”, e o 

trabalho dela é político, e, se isso é verdade, o melhor então é que educadora saiba, 

desde o começo, que faz política, uma coisa que não é fácil. Ela vai ter que optar, e 

optar é difícil, implica decisão, e decidir, por sua vez, exige ruptura (FREIRE, 

2001b, p. 128). 

 

Sendo assim, o processo de Alfabetização exige nitidez política. Quando educadores 

sem essa nitidez abrangente se inserem no âmbito da Alfabetização, “podem, quando muito, 
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ajudar os alunos a ler a palavra, mas são incapazes de ajudá-los a ler o mundo” (FREIRE e 

MACEDO, 2013, p. 156).  

 

[...] o processo de alfabetização tem que ver com a maneira como me engajo na 

prática, para ajudar quem ainda não lê a palavra. Eu descubro, nas minhas 

inquietações para uma compreensão rigorosa da alfabetização e de como se pode dar 

a alfabetização, que preciso de explicações científicas, que são postas à nossa 

disposição pelas pesquisas inclusive as mais recentes, que nos trouxeram o 

sociolinguista e o psicolinguista, e não só os educadores (FREIRE, 2001b, p. 127). 

 

A escassa nitidez política, a falta de engajamento na prática, o não interesse pelas 

pesquisas de educadores e demais pesquisadores vão de encontro ao olhar de Freire para a 

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

ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 

2001a, p. 11).  

   
[...] o exercício constante da “leitura do mundo”, demanda necessariamente a 

compreensão crítica da realidade, envolve, de um lado, sua denúncia, de outro o 

anúncio do que ainda não existe. A experiência da leitura do mundo que o toma 

como um texto a ser “lido” e “reescrito” não é na verdade uma perda de tempo, um 

blá-blá-blá ideológico, sacrificador do tempo que se deve usar, sofregamente, na 

transparência ou na transmissão dos conteúdos, como dizem educadores ou 

educadoras reacionariamente “pragmáticos”. Pelo contrário, feito com rigor 

metódico, a leitura do mundo que se funda na possibilidade que mulheres e homens 

ao longo da longa história criaram de inteligir a concretude e de comunicar o 

inteligido se constitui como fator indiscutível de aprimoramento da linguagem 

(FREIRE, 2014b, p. 46-47, grifo do autor). 

 

Daí que “linguagem e realidade se prendem dinamicamente” (FREIRE, 2001a, p. 11) 

em um ato político, de conhecimento e criação. Esse movimento converge com uma posição 

curiosa e crítica que descortina um empenho da leitura do mundo e da palavra (FREIRE, 

2001a). Ou seja, a Alfabetização assinala para uma ação desencadeada antes da descoberta da 

palavra, é a leitura do mundo, que todos nós somos capazes a fazer antes mesmo da leitura da 

palavra.  

 

[...] o processo de alfabetização válido entre nós é aquele, que [...] não se satisfaz 

apenas [...] com a leitura da palavra, mas que se dedica também a estabelecer uma 

relação dialética entre a leitura da palavra e a leitura do mundo, a leitura da 

realidade. A prática da alfabetização tem que partir exatamente dos níveis de leitura 

do mundo, de como os alfabetizandos estão lendo sua realidade, porque toda leitura 

do mundo está grávida de um certo saber. Não há leitura do mundo que não esteja 

emprenhada pelo saber, por certo saber (FREIRE, 2001b, p.134). 

 

A leitura do mundo grávida de saber é uma certa forma de “escrever” ou de 

“reescrever” o mundo, “quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente” 

(FREIRE, 2001a, p. 20). É práxis de leitura do mundo. E também é práxis de leitura da 
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palavra. No entanto, “a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura 

com a „leitura‟ do mundo” (FREIRE, 2001a, p. 15).  

Leitura do mundo e leitura da palavra não se separam completamente, conforme Freire 

nos diz: “[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica 

a continuidade da leitura daquela” (2001a, p. 20). A Alfabetização, sendo o processo de 

aprendizagem da leitura da palavra, inicia-se a partir da leitura do mundo e, depois retorna à 

leitura do mundo, quer dizer que “voltar à leitura do mundo, portanto é reler o mundo depois 

de ter lido a palavra” (FREIRE, 2001b, p. 134). Sendo assim, “ler a palavra e aprender como 

escrever a palavra, de modo que alguém possa lê-la depois, são precedidos do aprender como 

“escrever” o mundo, isto é, ter a experiência de mudar o mundo e de estar em contato com o 

mundo” (FREIRE e MACEDO, 2013, p. 83).  

É um movimento constante do mundo à palavra e da palavra ao mundo, ou seja, é 

percepção das relações entre o texto e o contexto, ao que Freire denomina leitura da 

―palavramundo‖ (FREIRE, 2001a). Portanto, a Alfabetização é o esforço no sentido de uma 

compreensão que mantém viva a relação entre leitura do mundo e leitura da palavra.  

 Nessa perspectiva, a palavra é muito importante para a Alfabetização freiriana. 

Contudo, a palavra não tem o sentido de uma doação que o educador faz aos educandos, ao 

contrário, “representa essencialmente temas de discussão, pois sua existência depende de seu 

significado concreto referido às situações vividas” (OLIVEIRA e DOMINICE, 2014, p.240). 

Esta palavra não deve ser imposta de cima para baixo, ela deve ser gerada de dentro para fora 

no e do próprio contexto, no e do próprio diálogo e expressões dos alfabetizandos apenas com 

a colaboração do educador. Ou seja, deve partir do seu universo vocabular e “[...] se dá no 

domínio do humano e não no das coisas, não pode reduzir-se a um ato mecânico” (FREIRE, 

1987, p. 100), pois “o momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação como 

prática da liberdade” (FREIRE, 1987, p. 87).  Este buscar se configura como a pesquisa do 

universo vocabular, esta ação dava aos educadores “palavras do Povo, grávidas de mundo” 

(FREIRE, 2001a, p. 20).  

Por isso que não há palavra verdadeira que não seja práxis, pois dizer a palavra 

verdadeira é um ato a favor da transformação do mundo (FREIRE, 1987). Zanardi (2013, p. 

565-566) corrobora ao afirmar que “a pronúncia da Palavra torna o educando sujeito de sua 

história, que expressa seu mundo em colaboração, dando-lhe significado e o ressignificando”. 

Dessa forma “o exercício da oralidade é fundamental na prática da alfabetização” para 

que os alfabetizandos, ao pronunciarem a palavra, ao falar a respeito do mundo, possam 

compreendê-lo (FREIRE e MACEDO, 2013, p.84). Então, dizer a palavra se constitui como 
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um direito fundamental, e não um simples hábito, que permite a participação da decisão de 

transformar o mundo. Daí que, além de dizer a palavra, é preciso ler a palavra que alguém 

disse e isto “pressupõe a reinvenção da sociedade atual” (FREIRE e MACEDO, 2013, p. 90). 

Dizer a palavra e ler a palavra é um quefazer educativo. É ação cultural. Por isso, são 

as palavras geradoras, são os temas geradores. Conforme afirma Torres (2014, p.44): “a 

palavra geradora surge dos temas geradores que formam parte de si mesmo. É reconhecer a 

palavra que escutou sempre porque é sua palavra. O homem aprende a admirar e admirar-se. 

E, nessa dialética de admiração, descobre o outro”. São palavras e temas geradores de 

clarificação, de conscientização, de relação de alteridade, de práxis por se constituírem os 

sujeitos como partícipes do diálogo, não só com os alfabetizandos, mas, com a própria 

realidade. 

As palavras geradoras, segundo Freire (apud TORRES, 2014, p. 146), nas línguas 

silábicas como o nosso português, por exemplo, são aquelas que, sendo decompostas em seus 

elementos silábicos, possibilitam a criação de novas palavras, a partir da combinação de seus 

elementos silábicos, das famílias silábicas. Esse processo de decomposição das palavras 

geradoras era designado por Freire por redução, e segundo o autor, é um processo 

fundamental “ao aprendizado de uma língua silábica como a nossa” (FREIRE, 2014a, p.146). 

Todavia, essa forma de Alfabetizar através dos elementos silábicos, por muitas vezes, 

foi questionado. Freire (2015) narra uma das dificuldades que teve em sua prática no Sesi, no 

campo da Alfabetização, da aprendizagem da leitura e da escrita, em que os pais dos alunos 

reivindicavam que seus filhos aprendessem com uma cartilha denominada “Carta do ABC”, 

conforme haviam aprendido o avô, o pai, ou seja, os familiares todos. Então, em uma 

assembleia de pais, Freire perguntou: 

 

“Quem aqui já viu alguma criança que começa a falar dizer P. M. F. R.?”  

Ninguém, foi a resposta que o silêncio nos trouxe. Ninguém, na verdade, jamais 

começou a falar dizendo letras. Quando o neném diz: “Mamã”, ele quer dizer: 

“Mamãe, tenho fome, estou molhado”. 

Se é assim que todos nós, mulheres e homens, começamos a falar, como, então, na 

hora de aprender a ler e a escrever, começar com as letras? Pensem nisso. 

Tudo indica, realmente, que pensaram. A reivindicação foi diminuindo cada vez 

mais, e, como consequência, pouco e pouco, foram emudecendo as críticas que nos 

faziam por não usarmos a famosa Carta do ABC (FREIRE, 2015, p. 152-153).  

 

Pensemos nisso também: como nossa língua é silábica e falamos através de elementos 

silábicos que se unem e formam palavras, sentenças e frases, devemos pensar em um processo 

de ensinar e aprender a ler e a escrever em que se baseie na condição silábica, logo, voltemos 

às palavras geradoras. 
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Para o trabalho de Alfabetização, que Freire desenvolveu com as palavras geradoras, 

há cinco fases de elaboração: 1) Levantamento do universo vocabular que é feito através de 

entrevistas informais com o povo; 2) Escolha das palavras, selecionadas do universo 

vocabular pesquisado que seguia três critérios: a) Riqueza fonética, b) Dificuldade fonética, c) 

conteúdo prático-existencial; 3) Criação de situações existenciais típicas do grupo com quem 

se vai trabalhar através de uma simbolização gráfica; 4) Elaboração de fichas-roteiro, que 

auxiliem os coordenadores de debate; e 5) Confecção de fichas com a decomposição das 

famílias fonêmicas correspondentes à palavra geradora (FREIRE, 2014a). Tais fases podem 

ser agrupadas em três momentos: redução, codificação e descodificação. A redução se detém 

na primeira e segunda fase. Já a codificação engloba a terceira fase, enquanto a 

descodificação é propiciada pela quarta e quinta fase (TORRES, 2014). Desse modo, após a 

elaboração passa-se à execução prática.  

Dessa forma, o aprendizado da leitura e da escrita, conforme Freire defendia (2014a, 

p.143), se configurava “como uma chave com que o analfabeto iniciaria a sua introdução no 

mundo da comunicação escrita”, pois ler e escrever são “momentos inseparáveis de um 

mesmo processo – o da compreensão e o do domínio da língua e da linguagem” (FREIRE, 

2001a, p. 48).  Assim, como “os educandos devem assumir o papel de sujeitos do processo 

mesmo de domínio da própria língua” (FREIRE e MACEDO, 2013, p.226), deve-se estimular 

a capacidade crítica dos mesmos para desencadear uma transformação na sociedade, se 

assumindo como cidadãos. 

No entanto, “jamais devemos tomar a alfabetização como a deflagradora da 

transformação social. A alfabetização, como conceito global, é apenas parte do mecanismo 

deflagrador da transformação” (FREIRE e MACEDO, 2013, p. 122). 

 

Se a alfabetização não é fazedora de cidadania, a alfabetização e sobretudo uma 

certa forma de trabalhar a alfabetização, pode constituir-se num fator, numa espécie 

de empurrão necessário na busca da cidadania. É preciso ficar claro que o fato de ler 

hoje o que não lia ontem, em termos de palavras, não significa que ninguém virou 

cidadão (FREIRE, 2001b, p. 132). 

 

Por tudo isso, Freire dá uma nova perspectiva para a Educação. O educador expõe seu 

pensamento sobre o processo de Alfabetização, que, não sendo um processo mecanicista, 

revela potencialidades emancipadoras para um processo de conscientização.  Nesse sentido, 

Oliveira e Dominice (2014, p. 240), comentam que “Alfabetização e conscientização, ou em 

outras palavras, a aprendizagem do código linguístico e a decifração da realidade vivida são 

os dois polos inseparáveis dessa pedagogia que questiona o próprio conceito de educação e 

modifica a relação tradicional entre professor e aluno”.  Essa nova roupagem pedagógica 
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transita sobre a criticidade, o diálogo, a validade dos diversos tipos de linguagem e visões de 

mundo, numa dimensão cultural. 

Como afirma Freire “ninguém chega lá partindo de lá, mas daqui” (FREIRE e 

MACEDO, 2013, p. 80. Grifos dos autores). É assim que se pode “artesanar” um processo de 

Alfabetização: buscando “aqui”, na própria contextura, na própria Cultura os recursos para 

uma proposta educativa. A práxis da leitura do mundo se faz pela força do local para 

transformar o global. Através de seu mundo, outros conhecer. Daí que a Cultura é muito 

importante para Alfabetização, uma vez que esta é uma expressão e uma dimensão daquela, 

logo “não se pode desenvolver um trabalho de alfabetização fora do mundo da cultura” 

(FREIRE e MACEDO, 2013, p.85). E, ambas, Cultura e Alfabetização devem manter-se em 

relação, para que educadores e educandos produzam, recriem significados e sentidos e 

transformem suas vidas, suas histórias.   

Dessa forma, defendo uma Alfabetização em perspectiva Emancipadora que seja 

práxis do “artesanar” leituras da palavramundo. Em outras palavras, uma proposta de 

Alfabetização, ao gosto freiriano, que seja ação e reflexão sobre e com a realidade dos 

educandos – no caso desta pesquisa, das crianças – para que desenvolvam a práxis da 

liberdade para ler e falar de si e de seus lugares. 

 

[...] as crianças pequenas, bem antes de desenharem e traçarem letras, aprendem a 

falar, a manipular a linguagem oral. Por intermédio da família, lêem a realidade do 

mundo antes de poderem escrever. Em seguida, apenas escrevem o que já 

aprenderam a dizer.  

Qualquer processo de alfabetização deve integrar essa realidade histórica e social, 

utilizá-la metodicamente para incitar os alunos a exercerem, tão sistematicamente 

quanto possível, sua oralidade, que está infalivelmente ligada ao que chamo de 

“leitura do mundo”. Essa primeira leitura do mundo leva a criança a exprimir, 

mediante signos e sons, o que ela aprendeu do universo que a cerca.  

A alfabetização exige que se tome essa realidade como ponto de partida. Deve, 

inclusive, articular-se com ela. Não se deve afastar dessa fonte por preço algum. 

Pelo contrário, precisa incessantemente voltar a ela, para permitir, graças ao 

acréscimo de meios de conhecimento proporcionados pela leitura e a escrita, um 

deciframento mais profundo, uma “releitura” do mundo tal como foi descoberto pela 

primeira vez (FREIRE e CAMPOS, s/d, p. 01). 

 

A Alfabetização e(m) Freire estimula os fonemas para as leituras da palavramundo em 

uma práxis emancipadora vinculada à realidade. Em outras palavras, é Alfabetização em 

perspectiva Emancipadora de mãos dadas com a Cultura Popular, com o Artesanato 

despertando nas crianças a práxis e o gosto para “artesanarem” suas (re)leituras da 

palavramundo. 
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3.4 Minha leitura da palavramundo sobre a práxis de fonemas de alegria: Alfabetização      

Emancipadora  

 

Outra Linguagem, outra Alfabetização – perspectiva Emancipadora – é palavra 

“artesanada” à história, à vida, ao mundo. Assim que Bakhtin e Freire me instigam a pensar 

sobre o uso da língua e(m) seu ensinar, aprender e viver. 

A perspectiva Emancipadora é sentida em Bakhtin através de seu ato responsável ao 

conceber Linguagem. Bakhtin quebra as correntes abstratas e metódicas que aprisionavam o 

uso das palavras e inaugura a dinamicidade, a interatividade, o dialogismo. A Linguagem é 

arena, disputa, inquietações, dúvidas, criticidade. A Linguagem é o movimento dos homens 

com os outros e com o mundo, é ponte. Diálogo que une texto e contexto.  

Em Freire esta perspectiva se faz presente por toda a sua teoria, é característica 

marcante para a Educação. 

 

A concepção de educação emancipatória, na perspectiva freiriana, visa ao 

desenvolvimento da consciência crítica para a formação de sujeitos competentes, 

capazes de exercer sua participação cidadã – educação comprometida com a 

humanização que possibilita romper com a relação verticalizada entre professor(a) e 

estudante. A prática pedagógica, decorrente desses princípios caracterizadores da 

educação libertadora, rejeita a neutralidade do processo educativo, concebe a 

educação como dialógica, valoriza a horizontalidade de saberes e propicia ao(à) 

estudante desenvolver o pensar crítico acerca da sua realidade (MENEZES e 

SANTIAGO, 2014, p. 59-60). 

 

Freire abre a vida para a curiosidade, a criticidade, a conscientização, para o mundo, 

para que a vida, em um processo emancipatório, use palavras de transformação. 

 

Num processo emancipatório, o fortalecimento do diálogo como fundamento 

pedagógico possibilita a manifestação da cultura por sujeitos que se encontram num 

mundo marcado pelo dinamismo da transformação. A Palavra toma vida na 

inquietude epistemológica de sujeitos que estão sendo e no compromisso solidário 

do escutar e do falar; do ensinar e do aprender (ZANARDI, 2013, p. 569, grifo do 

autor). 

 

Dessa forma, a potencialidade Emancipadora da Alfabetização em Freire é um 

quefazer humano que a desvincula de qualquer técnica mecanicista. A Alfabetização é o 

conhecimento, a criação e a nitidez política iluminando o caminho dos homens. Também é 

diálogo: texto e(m) contexto.  

Com os dois autores a palavra se torna gerativa e geradora. Bakhtin defende a 

capacidade gerativa das palavras em um processo dinâmico, em que não há um só significado, 

há o entrelaçamento de sentidos, ou seja, uma palavra não significa apenas aquilo posto no 

dicionário, uma palavra é carregada de tons emotivo-volivos, é axiológica, assim consegue 
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gerar sentidos diferentes para mim e para o outro. Freire compreende a palavra geradora que é 

carregada de conteúdo existencial, de sentidos para quem a pronuncia, assim é capaz de se 

desmembrar em pedaços, em famílias silábicas que se descobrem geradoras, criadoras de 

outras palavras. Da palavra gerativa germina a leitura do mundo, que enuncia e pronuncia a 

palavra geradora prenhe de sentidos para a leitura da palavra. 

Nesse movimento de gerar mundo e palavra, a compreensão ativa bakhtiniana e a 

conscientização freiriana interagem. A compreensão ativa que busca mudança e 

enriquecimento, que possibilita respostas e traz interpretações, expressões e sentidos novos, é 

interessada e dinâmica, logo dialoga com a conscientização que almeja a transformação do 

mundo e do homem, que possibilita a libertação da ingenuidade, pelo olhar diferente para a 

realidade a fim de denunciar e anunciar, é ação e reflexão. Em ambos os conceitos encontro o 

sentido de tomada de posicionamento crítico e compromisso com a humanização, com o 

devir, com o ser mais.  

Assim, penso em uma Alfabetização como ação dinâmica, crítica, reflexiva, 

responsável, alteritária para a liberdade em luta e diálogo, para o outro, com o outro, que 

descortina a transformação no mundo e com o mundo. É uma Alfabetização que age com 

interatividade, com ação e reflexão em nosso inacabamento, ou seja, que nos permite sermos 

o que devemos ser: humanos. É com estes conceitos que defendo uma Alfabetização 

Emancipadora que seja práxis do “artesanar” sentidos, do “artesanar” leituras da 

palavramundo. Em outras palavras, uma proposta de Alfabetização que seja ação e reflexão 

sobre e com a realidade dos educandos, das crianças.  

 Dessa forma, opto pela compreensão de Alfabetização Emancipadora, concepção 

freiriana, por compreender que tal termo consegue abraçar os demais – defendidos por Freire 

e também denominados por ele como Alfabetização Crítica, Alfabetização Política, 

Alfabetização Problematizadora –, pois, a meu ver, a perspectiva Emancipadora coincide com 

criticidade, ato político, autonomia, libertação, conscientização, e principalmente, 

humanização. 

 Minha leitura da palavramundo sobre Alfabetização Emancipadora de crianças a 

compreende como um processo dinâmico, interativo e prazeroso, uma atividade 

calorosamente responsável em vincular vida à aprendizagem ao entretecer relações de 

alteridade, abertura ao diálogo, ao falar ao ouvir, que permite a agência no mundo, a criação 

de Cultura, que instigue a curiosidade, a pluralidade de sentidos, o compartilhamento de 

ideias, e a alegria de ler o mundo. Uma atividade polissêmica que permite as crianças falarem 

de si, de seus lugares, sendo instigadas a refletir sobre quem estão sendo, sobre o lugar em 



112 

  

que vivem, exigindo o respeito de seus posicionamentos, de suas inventividades, de suas 

singularidades e de suas pluralidades. 

A Alfabetização Emancipadora é uma ação concreta que une texto e contexto, mundo 

e palavra. Exige um quefazer responsável dos educadores no sentido de permitir que as 

crianças criem e (re)inventem, sentidos ao (re)ler o mundo e a palavra.  Assim, uma 

Alfabetização Emancipadora tem o direito de garantir que as crianças usem e abusem de sua 

linguagem, suas palavras, mas não somente no sentido oral, através de suas brincadeiras e de 

suas produções simbólicas. Com ação, reflexão e alegria desenhar, falar e escrever o mundo, 

deixando sua marca. 

Por isso, a Alfabetização Emancipadora exige uma pedagogia do “aqui” e não uma 

pedagogia do “lá”. Todavia, não representa um ofuscamento do “lá”, pelo contrário, 

representa um descortinamento do “aqui” para agir e refletir, auxiliado de uma compreensão 

ativa, ao partir de seu entorno, e, expandir sobre o seu mundo e o mundo dos outros, do micro 

para o macro. Em outras palavras, a Alfabetização Emancipadora permite o conhecimento, o 

questionamento, a criação sobre a realidade local, a qual vai instigando o mesmo processo 

como se fossem camadas que sendo conhecidas, refletidas, ressignificadas descamem a 

realidade global. 

Nesse sentido, a Alfabetização Emancipadora nos permite sermos sujeitos (educadores 

e educandos) utópicos na grande temporalidade, geradores de palavras e seus múltiplos 

sentidos. Palavras “artesanadas” pelas (re)leituras do mundo, com vivacidade, criatividade, 

curiosidade, criticidade e responsividade, que, em práxis, exalem fonemas de alegria.  

Nessa perspectiva, há uma práxis interativa entre os eixos teóricos desta pesquisa: 

Cultura Popular, Artesanato e Alfabetização Emancipadora. Cultura Popular que renasce, 

liberta e “artesana” as potencialidades do Artesanato, que é um quefazer das mãos estéticas e 

culturais na unidade da responsabilidade, para estimular uma Alfabetização Emancipadora. 

Contudo, a Alfabetização só se efetiva Emancipadora se busca na Cultura Popular, como por 

exemplo, no Artesanato, aparatos para se “artesanar”. Ou seja, é um círculo que não se rompe, 

pois a Cultura Popular é uma dimensão da Alfabetização Emancipadora, e esta uma dimensão 

daquela: Cultura Popular e(m) Alfabetização Emancipadora. 

Daí que as crianças possam “artesanar” suas leituras da palavramundo através de sua 

Cultura Popular, produzindo, por exemplo, Artesanatos que exalam significados e sentidos de 

si, de sua visão micro e macro de mundo, indagando, duvidando, experimentando. 

 

As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar, de indagar-se 

e de indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de programar e de não 
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apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, impostos. As crianças 

precisam de ter assegurado o direito de aprender a decidir, o que se faz decidindo 

(FREIRE, 2014b, p. 67-68). 

 

Para compreender os sentidos que as crianças “artesanam” ao participar de práxis de 

leituras da palavramundo, assumindo as teorias de Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, esta 

pesquisa entrelaça o Artesanato, como Cultura Popular, e(m) Alfabetização Emancipadora. 

Dessa forma, ao bordar os capítulos, apresentados até aqui, com as teorias bakhtinianas e 

freirianas, um novo risco pede para ser preenchido. Este risco deve ser coerente com a teoria, 

ele exige a prática: teoria e(m) prática, ação e reflexão em concretude. Desse modo, no 

capítulo que se segue será apresentada a proposta metodológica “artesanada” nesta pesquisa.  
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4 A METODOLOGIA DA PESQUISA: DIALÓGO, SENTIDOS E TEMAS 

GERADORES  
 

Não, não tenho caminho novo.  

O que tenho de novo é o jeito de caminhar. 

Aprendi (o caminho me ensinou) a caminhar cantando [...].  

Tiago de Mello 

 

Assim como o poeta, não tenho caminho novo. O caminho que sigo é um dos 

percorridos pelas pesquisas em Ciências Humanas: o da pesquisa qualitativa. Tenho de novo o 

jeito de caminhar: sou “suleada”
23

 por Mikhail Bakhtin e Paulo Freire e seus pensamentos 

críticos e envolventes, contudo complexos e rigorosos. Caminho cantando com eixos bem 

diversificados aos quais proponho compreender quais os sentidos que as crianças do 1º ano do 

Ensino Fundamental da escola pública municipal da comunidade do Bichinho constroem para 

a leitura da palavramundo, a partir de uma proposta de Alfabetização Emancipadora mediada 

pelo Artesanato como quefazer em Cultura Popular. 

Com o intuito de estimular a leitura da palavramundo, através do reconhecimento da 

identidade, da valorização da história, do desenvolvimento da imaginação e da criatividade, 

intenciono perceber como as crianças podem expressar e (re)significar, através da Cultura 

Popular, suas essências, seus anseios, seus sentidos, suas palavras, seus mundos.  

Participaram desta pesquisa quinze crianças matriculadas no 1º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Getúlio Silva, da comunidade de Bichinho, pertencente ao 

munícipio de Prados-MG, e sua professora. Houve ainda a colaboração de cinco moradores da 

comunidade, os quais enriqueceram a pesquisa com suas experiências de vida e de 

“artesanar”. Dessa forma, a pesquisa se desenvolveu através da realização de oficinas de 

Artesanato e Alfabetização, nomeadas por mim por Círculos de “Artesanar”, que aconteceram 

em quinze encontros. Além de entrevistas dialógicas com as crianças e a professora, e uma 

exposição dos Artesanatos produzidos pelas crianças. 

Imersa no campo de pesquisa, pretendi problematizar a realidade concreta, descortinar 

o óbvio, ler as entrelinhas, construir sentidos “em toda a profundidade e complexidade de sua 

essência” (BAKHTIN, 2011, p. 398). Assim me dispus a pesquisar na perspectiva assumida 

por Freire: a de que “fazendo pesquisa, educo e estou me educando” (FREIRE, 1988, p. 36). 

Conhecer para transformar: conhecimentos com o intuito de contribuir para que as crianças se 

construíssem em sujeitos de sua própria história, e, assim, possamos reconhecê-las como 

                                                           
23

 Em vez do termo nortear, utilizo o termo “sulear”, conforme Freire reflete em Pedagogia da Esperança e em 

Cartas a Cristina. Sulear sugere inverter a lógica historicamente determinada de orientação e de centro de poder, 

se faz com um pensamento autônomo, criador, próprio, que tenta superar a dependência de orientações 

alienantes e de fora de nossa realidade. 
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crianças, expressivas e falantes, produtoras de sentidos e de Cultura.  Dessa forma, houve três 

categorias teóricas que permearam essa discussão e contribuíram para minha movimentação 

no campo de pesquisa: diálogo, sentidos e temas geradores. 

 

4.1 A pesquisa qualitativa entrelaçada a Bakhtin e Freire: “artesanar” diálogo, sentidos 

e temas geradores 

 

Bakhtin (2011) diferencia as Ciências Exatas e Naturais e as Ciências Humanas. A 

principal diferença está no objeto dessas áreas de pesquisa. Nas Ciências Exatas e Naturais o 

objeto de pesquisa é uma coisa e não tem voz, e o pesquisador é apenas um contemplador. 

Mas, coerente com as Ciências Humanas o objeto é um outro, é o sujeito provido de voz.  

 

Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e conhecido 

como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado como coisa 

porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; 

consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico 

(BAKHTIN, 2011, p. 400). 

 

Ao diferenciar as relações com a coisa e com a pessoa, coisificação e personificação, 

ao destacar nossa atuação como pesquisadores das Ciências Humanas, Bakhtin (2011) afirma 

que nosso pensamento e nossa prática não podem ser uma mera técnica, mas envolvidos pela 

moral, ou seja, pelo ato responsável.  

No mesmo sentido, Freire (2014d) defende uma investigação que supere a visão de 

homens como objeto, vistos como uma coisa. Ao contrário, o objeto da investigação é o que o 

homem pensa, como pensa, em torno do que pensa e qual é sua visão de mundo. Tal 

perspectiva implica uma metodologia que não deva ser pautada em um ato puramente 

mecânico. É uma metodologia que busca conhecimento, é criação, pois “não se pretende 

investigar propriamente o povo, como se fosse uma peça anatômica, mas junto com ele, seu 

pensar, seu conjunto de ideias, suas inquietudes, sua temática” (p.103). Ou seja, os 

investigadores e os investigados, no fluxo desse processo, fazem-se ambos, sujeitos dele. 

Dessa forma, o pesquisador que também é sujeito busca ir além do que é 

imediatamente dado, busca ir além do simples significado. Assim a realidade concreta é 

passível de ser descortinada.  

 

Para mim, a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou 

menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos esses dados e mais a percepção 

que deles esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a realidade concreta se 

dá a mim na relação dialética entre objetividade e subjetividade. 

[...] Na perspectiva libertadora em que me situo, [...], a pesquisa, como ato de 

conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes, de um lado, os pesquisadores 
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profissionais; de outro, os grupos populares e, como objeto a ser desvelado, a 

realidade concreta. (FREIRE, 1988, p. 35). 

 

O entrelaçamento teórico de Bakhtin e Freire alimenta o posicionamento de uma 

pesquisa crítica, vinculada a uma proposta de formação em que o ato responsável, a ação e a 

reflexão são constantes, ou seja, é teoria e(m) prática. O encontro com os dois autores 

implicou uma tríade conceitual que perpassou todo o percurso metodológico desta pesquisa. 

Essa tríade é formada pelos conceitos de diálogo, sentido e temas geradores.  

Dessa forma, como uma artesã que cria seus bordados através do quefazer de suas 

mãos, investigo a ciência do quefazer responsável humano. Sou pesquisadora das Ciências 

Humanas. Investigo não o conhecimento da coisa, meu trabalho é com os sujeitos. Investigo o 

conhecimento do indivíduo e “a expressão das coletividades, dos povos, das épocas, da 

própria história, com seus horizontes e ambientes” (BAKHTIN, 2011, p. 395). Assim, o 

caminho que escolhi para desenvolver a presente dissertação de Mestrado em Educação é o da 

pesquisa qualitativa. A escolha pela abordagem qualitativa se deu por considerá-la condizente 

às pesquisas nas Ciências Humanas, as quais compreendem o homem como sujeito histórico, 

datado e situado no contexto em que vive, além de proporcionar a construção e a 

compreensão de sentidos. 

Por pesquisa qualitativa, Tozoni-Reis a define como  

 

[...] uma modalidade de pesquisa em que a compreensão dos conteúdos é mais 

importante do que sua descrição ou sua explicação. Isso significa dizer que, nas 

ciências humanas e sociais, nos interessa muito mais desvendar os significados mais 

profundos do observado do que o imediatamente aparente. (TOZONI-REIS, 2006, p. 

27).   

 

Bogdan e Biklen (1994) contemplam a pesquisa qualitativa ao perpassarem por cinco 

importantes características: a fonte direta de dados é o ambiente natural, e o pesquisador é o 

principal instrumento; a investigação é descritiva e os dados são palavras ou imagens e não os 

números; o processo é mais importante do que resultados ou produtos; a análise dos dados é 

indutiva, não visa confirmar hipóteses pré-formuladas, e sim construir abstrações particulares; 

o significado e o sentido são de importância vital.  

Para Monteiro (1998), a investigação com caráter qualitativo privilegia os sentidos dos 

fenômenos sociais além de sua explicação, em uma empreitada que envolve a compreensão 

dos processos e da experiência humana vivida. Dessa forma, o pesquisador deve ser atencioso 

para observar atentamente e interpretar o fenômeno educacional com o intuito de construir o 

seu próprio sentido, e inescapavelmente influenciar e ser influenciado pelo que investiga. 
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Na pesquisa qualitativa é importante destacar que as compreensões remetem a um 

processo de construção de sentidos: palavras dinâmicas, recheadas com e dentro do contexto, 

vão além dos significados aparentemente dados. São sentidos construídos nos processos 

dialógicos do pesquisador com seu sujeito, permeados pelas diferentes vozes que agem e 

falam no campo de pesquisa. É o homem e seu (con)texto. Conforme dizem Freitas e Ramos, 

(2010, p. 09), para compreender o sujeito, o homem, é preciso que o pesquisador compreenda 

o texto deste sujeito investigado e este texto deve ser entendido 

 

por suas falas, escrituras e gestos; aquilo que de alguma maneira emana um sentido. 

E esses textos são produzidos por sujeitos historicamente situados, em interação com 

o meio sociocultural em que vivem, sendo portadores de uma determinada visão de 

mundo e de um determinado sistema de valores. Por isso, o homem deve ser 

estudado em sua especificidade, isto é, enquanto um ser expressivo, falante e 

produtor de textos. Decorre destes pressupostos a ideia de que a construção e a 

organização do conhecimento só tem sentido se compartilhada com o outro 

(FREITAS e RAMOS, 2010, p. 09). 

 

Isso posto, na busca de unir teoria e(m) prática, “artesano”, nos itens a seguir, o 

caminhar de minha pesquisa. Porém, antes disso, é necessário “artesanar” as três categorias 

teóricas que me acompanharam pelo campo de pesquisa, as quais emergiram de minhas 

leituras de Bakhtin e de Freire e que se sobressaíram em minhas idas e vindas do campo. 

Dessa forma, diálogo, sentidos e temas geradores são categorias que entremearam a teoria e a 

prática do caminhar desta pesquisa.  

 

4.1.1 Diálogo e(m) Bakhtin e Freire 

  

Em Bakhtin, o diálogo é considerado a forma mais importante da interação verbal 

posto que é “infinito e inacabável em que nenhum sentido morre” (BAKHTIN, 2011, p. 409). 

O filósofo trata do indivíduo falante, atuante e criador que transforma seu contexto ao 

descobrir nesse meio a palavra potencial e seu tom, ou seja, “cada palavra do texto se 

transfigura em novo contexto” (BAKHTIN, 2011, p. 404). Segundo o filósofo, a realidade 

pesquisada é prenhe de palavra, por isto o pesquisador deve assumir estas palavras com 

responsividade.  

Assim, nesse plano, conforme afirma Ramos (2012, p.19), “o homem é um ser de 

resposta e toda compreensão plena deve ser ativamente responsiva. É ela uma atividade 

dialógica, pois contém em si o germe de uma resposta”.  Nessa direção, a autora afirma que o 

ato de compreender 
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exige uma relação ativa do pesquisador, sendo, em si mesmo, uma forma de diálogo. 

É justamente essa atitude responsiva frente ao dito – a possibilidade de réplica, de 

contrapalavras – que nos permite explorar a natureza dialógica do discurso. Uma 

responsividade que, a meu ver, deve abarcar não apenas a consciência de que nossos 

ditos respondem e provocam novos ditos, mas a assunção de nossa responsabilidade 

perante eles, como atos responsáveis (RAMOS, 2012, p. 19). 

 

É através do diálogo entre pesquisador e pesquisado que todos os sujeitos revelam a 

voz e assumem uma atitude responsiva ativa. Nesse sentido, Bakhtin (2011, p. 394) 

caracteriza o conhecimento do indivíduo, ou seja, a pesquisa nas Ciências Humanas, como “o 

campo das descobertas, das revelações, das tomadas de conhecimento, das comunicações”. 

Desse modo, a pesquisa é um movimento dialógico. 

 A pesquisa como um ato dialógico também é ponto fundamental em Freire. Para o 

educador somente um método ativo, dialógico, participante, crítico e critizador proporciona 

que o homem reflita sobre sua realidade. Assim, Freire caracteriza o diálogo como uma 

relação horizontal que nasce da crítica e gera criticidade, ao mesmo tempo em que se nutre de 

amor, humildade, esperança, fé e confiança (FREIRE, 2014a). Dessa forma, o diálogo é o 

encontro de homens que pronunciam o mundo. Por esse fato  

 

não pode haver uma doação da pronúncia de uns para os outros. É um ato criador. 

Daí que não possa ser um instrumento malicioso do qual alguém lança mão para 

conquistar o outro. A conquista implícita no diálogo é a do mundo, conquista 

realizada pelos seus sujeitos dialógicos, não a conquista de um pelo outro. Conquista 

do mundo para o mundo, para sua humanização e para a humanização dos homens. 

O diálogo é intersubjetividade, é, por isso mesmo, “situado e datado” (FREIRE, 

2014d, p. 96-97). 

 

Menezes e Santiago (2014) corroboram e afirmam que o diálogo é princípio fundante 

de uma prática libertadora que almeja reciprocidade no ato de falar e de escutar, por isso tem 

como fundamento o amor, a tolerância e a humildade. 

 

Na prática dialógica, Freire ressalta que a atitude de escuta é tão importante quanto a 

fala, pois o sujeito que escuta sabe que o que tem a dizer tem valor semelhante à fala 

dos outros. Desse modo, o saber escutar refere-se não apenas a silenciar para dar a 

vez à fala do outro, mas também a estar na posição de disponibilidade, de abertura 

às diferenças. Isso não se assemelha à aceitação incondicional, a tudo o que o outro 

pensa e diz, mas é o exercício da escuta sem preconceitos que possibilita a reflexão 

crítica e o posicionamento consciente (MENEZES e SANTIAGO, 2014, p. 52). 

 

Nesse sentido, Freire (2014d) afirma que o papel do investigador dialógico não é 

apenas o de ouvir, mas de desafiar cada vez mais, por isso “o diálogo é movido pela esperança 

na vocação do homem que é transformar o mundo com sua palavra-ação” (FREIRE, 2014d, p. 

99). Sobre o diálogo como o encontro dos homens para saber agir, Freire (1987) diz que não 

pode haver arrogância, falta de humildade, opressão e autossuficiência, então questiona: 
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Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca 

em mim? 

Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por 

herança, diante dos outros, meros “istos”, em quem não reconheço outros eu? 

Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos 

da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são “essa gente”, ou são 

“nativos inferiores”? 

Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens 

seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deterioração que devo 

evitar? 

Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço, 

e até me sinto ofendido com ela? 

Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, sofro e definho? 

(FREIRE, 1987, p. 80-81). 

 

Desse modo, o movimento dialógico jamais deve ser sobre o outro, mas com ele, em 

comunhão, em ação. Contudo não é ação pela ação, ato pelo ato, é ato responsável, quefazer 

humano, pois compreende pensamento e prática, ação e reflexão.  Fundamentada pelo ato 

responsável, pela ação e reflexão, a pesquisa deve ter como potencialidade a transformação. A 

esta transformação não se pode propor nenhuma dicotomia que divida a etapa da reflexão da 

etapa da ação, pois “ação e reflexão se dão simultaneamente” (FREIRE, 1987, p. 125).  

Investigadores e investigados são partes integrantes e falantes da pesquisa, são sujeitos 

ativos durante todo o processo investigativo. Como acontece uma relação entre os sujeitos, a 

pesquisa nas Ciências Humanas é dialógica.  

Dessa forma, neste trabalho, percebemos o movimento dialógico da pesquisadora com 

a professora no ato de planejar os Círculos de “Artesanar”, entre a pesquisadora e as crianças, 

com muita potencialidade, no decorrer de tais Círculos, como também nas entrevistas, as 

quais têm como princípio a dialogicidade. Logo, esta pesquisa, em sua essência, implica um 

movimento dialógico entre pesquisadora e sujeitos, com os sujeitos e não sobre eles, como 

também com e no mundo. 

 

4.1.2 Sentidos e(m) Bakhtin 

 

No movimento dialógico, os sentidos que este permite construir são muito fortes e 

essenciais. Por isso, busco as potencialidades dos sentidos e(m) Bakhtin, já que estes se 

constituem uma categoria central em sua teoria. Assim, o sentido transita pela dinamicidade e 

vivacidade da palavra e de sua interação. O sentido é um fenômeno complexo, consciente, 

reflexivo, inesgotável, inacabado. Dessa forma, o sentido não é apenas pensar o signo pelo 

signo, ao contrário, é o signo ideológico, como afirma Cereja (2005, p. 201): “pensar o signo 

não apenas no domínio da língua, mas também no domínio do discurso e, portanto, da vida”.  
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Desse modo, Bakhtin/Volochínov (1992) contemplam duas perspectivas para refletir e 

refratar a questão sobre o sentido: tema e significação na língua. Por isso que, conforme 

afirma Cereja (2005, p. 218), “não se pode, dentro do pensamento bakhtiniano, trabalhar 

produção e construção de sentidos sem levar em conta significação e tema”. Sendo assim, a 

significação contempla os signos reiteráveis, previsíveis, cristalizados, estabilizados e 

dicionarizados, enquanto o tema contempla os signos verbais e não-verbais, singulares, 

únicos, ideológicos, históricos e valorativos da língua (GEGe, 2009).  

Sobre estas categorias Cereja (2005, p. 202) afirma que “a significação é um estágio 

inferior da capacidade de significar, e o tema, um estágio superior da mesma capacidade”. O 

autor tece a seguinte distinção: 

 

A significação existe como capacidade potencial de construir sentido, própria dos 

signos linguísticos e das formas gramaticais da língua. É o sentido que esses 

elementos historicamente assumem, em virtude de seus usos reiterados. É, portanto, 

um estágio estável dos signos e dos enunciados, já que seus elementos, como fruto 

de uma convenção, podem ser utilizados em diferentes enunciações com as mesmas 

indicações de sentido. 

Já o tema é indissociável da enunciação, pois, assim como esta, é a expressão de 

uma situação histórica concreta. Como decorrência, é único e irrepetível. Participam 

da construção de um tema não apenas os elementos estáveis da significação mas 

também os elementos extraverbais, que integram a situação de produção, de 

recepção e de circulação (CEREJA, 2005, p. 202). 

 

O tema carrega o sentido completo e indissociável de uma enunciação, ou seja, é “na 

verdade, assim como a própria enunciação, individual e não reiterável” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 128). Dessa forma, encontra-se no contexto concreto, 

no instante histórico em que a enunciação pertence e é “na essência irredutível a análise” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 129). Diante disso, Bakhtin/Volochínov destacam que 

o tema 

 

é um sistema de signos dinâmicos e complexos, que procura adaptar-se 

adequadamente as condições de um dado momento da evolução. O tema é uma 

reação da consciência em devir ao ser em devir. A significação é um aparato 

técnico para a realização do tema (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 129, 

grifos dos autores). 

 

Dessa forma, de acordo com Cereja (2005), o tema se constitui através da soma do 

instável e do inusitado da enunciação à significação, e assim é o resultado final e global do 

processo da construção de sentido, de modo que seja sempre flexível, mutável e renovável. Os 

diferentes conceitos dicionarizados de uma dada palavra são propriedades da significação. 

Contudo, o tema vai além da significação, não requer apenas o sentido potencial do signo, 

mas também o sentido assumido no momento histórico e específico da enunciação de acordo 
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com elementos extraverbais como a identidade dos interlocutores, a esfera de circulação e a 

finalidade do ato enunciativo. 

 

[...] enquanto a significação é por natureza abstrata e tende à permanência e à 

estabilidade, o tema é concreto e histórico e tende ao fluido e dinâmico, ao precário, 

que recria e renova incessantemente o sistema de significação, ainda que partindo 

dele. Se a significação está para o signo – ambos virtualidades de construção de 

sentido da língua –, o tema está para o signo ideológico, resultado da enunciação 

concreta e da compreensão ativa, o que traz para o primeiro plano as relações 

concretas entre sujeitos (CEREJA, 2005, p. 202). 

 

Nessa perspectiva, o sentido é signo robusto em potência dialética e dialógica, é 

flexível, tem índole responsiva, é definido pelo contexto e pelo momento histórico, por isso 

não segue um padrão, ao passo que é único e pessoal, mas, ao mesmo tempo, coletivo, e 

assim, fundamenta-se pela e com a interação. Em contrapartida, o significado é o signo físico, 

uma forma espacial que não responde a nenhuma pergunta, é estático em todas as instâncias 

da história sendo reprodutível, logo não encontra lugar de importância na teoria bakhtiniana 

(FREITAS, 2010). Assim, a palavra e a sentença que possuem uma conclusividade gramatical 

abstrata, não têm autor e não pertencem a nada, correspondem ao significado, desse modo 

sugere uma compreensão passiva. No entanto, estas só ganham concretude dentro de um 

enunciado completo, assim conseguem expressar o sentido. Este, na contramão do 

significado, exige uma compreensão ativa (FREITAS, 2000). 

 

O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente em contato com 

outro sentido (do outro) ainda que seja com uma pergunta do discurso interior do 

sujeito da compreensão. [...] Não pode haver “sentido em si” – ele só existe para 

outro sentido, isto é, só existe com ele. Não pode haver um sentido único (um). Por 

isso não pode haver o primeiro nem o último sentido, ele está sempre situado entre 

os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a única que pode existir realmente em 

sua totalidade. Na vida histórica essa cadeia cresce infinitamente e por isso cada elo 

seu isolado se renova mais e mais, como que torna a nascer (BAKHTIN, 2011, p. 

382). 

 

Nessa direção, Bakhtin (2011) afirma que os sentidos podem até ficar esquecidos, mas 

jamais são mortos, pois estes têm a capacidade de mudar, de renovar em um novo contexto, 

afinal “não existe nada de absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação. 

Questão do grande tempo” (p. 410).  

Isso posto, a pesquisa qualitativa nas Ciências Humanas com o intuito de compreender 

e construir sentidos permite um olhar mais apurado, uma interação viva com o fato, com os 

sujeitos, com o campo, com o processo.  

Esta pesquisa se posiciona desse modo ao proporcionar que as crianças reflitam e 

refratam suas singularidades, ao dizerem sobre si e seus contextos, ao produzirem 

Artesanatos, ao formarem palavras, ao lerem a palavramundo. Os sentidos são presença 
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constante em todos os momentos dos Círculos de “Artesanar”, das entrevistas e da exposição, 

mas não param ao término destes, se renovam diante da compreensão da pesquisadora, frente 

a múltiplas possibilidades que os sentidos permitem. 

 

4.1.3 Temas geradores e(m) Freire 

 

Os temas geradores, aspectos imprescindíveis na teoria investigativa freiriana, são 

pontos também fundantes desta pesquisa. Freire (1987) os denomina, também, por universo 

temático ou temática investigativa, os quais podem ser expressados como um quefazer 

educativo e como ação cultural.  

Segundo Freire (1987), os temas geradores são aqueles que possibilitam o 

desdobramento em outros tantos temas, não se encontram isolados da realidade, é a relação 

homem-mundo. Estes temas propõem aos homens “dimensões significativas de sua realidade, 

cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas partes” (p. 96), e permitem 

assim que os homens pensem seu mundo de forma crítica. 

Por esse motivo, os temas geradores devem ser representados por situações conhecidas 

pelos homens, possibilitando que os mesmos se reconheçam nelas, pois não é possível propor 

situações de realidade estranhas aos homens, já que estes devem se reconhecer como 

transformadores de sua realidade, criadores da história e seres histórico-sociais (FREIRE, 

1987).  

 

[...] os homens podem tridimensionar o tempo (passado-presente-futuro) que, 

contudo, não são departamentos estanques, sua história, em função de suas mesmas 

criações, vai se desenvolvendo em permanente devenir, em que se concretizam suas 

unidades epocais. Estas, como o ontem, o hoje e o amanhã, não são como se fossem 

pedaços estanques de tempo que ficassem petrificados e nos quais os homens 

estivessem enclausurados. Se assim fosse, desapareceria uma condição fundamental 

da história: sua continuidade. As unidades epocais, pelo contrário, estão em relação 

umas com as outras na dinâmica da continuidade histórica (FREIRE, 1987, p. 92).  

 

Assim, os temas geradores são constituídos por estas unidades epocais que 

caracterizam as ideias, as concepções, as esperanças, as dúvidas, os valores, os desafios, em 

dialeticidade e em interação. Conforme enfatiza Freire “o tema gerador não se encontra nos 

homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só pode ser 

compreendido nas relações homens-mundo” (FREIRE, 1987, p. 98). 

Os temas podem partir do mais geral para o mais específico, ou vice-versa, como em 

círculos concêntricos: “temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais ampla, 
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que abarca toda uma gama de unidades e subunidades, continentais, regionais, nacionais, etc., 

diversificadas entre si” (FREIRE, 1987, p. 94).  

Ao contrário de ser um instrumento de imposição ao povo, os temas geradores devem 

refletir os anseios e as esperanças destes. Logo, Freire (2014d, p. 107) conclui que o tema 

gerador deve ser “ponto de partida do processo educativo; ponto de partida de sua 

dialogicidade”. Assim, Freire (1987, p. 99) afirma que, os temas “existem nos homens, em 

suas relações com o mundo, referidos a fatos concretos”. 

Os temas geradores carregam potencialidades integradoras, democráticas e 

significativas para que os sujeitos se reconheçam como tal. Desse modo, a emergência de 

temas significativos e integradores proporciona a contextualização de saberes indispensáveis à 

integralidade (ZANARDI, 2015). 

Nessa direção, os temas geradores devem ser colhidos em comunhão com os sujeitos, 

o que Freire chama investigação temática ou do tema gerador. A investigação do tema gerador 

sugere investigar “o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a 

realidade, que é sua práxis” (FREIRE, 1987, p. 98), logo não pode ser um instrumento de 

imposição de finalidades ao povo, mas 

 

deve ser uma busca comum de finalidades. Os especialistas e o povo, ambos 

investigadores, encontram-se para uma tarefa existencial, portanto, não fria e 

tecnicista; a tarefa de juntos encontrarem o caminho para uma ação na qual ambos 

cresçam e se humanizem, que é a finalidade máxima da existência humana: 

humanizar-se (FREIRE, 2014d, p. 104).  

 

A investigação temática desenvolvida por Paulo Freire (1987) “implica uma superação 

da antinomia reflexão-ação” (p. 57) e objetiva “encontrar os temas geradores ou as expressões 

da palavra do povo, a fim de levar a cabo a programação educativa, desenvolvendo uma ação 

cultural conscientizadora” (p. 58). Investigação esta que é um ato de criação.  

 

O objetivo fundamental da investigação é captar como os indivíduos pensam sua 

realidade e o que pensam sobre ela, não para fazer com que sejam „consumidores‟ de 

„cultura‟, mas para que sejam criadores de cultura (FREIRE, 2014d, p. 106). 

 

Tal investigação temática apresenta referentes socioantropológicos que Torres (2014, 

p. 57) expressa através do seguinte esquema: 
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Fonte: TORRES, 2014, p. 57 

 

Como a investigação temática é dialógica, há também a necessidade de se colocar 

temas fundamentais, mesmo que não forem explicitamente sugeridos pelos homens. Estes 

temas são chamados por Paulo Freire (1987) como “temas dobradiça”, e é o direito que os 

educadores-educandos têm de participar da temática significativa.  

 

Se a programação educativa é dialógica, o educador profissional tem o direito de 

participar dela com temas seus, desde que estes não se oponham à realidade dos 

educandos. A esses temas chamamos “temas dobradiça”. São temas que tanto 

facilitam a compreensão de um tema anterior em relação aos temas posteriores, 

como também podem facilitar a compreensão mais crítica do todo (FREIRE, 2014d, 

p. 115). 

 

Tais “temas dobradiça” permitem uma visão do mundo de forma mais geral, pois 

esclarecem “o papel dos homens no mundo e com o mundo, como seres da transformação” 

(FREIRE, 1987, p. 116). Assim, os homens, com os temas geradores, podem se sentir sujeitos 

de seu pensar, de suas palavras e de seu mundo.  

Os temas geradores, nesta pesquisa, aparecem com potencialidades para o 

desenvolvimento dos Círculos de “Artesanar” e orientam todo o agir da pesquisadora e dos 

sujeitos no desenvolvimento dos mesmos. São cinco temas geradores, os quais partem de um 

contexto mais específico para o geral, com o intuito de gerar diálogo e sentidos para as 

leituras da palavramundo. 

Desse modo, minha proposta metodológica tem como característica fundante resgatar 

o que a teoria me motiva a refletir para, assim, agir. Os pressupostos apresentados indicam 

que esta dissertação revela-se como uma busca incessante pela coerência teórico-

metodológica. Assim, o meu agir, enquanto pesquisadora propicia intervenções no campo, 
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uma vez que o ato investigativo, prenhe de diálogo, sentidos e temas geradores, emana 

elementos de reflexão gerados a partir da contextura e das (re)leituras da palavramundo.   

Me abro para aprender novas formas de caminhadas, assim apresento no item que se 

segue os primeiros passos no percurso pelo campo de pesquisa e, consequentemente, o 

encontro com os sujeitos. 

 

4.2  Aprendendo o novo jeito de caminhar 

 

O entrelaçamento entre Artesanato e Alfabetização sempre me instigou enquanto 

professora da escola municipal da comunidade do Bichinho, da cidade de Prados. Via nesse 

local a potencialidade de se construir uma Educação mais humana, envolvendo a Cultura à 

prática pedagógica. Como no ano de 2014, a única escola da comunidade foi contemplada 

pelo Programa Mais Educação, e dentro desse programa oferecia-se oficinas de Artesanato 

para as crianças, visualizei uma proposta para pesquisa. A princípio tinha como pretensão 

investigativa entrelaçar Alfabetização e Artesanato, através do programa Mais Educação, na 

perspectiva de Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, com o intuito de ampliar tempos e espaços, 

efetivar a Alfabetização, promover o diálogo entre saberes diferenciados, através da leitura 

das palavras, da leitura do mundo, desenvolvendo dialogicamente a linguagem social, além de 

conhecer como se processaria a Alfabetização em seu período preparatório, à luz das técnicas 

do Artesanato. Para isso, observaria as oficinas de Artesanato com os alunos do 1º ano do 

Ensino Fundamental e entrevistaria as crianças envolvidas, assim como o oficineiro de 

Artesanato e a professora regente da turma, com o interesse em compreender se o Artesanato 

influenciava e como influenciava no processo de Alfabetização das crianças.  

A escolha pelos alunos do 1º ano se deu em virtude dos mesmos estarem na primeira 

das três etapas do Ciclo da Alfabetização. Nesta primeira etapa, os alunos estão em processo 

inicial de Alfabetização, logo a construção dos dados se movimentaria coerentemente em 

relação à compreensão da influência do Artesanato na Alfabetização. Sob o meu olhar, a etapa 

inicial da Alfabetização clarifica as potencialidades desse entrelaçamento.  

De maneira informal, assim que as aulas do Mestrado começaram, em março de 2015, 

conversei com a professora da turma escolhida para a investigação e a mesma se mostrou 

motivada em contribuir com a pesquisa. Nessa conversa fui informada que o Programa Mais 

Educação ainda não tinha iniciado suas atividades, com previsão para abril ou maio daquele 

ano.  
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Diante desse fato, em conversas com minha orientadora, dialogamos sobre uma 

provável descontinuidade do Programa Mais Educação e o que poderia ser feito caso a 

descontinuidade se tornasse efetiva. Dessa forma, pensamos na probabilidade de eu mesma 

desenvolver oficinas de Artesanato em colaboração com alguns artesãos da comunidade com 

as crianças na escola.  

Em maio de 2015, realizei por telefone o primeiro contato com a Secretária de 

Educação de Prados. Vi-me sem campo de pesquisa, pois a Secretária de Educação me 

esclareceu que a verba para o referido ano tinha sido reduzida e o Programa Mais Educação 

iniciaria suas atividades no fim do primeiro semestre ou assim que se iniciasse o segundo 

semestre letivo. No entanto, por falta de verbas priorizaram apenas uma oficina: futebol.  

Ainda em conversa com a Secretária de Educação perguntei a ela se eu poderia 

convidar alguns artesãos da comunidade do Bichinho e, eu mesma, promover algumas 

oficinas de Artesanato com as crianças do 1º ano do Ciclo da Alfabetização. Obtive resposta 

positiva.  

Acredito que o fato de já ter constituído o corpo docente da rede municipal de Prados 

por sete anos, sendo quatro destes na escola da comunidade do Bichinho, facilitou a aceitação 

de minha inserção como pesquisadora na escola, incluindo a abertura para a realização das 

oficinas de Artesanato. 

Como em 2015, o Programa Mais Educação ofereceu apenas a oficina de futebol, é 

importante relatar que no ano de 2016 foram ofertadas as oficinas de futebol, percussão, teatro 

e acompanhamento pedagógico.  

Dessa forma, modifiquei minha proposta investigativa. Além do impasse da 

descontinuidade das oficinas de Artesanato do Programa Mais Educação, as discussões 

semanais do grupo de pesquisa GECDiP do qual participo, embasadas pelas teorias de 

Bakhtin e Freire, e os diálogos com minha orientadora deram um novo sentido para a 

pesquisa. Assim, começou a ser traçado o novo jeito de caminhar: continuaria com Artesanato 

e Alfabetização, expandindo suas perspectivas, sem vínculo com o Programa Mais Educação, 

em que eu deixasse de ser uma pesquisadora observadora para efetivamente colocar “a mão 

na massa”.  

Desse modo, a presente pesquisa buscou compreender os sentidos que as crianças do 

1º ano da Escola Municipal Getúlio Silva, da comunidade do Bichinho, constroem para a 

leitura da palavramundo, a partir de uma proposta de Alfabetização Emancipadora mediada 

pelo Artesanato. Com o intuito de compreender tais sentidos, promovi em colaboração com a 

professora da turma de alunos do 1º ano do Ciclo da Alfabetização e com a participação de 
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alguns artesãos da comunidade oficinas de Artesanato e Alfabetização, denominadas por mim 

por Círculos de “Artesanar”.  

Anteriormente à exposição sobre tais Círculos de “Artesanar” é importante descrever o 

cenário investigativo.  

 

4.3 O contexto investigativo 

 

Para me “aproximar” do contexto investigativo recorri ao Plano Político Pedagógico
24

 

(PPP) da Escola Municipal Getúlio Silva.  

A comunidade do Bichinho conta com apenas a Escola Municipal Getúlio Silva. 

Quando foi inaugurada, em 14 de novembro de 1914, por colaboradores da própria 

comunidade que objetivavam colocar seus filhos e outras crianças para estudar, seu nome era 

outro: Escola Rural Mista de Vitoriano Veloso. Mista porque atendia meninos e meninas 

juntos na mesma sala. Nessa época, a escola pertencia ao município de Tiradentes. Somente 

em 1977, já pertencente à cidade de Prados, recebeu seu nome atual em homenagem ao 

Senhor Getúlio Silva, que fora prefeito desta. 

 A escola funcionava apenas com duas salas conjugadas a um gabinete, em dois turnos. 

Atendia apenas as antigas 1ª, 2ª e 3ª séries. Como não havia cantina, a merenda dos alunos era 

feita cada dia na casa de um dos pais. 

 Nos idos de 1980, a escola passou por uma reforma, a qual trocaram as janelas de 

madeira por basculantes e construiu-se uma pequena cantina. Posteriormente, a escola 

estendeu seu atendimento à 4ª série e à pré-escola.  

 

Figura 1 - Fachada da Escola Municipal Getúlio Silva 

 
Fonte: professora participante da pesquisa 

 

                                                           
24

 O Plano Político Pedagógico da escola Municipal Getúlio Silva é datado de 2014.  Percebo que este 

documento, além de não estar atualizado, tem muitas informações faltosas.  
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No segundo semestre de 2008, a escola mudou-se para duas casas ao lado da Igreja 

Nossa Senhora da Penha, bem próximo à própria escola. Iniciavam-se, então, as obras de 

reforma e ampliação da escola. Após a reinauguração, em abril de 2009, a escola passou a ter 

quatro salas de aula, uma sala de professores, uma biblioteca, uma cozinha ampla e arejada, 

pátio, refeitório, banheiros amplos. Uma rampa fornece acesso para ligar a parte nova e a 

parte reformada. A fachada da escola voltou a sua arquitetura original, com janelas de 

madeira [como vemos na figura 1]. Em 2011, a escola ganhou uma quadra poliesportiva. 

  A escola da comunidade do Bichinho foi a primeira instituição do munícipio a receber 

o Programa Mais Educação, o qual funciona, mesmo que com descontinuidades, desde  2014. 

 Atualmente, a escola funciona em dois turnos: no turno matutino atende 3º, 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental; no turno vespertino atende 1º e 2º períodos da Educação Infantil 

e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Além dos professores e auxiliares educacionais, a 

escola conta com uma equipe pedagógica compartilhada com outras três escolas da rede. Esta 

equipe é formada por uma diretora, uma coordenadora pedagógica e uma psicóloga que visita 

a escola duas vezes na semana.   

 A sala de aula em que a pesquisa está sendo feita é bem arejada, com três janelas 

grandes, o chão é de piso e tem um espaço adequado para a quantidade de alunos, e está 

localizada na parte nova da escola. No turno matutino, atende às crianças do 3º ano, enquanto 

que no turno da tarde atende às crianças do 1º ano. Possui um quadro de giz quadriculado. Ao 

fundo da sala, encontram-se três armários de aço, um móvel da Arca das Letras
25

 sem os 

livros, e uma carteira com livros e revistas antigas. Há muitos cartazes pedagógicos afixados 

nas paredes, que são referências paras as turmas dos dois turnos, como vogais, alfabeto, 

famílias silábicas, números, regras, calendário móvel, semáforo de presença e de 

comportamento, além de outros. As carteiras estão em boas condições, são em quantidade 

suficiente para os alunos e até sobram algumas, há também uma mesa maior para a 

professora. 

 Segundo dados do PPP, a organização pedagógica é pautada pela progressão 

continuada, ou seja, pelo sistema de ciclos de formação, conforme decreto municipal nº 1.733, 

de 23 de julho de 2008, o qual tem como eixo principal atender os alunos, respeitando suas 

idades e seu tempo de aprendizagem. Esta organização pedagógica é composta por dois 

                                                           
25

 Criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2003, o programa Arca das Letras promove o 

acesso à leitura por meio da implantação de bibliotecas nas comunidades rurais brasileiras. Atende famílias de 

agricultores, assentados da reforma agrária, pescadores, quilombolas, indígenas e populações ribeirinhas. 
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ciclos: O Ciclo da Alfabetização, que compreende o 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental; e 

o Ciclo Complementar, o qual compreende o 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.   

 Dentro do Ciclo da Alfabetização, como forma de intervenção pedagógica, acontece, 

geralmente duas vezes por semana pelo período de duas horas, uma reenturmação dos alunos. 

Esta estratégia pedagógica é um reagrupamento conforme o desempenho apresentado pelos 

alunos em cada ano do primeiro ciclo, com o intuito de oferecer aos mesmos a possibilidade 

de avançar em suas necessidades apresentadas. Cada turma é dividida em três níveis, estando 

cada nível sob a responsabilidade de um professor.  Tais níveis são organizados em três 

grupos: no grupo Alfabetização encontram-se alunos que estejam em nível elementar de 

alfabetização; no grupo Aperfeiçoamento estão os alunos em desenvolvimento; e no grupo 

Enriquecimento encontram-se os alunos em aprofundamento dos conhecimentos alfabéticos.  

 Por todo o documento consigo encontrar algumas concepções, de forma geral, sobre a 

Educação, as quais culminam em uma Educação inclusiva e em práticas educativas que  

 

visam à formação plena do sujeito, respeitando os tempos individuais de 

aprendizagem de conteúdos, e também da prática da cidadania, cujos conhecimentos 

ultrapassam os limites formais da escola e tendem a se estender para a vida do 

sujeito (PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2014, p. 03). 

 

 Dessa forma, segundo a Filosofia da escola, outra concepção afirma que “a formação 

do ser humano não é tarefa exclusiva da escola, trata-se do dever do Estado e da família”. No 

entanto, a escola tem como princípio primordial “o aluno, focando a aprendizagem em seus 

diversos níveis” (PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2014, p. 03). 

Encontro concepções assumidas pela escola no que diz respeito ao currículo escolar. 

De acordo com o PPP (2014, p. 03), além dos conhecimentos escolares, a formação básica do 

indivíduo deve englobar elementos para a socialização, afetividade e desempenho corporal. 

Nesse sentido, é importante e necessário “dar significado aos conteúdos curriculares de modo 

que ampliem a informação escolar possibilitando o desenvolvimento das diversas 

potencialidades dos educandos”.  

Dessa forma, o currículo é baseado nos Referenciais Curriculares Nacionais e pela 

Resolução 1.086/2008 e pelas Matrizes Curriculares da Secretaria de Estado de Educação de 

Minas Gerais. Logo, o currículo da escola em questão 

 

vem sendo construído segundo o princípio do atendimento aos diferentes ritmos de 

aprendizagem, buscando-se o respeito às diferenças de perfil do alunado; abordando 

acima de tudo, a construção de um conhecimento que não seja a representação 

fragmentada, distanciada dos problemas que os alunos vivem, mas sim um trabalho 

de continuidade, aprofundamento e busca de soluções (PLANO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2014, p. 04). 
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Minha intencionalidade ao aproximar do PPP da escola não foi o de tecer uma análise 

de documento, e sim conhecer um pouco mais acerca do cenário em que a pesquisa foi feita. 

Sendo assim, após conhecer brevemente o campo de pesquisa, apresento a seguir como se deu 

a movimentação nesse contexto, através da proposição dos Círculos de “Artesanar”. 

 

4.4 Os Círculos de “Artesanar” 

 

Os Círculos de “Artesanar” surgiram da ideia de fazer oficinas de Artesanato e 

Alfabetização com as crianças, sendo o principal instrumento metodológico desta pesquisa. 

Estes Círculos se constituem por atividades dialógicas e práticas de Alfabetização as quais 

buscam valorizar a Cultura Popular da comunidade, a identidade das crianças, suas criações e 

suas leituras da palavramundo. A proposta dos Círculos visa o reconhecimento da palavra, de 

suas unidades silábicas, a construção de novas palavras através de uma reflexão pautada por 

temas geradores que partam do local, para chegar ao global, com o intuito de que as crianças 

se percebam como sujeitos que estão sendo não apenas em um espaço mais particular, como 

também em uma esfera regional e nacional e, dessa forma, possam expressar suas Culturas 

com o Artesanato. 

O desenvolvimento dos Círculos de “Artesanar” não se constitui uma ideia fora do 

contexto, ou que esteja indo na contramão da proposta educativa da escola Municipal Getúlio 

Silva. Os Círculos se articulam ao currículo do 1º ano do Ensino Fundamental assumido pela 

escola. Para além do conteúdo relacionado ao processo de Alfabetização, os Círculos se 

vinculam e valorizam o Projeto Identidade contemplado pelo currículo da turma pesquisada. 

O Projeto Identidade, de acordo com o currículo, deve ser trabalhado dentro dos conteúdos de 

Geografia e História, e tem como objetivo propor que as crianças se percebam como sujeitos 

da história, da comunidade, da família e da escola.  

Dessa forma, com o intuito de envolver a identidade das crianças, partindo de um 

contexto mais próximo, ou seja, mais local, para se expandir e chegar a um contexto mais 

global, não menos pertencente à realidade da criança, propus cinco Temas Geradores para os 

Círculos de “Artesanar”: 1) Quem estou sendo?; 2) Ser do Bichinho; 3) Ser Mineiro; 4) Ser 

Brasileiro; e; 5) O que vou ser quando crescer?.  

No entanto, de início, pode-se inferir que, ao pensar estes temas antes de entrar em 

contato com as crianças, estou indo de encontro à investigação temática proposta por Paulo 

Freire. Todavia, o meu intuito era fazer uma proposta diferente da investigação temática de 

Freire, como ele mesmo nos indica a (re)criar suas práticas e não simplesmente copiá-las. O 
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fator tempo, disponível para a realização de uma pesquisa de mestrado, e o próprio Projeto 

Identidade contribuíram para que os temas já chegassem prontos às crianças em vista de 

direcionar a pesquisa. Mas pensar previamente estes temas seria extorquir a própria visão de 

mundo das crianças? Não estaria respeitando a curiosidade das mesmas? Se a proposta 

freiriana é dialógica, podemos participar dela incluindo temas fundamentais, ainda que não 

tenham sido sugeridos pelos sujeitos (FREIRE, 1987). Assim, os temas geradores devem ser 

escolhidos para “preservar a infância com questões vinculadas ao seu cotidiano, por um lado, 

mas, por outro, a ação educativa fundada no diálogo e na autonomia proporciona o 

empoderamento das crianças de um discurso crítico sobre a realidade vivida” (ZANARDI, 

2013, p. 568). 

Mesmo que não tenham sido expressos pelas próprias crianças não foram captados 

fora delas. Os temas dos Círculos de “Artesanar” se vinculam a uma concepção geral de 

mundo, esclarecendo o papel dos sujeitos no mundo e com o mundo, propondo uma visão 

ampla, partindo de sua própria realidade. É o micro e o macro em um misto de totalidade e 

parcialidade para as crianças conhecerem melhor o lugar que ocupam na história.  

Sendo assim, para o diálogo de cada tema gerador, os Círculos de “Artesanar” foram 

compostos por três etapas, que aconteceram em três dias distintos:  

 A primeira etapa era destinada à apresentação do tema. As crianças eram instigadas a 

dialogar sobre o que sabem e pensam sobre determinado tema. Utilizou-se disparadores de 

sentido como alguns objetos, livros, quadros, vídeos, músicas com o intuito de descortinar as 

percepções das crianças, e consequentemente seus sentidos; 

 A segunda etapa era o momento da produção de Artesanatos. Geralmente, um artesão 

da comunidade era convidado a colaborar apresentando seu trabalho e interagindo com as 

crianças, as quais eram estimuladas a expressar seus sentidos sobre o tema gerador, 

produzindo Artesanatos, ocasionalmente, com materiais alternativos; 

 A terceira etapa era a proposta de Alfabetização. Após o desenvolvimento das duas 

primeiras etapas, em casa, a pesquisadora assistiu aos vídeos das mesmas para selecionar as 

palavras que surgiram nos diálogos dessas etapas, por serem as que as crianças mais falaram e 

se identificaram, com o intuito de preparar o material para trabalhar com as crianças. Na 

escola, apresentava-se, através de slides, as palavras geradoras selecionadas, as crianças as 

identificavam e liam suas famílias silábicas. Posteriormente, as crianças recebiam fichas 

silábicas das palavras geradoras e eram incentivadas a formar outras palavras e a 

apresentarem para a turma. Em cada tema gerador, o trabalho de formar palavras 

desenvolveu-se através de uma dinâmica diferente. 
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 Sendo assim, para complementar os Círculos de “Artesanar” realizei entrevistas 

dialógicas com as crianças e a professora, e uma exposição dos Artesanatos construídos pelas 

crianças com a presença dos pais e alguns familiares.  

Para o registro tanto dos Círculos, como das entrevistas e da exposição, utilizei a 

gravação em áudio e em vídeo, fotografias e notas de campo. Para acompanhar-me 

qualitativamente contei com a co-pesquisadora Bruna Iara Silva Sandim. 

A gravação em áudio, mediada por um gravador digital, possibilita a retomada dos 

diálogos e suas transcrições cautelosas para a análise de dados. No entanto, sendo uma 

importante forma de registro apresenta suas limitações. Conforme Pereira (2010, p. 152), “o 

áudio não captava os discursos não-verbais: as expressões, ações, o silêncio dos alunos”.  

Nesse sentido, se faz essencial a gravação em vídeo, com uma câmera para tal, pois a 

mesma possibilita que os acontecimentos sejam revistos, rememorados, parados e descobertos 

movimentos despercebidos.  

 

A filmagem provocou um aumento significativo na quantidade e qualidade dos 

dados. Eventos não compreendidos, ou mesmo rotineiros de sala de aula, que 

incialmente passaram despercebidos, puderam ser revistos e analisados mais 

detalhadamente. Não só a comunicação verbal como a extra-verbal pôde ser 

transcrita, enriquecendo os dados coletados pelas notas de campo (PEREIRA, 2010, 

p. 152).  

 

Pereira (2010) também revela limitações que a câmera de vídeo acarreta. Em uma sala 

ampla, a câmera não consegue captar todos os alunos. Mesmo em um ambiente com poucas 

pessoas, o vídeo é sempre uma seleção, um ângulo, um enquadramento que permite ver 

algumas coisas ao passo que oculta outras.  

No cotidiano do campo, utilizo ainda como forma de registro as fotografias. 

  

A fotografia está intimamente ligada á investigação qualitativa e, [...] pode ser usada 

de maneiras diversas. As fotografias dão-nos fortes dados descritivos, são muitas 

vezes utilizadas para compreender o subjetivo e são frequentemente analisadas 

indutivamente (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 183).  

 

Parto dessa perspectiva e almejo não apenas descrever as fotografias, mas acrescentar 

às mesmas o meu modo de ler o mundo. “A imagem é signo, portanto linguagem” nos diz 

Jobim e Souza (2003, p. 79), mas depende de muitas coisas como quem a fez e com qual 

finalidade, por isso se faz essencial as palavras que damos a elas, pois as enobrecem, as 

tornam expressivas em significados e sentidos e as emergem no discurso em forma de texto. 

 

Por mais que o mundo esteja se revelando aos nossos olhos através de narrativas 

figuradas, há que se decompor essas imagens em palavras e devolver ao outro as 

possíveis interpretações daquilo que é visto, tornando as imagens técnicas 

mediadoras de um diálogo entre pessoas que buscam novos modos de narrar sua 
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experiência, recriando o mundo na imagem e no discurso. Torna-se portanto, 

necessário criar sentidos novos com as imagens, criar composições que alteram e 

libertam nossa percepção do mundo em variadas direções. (JOBIM E SOUZA e 

LOPES, 2002, p. 64).  

 

 Assim, as fotografias não constituem simples ilustração do texto, mas se fazem texto e 

contexto e dialogam com o mundo para construir palavras, para construir conhecimentos e 

exalar sentidos. As fotografias exigem o rigor de ir além do que está posto, de não se 

contentar com óbvio, com o aparente. 

 Outra importante forma de registro se dá pelas notas de campo. Bodgan e Biklen 

(1994, p. 150) as definem como “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha, refletindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo”. Para isto, as notas de campo devem ser realizadas sempre após a saída do campo, 

no calor dos acontecimentos – presentes ainda na mente – para descrever o vivido, 

acrescentando observações e comentários. Ribeiro (2010, p. 182) compartilha sua experiência 

com as notas de campo. 

 

A escrita das notas de campo, portanto, instigava memória, reflexão e aprendizagem. 

Procurava rememorar os momentos do início ao fim da entrevista, selecionando os 

instantes que mais me chamaram atenção. Para escrever era importante fazer 

comentários analíticos, imbuída do objetivo colocado para aquela entrevista e pelo 

referencial teórico adotado. Rememorar e comentar os fatos se constituía como 

reflexão, uma forma de análise (RIBEIRO, 2010, p. 182).  

  

Além de todos estes instrumentos, a figura da co-pesquisadora acrescentou riqueza à 

investigação. A presença de um co-pesquisador se faz importante, pois não só participa da 

pesquisa, mas se constitui parte dela por desempenhar funções como filmagem e redação de 

notas de campo (RIBEIRO, 2010), além de articular o olhar do outro com o pesquisador. 

Dessa forma, através do lugar ocupado pela co-pesquisadora Bruna que fazia as filmagens, 

pude mediar mais tranquilamente os Círculos de “Artesanar”. Importante salientar que a co-

pesquisadora Bruna é graduada em Pedagogia pela UFSJ, foi membro do grupo de pesquisas 

GECDiP por quatro anos e já fez um trabalho semelhante auxiliando nas filmagens da 

pesquisa em andamento do nosso grupo, coordenada pela professora doutora Bruna Sola.  

Dessa forma, esta pesquisa se articula de acordo com os seguintes princípios 

defendidos por Bogdan e Biklen (1994): Tratar os sujeitos respeitosamente, de modo que 

colaborem com a pesquisa; Ser claro e explícito com todos ao solicitar a autorização; e Ser 

autêntico quanto aos achados da pesquisa.  Nesse sentido, além das palavras de aceitação da 

pesquisa, elaborei termos de consentimento e autorização
26

 para as crianças e a professora
27

 

                                                           
26

 Os termos de consentimento e autorização encontram-se em apêndice. 
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com fins éticos. No caso das crianças, seus pais ou responsáveis decidiram se as mesmas 

participariam ou não, e se seus nomes verdadeiros poderiam ser mantidos. Ainda lancei mão 

de um termo de consentimento, mais simples, para que as crianças dessem sua palavra de 

aceite para com a pesquisa.  

 

4.4.1 Os primeiros passos para os Círculos de ―Artesanar‖ 

 

Minha primeira inserção no campo de pesquisa se deu na primeira reunião, promovida 

pela escola, com os pais das crianças, a qual aconteceu no dia onze de fevereiro de 2016, para 

me apresentar, explicar sobre a pesquisa e dizer que posteriormente encaminharia a eles 

termos de autorização que consentiria a participação dos filhos em meu trabalho.  

 O contato com os artesãos colaboradores da pesquisa se deu ora pessoalmente, ora por 

intermédio da professora regente da turma.  

Enfim, o primeiro contato com os sujeitos da pesquisa se deu no dia trinta e um de 

março de 2016, quando fui à escola me apresentar e explicar sobre a pesquisa para as 

crianças. Nesse dia, levei os termos de consentimento para que as crianças preenchessem e 

que levassem para a casa as autorizações para os pais. Expliquei para as crianças que estava 

fazendo um trabalho, e este trabalho seria feito com elas. Então, perguntei se elas aceitavam 

participar, e em seguida, distribuí os termos de consentimento. Todas as crianças 

manifestaram o desejo de participar da pesquisa. O preenchimento desses termos aconteceu 

em minha presença. As crianças levaram seus termos preenchidos para a casa juntamente com 

as autorizações para os pais preencherem. A professora recolheu no dia posterior os termos, 

no entanto, algumas crianças esqueceram-se de levar, entregando o termo de consentimento e 

a autorização já em curso do trabalho de campo. Todos os pais autorizaram a participação dos 

filhos na pesquisa e consentiram o uso do nome verdadeiro das crianças.  

  

4.4.2 O planejamento dos Círculos de ―Artesanar‖ 

 

Com os temas geradores dos Círculos de “Artesanar” escolhidos e definidos, no 

primeiro contato de 2016 com a professora Gabriela lhe expliquei a proposta. Minha relação 

com a professora não é a de mera doadora de informações, ou apenas de observar 

                                                                                                                                                                                     
27

 A professora manifestou o desejo em manter seu nome verdadeiro na pesquisa, Dessa forma, respeitando sua 

manifestação, seu nome não será substituído por um fictício.  
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passivamente a realização dos Círculos. Nossa relação é pautada pela ação dialógica 

colaborativa. Segundo Freire (1987), na colaboração “os sujeitos dialógicos se voltam sobre a 

realidade mediatizadora que, problematizada, os desafia. A resposta aos desafios da realidade 

problematizada é já a ação dos sujeitos dialógicos sobre ela, para transformá-la” (p. 167).  

    Nesse sentido, no primeiro contato com a professora, realizado em fevereiro de 

2016, combinamos de nos encontrar para discutir melhor a proposta de pesquisa, e 

elaborarmos o primeiro planejamento dos Círculos de “Artesanar”. Então, este primeiro 

encontro se deu após a primeira reunião com os pais, no dia onze de fevereiro, na qual estive 

presente para me apresentar e explicar sobre a pesquisa. Nesse dia, na escola mesmo, 

discutimos e planejamos o roteiro sobre o tema “Ser do Bichinho”. Conforme ia se 

desenvolvendo o planejamento e quando eu sugeria algumas questões, sobre a comunidade, 

disparadoras de sentido para as crianças, a professora chegou a dizer: “Como não pensei nisso 

antes?”. Então, a professora sugeriu o papel machê para o trabalho de “artesanar”. Após o 

planejamento, combinamos que, posteriormente, marcaríamos outro encontro para os demais 

planejamentos.  

Dessa forma, tivemos apenas mais um encontro de planejamento, o qual se deu no dia 

vinte e dois de março de 2016. Elaboramos roteiros para os demais temas, discutimos sobre 

quais artesãos convidar, quais os disparadores de sentido usar (como músicas, imagens, 

vídeos, livros, objetos, etc.) e quais materiais utilizar para as crianças produzirem os 

Artesanatos.  

De todos os temas não elaboramos o roteiro da terceira etapa, pois decidimos que as 

atividades de Alfabetização dessa etapa se fundamentariam no jogo da palavra semente 

proposto por Carlos Rodrigues Brandão, em seu livro “O jogo das palavras sementes e outros 

jogos para jogar com as palavras” [faríamos uma adaptação do jogo apresentado no livro e 

não simplesmente uma cópia deste], e que precisaríamos conhecer as palavras das crianças 

para preparar as atividades.  

Assim, para as duas primeiras etapas estipulamos uma carga horária, de 

aproximadamente, uma hora e trinta minutos, e para a última etapa, duas horas. Contudo a 

professora Gabriela consentiu que se surgisse a necessidade de mais um pouco de tempo nas 

etapas, ela não colocaria empecilhos para tal.  

Ao final do planejamento, organizamos o calendário da execução das oficinas de 

modo que não prejudicasse as atividades da escola. A professora disse que antes do recreio as 

crianças ficam menos agitadas e seria o melhor momento para os Círculos. A ideia inicial 

seria que cada tema fosse apresentado em um intervalo de uma semana, ou seja, de quinze em 



136 

  

quinze dias. Então, ficou decidido que os Círculos aconteceriam nas terças-feiras, quartas-

feiras e sextas-feiras, no horário antes do recreio, iniciando com o início da aula. No entanto, 

devido a alguns imprevistos e a algumas atividades da escola, alguns Círculos aconteceram 

nas quartas-feiras, nas quintas-feiras e nas sextas-feiras. 

Pertinente ressaltar que o diálogo com a professora em relação ao planejamento dos 

Círculos não terminou com a elaboração do roteiro do último tema, pois mesmo não estando 

reunidas, mantivemos comunicação com ligações ou através do aplicativo WhatsApp para 

tratarmos de assuntos referentes aos mesmos. 

 

4.5 Os Temas Geradores dos Círculos de “Artesanar” 

 

Como rotina dos Círculos de “Artesanar” acontecia a organização da sala. Nas duas 

primeiras etapas dispunha as carteiras em um semicírculo, preparava os equipamentos de 

projeção. Para a segunda etapa protegia as carteiras com um plástico. Na terceira etapa, 

também preparava os equipamentos para projetar os slides e organizava as carteiras ora em 

grupos com cinco, ora com quatro e ora com três carteiras.  

Devido a um aluno que possui Transtorno Desafiador de Oposição – TOD
28

, por isso 

necessita de uma visualização da rotina escolar para lhe trazer confiança e tranquilidade, a 

professora sempre fazia a chamada dos educandos e a apresentação da rotina escolar em 

cartazes que são afixados em um dos lados do quadro antes de darmos início as atividades do 

Círculo de “Artesanar”.  

Logo, apresento a seguir, através de quadros, os roteiros de cada tema gerador dos 

Círculos de “Artesanar” para uma melhor compreensão do movimento investigativo no 

campo. Apresento, ainda, para cada tema gerador, alguns trechos de notas de campos e 

algumas fotografias produzidas durante a realização dos Círculos, não para ilustrá-los, mas 

como um gérmen disparador de sentidos a serem compreendidos.  

 

4.5.1 Primeiro Tema Gerador: Quem estou sendo? 

  

                                                           
28

 O transtorno desafiador de oposição - TDO - é um transtorno disruptivo, caracterizado por um padrão global 

de desobediência, desafio e comportamento hostil, em que os sujeitos discutem excessivamente com adultos, não 

aceitam responsabilidade por sua má conduta, incomodam deliberadamente os demais, possuem dificuldade em 

aceitar regras, não possuem muita paciência e perdem facilmente o controle se as coisas não seguem a forma que 

eles desejam. Para conhecer mais sobre este transtorno consultar o artigo “Transtorno desafiador de oposição: 

uma revisão de correlatos neurobiológicos e ambientais, comorbidades, tratamento e prognóstico” de Serra-

Pinheiro et al, disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbp/v26n4/a13v26n4.pdf>.  

http://www.scielo.br/pdf/rbp/v26n4/a13v26n4.pdf
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Os Círculos de “Artesanar” referentes ao primeiro tema gerador “Quem estou sendo?” 

aconteceram nos dias cinco, seis e oito de abril. Não convidamos nenhum artesão da 

comunidade, para que houvesse maior interação entre os sujeitos e a pesquisadora, a fim de 

estabelecer uma relação de confiança. O quadro a seguir revela como foi conduzido este tema.  

 

Quadro 15 – Roteiro para o primeiro Tema Gerador 

QUEM ESTOU SENDO? 

 

 

OBJETIVOS 

Dialogar sobre si, seus gostos, suas preferências, um pouco sobre seus 

pais, irmãos; 

Dialogar sobre o que sentem; 

Fazer Artesanato; Produzir Cultura; 

Reconhecer palavras já ditas, conhecer as famílias silábicas, formar novas 

palavras; 

 

 

MATERIAIS 

Quadros de madeira compensada, previamente pintados de branco; 

Tintas para madeira; 

Pincéis; 

Papel Vergê; 

Papel Dupla face. 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA ETAPA 

Duração 1:30h 

[De véspera, a professora Gabriela pede as crianças para trazerem algum 

objeto (brinquedo, fotogafia, roupa, etc) que representa quem as crianças 

são]; 

Começar com apresentações: quem estou sendo? (Co-pesquisadora, 

professora e pesquisadora); 

Permitir que todos falem de si; 

- Quem você está sendo? Qual o seu nome, sua idade? 

- Você mora com quem? 

- Você tem irmãos? Quantos? Sabe o nome deles? 

- Em que os pais trabalham? 

- O que você gosta de fazer? O que gosta de brincar? O que gosta de 

comer? 

- Você gosta da escola? O que você gosta na escola? 

- O que você trouxe? (ou, o que você iria trazer?) Por quê? 

 

SEGUNDA ETAPA 

Duração 1:30h 

Pintura em quadros (autorretrato): 

Pintar quem vocês estão sendo em quadros; 

Após pintar cada criança fala um pouco sobre seu quadro; 

 

 

 

TERCEIRA ETAPA 

Duração 2h 

Trabalho de Alfabetização com as palavras geradoras: 

Apresentar slides com as palavras e suas famílias silábicas para 

identificação e leitura das mesmas; 

Dividir a turma em três grupos; 

Distribuir três palavras geradoras para cada grupo; 

Espalhar as fichas com as sílabas nas mesas dos grupos; 

Formar palavras e colar as mesmas em um cartaz; 

Ler a palavra formada e falar dela para a turma. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 Seis fotografias foram selecionadas do tema “Quem estou sendo?”, com o intuito de 

revelar minha leitura do mesmo. 

A figura 2 foi tirada na primeira etapa, mostra Micael na portaria da escola com sua 

bicicleta. A bicicleta foi o objeto que o menino levou para representar quem está sendo. Como 

ele não pode levar a bicicleta para dentro da sala de aula, algumas crianças duvidaram que ele 

havia levado a bicicleta, então, fomos até a portaria. Lá ele pedalou e mostrou como empina. 
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Micael manifestou contentamento em mostrar sua bicicleta, contando alguns casos sobre suas 

peraltagens com a bicicleta. 

 

A primeira etapa atendeu minhas expectativas. As crianças se mostraram envolvidas, 

mas ao fim demonstraram cansadas e algumas não queriam mais conversar. Então, 

ficavam pedindo “trabalhinho
29

” (Nota de campo da pesquisadora do dia 05 de abril 

de 2016). 

 

Figura 2 - Micael com bicicleta – objeto que representa quem estou sendo. 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

A figura 3 foi tirada na segunda etapa e mostra Lorena pintando seu autorretrato. 

Antes de propor a pintura, havia dito que não era uma atividade para ver quem faria o mais 

bonito ou mais certo. Lorena, primeiramente pintou a si mesma perto de um arco-íris, 

retratado pela fotografia, mas com o desenvolvimento da pintura, e as descobertas de novas 

cores ao misturarem as tintas, seu quadro passou a ser sobre a coleção de tintas que tem em 

casa. A fotografia foi tirada quando ela misturava as tintas para ver a cor que surgia. 

 

Figura 3 - Lorena fazendo Artesanato – pintando seu autorretrato 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

                                                           
29

 Atividade pedagógica impressa em papel sulfite. 
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A segunda etapa revelou que as crianças se empenharam mais em misturar as tintas 

para descobrir novas cores e contribui também para que eu percebesse os modos de 

criar Cultura pelas crianças mesmas (Nota de campo da pesquisadora do dia 06 de 

abril de 2016). 

 

A figura 4 foi tirada também na segunda etapa e mostra Micael pintando seu braço, 

depois de já ter feito o mesmo em seu rosto. No decorrer da pintura dos quadros algumas 

crianças começaram a passar tinta em seus rostos e braços o que motivou que todas fizessem 

o mesmo. Foi um momento de muita farra entre as crianças. Depois desse momento, a 

professora levou todas as crianças ao banheiro para limparem as tintas na pele.  

 

Figura 4 - Micael pintando o próprio corpo 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

 A figura 5 é referente aos slides de uma das palavras geradoras trabalhadas na terceira 

etapa. Nesta etapa selecionei nove palavras: eu, bicicleta, chocolate, seis, picolé, brinquedo, 

boneca, tinta, pintar. Coletivamente “líamos” as famílias silábicas. Como a professora 

trabalha famílias silábicas de uma palavra por dia, algumas crianças mecanicamente liam as 

famílias apresentadas da seguinte forma, por exemplo, ba, be, bi, bo, bu, bão. Até as crianças 

que a professora disse ter dificuldades falavam mecanicamente as famílias. Isso era muito 

perceptivo na família ca, co, cu, ce, ci, em que as crianças “liam” ca, “que”, “qui”, co, cu, cão. 

  
Figura 5 - Slides da palavra geradora “boneca” e sua ficha de descoberta 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Ao término da leitura dos slides das palavras geradoras percebi que as crianças 

estavam cansadas. Isto me levou a repensar a dinâmica de leitura das palavras para o 

próximo tema (Nota de campo da pesquisadora do dia 08 de abril de 2016). 

 

A figura 6 é uma fotografia da terceira etapa e foi tirada posteriormente à apresentação 

dos slides. A fotografia mostra Pietro lendo as sílabas que possuía para formar outra palavra. 

Algumas crianças não conseguiram formar palavras sozinhas e tiveram ora meu auxílio, ora o 

auxílio da professora, ou mesmo de um colega. As crianças gostaram da atividade e se 

mostraram responsáveis quanto à mesma. Algumas formaram mais de uma palavra. 

 

Figura 6 - Pietro formando palavras 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

A figura 7 também é uma fotografia da terceira etapa e mostra Iago indicando para 

seus colegas a palavra que formou: “cuco”. Como a professora Gabriela estava trabalhando na 

semana deste tema gerador a família da letra “c”, grande parte das palavras formadas pelas 

crianças se referiam a palavras que já tinham sido trabalhadas na sala de aula pela professora. 

Para finalizar a etapa, cada criança colava no cartaz sua palavra e depois a “lia” para todos. 

 

Figura 7 - Pesquisadora e Iago mostrando a palavra que formou 

 
Fonte: professora participante da pesquisa 
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Para que sentidos as fotografias apontam? As fotografias selecionadas do tema gerador 

“Quem estou sendo?” revelam uma dinamicidade dos modos de ser criança. São imagens 

recheadas das preferências, das descobertas, das expressões, dos movimentos, dos gestos, das 

ações, das transgressões e das originalidades infantis em momentos diversos. As fotografias 

nos dão pistas de como as crianças criam, (re)significam e “artesanam” sentidos sobre si. 

 

4.5.2 Segundo Tema Gerador: Ser do Bichinho 

 

Os Círculos de “Artesanar” para o segundo tema gerador aconteceram nos dias 

dezoito, dezenove e vinte de abril. Para este tema contamos com a presença de Dona Teresa, 

uma professora aposentada, para contar um pouco de sua história e da história da comunidade; 

e o artesão Marcelo que “artesana” papel machê. A movimentação no campo deste tema teve 

como referência o roteiro apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 16 – Roteiro para o Segundo Tema Gerador 

SER DO BICHINHO 

 

 

 

OBJETIVOS 

Conhecer a história do local onde vive; 

Observar, reconhecer e valorizar a comunidade através de imagens; 

Dialogar sobre o que sentem; 

Fazer Artesanato; Produzir Cultura; 

Reconhecer palavras já ditas, conhecer as famílias silábicas, formar novas 

palavras; 

 

MATERIAIS 

Massa para papel machê; 

Papel sulfite; 

Papel Dupla face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA ETAPA 

Duração 1:30h 

Conversa sobre o Bichinho: 

- Como aqui, o lugar que vocês moram, se chama? 

- Qual é o apelido? 

- Alguém sabe por que Vitoriano Veloso? Por que Bichinho? 

- Vitoriano Veloso é o nome de um homem. Alguém sabe quem foi ele? 

Exposição de um vídeo com poesia e fotografias sobre Bichinho 

produzido pela pesquisadora: 

- Vocês conhecem o lugar das fotografias? 

- Alguém mora em alguma dessas casas? 

 - Já foram em algum desses lugares? 

História da comunidade contada por algum morador (O convidado irá 

contar a versão que conhece, um pouco de sua própria história); 

Pedir as crianças para perguntar para o morador o que tem curiosidade de 

saber; 

Exposição de maquetes sobre Bichinho; 

Pedir as crianças para falarem o que está representado nas maquetes; 

Como vocês se sentem ao ver as imagens e maquetes? Como se veem 

“ser do Bichinho”? 

 

 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

Duração 1:30h 

Apresentar quadros com casas antigas do Bichinho; 

Conversar sobre Artesanato: 

- Conhecem alguém que faz Artesanato? O que faz? 

- Já viram alguém fazer Artesanato?  

- Já brincaram de fazer Artesanato com materiais de verdade? 

Apresentação de um morador/artesão: apresentar seu trabalho com papel 

machê;  
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Apresentar a música “Papel Machê” (João Bosco), cantada por Zizi 

Possi; 

 Conversar sobre a música; 

Produzir Artesanato com papel machê sobre algum lugar do Bichinho. 

 

 

 

TERCEIRA ETAPA 

Duração 2h 

Trabalho com as palavras geradoras: 

Apresentar as palavras geradoras em slides; 

Dividir a turma em cinco grupos; 

Distribuir cartazes contendo quadrinhos para armazenar as fichas 

silábicas; 

Escrever famílias silábicas nos quadrinhos do cartaz; 

Formar palavras e colá-las em uma folha com a fotografia da criança; 

Ler e apresentar a palavra para a turma. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Deste tema selecionei cinco fotografias.  

A fotografia 8 é referente à primeira etapa e mostra a convidada, Dona Teresa, 

cantando e dançando com as crianças uma música sobre as partes do corpo que cantava para 

seus alunos. Dois meninos se recusaram a levantar e interagir com Dona Teresa. Após 

dançarem e cantarem, a professora aposentada se despediu emocionada e agradeceu muito o 

convite. As crianças deram-lhe um abraço coletivo. 

 

Figura 8 - Dona Teresa cantando e dançando com as crianças 

 
Fonte: professora participante da pesquisa 

 

A presença de Dona Teresa foi muito enriquecedora e mostrou toda sua 

sensibilidade. Ela contou sobre sua vida, sobre a época em que foi professora, a 

versão que conhecia sobre o nome “Bichinho” e disse sobre o Artesanato. Ela 

também cantou e dançou com as crianças uma música que cantava quando dava 

aulas. Percebi que, até antes da música cantada por Dona Teresa, as crianças ficaram 

dispersas, então as incentivei a perguntar o que quisessem para a convidada (Nota de 

campo da pesquisadora do dia 18 de abril de 2016). 

 

A figura 9 também é sobre a primeira etapa. A fotografia foi tirada pela própria 

professora. Este momento se deu quase ao término da aula, quando eu não estava presente. No 

entanto, se configura como um dado importante. Como dialogamos sobre o Bichinho através 

de algumas fotografias da comunidade, um menino quando viu a fotografia da igreja, disse 

nunca ter entrado na mesma, o que motivou a professora Gabriela a levar as crianças no adro 
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da Igreja, para brincarem e apresentar o local para a criança que não conhecia. Na escadaria 

da Igreja, a professora leu um livro que uma das crianças havia levado. Depois fizeram pose 

para esta fotografia. 

 

Figura 9 - Professora Gabriela e crianças nas escadarias da Igreja da comunidade do Bichinho 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

 A figura 10 é uma fotografia da segunda etapa. A fotografia mostra as crianças 

fazendo Artesanato com papel machê. Propus que as crianças modelassem algum lugar do 

Bichinho que gostasse muito. No momento dessa fotografia, todas as meninas já estavam com 

a “mão na massa”, no entanto, assim que recebeu uma parte da massa do papel machê, uma 

menina fez “cara” de nojo e disse que não iria colocar a mão. Mas, como viu que todas as 

crianças modelavam a massa, ela se pôs a fazer o mesmo, e ao final, estava, inclusive, 

ajudando outra menina a modelar seu Artesanato. 

 

Figura 10 - Crianças fazendo Artesanatos com papel machê

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Os Artesanatos das crianças mudaram várias vezes de formas e de sentidos, como 

por exemplo, um menino disse estar modelando uma piscina e depois a piscina se 

tornou as casas de seus amigos prediletos. Algumas crianças modelaram a Igreja, 
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suas casas, ruas e teve até o muro da casa da avó. Percebi que as crianças 

relacionaram “ser do Bichinho” com coisas e lugares que eles gostam, independente 

do lugar ser na própria comunidade (Nota de campo da pesquisadora do dia 19 de 

abril de 2016). 

 

A figura 11 foi tirada na terceira etapa e mostra Breno escrevendo as famílias silábicas 

nos quadrinhos do cartaz de uma palavra geradora. Nesta etapa selecionei cinco palavras 

geradoras que as crianças mais falaram: Bichinho, Artesanato, igreja, escola, papel machê. O 

momento da fotografia aconteceu depois da apresentação dos slides das palavras geradoras 

deste tema e o menino escrevia a família silábica “sa”, “se”, “si”, “so”, “su”, referente à 

palavra geradora “Artesanato”. Após este momento, as crianças retiraram as fichas silábicas 

que estavam nos cartazes, formaram novas palavras e as colaram em uma folha.  

 

Figura 11 - Breno escrevendo as famílias silábicas 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Na medida em que líamos as famílias silábicas das palavras geradoras, algumas 

crianças identificavam outras palavras, como por exemplo, na família da sílaba “gre” 

de Igreja, uma criança disse “grilo”, e na família da sílaba “ja”, da mesma palavra 

geradora, algumas crianças disseram “Júlia” (Nota de campo da pesquisadora do dia 

20 de abril de 2016). 

 

 

 A figura 12 também foi tirada na terceira etapa e mostra Lorena lendo as palavras que 

formou. A menina reproduziu a palavra “Artesanato” que era uma das palavras geradoras, e 

formou mais outras palavras, entre elas o nome “Toti”, da Oficina de Agosto. Quando a 

questionei sobre este nome, a menina disse que era o moço que trabalha na Oficina de Agosto 

junto com sua mãe. 
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Figura 12 - Lorena lendo e explicando as palavras que formou 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

 Os Círculos de “Artesanar” do tema “Ser do Bichinho” descortinam sentidos que nos 

levam a compreender os movimentos coletivos, individuais e de companheirismo das 

crianças. As fotografias nos levam a perceber que as crianças ao dançarem, fazerem pose, 

modelarem, escreverem e formarem palavras, instigadas por aparatos de sua própria 

comunidade, estão brincando e aprendendo em comunhão com os outros, no mundo e com o 

mundo. Estes movimentos são importantes para que as crianças se compreendam como 

sujeitos da própria comunidade, oportunizando que (re)criem, com traços de sua própria 

imaginação, seu contexto. 

 

4.5.3 Terceiro Tema Gerador: Ser Mineiro 

 

As etapas do terceiro tema gerador aconteceram nos dias três, quatro e seis de maio. O 

tema gerador “Ser Mineiro” contou com a participação do artesão Joel que esculpe madeira. O 

quadro a seguir demonstra o roteiro que baseou os acontecimentos nos Círculos de 

“Artesanar”. 

 

Quadro 17 – Terceiro Tema Gerador 

SER MINEIRO 

 

 

 

OBJETIVOS 

Reconhecer como sujeitos de um contexto para além do Bichinho; 

Perceber-se como mineiro; 

Dialogar sobre o que sentem; 

Fazer Artesanato; Produzir Cultura; 

Reconhecer palavras já ditas, conhecer as famílias silábicas, formar novas 

palavras; 

 Mapa de Minas Gerais; 
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MATERIAIS 

Sabão em barra; 

Colher de chá; 

Palitos de dente; 

Papel Dupla face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA ETAPA 

Duração 1:30h 

Alguém sabe sobre o que a gente vai conversar hoje? 

- Nós já falamos sobre quem estamos sendo, do lugar que vocês moram, 

ser do Bichinho, agora vamos falar de um outro lugar que é também 

Bichinho, mas não é só o Bichinho é formado de muitos outros lugares. 

Alguém sabe? É formado por Prados, Tiradentes, São João Del Rei, 

Dores de Campos, Resende Costa, etc. 

- Alguém já ouviu falar sobre Minas? Ser Mineiro? Minas Gerais? 

Apresentar o mapa: aqui estão as cidades que formam nossa Minas 

Gerais! 

- Por que chama Minas Gerais? 

- Quem já foi em outras cidades de Minas Gerais? Qual é a cidade mais 

importante? 

- Alguém sabe de coisas que é de Minas Gerais? Comida? O jeito de 

falar? Pãozinho de queijo, uai. 

Apresentar alguns vídeos sobre as paisagens de minas com músicas; 

O que vocês sentiram ao ouvir a música e ver as imagens de Minas? 

- Já conversamos sobre algo que tem muito no Bichinho, que tem muito 

em Minas também. O que muitas pessoas fazem aqui no Bichinho? Vocês 

estão fazendo aqui na escola. 

Falar sobre o Aleijadinho. Apresentar imagens; 

- O que vocês pensam que é ser Mineiro. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Duração 1:30h 

Apresentar algum artesão que faz esculturas: falar um pouco do seu 

trabalho, e mostrar alguma escultura; 

Esculpir no sabão algo que represente ser mineiro. 

 

 

TERCEIRA ETAPA 

Duração 2h 

Atividade com as palavras geradoras: 

Dividir a turma em quatro grupos; 

Apresentar as palavras geradoras em slides; 

Distribuir as palavras geradoras e suas respectivas fichas silábicas, 

desordenadas, nos grupos; 

Organizar as sílabas; 

Formar e ler palavras. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

  

Do tema gerador “Ser Mineiro”, selecionei cinco figuras para apontar alguns sentidos. 

 

Observei que, hoje, as crianças se envolveram e falaram mais no decorrer do 

desenvolvimento do Círculo de “Artesanar”. Penso que isto demonstra mais 

segurança e confiança das crianças em mim (Nota de campo da pesquisadora do dia 

03 de maio de 2016). 

 

As figuras 13 e 14 foram tiradas na segunda etapa e mostram meninos e meninas, 

respectivamente, observando e manuseando as ferramentas de esculpir que o artesão Joel 

levou para mostrar para as crianças. Os meninos se monstraram mais curiosos e perguntaram 

o nome de cada ferramenta e para que servia. Assim, o artesão Joel explicava e demonstrava 

sobre uma peça em formato de rosto de anjo. Todos os meninos queriam pegar nas 

ferramentas. Já as meninas pouco tocaram nas ferramentas e também perguntaram menos que 

os meninos. Após o momento de observar e manusear as ferramentas, as crianças 

questionaram muito Joel sobre o que ele conseguia fazer com a madeira, por exemplo: “Dá 



147 

  

para fazer uma espada?”, “Dá para fazer uma boneca?”, “Dá para fazer água?”, “Dá para fazer 

um show?”. O artesão respondia pacientemente todas as perguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Apesar da timidez do artesão Joel, que pouco falou, mas respondia sempre as 

minhas perguntas, a da co-pesquisadora, e, em maior quantidade, as das crianças, 

sua presença foi muito agradável. Ao se despedir, as crianças quiseram abraçá-lo. 

Este gesto foi incentivado por uma aluna que cochichou em meu ouvido: “Eu posso 

dá um abraço nele?” (Nota de campo da pesquisadora do dia 04 de maio de 2016). 

 

A figura 15 também foi tirada na segunda etapa e mostra Luan e sua escultura. As 

crianças esculpiram em barras de sabão. O menino usou também palitos de dentes para 

compor sua escultura, os quais foram utilizados como uma das “ferramentas” para as crianças 

esculpirem, e disse que seu Artesanato era uma montanha porque ele gosta de escalar. As 

raspinhas que surgiam do movimento de esculpir passaram a interessar grande parte das 

crianças, de modo, que algumas disseram que estavam esculpindo queijo ralado.  

 

Figura 15 - Luan esculpindo uma montanha 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Figura 13 - Meninos manuseando as ferramentas de 

esculpir madeira 

Figura 14 - Meninas manuseando as ferramentas de 

esculpir madeira 



148 

  

 A figura 16 mostra os slides da palavra geradora “montanha” que foram usados na 

terceira etapa do tema “Ser Mineiro”. Desse modo, selecionei seis palavras, sendo que três 

palavras – mineiro, ouro e escultura – ficaram comigo, e cada grupo ficou com uma palavra 

diferente – cachoeira, queijo ralado, madeira e montanha. Nos Círculos de “Artesanar” 

anteriores, as crianças faziam uma leitura mecânica das sílabas, então, neste Círculo, dispus as 

famílias silábicas verticalmente, de modo que não houvesse uma leitura mecânica das 

mesmas. Quando lemos as famílias silábicas, as crianças acharam difícil o modo em que 

estavam apresentadas, pois deveríamos ler, na horizontal, como por exemplo, na palavra 

montanha, líamos a primeira linha horizontal da seguinte forma: man, ta, nha.  

 

Ao solicitar as crianças para ler as sílabas horizontalmente, poucas se manifestaram, 

pois acharam difícil. Então, líamos coletivamente. No entanto, as crianças se 

divertiram com o modo diferente de ler as sílabas (Nota de campo da pesquisadora 

do dia 06 de maio de 2016). 

 

Figura 16 - Slides da palavra geradora “montanha” e sua ficha de descoberta 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

  A figura 17 refere-se também à terceira etapa e mostra Clara e Júlia formando 

palavras. Foram organizados três grupos e cada grupo ficou com uma palavra geradora 

diferente. Júlia queria formar uma palavra com uma sílaba diferente, então ela foi até outro 

grupo pedir esta sílaba, mas ficou observando Clara formar uma palavra. Momentos como o 

representado na fotografia aconteceram muitas vezes, pois as crianças pensavam, primeiro, 

em uma palavra e depois tentavam formá-la com as sílabas que possuíam, caso não tinham a 

sílaba que necessitam, saiam a procura da mesma em outros grupos. Algumas também 

cortavam as letras das sílabas para formar as palavras que desejam. 
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Figura 17 – Clara e Júlia formando palavras 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

 As fotografias nos apontam para os olhares que as crianças emanam ao interpretar sua 

realidade. Curiosidade e admiração são os sentidos que mais sobressaem nessas fotografias. O 

olhar curioso para as ferramentas de esculpir e para o artesão, como também para as sílabas 

que se juntam para gerar novas palavras. O olhar de admiração para o artesão, para o próprio 

Artesanato esculpido em sabão e, principalmente, para a palavra que conseguiu formar. São 

olhares expressivos que dão prazer às crianças diante do que se descobre e vive.  

 

4.5.4 Quarto Tema Gerador: Ser Brasileiro 

 

 Os Círculos de “Artesanar” do tema gerador “Ser Brasileiro” ocorreram nos dias 

dezoito, dezenove e vinte de maio. Giane, artesã que pinta bandeiras do Brasil com frutas e 

animais, foi a convidada para este tema, o qual se desenvolveu baseado no roteiro apresentado 

no quadro que se segue. 

 

 Quadro 18 – Roteiro para o quarto Tema Gerador 

SER BRASILEIRO 

 

 

 

OBJETIVOS 

Reconhecer-se pertencente a uma realidade para além do Bichinho e de 

Minas Gerais; 

Perceber-se como brasileiro; 

Dialogar sobre o que sentem; 

Fazer Artesanato; Produzir Cultura; 

Reconhecer palavras já ditas, conhecer as famílias silábicas, formar novas 

palavras, construir frases. 

 

 

MATERIAIS 

Retângulos em pano americano cru; 

Tinta para tecido; 

Pincéis; 

Papel Sulfite; 

Papel Dupla face. 

 

 

 

PRIMEIRA ETAPA 

Apresentar o tema; 

- O que é ser brasileiro? O que é o Brasil? O que sabem sobre o Brasil? 

Apresentar o mapa do Brasil; 

Conversar sobre a bandeira do Brasil; 
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Duração 1:30h Apresentar vídeos com imagens e músicas sobre o Brasil; 

Conversar sobre os vídeos; 

- O que é ser brasileiro para vocês? 

SEGUNDA ETAPA 

Duração 1:30h 

Apresentar a artesã que pinta bandeiras do Brasil com bichos e frutas; 

Pintar uma bandeira do Brasil com as coisas que mais gostam. 

 

 

 

TERCEIRA ETAPA 

Duração 2h 

Atividades com palavras geradoras: 

Apresentar slides com as palavras geradoras e suas respectivas sílabas; 

Organizar três grupos; 

Distribuir fichas com as palavras geradoras e suas famílias silábicas (cada 

criança do grupo recebe uma palavra diferente); 

Escrever na ficha a família silábica faltosa; 

Recortar as sílabas; 

Formar palavras e colar em outras fichas. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 Neste tema gerador, selecionei cinco fotografias.  

A figura 18 foi tirada na primeira etapa e mostra Lívia cochichando no ouvido de 

Bruna. Lívia, a menina de trancinhas, é muito tímida, e comumente se recusa a falar, quando 

fala, quase não se houve ou cochicha no ouvido de um colega. Neste dia, perguntava para as 

crianças sobre o que elas gostaram de assistir sobre o Brasil, então quando indaguei a Lívia, 

ela ficou me olhando sem falar, então propus que ela falasse baixinho com uma colega. Ela 

cochichou para Bruna que gostou do hino e da capoeira. Assim, a questionei se ela jogava 

capoeira e ela balançou a cabeça, de cima para baixo, para confirmar. 

 

Figura 18 - Lívia cochichando no ouvido de Bruna 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Percebi que as crianças ficaram cansadas na apresentação do tema, algumas até 

dormiram sobre as carteiras. Dos vídeos apresentados o único que despertou 

interesse foi o que apresentava a música do hino nacional brasileiro com algumas 

imagens. As crianças pediram para repetir o vídeo do hino. Todas as crianças da 

escola se reúnem, uma vez por semana, no pátio, para cantar o hino. Acredito que 

por este motivo, elas se interessaram mais por este vídeo por fazer parte de algo já 

conhecido por elas (Nota de campo da pesquisadora do dia 18 de maio de 2016). 

  

 A figura 19, tirada na segunda etapa, mostra as crianças conversando com a artesã que 

pinta bandeiras do Brasil com frutas e animais. A artesã Giane explicou que pintava bandeiras 
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sempre com coisas que tem no Brasil. Disse ainda que parou de pintar porque tem os filhos 

para cuidar, mas, assim que eles ficarem maiores, ela pretende retornar com seu Artesanato. –

Pietro é filho da artesã, o que motivou as crianças ficarem um pouco tímidas diante de Giane, 

contudo com as explicações da artesã, as crianças a fizeram muitas perguntas. No momento 

dessa fotografia, o filho da artesã lhe perguntava o que havia acontecido com a bandeira 

gigante e mostrou o tamanho da mesma abrindo os braços sobre a carteira. A artesã sorriu e 

disse que alguém havia comprado. 

 

Figura 19 - Crianças conversando com a artesã sobre a bandeira do Brasil 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

 Na figura 20, que também foi tirada na segunda etapa, as crianças estão pintando sua 

bandeira do Brasil. Algumas crianças saiam de suas carteiras para conversar com outras sobre 

o que está pintando, ou para mostrar as cores que formaram com a tinta, ou para limparem 

seus pincéis. Esta fotografia representa bem esses movimentos de interação na produção dos 

Artesanatos infantis.  

 

Figura 20 - Crianças pintando a sua bandeira do Brasil 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 
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Solicitei às crianças que pintassem a bandeira do Brasil, pintando o que eles mais 

gostavam do Brasil dentro da bandeira. Todas as bandeiras pintadas pelas crianças 

carregam sentidos interessantes, mas duas me despertaram mais atenção: um dos 

meninos, o filho da artesã, fez uma mistura com as cores azul, amarelo e verde para 

pintar o Brasil inteiro, deixando um espaço em forma de coração que representava 

sua mãe. Uma menina pintou ao lado da bandeira duas janelas, o que me deixou 

curiosa, pois é a segunda vez que a menina representa janelas. Ao questionar a 

menina sobre as janelas ela diz que gosta de ficar na janela (Nota de campo da 

pesquisadora do dia 19 de maio de 2016). 

 

A figura 21 foi tirada na terceira etapa e retrata Pietro jogando capoeira. Ao apresentar 

os slides com as cinco palavras geradoras “Brasil”, “hino nacional”, “bandeira”, “golfinho” e 

“capoeira”, o menino identificou que uma era capoeira, disse que ele sabia jogar capoeira e se 

levantou para mostrar, mas ao chegar ao fundo da sala disse estar envergonhado. A professora 

incentivou que ele demonstrasse o que sabia e começou a fazer com a boca o som do 

berimbal, as demais crianças se puseram a bater palmas, então o menino mostrou rapidamente 

alguns passos de capoeira. Depois dessa cena, continuamos com a apresentação das palavras 

geradoras. 

 

Figura 21 - Pietro jogando capoeira 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

 A figura 22 também foi tirada na terceira etapa e retrata Clara escrevendo palavras. A 

menina já havia formado muitas palavras com as fichas silábicas das palavras geradoras que 

eu havia distribuído, desejou também escrever a palavra “violeta”, como não encontrou a 

sílaba “ta”, me perguntou se podia escrever, ao consentir, a menina se empolgou e escreveu 

muitas outras palavras.  
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Figura 22 - Clara escrevendo palavras 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Quando todas as crianças terminaram de formar suas palavras elas me 

surpreenderam ficando todas à minha volta para mostrar suas fichas com as novas 

palavras, mesmo que eu já tivesse visto algumas palavras e auxiliado algumas 

crianças, elas demonstram a necessidade de me mostrar o que formaram. Todas as 

crianças em minha volta queriam falar sobre suas palavras ao mesmo tempo. Foi um 

momento agitado e de muita gritaria que precisou da intervenção da professora 

Gabriela para acalmar as crianças. Contudo, considerei um movimento importante 

das crianças, o qual representa, a meu ver, a necessidade de chamar minha atenção 

para elas e, ao mesmo tempo, autonomia por estarem ansiosas em me mostrarem o 

que produziram (Nota de campo da pesquisadora do dia 20 de maio de 2016). 

 

 As fotografias do tema gerador “Ser Brasileiro” me levam a muitos sentidos. Consigo 

ler nessas imagens uma dinâmica envolvendo cumplicidade, originalidade e autonomia 

infantis. A cumplicidade em confiar no outro suas palavras através do cochicho ou de 

perguntas, ou em dividir suas ideias, e suas descobertas. A originalidade em demonstrar as 

palavras em movimento, com a pintura, com a corporalidade
30

, em ação. E a autonomia em 

produzir Artesanatos e, principalmente, gerar palavras, sem o suporte das sílabas, que estão 

presentes em suas vivências. Isso permite que a infância pulse nos Círculos de “Artesanar”.  

 

4.5.5 Quinto Tema Gerador: O que vou ser quando crescer? 

 

 Este é o último tema gerador dos Círculos de “Artesanar” e deveria ter ocorrido nos 

dias primeiro, dois e três de junho. No entanto, só a primeira etapa aconteceu no dia 

programado, pois, devido a imprevistos durante o trajeto da escola, não consegui chegar a 

                                                           
30

 O termo corporalidade nos diz sobre a textualidade do corpo, é expressão consciente das manifestações 

corporais historicamente produzidas, possibilitando a interação entre os indivíduos e o mundo. Paulo Freire, 

comumente, utilizava tal termo para se referir às ações do corpo ligado à Cultura e ao pensamento.  
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tempo para desenvolver a segunda etapa, ficando a segunda e a terceira etapas para a semana 

subsequente, nos dias oito e nove de junho.  

O artesão convidado para este tema foi Fábio, que faz Artesanatos com material 

reciclado, principalmente com tampinhas de garrafa. No entanto, ele não pode comparecer, 

pois estava trabalhando em outra cidade. Sendo assim, busquei vídeos em que ele falasse de 

seu trabalho e algumas imagens para ser apresentado às crianças. A seguir o quadro com o 

roteiro relativo ao quinto tema gerador. 

 

Quadro 19 – Roteiro para o quinto Tema Gerador 

O QUE VOU SER QUANDO CRESCER? 

 

 

OBJETIVOS 

Refletir sobre o que desejam fazer no futuro; 

Dialogar sobre o que sentem; 

Fazer Artesanato; Produzir Cultura; 

Reconhecer palavras já ditas, conhecer as famílias silábicas, formar novas 

palavras, construir frases. 

 

 

MATERIAIS 

Tampinhas de garrafas pet; 

Fita adesiva dupla face; 

Papel Cartão; 

Papel Sulfite; 

Papel Dupla face. 

 

 

PRIMEIRA ETAPA 

Duração 1:30h 

Apresentar o tema através do clipe da música “O que eu vou ser quando 

crescer”, da Mara Maravilha: 

Ler o livro infantil “Quando eu crescer”; 

Conversar sobre o que as crianças pretendem ser quando crescer. 

- Por que você quer fazer isso quando crescer?  

- O que você pode fazer que vai ser bom e legal? 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

Duração 1:30h 

Apresentar trabalhos de um artesão que faz Artesanato com tampinhas de 

garrafa; 

Apresentar um vídeo sobre o trabalho do artesão; 

Produzir Artesanato com tampinhas sobre o que deseja ser quando 

crescer. 

 

 

 

TERCEIRA ETAPA 

Duração 2h 

Atividades com palavras geradoras: 

Apresentar as palavras em slides; 

Fichas viradas com as palavras e as sílabas sobre a mesma carteira; 

Virar a ficha, identificar a palavra e ler sozinho ou coletivamente, 

conforme a preferencia da criança; 

Recortar as sílabas (opcional); 

Formar palavras escrevendo-as ou com os recortes das sílabas; 

Construir frases.  

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

O clipe que utilizei, na primeira etapa, para apresentar o tema agradou muito às 

crianças, principalmente, às meninas que dançaram, riram, cantaram e pediram para 

repetir. Quando coloquei novamente o clipe, dois meninos disseram que não 

queriam ouvir de novo. Um deles tapou os ouvidos com as mãos, enquanto o outro 

colocou duas blusas com capuzes para evitar escutar a música. No entanto, percebi 

que estes dois meninos, apesar de não querem escutar, não desgrudaram os olhos do 

clipe (Nota de campo da pesquisadora do dia 01 de junho de 2016). 

 

Deste tema, selecionei cinco fotografias. 

A figura 23 foi uma fotografia tirada na primeira etapa e mostra Isadora dançando e 

cantando. A menina havia dito que queria ser cantora quando crescer, então pedi para ela 
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cantar alguma música, mas ela recusou. Quando eu estava conversando com um menino, a 

menina, espontaneamente, começou a cantar, em sua carteira, a música “Metralhadora” e 

todas as meninas fizeram o mesmo. Interrompi a conversa com o menino e disse que iriamos 

ouvir a música primeiro, então a menina se levantou da cadeira e foi para frente da sala 

continuar sua performance.  Todas as crianças se divertiram nesse momento. 

 

Figura 23 - Menina dançando e cantando 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

  

 A figura 24 foi feita na segunda etapa e apresenta Kauan fazendo Artesanato com 

tampinhas. Propus que “artesanassem” algo que representasse o que vão ser quando crescer. 

No princípio, as crianças tiveram dificuldades em manusear a fita dupla face para colar as 

tampinhas. O menino disse, na primeira e na segunda etapa, que deseja ser pescador, porque 

ele gosta de pescar com seu padrinho, então “artesanou” a loja desse padrinho. Ao questioná-

lo o porquê da loja, o menino disse que pesca perto dessa loja. 

 

Figura 24 - Kauan “artesanando” com tampinhas 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

As crianças modificam suas ideias, opiniões e desejos frequentemente, e percebemos 

isso com nitidez ao falarem sobre o tema gerador “O que vou ser quando crescer?”. 

Da primeira etapa para esta algumas crianças mantiveram seus desejos, enquanto 
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que outras modificaram sua fala sobre o que vão ser quando crescer (Nota de campo 

da pesquisadora do dia 08 de junho de 2016). 

 

A figura 25 foi tirada na terceira etapa e mostra Antônio lendo a ficha com uma das 

palavras geradoras e suas respectivas famílias silábicas. Neste tema gerador, selecionei uma 

palavra diferente para cada criança: “maquiadora”, “zumbi”, “soltador de pipa”, “dentista”, 

“jogadora de vôlei”, “professora” (para duas meninas), “pescador”, “motoqueiro”, “policial”, 

“escultor de pedra”, “ator dramático”, “cantora” e “crescer”. No slide de cada palavra 

geradora havia a fotografia da criança que falou tal palavra. Então, a criança tinha que pegar 

uma ficha que estava virada, se na ficha estivesse sua palavra, a criança a pegava e lia, caso 

não fosse, a criança deixava esta ficha desvirada e voltava para sua carteira e todos liam 

coletivamente. O menino disse “n” coisas que deseja ser quando crescer, mas a que mais dizia 

era escultor de pedra. A ficha que retirou era sua palavra, mas ele pediu para os colegas 

ajudarem-no a ler. 

 

Figura 25 – Antônio lendo a palavra geradora “escultor” 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Ao preparar os slides das palavras geradoras mantive as famílias silábicas escritas na 

vertical, para evitar uma leitura mecânica. Como levei treze palavras, pensei que as 

crianças pudessem se cansar, não quererem ler as palavras ou que a leitura fosse 

demorada. No entanto, me surpreendi e fiquei bem satisfeita com o que presenciei. 

Percebi um avanço no desenvolvimento da leitura das crianças, pois antes, apenas 

duas ou três crianças liam as palavras com suas sílabas, e hoje, a maioria as leu. A 

disposição na vertical das famílias silábicas para a leitura na horizontal deixou de ser 

uma dificuldade para as crianças e passou a ser uma forma divertida de ler (Nota de 

campo da pesquisadora do dia 09 de junho de 2016). 

 

A figura 26 também é da terceira etapa e mostra Brisa lendo para seus colegas a 

palavra e a frase que formou. A menina recortou e colou as sílabas “bo” e “bi” para formar a 

palavra “Bobi” e escreveu a seguinte frase: “Meu cachorro chama Bobi.”. Antes de ler sua 

palavra e sua frase, a menina levantou bem alto sua ficha para que seus colegas vissem o que 

ela tinha feito, assim algumas crianças leram a palavra que ela havia formado. Depois que a 
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própria menina leu sua frase, outra menina falou de um peixe com o mesmo nome. Então, 

Brisa disse que assistiu a um filme que tinha um cachorro com o mesmo nome.  

 

Figura 26 - Brisa lendo para a turma a palavra e a frase que formou 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

 A figura 27 é referente ainda à terceira etapa e vemos duas meninas se abraçando. O 

abraço aconteceu, espontaneamente, após a leitura da palavra e da frase construídas por Clara 

porque esta formou o nome da colega Maria e escreveu em sua frase que ela era linda. As 

duas meninas se abraçaram e a Maria, a colega homenageada, ficou muito feliz. No entanto, 

outra menina ficou com ciúmes, fazendo caretas para Clara e ainda disse que não gostou da 

frase porque não falava sobre ela.  

 

Figura 27 – Clara e Maria se abraçando 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Estas fotografias germinam espontaneidade, imaginação e interatividade. As 

fotografias revelam as crianças em seus momentos espontâneos, como a dança e o abraço, e 

interativos, com o Artesanato e com as palavras e frases. Nesses momentos a imaginação está 

sempre presente para desencadear uma ideia, um desejo, uma opinião, uma história.  
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A ludicidade é um sentido marcante em todos os Círculos de “Artesanar” e esta 

descortina fortemente os modos de ser das crianças, mas não se configura como uma 

movimentação simplista e sem efetividade. Quando a criança, ou mesmo um jovem ou um 

adulto, se envolve em uma atividade lúdica, esta a desperta para o contato consigo mesma e 

com suas vivências, levando-a a descobrir o mundo (PEREIRA, 2002). Dessa forma, Pereira e 

Bonfim (2009, p. 299) afirmam que “as atividades lúdicas criam situações favoráveis à 

construção do conhecimento e à compreensão da realidade”. 

Logo, os sentidos que as fotografias de todos os Círculos de “Artesanar” apontam nos 

mostram que as crianças fazem um misto entre a realidade concreta e a realidade de sua 

imaginação.  

 

O mundo real e o lúdico se misturam, evidentemente, na vivência da infância. Na 

medida em que se amadurece e o conhecimento é amadurecido, o real vai 

prevalecendo sobre o lúdico e é nesta passagem que a capacidade crítica se revela 

com o assenhoramento da História. A infância não pode nem deve ser 

instrumentalizada como apenas um meio, e sim como o fim. Toda criança deve ter o 

direito de vivê-la e sua redução se traduz numa violência contra o ser humano 

(ZANARDI, 2013, p. 567-568). 

 

Dessa forma, reconhecendo a infância como um fim e as crianças como crianças os 

Círculos de “Artesanar” se propuseram permitir que as crianças se reconhecessem como 

sujeitos ao instigá-las a produzir seus sentidos, com imaginação e ludicidade, sobre seus 

conhecimentos e produções. Os Círculos de “Artesanar” me trouxeram uma percepção 

importante: os Artesanatos assim como as palavras que as crianças geraram são construídos 

com base em suas próprias vivências. As palavras formadas fazem algum sentido para as 

crianças, pois elas não queriam juntar sílabas aleatoriamente para, talvez, reconhecer alguma 

palavra nessa junção, elas queriam formar palavras que estavam sendo trabalhadas em sala de 

aula ou que ouviam em casa. Assim, percebemos que os Artesanatos e as palavras das 

crianças transbordam vida.  

 

4.6 As entrevistas dialógicas e a exposição de Artesanatos 

As entrevistas dialógicas aconteceram duas semanas após o término dos Círculos, 

numa sexta-feira, vinte e quatro de junho de 2016. Estas entrevistas se configuram em 

questionários ou roteiro de reflexões. “O fato de a entrevista dialógica não possuir perguntas 

prontas não significa que não seja previamente preparada” (CASTRO, 2010, p. 94). Esta se 

caracteriza pelo compartilhamento de experiências que podem contribuir para a produção dos 
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múltiplos sentidos. Em outras palavras, o diálogo é fonte essencial desse instrumento de 

construção de dados (PEREIRA, 2010).  

Entrevistei a professora Gabriela e as crianças, em momentos e lugares distintos. As 

entrevistas com as crianças foram realizadas, individualmente, na biblioteca da escola. O 

comportamento das crianças durante as entrevistas foi muito variado. Algumas crianças 

falaram pouco, outras ficaram inquietas, duas meninas desejaram ler os livros da biblioteca no 

meio da entrevista [ao que eu permiti após o nosso diálogo], e uma menina disse apenas “não 

sei”. Mas o pouco que as crianças disseram pode transbordar sentidos instigantes.  

A entrevista dialógica com a professora Gabriela aconteceu no mesmo dia, após o 

término das entrevistas com as crianças. No entanto, o espaço modificou-se e foi realizada na 

própria sala de aula da professora. Como ainda estávamos em horário de aula, as crianças 

foram fazer atividades na quadra da escola sob a supervisão da professora eventual da escola. 

A professora Gabriela, de início, disse estar insegura quanto à entrevista. No entanto, mostrou 

confiança e responsividade em nosso diálogo. Pedi à professora que fosse verdadeira e 

dissesse tudo que havia sentido no desenvolvimento das atividades dos Círculos de 

“Artesanar”, apontasse aspectos não só positivos como também negativos e fizesse suas 

críticas sem receio.  

Ao término das atividades dos cinco temas geradores dos Círculos e da entrevista 

dialógica realizamos, na quadra da escola, no dia seis de julho, quarta-feira, uma exposição 

dos Artesanatos das crianças como forma de valorizar as Culturas infantis com a presença dos 

pais, alguns familiares e os moradores colaboradores do trabalho.  

Com exceção dos quadros de autorretratos e das bandeiras brasileiras que foram 

dispostos na tela que circunda a quadra, os demais Artesanatos foram separados por temas 

geradores e dispostos sobre carteiras forradas com tecido Tnt coloridos. As fotografias 28 e 29 

demonstram alguns momentos da exposição. Nelas ficam visível o interesse dos pais pelos 

Artesanatos das crianças e a interação entre os presentes.  
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Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Ao final da exposição, após eu agradecer a todos, alguns pais se manifestaram 

elogiando o trabalho e um deles demonstrou interesse pelo resultado final da pesquisa. Dessa 

forma, me comprometi a dar o retorno após a defesa desta dissertação.  

A exposição de Artesanatos simbolizou o fechamento das atividades dos Círculos de 

“Artesanar”.  Foi um momento bem significativo não só para as crianças que ficaram 

satisfeitas e explicavam sobre seus Artesanatos, mas para todos que estiveram presentes. 

 

4.7 Os sujeitos da pesquisa: as crianças por elas mesmas 

 

Apresento neste item, um breve perfil dos sujeitos da pesquisa por eles mesmos. As 

informações foram construídas a partir da primeira etapa do primeiro Círculo de “Artesanar”, 

referente ao Tema Gerador “Quem estou sendo”.   

 A pesquisa contou com quinze crianças entre cinco e seis anos, sendo sete meninos e 

oito meninas. Importante ressaltar que entre as crianças pesquisadas há um casal de irmãos 

gêmeos.  

A maioria das crianças mora com os pais e irmãos. Uma menina mora com o pai e a 

avó, e os gêmeos moram com os pais e o avô. Três crianças disseram que o pai ou mãe 

trabalham com Artesanato. Segundo as crianças, os pais trabalham como pedreiro, 

marceneiro, ferreiro, faxineira, cantores, cabelereiro, em restaurante, pousada, lojas, 

abatedouro de frango. Um menino não soube responder e outro disse que a mãe além de 

trabalhar “limpando o posto, estuda negócio de vacina”, ou seja, faz curso de enfermagem. 

Duas crianças disseram não ter irmãos, e outras três tem dois irmãos, os demais apenas um 

irmão. 

Figura 28 - Familiares observando as bandeiras 

brasileiras das crianças 

Figura 29 - Crianças explicando sobre o Artesanato 

com tampinhas para seus familiares 
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Sobre a escola, apenas um menino disse não gostar, porque quer trabalhar de pedreiro 

como o pai, os demais gostam da escola. Brincar, desenhar, colorir, pintar na escola, fazer 

“trabalhinho” são as atividades que as crianças mais gostam na escola. Um menino disse não 

gostar dos colegas. Todos gostam da professora Gabriela.  

 Em sua maioria, as crianças gostam de comer guloseimas, como chocolate, picolé, 

chiclete, pipoca e balas. Apenas três crianças disseram gostar de comer outras coisas como 

salsicha, carne de peixe, feijão e frutas.  

O que as crianças mais gostam de fazer é brincar. Um menino gosta de andar, empinar 

e soltar as mãos da bicicleta, outro gosta de ir à praia, pescar e fazer aniversário e outro gosta 

de brincar com seu coelhinho. Uma menina gosta de computador, tablete e celular, outra gosta 

de escrever com canetinha, outra gosta de dinheiro para comprar muitas coisas, outra gosta de 

brincar com cachorros, e outra de passar batom.  Entre as brincadeiras mais citadas estão o 

pique-pega e pique-polícia, além de pique-esconde, pular corda, soltar pipa, andar de bicicleta 

e brincar com o cachorro de pelúcia. O brinquedo preferido das meninas é boneca e dos 

meninos carrinho. Quase todas as crianças dizem gostar de brincar com os colegas, citando 

seus nomes.  

 A partir dessas informações podemos conhecer um pouco sobre as crianças da 

pesquisa. Estas informações dadas pelas próprias crianças são muito importantes para 

compreendermos quem são os sujeitos desta pesquisa em suas singularidades, em suas 

infâncias e em suas humanidades. Desse modo, apresento também o meu olhar, como 

pesquisadora, sobre as crianças a partir do que elas apresentaram sobre si mesmas. 

 A maioria dos sujeitos desta pesquisa são crianças que gostam de falar e possuem 

muita imaginação e curiosidade. Há momentos em que as crianças se apresentam muito 

atenciosas, como também há momentos de muitas dispersões. Uma minoria demonstra 

timidez. Há destaque no desejo de se sentirem protegidas por um adulto, como também no 

carinho entre os colegas, com a professora, com a co-pesquisadora e comigo.  

Apesar de suas singularidades, a imitação de seus colegas é uma característica 

marcante. As crianças gostavam de produzir Artesanatos semelhantes ao dos colegas, como 

por exemplo, ao esculpir o sabão, um menino disse que fazia queijo ralado, então mais três 

crianças fizeram o mesmo. Ao formar palavras, a imitação também persistia como no caso de 

uma menina que formou a palavra “vaca” e seu colega do lado também. No entanto, as 

crianças desenvolvem atitudes também surpreendentes, como por exemplo, no tema gerador 

“O que vou ser quando crescer?”, enquanto as meninas diziam que queriam ser cantora, 

dentista e/ou professora, uma menina disse que queria ser como os zumbis de um jogo 
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eletrônico, mesmo sabendo que zumbis não existem na realidade, persistia nessa ideia pelo 

fato de gostar de tal jogo.  

Logo, percebi as crianças em suas criancices, não no sentido de sua “pequenez”, na 

grandiosidade de seus movimentos, de suas linguagens, de suas ações lúdicas, de suas 

interações e de seus modos de estarem sendo. Conhecer as crianças é um passo significativo 

para compreender seus sentidos e suas leituras da palavramundo.  

Desse modo, como uma artesã que borda o mesmo risco com suas peculiaridades e 

singularidades, em cada tempo com um colorido axiológico diferente, busco “artesanar” a 

compreensão dos dados da pesquisa com minha singularidade e no encontro com o outro, mas 

sem o intuito de tolhê-lo ou forçá-lo. Freire (1988, p. 41) propõe que, ao realizar e aprender a 

investigação temática, um dos grandes achados é tentar fazê-la melhor, ou seja, pôr em 

“prática esta metodologia significa recriá-la, enriquecê-la; significa inventar métodos com os 

quais trabalhar de maneira que as pessoas não sejam meros objetos”.  

Pretendo, com o diálogo, com os sentidos e com os temas geradores, aprender com os 

sujeitos da pesquisa, os quais me proporcionam o acesso a múltiplas compreensões, pois para 

além de falar sobre, estarei em constante diálogo com esses sujeitos. Mesmo sabendo que os 

sujeitos da pesquisa são desafiadores, livres e não nos dão garantia nenhuma, eu caminho com 

eles, pois segundo Bakhtin (2011, p. 395) “o ser que se auto revela não pode ser forçado e 

tolhido. Ele é livre”.   
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5                                     DADOS A “ARTESANAR”: OS SENTIDOS DA PESQUISA 

 

No caminho, as crianças me enriqueceram mais do que 

Sócrates. Pois minha imaginação não tem estrada. E eu não 

gosto mesmo de estrada. Gosto de desvio e de desver. 

Manoel de Barros 

 

No caminhar dos Círculos de “Artesanar”, das entrevistas dialógicas e da exposição de 

Artesanatos, as crianças, através do vivido e do sentido, materializaram toda minha 

compreensão teórica apresentada nos capítulos anteriores. Para o poeta, a “imaginação não 

tem estrada”, e assim também se faz minha intencionalidade como pesquisadora. Manoel de 

Barros ao gostar “de desvio e de desver” me instiga a refletir e refratar os sentidos da 

pesquisa. Nesse movimento, arrisco-me a “artesanar”, em vez de estradas passivas, distantes e 

ocultas, os desvios “para poder ver [ou será (des)ver?] o acontecimento” (RAMOS, 2012, p. 

58), permitindo, assim, vida aos (bor)dados. 

Por que (bor)dados? Assim como a linha e a agulha, em suas idas e vindas sob um 

tecido, preenchem e contornam alguma forma, algum desenho, alguma letra e dão contextura 

ao bordado, percebi, ao longo desta pesquisa, que o conjunto das informações, dos 

conhecimentos e principalmente, dos sentidos que foi se “artesanando” entre minhas idas e 

vindas à escola campo preenchia, contornava, revestia e destacava os dados, me concedendo 

assim os (bor)dados. 

 Com a intencionalidade de “artesanar” os (bor)dados, transcrevi todo o material dos 

áudios, revi as filmagens e as fotografias para a organização das categorias de análise. Esse se 

fez um movimento difícil dado à quantidade de dados que o campo ofereceu, a começar pelo 

próprio trabalho de transcrição. Foram mais de vinte e sete horas de áudio transcrito. Poderia 

ter buscado alguém para ajudar-me, mas, por serem áudios em que muitas pessoas interagem, 

ficaria difícil a identificação das vozes das mesmas. Todavia, contei com o auxílio do 

software on-line Transcribe
31

, o qual facilitou o processo manual de transcrição de áudio ao 

oferecer um player de áudio integrado com um editor de texto na mesma tela. Nas 

transcrições
32

, uma vez que o trabalho visa valorizar a Cultura Popular, optei por manter a 

oralidade dos sujeitos, o foco não é apontar “erros” de linguagem demarcando com a 

expressão “sic”, pois o que importa é o conteúdo de suas falas, as quais devem ser respeitadas. 

Freire (2014e) defende que um educador progressista tem a necessidade de respeitar a 

estrutura de pensamento popular, não como forma de renunciar a dita “norma culta”, mas 

                                                           
31

 https://transcribe.wreally.com 
32

 Os recortes das falas trancristas dos sujeitos desta pesquisa serão apresentadas em itálico.  

https://transcribe.wreally.com/
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como forma de familiarizar-se e identificar-se com o que é popular. Após os áudios serem 

transcritos realizei diversas leituras do material, selecionei alguns trechos e algumas 

fotografias de forma a encontrar conteúdos que fossem reiterativos, com maior carga 

emocional ou ambivalências, que aglutinados em conjuntos consonantes compuseram as 

categorias da análise. Por várias vezes no decorrer da construção das categorias, transitava por 

entre a leitura das transcrições, assistia às filmagens e revisitava as fotografias para novas 

seleções ou para clarificar o que já havia sido selecionado. Foram movimentos desgastantes, 

mas intensos e essenciais para dar cor aos (bor)dados.  

Dessa forma, dedico-me, para este momento de análise, a cada linha que se formou, 

valorizando o criar e a leitura da palavramundo das crianças. Quais os sentidos que as 

crianças do 1º ano do Ensino Fundamental da escola campo constroem para a leitura da 

palavramundo a partir de uma proposta de Alfabetização Emancipadora mediada pelo 

Artesanato como quefazer em Cultura Popular? Que leituras de mundo e que conhecimentos 

as crianças desenvolveram sobre si e sua história mediados pelo Artesanato como forma de 

Cultura Popular? Como o Artesanato contribui para o processo de Alfabetização 

Emancipadora das crianças? Quais e como as palavras geradoras contribuem para a 

Alfabetização Emancipadora? Que implicações a Alfabetização Emancipadora e(m) Cultura 

Popular trazem para os processos de desenvolvimento da criatividade, criticidade e da leitura 

da palavramundo das crianças? 

A filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin e a pedagogia crítica de Paulo Freire, 

assim como em toda a discussão teórico-metodológica desta dissertação, embasam minhas 

reflexões sobre os momentos vivenciados e sentidos na e com a turma do 1º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Getúlio Silva, da comunidade do Bichinho. Percebemos 

que a Cultura e a Cultura Popular são conceitos-chave que abraçam os (bor)dados 

construídos, perpassando por todos os momentos analíticos.  

Assim, com Bakhtin e Freire refletimos acerca da Cultura e da Cultura Popular. A 

Cultura é a reflexão e a refração do ser humano e de suas relações dialógicas, através da ação 

dos gestos e das interações verbais, ou seja, da ação humana, de sua práxis e de seu diálogo no 

e com o mundo. Assim sendo, a Cultura é o mundo que criamos para (con)vivermos. A 

Cultura Popular é a ação, os costumes que visam a possibilidade de mudanças e a valorização 

das expressões populares, pois o povo é criador da própria história e capaz de exprimir seus 

sentimentos, suas artes, suas críticas, seus sentidos. É a alegria do renascimento e da 

libertação. Dessa forma, modificamos o mundo natural em um mundo humano ao nos 
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transformarmos de seres biológicos em seres e sujeitos sociais, não determinados, 

programados para aprender e condicionados para buscar o nosso “ser mais”. 

Como vimos, “artesanamos” nossa marca no tempo, na vida, na história e no mundo 

através de nossa produção cultural. Criamos e recriamos a vida e o nosso próprio ser na 

intensidade do quefazer humano como agentes no mundo e com o mundo, independente de 

sermos adultos, idosos ou crianças.  

Gouvêa (2011) nos fala que as crianças fazem-se produtoras de Cultura ao tomarem 

posse da linguagem, são sujeitos da e na Cultura, pois exercem a agência na vida social. Nesse 

processo, produzem uma Cultura específica fundamentada e dialogada em uma Cultura mais 

ampla em que as crianças não apenas internalizam-na, mas o fazem em interação ao contribuir 

para produzi-la e para transformá-la. É a Cultura infantil. 

Por isso que cada Cultura só pode ser compreendida de dentro para fora. Todavia, 

apesar de suas singularidades, há sempre um entretecer de Culturas, ou seja, uma Cultura 

dentro de outra Cultura. E aqui, isso se fez entre a Cultura Popular na expressão do Artesanato 

do Bichinho com a Cultura produzida pelas crianças da turma do 1º ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal Getúlio Silva. À medida que as crianças interagiam com a 

Cultura Popular elas criavam as suas próprias Culturas e, consequentemente, construíam a 

própria identidade.  

  Logo, os (bor)dados analisados envolvem sentidos para uma prática de Alfabetização 

Emancipadora mediada pelo Artesanato como quefazer em Cultura Popular. Para tanto, para 

organizá-los, foram criadas três categorias de análise, jamais rigidamente separadas entre si: 

1) “Artesanar” sentidos sobre si e “ser” criança  

2) Quefazer ético-estético infantil 

3) “Artesanando” a palavramundo 

Como há os “desvios” e os “desveres”, minhas reflexões se configuram como um dos 

múltiplos riscos que uma bordadeira “artesana”, com o intuito de compreender os sentidos 

construídos pelas crianças para suas leituras da palavramundo. Não tenho a pretensão de 

arrematar todos os sentidos. Almejo contribuir para que outros riscos sejam traçados 

possibilitando múltiplas contrapalavras. 

  

5.1 “Artesanar” sentidos sobre si e “ser” criança 
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Na tentativa de compreender as leituras de mundo, os conhecimentos e de alcançar os 

sentidos que estão envolvidos com a construção da identidade das crianças é que esta 

categoria se constrói.  

Considerando o processo de interação entre Culturas, pensando sobre a valorização da 

Cultura Popular da comunidade do Bichinho, como também na valorização da identidade, das 

criações e das leituras da palavramundo das crianças é que foi possível planejar e executar, 

com interdisciplinaridade, os Círculos de “Artesanar”. A intenção de cada tema gerador dos 

Círculos era provocar reflexões para que as crianças se reconhecessem como sujeitos, 

expressassem suas Culturas com o Artesanato e construíssem palavras de suas próprias 

palavras. Por isso, a articulação das atividades ao Projeto Identidade, constante do currículo 

do 1º ano do Ensino Fundamental da escola campo, foi importante para as crianças se 

perceberem como “seres” agentes na e com a história. 

Os “seres” contemplados pelos Círculos de “Artesanar” foram dimensões que 

efetivamente se relacionaram com a vida e com as leituras de mundo das crianças, instigando-

as a pensarem sobre o contexto em que se encontram para além da própria comunidade. Na 

medida em que os Círculos iam acontecendo, as crianças se revelavam através de seus 

olhares, seus pensares, suas criações, suas leituras de mundo. As crianças demonstraram suas 

reflexões de e com o mundo de forma axiológica. Então, com base no Projeto Identidade, o 

ser criança foi se constituindo pelas e com as atividades dos Círculos.   

Nos três primeiros Círculos de “Artesanar” sobre o tema gerador “Quem estou 

sendo?”, as crianças descortinaram um pouco de suas historicidades. Cada criança revelou 

como é formada e que outros sujeitos fazem parte da sua vida para a constituição do “eu”. 

Dialogaram sobre o que sentiam. Durante esses primeiros dias, as crianças despertaram 

compreensões que todas são um “eu” em um processo que as fazem estarem sendo crianças.  

Na continuidade dos Círculos, sobre o tema gerador “Ser do Bichinho”, as crianças 

começaram a descobrir que há outros “seres” que constituem as suas identidades e se 

maravilharam ao conhecer a história do nome da comunidade do Bichinho. As crianças se 

sentiram pertencentes ao lugar em que vivem ao (re)conhecerem a história e a identidade do 

Bichinho. As presenças de Dona Teresa e do artesão Marcelo com o papel machê 

incrementaram o diálogo acerca da comunidade e instigaram as crianças a se reconhecerem 

como sujeitos, a valorizarem seu entorno, a (re)criarem a sua comunidade e a “artesanar” suas 

leituras da palavra e do mundo.  

Ao serem apresentadas ao tema gerador “Ser Mineiro” as crianças se descobriram 

como sujeitos de um contexto mais abrangente que a própria comunidade, percebendo que 
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“Minas Gerais é o lugar mais „bão‟ do mundo” (fala do menino Micael). Os Círculos de 

“Artesanar” desse tema gerador contou com a agradável presença do artesão Joel, que esculpe 

madeira, o qual despertou muita curiosidade nas crianças. As crianças interagiram e se 

comprometeram mais com as leituras das unidades silábicas, que passaram a ser dispostas de 

forma diferente da convencional, e com a reconstrução de sílabas para a formação de 

palavras. Foram momentos que alargaram a compreensão em torno do ser criança.   

 Outras formas de se verem no mundo e com o mundo foram expandidas através dos 

Círculos de “Artesanar” do tema gerador “Ser Brasileiro”. As crianças puderam se deslumbrar 

com a imensidão de nosso país, dizerem sobre o que as agradam e suas visões sobre o que é 

ser brasileiro. A artesã Giane trouxe estímulos significativos para as criações infantis através 

de sua bandeira brasileira com frutas e bichos. A produção cultural infantil expressou as 

potencialidades do ser criança brasileira, o qual ressoou na originalidade e na autonomia da 

(re)construção de palavras. Aqui foi possível sentir as vivências das crianças se 

materializando através das tintas e se corporificando em palavras.  

Nos últimos três Círculos do tema gerador “O que vou ser quando crescer?” a reflexão 

foi pautada no desejo de o que estarão sendo no futuro. As crianças mergulharam nos sonhos 

através de danças, “imitações” e expectativas. Não tivemos a presença física do artesão Fábio, 

mas este se fez presente através de vídeos, e assim o Artesanato com tampinhas encantou as 

crianças, que puderam expressar seus desejos de futuro através da (re)significação de objetos 

e locais que lembravam suas escolhas. As palavras geradoras diziam dos quereres infantis, 

(re)criando palavras e frases espontâneas, interativas e transbordantes de vida. 

Assim, os Círculos de “Artesanar”, segundo a professora Gabriela, foram “uma forma 

diferenciada” de se trabalhar o Projeto Identidade: 

 

[...]porque a gente não fala do ser brasileiro, do ser mineiro... Só a nossa 

comunidade, a nossa cidade! [...] Porque ser brasileiro não é trabalhado e o ser 

mineiro não é trabalhado. Nesse projeto foi além! (Entrevista dialógica com a 

professora Gabriela). 

 

Cada temática abrangeu um “ser” que compõe a identidade infantil. Claro que há 

muitos outros “seres” que as crianças estão sendo e estão construindo para além do proposto 

por este trabalho. Mas elas puderam “artesanar” sentidos sobre si que, certamente, 

descamaram ou ainda irão descamar outros. Assim, na finalização dos trabalhos, para 
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colaborar para a visão micro e macro das crianças, como seres no mundo e com o mundo, 

desenhei no quadro um boneco envolvidos por círculos, semelhante à figura que se segue
33

: 

 

Figura 30 – “Quem estou sendo” no Bichinho, em Minas Gerais e no Brasil 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                         

                                       Fonte: elaborado pela co-pesquisadora 

 

A cada parte desenhada questionava as crianças com o intuito de desencadear uma 

reflexão para perceberem que seus “seres” partem de um contexto mais particular e mais 

local, perpassando pela dimensão regional e nacional. Assim, quando eu completei o desenho 

não finalizei a reflexão no ser brasileiro, disse às crianças que elas pertenciam e estão dentro 

de outros círculos, cada vez maiores. Então, fui surpreendida por Breno e Lorena que 

disseram que estamos dentro da Terra, que é “tudo grande”, o que motivou as crianças a 

pedirem para eu mostrar o globo terrestre, que ficava na sala de aula, e que eu apontasse 

“onde a gente vive”. Essa atitude nos dá indício que as crianças compreenderam que estão 

sendo crianças no Bichinho, em Minas Gerais, no Brasil, no e com o mundo.  

Através do conjunto de todos os Círculos de “Artesanar” foi possível sentir o “ser” 

criança permeado por alteridade, explosões de sentimentos, curiosidade, imaginação, 

corporalidade e múltiplos outros sentidos. A maneira como as crianças agiram e se 

inscreveram no mundo concedeu contextura às identidades e às Culturas infantis.  Para Jobim 

e Souza (2012, p. 159) “a criança não se constitui no amanhã: ela é hoje, no seu presente, um 

ser que participa da construção da história e da cultura de seu tempo”.  

Desse modo, as crianças, aqui, são vistas não por uma perspectiva embrutecida da 

infantilização, mas como crianças que “artesanam” sua própria infância com leituras de 

mundo recheadas com sabedoria e amorosidade, deixando exalar que são autênticas e 

autônomas, porque são gente. Assim, os (bor)dados desta pesquisa realçam as crianças e o seu 

modo próprio de estarem sendo no e com o mundo. 

 

                                                           
33

 A co-pesquisadora Bruna, em momento posterior ao trabalho de campo, reproduziu o que desenhei com giz no 

quadro da sala de aula através do software Paint que faz edição de imagens. A versão da co-pesquisadora ganhou 

cores referentes à bandeira brasileira, as quais realçaram a dimensão dos círculos que compõem os “seres” das 

crianças trabalhados nesta pesquisa. 
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5.1.1 Alteridade: as crianças nas interações com o outro e com o corpo 

 

A alteridade é elemento essencial para a construção de nosso “ser”. Eu só existo 

porque o outro existe. Nós nos constituímos pelas e nas relações sociais e históricas que nos 

ligam ao outro. Em outras palavras, nossa individualidade, nossa identidade se “artesanam” 

pelo e com o outro.  

Bakhtin (2011) nos permite refletir sobre a constituição e elaboração da identidade do 

sujeito a partir das relações dialógicas e axiológicas com os outros sujeitos. Lemos o mundo 

para além dos sentidos físicos, pois o fazemos através de atos carregados de valores que se 

realizam com o outro pela mediação de uma tríplice ótica na qual vemos o mundo: “eu-para-

mim”, “eu-para-outro”, “outro-para-mim”. Assim, “a alteridade é fundamento da identidade” 

(GEGe,2009, p. 13). Freire corrobora e também nos convida a refletir sobre a alteridade. De 

acordo com Trombeta (2010, p. 34) toda a obra freiriana está envolvida pela alteridade, sendo 

o diálogo com a alteridade o que permite o desenvolvimento da identidade.  

A alteridade foi um sentido marcante dos Círculos de “Artesanar”. Pode ser percebida 

através da relação com a co-pesquisadora, com os artesãos convidados, comigo, com a 

professora, em seus relatos que envolviam a interação com o outro fora da escola, e das 

crianças entre si. De acordo com Guimarães (2016, p. 181) “na infância, a cultura infantil é 

marcada pelo contato com ou outro, seja ele uma criança ou um adulto”. Assim, a alteridade 

foi uma das formas das crianças “artesanarem” sentidos sobre si e construírem sua identidade. 

Mesmo que a co-pesquisadora Bruna ficasse sempre no mesmo lugar, próxima a porta 

da sala de aula, sentada em uma das carteiras e com a filmadora em suas mãos, sua presença 

foi marcante para a constituição do “ser” criança. Algumas vezes as crianças se aproximavam 

dela, queriam ver o visor da filmadora, direcionavam o discurso a ela, as faziam alguma 

pergunta, solicitavam sua atenção, a abraçavam. Essas ações das crianças revelam que a co-

pesquisadora assumia um lugar importante para suas individualidades.  

No mesmo sentido, a presença de alguns artesãos do Bichinho marcou também as 

relações de alteridade das crianças. Na fotografia que se segue temos o artesão Joel mostrando 

aos meninos Breno e Kauan como se usa uma das ferramentas de esculpir sobre uma peça em 

formato de rosto de anjo. A ação de Joel ressaltou nas crianças conhecimentos sobre o 

Artesanato que complementaram seus olhares, seus saberes, suas identidades.  
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Figura 32- Isadora pedindo ajuda à Pesquisadora Figura 33 – Crianças rodeando a Pesquisadora 

Figura 31 - Artesão Joel mostrando para Breno e Kauan como se esculpe madeira  

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

  

A relação de alteridade entre mim e as crianças acontecia em todos os momentos dos 

Círculos de “Artesanar”, das entrevistas dialógicas e também na exposição dos Artesanatos. 

Foram muitos momentos em que a interação acontecia de forma individualizada, nas carteiras, 

em que as crianças me solicitavam para contar-me algum caso, fazer-me alguma questão, na 

criação dos Artesanatos, na formação das palavras. Houve também muitas interações 

coletivas, como ser rodeada pelas crianças para estas me mostrarem suas artes e suas palavras. 

As crianças demonstraram que precisavam do contato, da avaliação, da escuta-ativa, da 

presença de um outro, para construir sentidos sobre si. As imagens que se seguem realçam 

diferentes momentos dessa interação alteritária das crianças comigo. 

   

  

Fonte: arquivos da pesquisadora 

  

 Assim também se dava a alteridade entre as crianças e a professora Gabriela. Todavia, 

essa interação se constituía em algo maior, pois ultrapassava as atividades dos Círculos de 

“Artesanar”. Isso fica perceptível no diálogo subsequente que ocorreu em meio à primeira 

etapa do tema gerador “O que vou ser quando crescer?”, quando eu questionava Maria: 
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Pesquisadora: Maria, o que você quer ser quando crescer? 

Maria: Cantora e doutora... Professora. 

Pesquisadora: Que chique [...] Por que você quer ser professora? 

Maria: Porque eu quero ser igual à tia Gabi (Primeira etapa do tema gerador ―O 

que vou ser quando crescer?”).  

 

A relação de alteridade diária da professora com seus educandos pode ser sentida 

através da fala de Maria. Ao desejar ser como a professora Gabriela a menina revela sentidos 

vinculados à interação com outro, deixando externar que esta interação traz potencialidades, 

refletem e refratam a própria construção de seu “ser”. É a de sua “outredade” 
34

 (FREIRE, 

1996). Dessa forma, o despertar da consciência de si realiza-se na interação com a consciência 

alheia, como diz Bakhtin (2011, p. 341): “tomo consciência de mim e me torno eu mesmo 

unicamente me revelando para o outro, através do outro e com o auxílio do outro”. A 

interação alteritária expressada pela fala de Maria também despertou a atenção da co-

pesquisadora Bruna: 

 

Quando a pesquisadora pergunta a cada um dos alunos o que quer ser quando 

crescer me chama atenção, nesta turma que tinha sete meninas, quatro meninas que 

disseram entre suas opções ser professora. Isso indica o que idealizam, o que 

apreciam e que se espelham na professora regente. Uma das falas que ilustram esta 

admiração dos alunos é quando uma menina diz “quero ser igual à tia Gabi”... É 

fantástico ver as crianças com imaginação e fantasias esperançosas de ser igual a 

alguém que gostam e admiram (Notas de campo da co-pesquisadora
35

). 

 

Nesse sentido, o diálogo abaixo ilustra outro momento alteritário recheado por 

admiração. Este aconteceu na primeira etapa do tema gerador “O que eu vou ser quando 

crescer?”. Eu questionava as crianças sobre o que elas gostariam de ser no futuro. Depois de 

fazer perguntas para algumas meninas, me aproximei de Luan para estabelecer o diálogo com 

ele. Luan nos mostrou que sua identidade está sendo construída através de uma das múltiplas 

relações alteritárias que uma criança vivencia. Relação esta que revelou também respeito e 

admiração pelo outro:  

 

Pesquisadora: Agora é a vez do Luan. Luan, o que você quer ser quando crescer? 

Luan: Soldado e policial. 

Pesquisadora: E por que você quer ser um soldado policial? 

Luan: Porque eu gosto. 

Pesquisadora: Você já viu um de verdade? Você não tem medo do policial não? Por 

quê? 

Luan: Eu já dei beleza para ele. 

Pesquisadora: E o soldado policial? O que ele fez quando você deu joia para ele? 

                                                           
34

 Expressão cunhada por Freire para referir-se à alteridade. 
35

 A co-pesquisadora Bruna redigiu suas notas de campo ao término das atividades na escola campo. Ela optou 

por fazer notas que sintetizavam suas percepções por tema gerador. Ao final de suas notas ela escreveu suas 

considerações finais. Por isso, não há como delimitar datas de suas notas de campo.  



172 

  

Luan: Ele também me deu! (Primeira etapa do tema gerador ―O que eu vou ser 

quando crescer?).  

 

Que sentidos estão envolvidos em “dar beleza” para o policial? O gesto do menino ao 

ser devolvido pelo policial foi uma forma de Luan olhar para si através do outro? Luan se 

sentiu importante ao receber o mesmo cumprimento que fez a um policial?  

A alteridade vivida por Luan na interação com o policial ocupou lugar de revelação 

dos desejos do menino. O simples gesto do policial pode ter refletido no menino aquilo que 

ele mesmo desconhecia e foi revelado na relação com o outro. O cumprimento entre Luan e o 

policial foi, nas palavras de Bubnova, Baronas e Tonelli (2011), um “aconteSer”.   

A “outredade” permitiu a Luan assumir não só seu desejo, mas contribuiu para 

constituir o “ser” criança, sua identidade, como “unidade não como uma-só unidade natural, 

mas como acordo dialógico de dois ou vários seres não fundidos” (BAKHTIN, 2011, p. 343). 

Isso se deu através da relação com ou outro, gesto a gesto, corpo a corpo.  

Desse modo, tratar a relação de alteridade é também debruçar-se sobre a 

corporalidade, expressão esta usada pro Freire para tratar de um tipo de consciência que se 

fundamenta na inteireza do corpo, do movimento, das emoções do mundo e com o mundo. 

Figueiredo (2010, p. 92) compreende, junto de Freire, o “corpo como uma cultura grafada”. 

Então, o corpo se constrói socialmente ao lançar-se para fora de si, interferindo no mundo ao 

mesmo tempo em que se transforma. Assim, o corpo em movimento com o outro e com o 

mundo confere vivacidade não só para a construção da identidade como também para a 

produção cultural. 

A corporalidade é outro elemento constituinte do “ser”, por isso se fez presente em 

todos os momentos dos Círculos de “Artesanar”, envolvendo essencialmente as próprias 

mãos. O trabalho proposto às crianças, jamais se pautou no agir mecânico das mãos. Elas 

deveriam criar Artesanatos com suas próprias técnicas, habilidades, pensamentos e 

sensibilidades. Inspiradas pelas mãos criadoras dos artesãos convidados, as mãos e os gestos 

criadores das crianças, que são o próprio corpo, “artesanaram” com tintas, papel machê, sabão 

em barra e tampinhas sua Cultura infantil, expressão de sua própria identidade. As crianças 

usaram as mãos com responsabilidade, em movimentos dinâmicos, com ações criativas. Mãos 

que responderam à proposta dos Círculos de “Artesanar” não de forma passiva, mas 

enfaticamente de forma ativa e reflexiva diante do mundo. Mãos criadoras e ativas que 

compreenderam a produção da linguagem e geraram também palavras. Responsabilidade, 

movimentos, ações e reflexões que imprimiram suas corporalidades, seus corpos conscientes.  
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Para Bakhtin (2011, p. 44) “todos os tons volitivo-emocionais diretos, que em mim 

estão ligados ao corpo, dizem respeito ao seu estado interior e às suas possibilidades como 

sofrimentos, gozos, paixões, satisfações, etc.”. Corrobora Freire (2000, p. 92) ao assumir a 

importância indiscutível do corpo: “o corpo move-se, age, rememora a luta de sua libertação, 

o corpo afinal deseja, aponta, anuncia, protesta, se curva, se ergue, desenha e refaz o mundo”.  

Assim, na primeira etapa do tema gerador “O que eu vou ser quando crescer?”, Pietro 

usa sua corporalidade como forma de protesto. O disparador de sentidos deste Círculo de 

“Artesanar” foi o clipe da música “O que eu vou ser quando crescer”, de Mara Maravilha. As 

crianças após assisti-lo pediram para repeti-lo, com exceção de Pietro e Breno. Então, projetei 

o clipe novamente. Breno apenas deitou sua cabeça sobre a carteira e fechou os olhos. 

Contudo, Pietro, não satisfeito com o desejo da maioria de seus colegas, pôs-se a vestir 

casacos. O que seu corpo dizia neste momento? O menino queria apenas não ouvir a música 

do clipe? 

  

Fonte: arquivos da pesquisadora 

  

Primeiramente, Pietro veste o casaco listrado, cobre a cabeça com o capuz e ainda tapa 

os ouvidos com suas mãos. Mas seus olhos estavam fixos para o clipe projetado no quadro, 

apesar de sua expressão facial não indicar nenhum interesse no mesmo. Então, o menino 

levantou-se da cadeira, abriu novamente sua mochila e retirou outro casaco para vestir. 

Apenas um casaco era insuficiente para impedir que os sons e as imagens do clipe chegassem 

até ele. As camadas formadas pelo casaco cobriam seu corpo, o qual, consciente, falava em 

protesto contra o desejo coletivo de seus colegas. Explica Freire (2000, p. 20) que “o corpo 

humano, velho ou moço, gordo ou magro, não importa de que cor, o corpo consciente, que 

olha as estrelas, é o corpo que escreve, é o corpo que fala, é o corpo que luta, é o corpo que 

ama, que odeia, é o corpo que sofre, é o corpo que morre, é o corpo que vive!”.  

 

Figura 34- Pietro tapando os ouvidos 
 

Figura 35 - Pietro vestindo mais um casaco 
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A corporalidade de Pietro “artesanava” sua sensibilidade diante do mundo. Seu corpo 

consciente expressava seu pensamento e sua singularidade. Assim que conseguiu vestir o 

segundo casaco e cobrir sua cabeça com outro capuz, o clipe terminou. Então, Pietro disse que 

estava sentindo muito frio. Ao dizer isso, o menino queria justificar sua ação? Estaria Pietro 

realmente sentindo frio? Alguns minutos depois, Pietro retirou os casacos. Que sentidos 

estariam aí corporificados? 

As crianças com o outro e com o corpo proporcionaram o “artesanar” da identidade e 

da produção cultural infantil. Em interação, a alteridade enobreceu-se como “um evento 

dinâmico onde o que está em jogo são posições axiológicas” (GEGe, 2009, p. 63-64). Foi esta 

interação que observei, vivenciei e senti nesta pesquisa.  

Nesse sentido, uma das cenas que mais marcaram essa interação constitutiva do “ser” 

criança foi expressa na segunda etapa do tema gerador “Ser do Bichinho” envolvendo Lívia e 

Maria. O papel machê foi o meio para que tal interação se desenvolvesse. As fotografias desse 

momento semeiam muitos sentidos e nos levam a refletir sobre como a interação com o outro 

e com o corpo que se refletem na relação de alteridade são “artesanadas” pelas crianças. 

 

             Figura 36 - Lívia e Maria em interação com o papel machê 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

É importante frisar que, a princípio, Maria se recusou a modelar o papel machê, pois 

estava com nojo da massa. Mas no decorrer do Círculo de “Artesanar”, a menina não resistiu 

e pôs a mão na massa e “artesanou”, segundo suas palavras, a igreja, a casa do Brasil e de sua 

amiga favorita.  Lívia havia modelado uma cruz representando o cruzeiro que existe em frente 

à igreja da comunidade do Bichinho, mas desmanchou-a. Foi aí que Maria se propôs a ajudar 

Lívia. A tomada de posição de Maria é sua forma de responder axiologicamente à vida? Esta 

sua ação negaria sua primeira atitude de se recusar a modelar o papel machê? E Lívia 

precisava realmente da ajuda da colega para desenvolver sua atividade? 
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Maria precisou de Lívia para constituir sua identidade e grafar com sua corporalidade 

o confronto de valores envolvendo o papel machê. Como se seu corpo cantasse a música de 

Raul Seixas: “eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião 

formada sobre tudo. [...] Sobre o que eu nem sei quem sou”. Ao colocar efetivamente também 

a mão na massa da colega, a menina dizia com seu corpo que sua identidade é construída de 

forma dinâmica, não rigidamente estática e no encontro com o outro.  

Geraldi (2010a, p. 99) nos diz que “somente a atenção à alteridade pode reconstruir o 

nosso mundo da vida compartilhando as responsabilidades de nossas respostas ao nosso 

pertencimento ao humano em processo constante de se fazer”. Assim, percebemos a 

alteridade através dos movimentos das mãos das meninas.  Alteridade em interação com 

corporalidade, juntas compartilhadas para a construção da individualidade que só existe se o 

outro a cria (BAKTHIN, 2011). 

Então Lívia também precisou de Maria para dar o acabamento necessário a si e à sua 

atividade. Como Lívia é uma criança muito tímida, Maria proporcionou à colega abrir-se para 

o mundo. Em interação as meninas compartilharam não só os sentidos dos gestos das mãos, 

mas também os sentidos das palavras.  

Apesar de o Artesanato ter sido construído por ambas as meninas, Maria compreendia 

que este pertencia somente à Lívia. Ao ser questionada sobre seu Artesanato Lívia respondeu, 

tomada pela timidez, de forma quase inaudível, que era uma igreja. No entanto, quando 

perguntei por que ela e Maria formaram uma igreja, Lívia deixou sua timidez falar mais alto 

ainda e não conseguiu responder. Maria incentivava Lívia a dizer, mas a menina emudeceu. 

Então propus que Lívia cochichasse para Maria. É exatamente este momento que observamos 

na fotografia a seguir.  

 

Figura 37 - Lívia cochichando para Maria o que expressava seu Artesanato 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 
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Na fotografia, vemos a alteridade se expressando. É um corpo ofertando e o outro 

recebendo. Pois afirma Bakhtin (2011, p. 47-48, grifos do autor.) que “o corpo não é algo que 

se baste a si mesmo, necessita do outro, do seu reconhecimento e da sua atividade formadora. 

Só o corpo interior – a carne pesada – é dado ao próprio homem, o corpo exterior é antedado: 

ele deve criá-lo com seu ativismo
36

”. 

Maria externou o que ouvira de Lívia, imitando com a mesma intensidade da voz o 

cochicho, quase inaudível, que Lívia gostava de ir à igreja todos os dias. As identidades das 

meninas não se anularam e sim se comungaram em alteridade. Os corpos de Lívia e Maria 

dialogaram. Freire (2002, p. 60) nos diz que “o diálogo tem significação precisamente porque 

os sujeitos dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem 

um com o outro”. Lívia cresceu com Maria e esta com aquela, na coexistência dialógica e 

viva da alteridade. 

Assim, com o outro e com o corpo as crianças expressaram suas leituras do mundo, 

demonstraram sua autonomia e agiram no e com o mundo. Nessas interações a alteridade 

marcou uma das formas de se fazerem crianças e produziram sua Cultura infantil.  

 

5.1.2 Por entre perguntas e imaginação 

 

 Os Círculos de “Artesanar” foram desenvolvidos com base no diálogo para trazer 

inquietações às crianças, a fim de que pudessem dizer, expressar, criar sentidos sobre si e 

lerem a palavra e o mundo. A Alfabetização Emancipadora só se efetivaria se houvesse 

diálogo, para isso não bastava que somente eu ou a professora Gabriela expuséssemos 

conceitos e conhecimentos. Era preciso ouvir o que as crianças tinham a nos dizer. Por isso, 

sempre me dispunha a ouvi-las. Mas não era um ouvir pelo ouvir, era ouvir para tentar refletir 

e compreender aquilo que estava sendo pronunciado e/ou solicitado por elas. E perguntas 

rechearam nossos diálogos. Perguntas que eu lançava às crianças. Perguntas que as crianças 

faziam a mim, à professora Gabriela e aos convidados dos Círculos.  

A pergunta foi muito importante porque problematizou situações, suscitou a reflexão 

sobre a realidade e moveu a busca pelo conhecimento. Sem a pergunta o processo para uma 

Alfabetização Emancipadora perderia todo o seu sentido e se fecharia em um processo 

embrutecedor, sem colaboração, sem curiosidade, sem criticidade e proibiria a criança de 

“ser” e de compreender sua contextura. 

                                                           
36

 Bakhtin concebe o termo ativismo como uma atividade responsiva, diferente de Freire que a concebe como 

uma prática sem teoria.  
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Um dos sentidos que marcou o “ser” e a Cultura infantil esteve presente nas ações e 

palavras que transbordaram a capacidade de fazer perguntas e também na capacidade 

imaginativa das crianças. Segundo Freire (1996), o exercício da curiosidade convida a 

imaginação. A curiosidade se fez em ação, com liberdade para questionar, perguntar e refletir. 

Em alguns momentos, a pergunta despertou a imaginação e vice-versa. A imaginação se 

“artesanou” juntamente com o real. Entre a pergunta e a imaginação espontâneas das crianças 

estas produziram experiências autônomas.  

 As crianças fizeram muitas perguntas: “O Vitoriano Veloso mora em São João 

agora?”; “Você faz água de madeira?”; “Oh, tia, onde tá a China?”; “Ele trabalha no 

Gritador?”; “Ela por acaso faz tartaruga?”; “Alguém veio mergulhar na cachoeira?”; “Você 

casou? Tem anelzinho?”; “Dá para fazer luz?”; “Como assim, você prendeu ele aí?”; “Você 

sabe onde eu vou pescar?”; “Solta dor de pipa. Dor de pipa?”; “Quem vai pegar a ficha 

dele?”; “E agora quem que é?”; “Elas fizeram a mesma palavra?”; “A de baixo ou a de 

cima?”. As perguntas, os “por ques”, o “se” são próprias da identidade infantil, ou seja, são 

exercícios de “ser” criança, como nos inquieta a refletir, liricamente, Manoel de Barros (2010, 

p. 469):  

 

No aeroporto o menino perguntou: 

– E se o avião tropicar num passarinho? 

O pai ficou torto e não respondeu. 

O menino perguntou de novo: 

– E se o avião tropicar num passarinho triste? 

A mãe teve ternuras e pensou: 

Será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? 

Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? 

Ao sair do sufoco o pai refletiu: 

Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. 

E ficou sendo. 

 

Desse modo, as perguntas surgem da curiosidade e produzem conhecimento, assim 

sendo, toda curiosidade é uma pergunta (FREIRE e FAUNDEZ, 1985). Dessa forma, Freire 

compreendia a curiosidade como uma “dimensão ontológica, vinculada à práxis do sujeito”. 

Por isso, a pergunta é indispensável ao ato educativo como qualidade de codificação da 

realidade e um desafio ambientada pela liberdade e pela criatividade dentro da situação 

gnosiológica (ALMEIDA e STRECK, 2010).  

Contudo possamos pensar que as perguntas feitas pelas crianças demarcam sua 

curiosidade dócil, passiva, ingênua, desarmada, conformada. O mais importante não é castrar 

esta postura das crianças e sim estimulá-la para que a curiosidade, e, consequentemente, para 

que a pergunta se criticizem, e então, as crianças possam tomar distância do que as 
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despertaram e possam se “aproximar” com gosto e ímpeto pelo que buscam (FREIRE, 

1997b). Lembra-nos Freire (1996, p. 15) que “a superação e não a ruptura se dá na medida em 

que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser 

curiosidade, se criticiza”.  Assim, sem ruptura, mas através da superação da ingenuidade as 

crianças estarão desenvolvendo sua curiosidade epistemológica.  

 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de 

algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como 

sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Não 

haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente 

impacientes diante do mundo [...] (FREIRE, 1996, p. 15).  

 

Por isso, acredito que a pergunta foi essencial para o ensino-aprendizagem dos 

Círculos, pois as crianças demonstraram interesse em aprender, em construir seu 

conhecimento, não ficaram estáticas, fizeram muitas perguntas. Freire (1996, p.13) revela que 

“quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói e 

desenvolve” o que ele chama de “curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o 

conhecimento cabal do objeto”.  

As crianças perguntaram para tentar compreender o que estava no seu entorno, 

levando-as produzir saberes e conhecimentos. As perguntas inquietavam parte de sua 

curiosidade ingênua, e as levavam a aproximar, a compreender dadas situações e não apenas 

armazenarem aquilo de forma mecanicista em suas memórias. Tais perguntas ofertavam 

muitos sentidos concretos para suas aprendizagens e saberes, desvelando o que elas já traziam 

de suas leituras de mundo, permitindo uma percepção além daquela inicial, o que as levavam 

a aproximarem-se de uma curiosidade epistemológica. 

 Desse modo, em meio ao diálogo com as crianças, do tema gerador “Ser Mineiro”, 

sobre a origem do nome de nosso estado, após Pietro dizer que era Minas Gerais “por causa 

do ouro”, a pergunta simples feita por Clara envolveu outras crianças, para que, juntas, 

pudessem se mover pela busca da pergunta inquietante:  

 

Clara: Acabou o ouro? 

Pietro: Não! 

Pesquisadora: Acabou o ouro de Minas Gerais? Quem acha que acabou? 

Algumas crianças: Eu não! 

Maria: Eu sim! 

Pesquisadora: Quem acha que não acabou? 

Muitas: Eu! 

Pesquisadora: Mas será que tem muito ouro ainda? Onde será que tem? 

Iago: Debaixo da terra! 

Pietro: Debaixo da terra, é mesmo! Mas se fizer assim (inaudível). 

Brisa: Eu adoro cavar! 

Pietro: Eu também! 
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Luan: Eu já vi assim! Ele já achou o ouro, aí ele cava, cava, cava muito e, aí, vira 

uma lagoa! 

Pesquisadora: Isso porque debaixo da terra tem água! Aí quando a gente cava, 

cava, cava, pode encontrar água! 

Clara: Mas a gente não encontra ouro mais não? 

Pesquisadora: Hoje encontra ouro, mas não encontra muito ouro mais! 

Luan: Por quê? 

Pesquisadora: Sabe por quê? Porque bem antes, na época em que o Vitoriano 

Veloso nasceu, é muito tempo atrás, tem muito tempo! Nessa época tinha muito 

ouro! Trabalhavam muitas pessoas para cavar, os escravos! Mas não era só 

cavando terra que eles achavam ouro! Sabe como também eles achavam ouro? 

Vocês sabem? 

Crianças: Não! 

Pesquisadora: Nos rios... eles... 

Pietro: Já sei!  

Pesquisadora: Vocês já viram? 

Pietro: Deixa falar alguma coisa! Nós pega uns prato e fica assim peneirando até 

achar o ouro! 

Pesquisadora: Isso mesmo Pietro! Eram os escravos que faziam isso! 

Luan: A gente cava, cava, cava, cava, aí acha o ouro, aí caí chuva dentro e vira 

uma lagoa! (Primeira etapa do tema gerador ―Ser Mineiro‖). 

 

É possível perceber no diálogo iniciado pela curiosidade de Clara que a sua busca, que 

se tornou também a de seus pares, não se mostrou vazia, sem reflexão. O movimento de Luan 

e Pietro enunciarem seus saberes proporcionou sentidos para que as crianças pudessem 

germinar um conhecimento autêntico. Bakhtin (2011, p. 297) nos diz que “cada enunciado é 

pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da 

esfera de comunicação discursiva”. A pergunta de Clara despertou ecos e ressonâncias nas 

crianças para a curiosidade no sentido de produzirem conhecimento e não apenas 

mecanicamente armazenarem em suas memórias (FREIRE, 2015).  

A curiosidade sobre o ouro cresceu entre as crianças. A pergunta se o ouro acabou 

partiu de Clara e despertou o interesse das demais crianças para a forma de encontrá-lo. Nesta 

interação dialógica, as crianças manifestaram suas opiniões sustentadas por algo que já 

vivenciaram. Bakhtin (2011, p. 297) explica que cada enunciado “é pleno de variadas atitudes 

responsivas”, por isso deve ser visto como uma resposta a outros enunciados precedentes. 

Nessa perspectiva, Freire, em diálogo com Sérgio Guimarães (2011), afirma que a curiosidade 

individual deve ser estimulada em nível de grupo: “o convite à assunção da curiosidade na 

busca da leitura do real, do concreto, deve ser um convite [...] ao grupo de estudantes, de 

crianças” (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 72). 

A imaginação também permitiu o movimento de abraçar outras crianças, tendo sido 

estimulada ao nível do grupo. Ao apresentar algumas imagens e músicas sobre o Brasil, no 

tema gerador “Ser Brasileiro”, as crianças se envolveram com a imagem de uma tartaruga. 

Brisa disse que havia visto o animal pela televisão, Breno em um zoológico e Isadora afirmou 
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que, acompanhada de seu pai já viu no fundo do mar “uma bem fofinha”. Foi neste momento 

que Antônio entrou no diálogo e fabulou uma aventura com tartarugas: 

 

Antônio: Outro dia, eu fui para roça com meu pai, eu fui pular lá no lago, você 

tinha que ver, um tantão de tartaruga me pegou. 

Pesquisadora: Você ficou com medo? (Antônio nega com a cabeça). E o que você 

fez com esse monte de tartaruga que te pegou? 

Antônio: Eu bati nelas! 

Pesquisadora: Mas não pode bater nas tartarugas não! 

Brisa: Elas morde. 

Pesquisadora: Ela te mordeu? (Antônio nega com a cabeça) Não! E como você fez 

para sair do lago cheio de tartarugas? 

Antônio: Facinho, eu dava um tapa assim oh! (Antônio faz um gesto como se 

golpeasse uma tartaruga) 

Pesquisadora: Aí você conseguiu sair do lago? (Antônio afirma com a cabeça) 

Então entendi!  

Brisa: Graças a Deus! (Primeira etapa do tema gerador ―Ser Brasileiro‖). 

  

 Antônio não recordava uma experiência passada, criava. Sua luta com as tartarugas 

tentou ir de encontro com o que Isadora pensa sobre o animal. Aqui, a palavra tartaruga se fez 

arena nos diferentes sentidos propostos pelas crianças (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992). 

Estaria Antônio criticando o pensar de sua colega? Brisa compartilha do mesmo sentimento 

que Antônio, para ela a tartaruga morde, logo não tem nada de “fofinha”. O menino desejava 

mostrar que as tartarugas são animais perigosos? Teriam eles, Antônio e Brisa, medo de 

tartarugas? Queria, Antônio, mostrar sua valentia em golpear esses animais? Antônio 

reelaborava criativamente algum episódio de algum desenho animado, como, por exemplo, 

“Tartarugas Ninja”, em que ele seria o personagem principal? Não trago respostas para as 

perguntas, mas estas me fazem refletir que a atividade imaginativa de Antônio demonstrava 

sua leitura do mundo, sua interpretação e representação do real.  

 

[...] a criança, ao inventar uma história, retira os elementos de sua fabulação de 

experiências reais vividas anteriormente, mas a combinação desses elementos 

constitui algo novo. A novidade pertence à criança sem que seja mera repetição de 

coisas vistas ou ouvidas. Essa atividade de compor e combinar o antigo com o novo 

[...] é a base da atividade criadora no homem (JOBIM e SOUZA, 2012, p. 148).  

 

 A imaginação tem papel fundamental na constituição do conhecimento, é um 

mecanismo básico de construção de significados e sentidos, que permite explorar o novo, 

inventar, criar possibilidades para além do concreto e imediato (GOUVÊA, 2011). 

 Como a imaginação é a base para a criatividade e para o próprio conhecimento – algo 

comum a todos nós, contudo mais expressiva na infância – sempre permeou os Círculos de 

“Artesanar”, como também foi destaque na entrevista dialógica com Luan: 

 

Luan: Sabe o que eu vou fazer domingo? 

Pesquisadora: O que? 
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Luan: Eu vou fazer o dia dos palhacios, porque eu vou virar palhacio.  

Pesquisadora: Onde você vai virar palhaço? 

Luan: Eu vou comprar a roupa aí eu vou virar um palhacio. 

Pesquisadora: Onde você vai vestir de palhaço? 

Luan: É lá no show! 

Pesquisadora: Show de que? 

Luan: Sow de palhacio. 

Pesquisadora: Onde vai ser esse show de palhaço? 

Luan: Lá em Prados. 

Pesquisadora: Que legal. Eu quero ver, você me convida?  

Luan: Tá bom. Eu ia ver sabe o que? É o motoqueiro fantasma. 

Pesquisadora: Você não tem medo do motoqueiro fantasma não? 

Luan: E nadar com as cobras. Eu ia... mas agora eu não vou. 

Pesquisadora: Por quê? 

Luan: Era na esc... era perto de uma prefeitura... era uma cartinha do meu irmão 

que apareceu o homem de ferro. Ia ter cachorro (Entrevista dialógica com Luan). 

 

Após a entrevista, quando já estava em casa, soube que à noite, no centro de Prados, 

aconteceria uma única apresentação circense com cobras, motoqueiro fantasma, etc. A 

imaginação de Luan estava calcada no real. Ele mesmo nos dá indício disso ao referir-se à 

“cartinha” do irmão que, provavelmente seria um folder de propaganda do tal circo. Acredito 

que o desejo “frustrado” em presenciar tal apresentação despertou o menino para libertar suas 

fantasias e se colocar dentro das atrações anunciadas.  

O diálogo com Luan deixa claro o que Jobim e Souza (2012, p. 149) destaca a respeito 

da imaginação das crianças: 

 

Se é no real que a criança procura os elementos constitutivos de sua imaginação, 

suas histórias, embora fantasias, não deixam de ser expressão de uma realidade 

possível. A imaginação da criança trabalha subvertendo a ordem estabelecida pois, 

impulsionada pelo desejo e pela paixão, ela está sempre pronta para mostrar um 

outra possibilidade de apreensão das coisas do mundo e da vida. 

 

Interessante observar que o entorno das crianças, o real, vai despertando a 

espontaneidade das mesmas para o que é diferente, incentivando sua capacidade de perguntar, 

e consequentemente, sua curiosidade e sua imaginação. Nesse sentido, Freire argumenta que o 

apoio ao desenvolvimento da criticidade e da curiosidade requerem “respeito e estímulo 

também à espontaneidade da criança”, pois “se a espontaneidade do educando é reprimida, a 

sua criatividade é sacrificada” (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 72).  

Dessa forma, minha postura como mediadora-pesquisadora era a de fazer uma escuta-

ativa das crianças, permitindo que suas perguntas e inventividades voassem cada vez mais 

alto. Freire, convencido em sua prática, afirma que “não é possível criar a disciplina 

intelectual castrando a imaginação, castrando a espontaneidade, castrando a expressividade da 

criança – de si mesma e do mundo que a cerca” (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 73).  
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Para não cortar as “asas” das crianças, muitas vezes eu me envolvia em suas 

inquietações e fabulações, assumindo uma postura de “meninizar-me” (FREIRE, 2015, p. 36), 

instigando as mesmas a voarem sempre mais alto. Com este intuito apresento o diálogo a 

seguir, o qual aconteceu em meio à conversa sobre quem estávamos sendo, no primeiro tema 

gerador, quando eu dizia que nós somos de uma mesma família: a dos seres humanos. 

 

Micael: Se uma pessoa humano virar bicho?  

Pesquisadora: Será que isso tem jeito de acontecer? Você já viu isso acontecer? 

Micael: Já... Num.... Na televisão! 

Pesquisadora: Na televisão! E de verdade você já viu? 

Crianças: Não! 

Micael: Eu já! 

Breno: Já... 

Pesquisadora: Então, vamos pensar se a gente já viu! 

Micael: Eu vou virar bicho... 

Pesquisadora: Que bicho você vai virar? 

Micael: Uma tartaruga grande. 

Pesquisadora: Você gosta de tartaruga? (Micael afirma com a cabeça). 

Micael: Gigante... 

Pietro: Eu vou virar um dinossauro... 

Júlia: E eu vou virar uma sereia. 

Clara: Eu também. 

Outras meninas: Eu também! 

Breno: Eu vou virar uma cobra. 

Pesquisadora: E eu vou virar uma borboleta!(As crianças começaram a falar ao 

mesmo tempo)(Terceira etapa do tema gerador ―Quem estou sendo?‖). 

 

A pergunta inquietante de Micael, para a qual não obtivemos uma “resposta”, 

descortinou desejos das crianças, e consequentemente deve ter aguçado ainda mais a 

curiosidade infantil, permitindo que meninos e meninas criassem outra possibilidade para 

quem eles estão sendo. Em perspectiva bakhtiniana, Geraldi (2010b, p. 287), nos leva a 

refletir que todo sujeito é respondente. Para o autor, “toda a ação do sujeito é sempre uma 

resposta a uma compreensão de outra ação e que provocará, por seu turno, novamente uma 

resposta baseada numa compreensão que sobre ela for construída pelo outro (que pode ser eu 

mesmo em distinto momento [...])”. Em outras palavras, a pergunta desencadeadora deste 

diálogo revelou sua responsividade ainda que não tenha adquirido uma nítida expressão 

externa, manifestou-se na tonalidade do sentido (BAKHTIN, 2011). Através da curiosidade 

de um menino, todos puderam se imaginar como outro ser que não fosse uma “pessoa 

humano”. O diálogo deixa transparecer características do corpo grotesco apresentado pela 

carnavalização de Bakthin (2013), pois ao almejar se perpassarem por um bicho, as crianças 

demonstram-se abertas ao avesso, às permutações. As palavras nesse diálogo criam sentidos 

outros para que as crianças (re)formulem a vida real. O desejo em se tornar um bicho, como 
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uma tartaruga, um dinossauro, uma sereia e uma cobra, revela a autonomia infantil criadora 

para subverter o sentido de si na existência e mostrar que querem ser mais.  

No tema gerador “Ser Mineiro”, houve um diálogo bastante surpreendente. Este foi 

desencadeado por Brisa quando falávamos sobre a época em que vivia o Aleijadinho. É um 

diálogo que revela um momento particularmente espontâneo das leituras do mundo das 

crianças: 

 

Brisa: Existia zumbi lá? 

Pietro: Zumbi.... haha! 

Pesquisadora: Zumbi?  

(risos) 

Pesquisadora: O que é Zumbi? 

Pietro: Opa! Eu sei! 

Brisa: É um moço que come célebro! 

Pesquisadora: Você acha que existe? 

Clara: Eu sei! 

Pietro: Não! Não! 

Pesquisadora: Não existe zumbi! 

Brisa: Existe nos meus joguinhos! (Primeira etapa do tema gerador ―Ser Mineiro‖). 

 

Confesso que cheguei a pensar que Brisa me questionava sobre o Zumbi dos Palmares. 

Jamais imaginaria que ela se referia aos personagens mortos-vivos. Por que Brisa gostaria de 

saber se os zumbis existiam na época do Aleijadinho? Por que os zumbis agradavam tanto à 

menina? Fiquei mais assustada ainda quando ela disse que zumbi “come célebro”. Seria este o 

motivo que atraía a atenção de Brisa para os zumbis? Não somente eu como também Pietro 

afirmamos que tais seres não existiam, todavia, Brisa, com segurança, garantiu que existia em 

seus joguinhos. Posteriormente, a menina disse que brincava com os tais zumbis no celular de 

sua mãe. Então como convencê-la de que não existem? Tentar convencê-la da não existência 

destes seres seria uma atitude correta? Tal joguinho assume-se como uma atividade real para 

menina, pois o brincar se reveste de seriedade, é uma atividade autônoma e que surge de um 

desejo espontâneo da criança, conforme afirma Guimarães (2016). Desse modo, em sua 

espontaneidade, Brisa dá ao personagem de sua brincadeira um sentido real e que lhe 

proporciona prazer, afinal em outros momentos a menina sempre trazia os zumbis para seus 

diálogos, até mesmo desejando ser um quando crescer! Assim, podemos atribuir ao desejo da 

menina características, também, da carnavalização bakhtiniana, por ser uma forma de realçar 

sentidos transgressores (BAKHTIN, 2013).  Brincar com os zumbis era tão significativo para 

Brisa que se tornou aparato fundamental para o seu “ser” criança.  

Por meio de voos altos entre as perguntas e a imaginação das crianças, 

compreendemos, mesmo que em parte, a necessidade das mesmas para expressarem e 

entenderem o mundo em que estão inseridas. Penso que, quando estamos curiosos, estamos 
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interessados em desvelar algo. Logo, buscar compreender algo que está nos aguçando faz 

gerar perguntas. Pergunta e curiosidade foram dois elementos que não se desgrudaram pelos 

Círculos de “Artesanar”. Tanto uma pergunta fez aguçar a curiosidade das crianças, quanto a 

curiosidade das mesmas produziu perguntas. 

Por isso, as crianças precisaram sair de si, em uma procura impacientemente paciente, 

metódica e não acomodada. Desse modo, se vai realmente tirando o véu das coisas, e esta 

postura “é absolutamente indispensável ao sujeito que conhece e ao sujeito que quer conhecer, 

ou que conhece o que se conhece e que quer criar o que ainda não se conhece” (FREIRE e 

GUIMARÃES, 2011, p. 103).   

E isso presenciei acontecendo no cotidiano dos movimentos infantis por entre a 

linguagem viva das próprias crianças. Nada melhor que as ações, perguntas, imaginações e 

palavras das crianças para nos envolver com a (re)leitura do mundo que se manifesta pela 

criatividade e pela curiosidade epistemológica, como voos cada vez mais altos e que podem 

possibilitar o “artesanar” sentidos sobre si.  

 

5.1.3 Tonalidades emotivo-volitivas do ―ser‖ criança  

 

Interagindo com outro e com o corpo, por entre perguntas e imaginação, a explosão 

das tonalidades emotivo-volitivas infantis complementou o “artesanar” de sentidos do “ser 

criança” e de sua Cultura. A atitude infantil, nos fala Guimarães (2016, p. 181), “é permeada 

por alguns processos, os quais interferem diretamente nas vivências e na construção da 

individualidade da criança”.  

Os Círculos de “Artesanar” desvelaram muitas interações emotivo-volitivas. Os 

sentimentos explodiam constantemente. “Ad-miração”, amorosidade, choro, alegria, 

afetividade foram algumas formas das crianças explodirem seus sentimentos, seus quefazeres, 

suas leituras de mundo, expressando que são “seres agentivos” (GERALDI, 2010b). Os 

sentimentos que, juntamente com emoções e desejos, caracterizam o ser criança, no contato 

consigo e com o outro, e desvelaram uma das múltiplas formas das crianças manifestarem-se 

no e com o mundo pela busca de si e do conhecimento. Assim, podemos apontar que os 

sentimentos se constituem como asas outras que voam para a construção da autonomia, dos 

saberes e das Culturas infantis. 
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Figura 38 - Pietro “ad-mirando” fotografias antigas do Bichinho 

  
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Pietro tem em suas mãos duas fotografias antigas da comunidade do Bichinho e as 

“ad-mira”. Para Freire (1981), “ad-mirar” é olhar de dentro, para voltar a olhar o todo, ou seja, 

é um ir e voltar que se implicam mutuamente. Observamos a expressão facial de Pietro. Esta 

aconteceu de forma espontânea revelando sua autenticidade. O que estaria sentindo o menino? 

O que as fotografias despertavam em Pietro? Essas e outras fotografias haviam sido levadas 

por Dona Teresa, na primeira etapa do tema gerador “Ser do Bichinho” para que as crianças 

observassem como era a comunidade e a escola. Muitas crianças ficaram surpreendidas por 

identificarem seus pais dentre os alunos de Dona Teresa. As fotografias serviam às crianças 

para descortinarem sentidos sobre “Ser do Bichinho”. 

A forma com que Pietro olhava para as fotografias nos leva a compreender que o 

menino dirigia o olhar para esses objetos em busca de conhecimentos ao passo que tomava 

distância dos mesmos. Ao “ad-mirar” as fotografias, Pietro pretendia entender como era sua 

comunidade para melhor lê-la atualmente e ser capaz de construir novos sentidos, criticar, 

optar e se conhecer como um ser do Bichinho. É o que Freire nos explica: 

 

Ad-mirar implica pôr-se em face do “não-eu”, curiosamente, para compreendê-lo. 

Por isto, não há ato de conhecimento sem admiração do objeto a ser conhecido. Mas 

se o ato de conhecer é um processo – não há conhecimento acabado – ao buscar 

conhecer ad-miramos não apenas a objeto, mas também a nossa ad-miração anterior 

do mesmo objeto (FREIRE, 1981, p. 43). 

 

 Nessa perspectiva, o diálogo que se segue aconteceu no terceiro tema gerador “Ser 

Mineiro”, depois que questionei se as crianças conheciam algumas cidades que fazem parte de 

nosso estado, e uma delas disse o nome de nossa capital. Tal diálogo desvela outras formas 

com que as crianças “ad-miravam” seu contexto:  

 

Pesquisadora: Vocês sabiam que Belo Horizonte é uma cidade muito importante de 

Minas Gerais? 
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Pietro: Sim! 

Micael: Eu sei! 

Pesquisadora: Vocês sabem por quê? 

Micael: Ouro! 

Breno: Porque tem zoológico! 

(risos) 

Pesquisadora: Que legal! Vocês gostam de ir ao zoológico? 

Algumas crianças: Eu gosto! 

Pesquisadora: Vocês já foram ao zoológico lá em Belo Horizonte? 

Algumas crianças: Eu já! 

Breno: Eu fui lá, vi o macaco, com minha tia! 

Pesquisadora: Que legal! Lá tem zoológico, mas lá é uma cidade muito importante 

porque chamamos de capital. Lá é a capital, é a cidade mais importante! 

Micael: Perigosa! 

Pesquisadora: Também é muito perigosa! Por que é muito perigosa? 

Clara: Porque é cidade? 

Pesquisadora: Porque é uma cidade muito... 

Algumas crianças: Grande! 

Brisa: Tem muito carro!  

(Crianças falam ao mesmo tempo). 

Micael: Minas Gerais é mais bão  do mundo! (Primeira etapa do tema gerador ―Ser 

Mineiro‖).  

 

 Eu queria desafiar as crianças a compreenderem a importância da cidade de Belo 

Horizonte e instigar suas leituras do mundo. As palavras das crianças permeadas por 

espontaneidade descortinaram sentidos que envolveram lazer, medo e prazer. Breno, Micael, 

Clara e Brisa aproximaram-se curiosamente de Belo Horizonte para compreendê-la, descobri-

la, desocultá-la. Escobar (2010) nos diz que ao querer conhecer “ad-miramos”. Dessa forma, 

as crianças envolvidas neste diálogo partiram do conhecimento que Breno tinha de Belo 

Horizonte e descortinaram outras leituras. Possuir um zoológico já era algo muito importante 

para Breno. Por isso a importância do diálogo, frisa Escobar (2010), para que os homens e as 

mulheres [aqui digo, e as crianças] possam desenvolver-se como sujeitos pensantes, 

assumindo como seus o processo de conhecimento que servirá para compreender a realidade. 

Assim, instiguei as crianças em sua busca pelo conhecimento ao dizer que Belo Horizonte era 

a capital de Minas Gerais. Isso levou as crianças a dizerem que a cidade era perigosa, grande e 

com muitos carros. Micael já ouvira dizer sobre os perigos da capital? A fala de Micael fez 

Clara perceber que era perigosa porque era uma cidade, já que moram em uma comunidade 

tranquila ou Belo Horizonte era importante por ser uma cidade? Ter muitos carros traz medo à 

Brisa? 

Infelizmente não foi possível compreender o que mais as crianças disseram sobre Belo 

Horizonte, pois todas falaram ao mesmo tempo. Foi um verdadeiro alvoroço. Isso também 

caracteriza o “ser” criança e a Cultura infantil: querer falar todas ao mesmo tempo. Mas foi 

possível perceber que as crianças ao “ad-mirar” o que estava posto realizaram com 

autenticidade infantil uma análise crítica permitindo que não só as participantes do diálogo 
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construíssem seu conhecimento, mas todas que ali estavam presentes. As crianças construíram 

coletivamente novas leituras de mundo. Então, após o burburinho que tomou a sala de aula, 

Micael chegou à conclusão que, mesmo tendo muitos problemas, “Minas Gerais é mais bão 

do mundo”. A frase enunciada pelo menino desvela que é bom viver por essas terras das 

Gerais [realmente é muito bom] e toda a sua espontaneidade e afetividade de compreender-se 

como um ser mineiro.  

As crianças construíram sentidos também envoltos de alegria e de amorosidade. São 

sentimentos que envolveram o corpo inteiro, a corporalidade emotivo-volitiva. Freitas (2013, 

p. 103) afirma, em perspectiva bakhtiniana, que “o amor é visto como o único que é capaz de 

ser esteticamente produtivo, pois o desamor empobrece e decompõe seu objeto”. A alegria faz 

parte da natureza humana, de seu constante vir a ser, contudo não se trata de euforia pela 

euforia. Paulo Freire carregou consigo a alegria como uma luta, como uma perspectiva de 

futuro, de vida e de ser (REDIN, 2010). Assim, percebemos o afeto como compromisso com 

o outro. Esse compromisso é a amorosidade, que por sua vez é diálogo, é vida (FREIRE, 

1987), e também é produção estética (BAKHTIN, 2012), e consequentemente, “artesana” um 

processo de Alfabetização Emancipadora. 

 

Figura 39 - Bilhete de Lorena 

 
Fonte: pesquisadora 

 

Como uma demonstração de amorosidade, de afeto comprometido, nos primeiros 

Círculos de “Artesanar”, Lorena escreveu e desenhou seus sentimentos. Voantes sentidos que 

ressoavam na menina e agora ressoam em mim. Era preciso bater asas, permitir que tais 

sentidos fossem externados. A pequena folha reciclada de um bloquinho foi o trampolim dos 

sentimentos. O sombreado de letras que foram apagadas para que ocupassem “letras corretas” 
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pode ser traduzido como um “artesanar” que se fez responsável em Lorena. Amorosidade 

partilhada entre sujeito e pesquisadora. Isso me permite compreender o compromisso, o 

respeito, o acolhimento, a coragem que interagem mutuamente. O simples papel se fez 

instrumento dialógico, demonstrando o amor profundo ao mundo e aos homens, tão caro a 

Paulo Freire. Lorena, com sua amorosidade, (com)partilhou autonomia. 

 

A autonomia tem seu solo na integração afetiva de um grupo, de um círculo de 

cultura, na vivência concreta do amor, da afetividade, do cuidado, da proteção e da 

nutrição do ser de cada um na troca dialogada, na solidariedade, no amor 

incondicional [...]. Não há pensamento crítico e ético sem mobilização sensível e 

emocionada diante do outro na sua condição histórica (DALLA VECCHIA, 2010, p. 

27). 

 

Desse modo, a movimentação sensível traduz a afetividade com o outro, como um 

compromisso, uma responsabilidade e um ato de coragem. Isso pode ser percebido nos 

diálogos, nos gestos e na corporalidade das crianças. Há uma alegria de ser e de (con)viver. 

Percebemos a afetividade infantil recheada de vida e com rigor criativo comprometido com 

seu ser criança, com sua gentidade, com sua Alfabetização Emancipadora. 

O próximo diálogo demonstra os sentimentos construídos pelas crianças sobre o que 

viam e ouviam no vídeo disparador de sentidos sobre “Ser Mineiro”. Sentimentos reveladores 

de seus sentidos próprios como se estivessem dentro do que viram e ouviram. Um misto de 

sensações que envolvem o real, ofertando suas emoções, seus desejos, seus afetos, ou seja, é 

um sentir a realidade pensando sobre este sentir.  

 

Clara: Eu senti eu nadando na cachoeira! 

Pesquisadora: Você sentiu que estava nadando naquela cachoeira! 

Júlia: A Brisa tava chorando! 

Pesquisadora: Brisa? 

Brisa: A Júlia falou! 

Júlia: A Brisa tava chorando na hora da música! 

Pesquisadora: Por que você estava chorando na hora da música, Brisa? 

Brisa: Fiquei emocionada! 

Pesquisadora: Você gostou, achou bonito e deu vontade de chorar? 

Júlia: Eu chorei só um pouquinho! 

Pesquisadora: Você chorou de tristeza? (Brisa move a cabeça em sinal de negação) 

De quê? De emoção? (Brisa afirma movendo a cabeça) Hum!  

Iago: Eu senti que eu tava jogando bola. 

Pietro: Eu também senti que tava jogando bola! 

Pesquisadora: Onde vocês estavam jogando bola? 

Iago e Pietro: No Mineirão! 

Pietro: Eu senti que eu ganhei a copa do Mineirão! 

Luan: Eu senti que eu tava andando de bicicleta!  

Pesquisadora: É mesmo? Naquela montanha? Você já andou de bicicleta na 

montanha? 

Luan: Eu não! 

Pietro: Eu já! 

Pesquisadora: Alguém já andou de Bicicleta na montanha? 

Antônio: Eu já! 
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Iago: Eu já! 

Pesquisadora: Mas não é perigoso? A montanha não é alta? 

Crianças: É. 

Pietro: Só que eu andei reduzindo a velocidade.  

Luan: Eu já subi na montanha! 

Pesquisadora: Como é que foi Luan?  

Luan: Bem! 

Pesquisadora: Você gostou? 

Antônio: Oh, tia, lá na obra do meu pai tem uma montanha aí, às vezes, eu e meu 

pai escala lá! 

Pesquisadora: Você escala a montanha! E como você escala a montanha? 

Antônio: Facinho! Meu pai escala primeiro, aí depois meu pai me dá a mão e eu 

escalo com ele! 

Pesquisadora: Entendi! Alguém mais quer falar alguma coisa dos vídeos, das 

músicas, das coisas de Minas Gerais?  

Maria: Eu achei que eu tava brincando com a Clara, a Júlia e Brisa no trem! 

Pesquisadora: No trem! Legal demais o trem! Fala, Brisa! 

Brisa: Eu pensei que eu, a Maria, a Clara, a Lorena e a Júlia tava jogando futebol! 

Pietro: Quê? Então, vocês perdeu, porque eu ganhei a copa do Mineirão! (Terceira 

etapa tema gerador ―Ser Mineiro‖). 

 

As imagens e os sons do vídeo despertaram múltiplas emoções aflorando o criar e o 

imaginar e formulando sentidos afetivos. A música que traz lágrimas de emoção, as imagens 

que descortinam sentidos entre o real e o faz de conta demarcam a autonomia das crianças que 

deixam inscritas suas leituras de mundo. 

 A autonomia e a espontaneidade das crianças são construídas através de seus desejos, 

seus sentimentos e o que lhes proporcionam prazer. Então, visam produzir sentidos para si 

através de outra criança ou adulto, objetos, seres inanimados, e também animais.  

 

Maria: Eu gostei do golfinho e da... e do... e da onça e do barco. 

Pesquisadora: Então, você gostou disso tudo, e o que é ser brasileiro para você? 

Ser brasileira? 

Maria: Correr mais que a onça! 

Pietro: Meu pai! 

Pesquisadora: Por quê?  

Maria: (inaudível) 

Pietro: Só se for uma flecha!(Primeira etapa do Tema Gerador ―Ser Brasileiro‖). 

 

É assim, que Maria se expressa, ao expor o que havia lhe chamado mais atenção nos 

vídeos disparadores de sentido do tema gerador “Ser Brasileiro”. A menina queria para si a 

velocidade de uma onça. Isso surpreendeu seu colega Pietro que considerou não ser possível, 

pois a menina teria então que ser uma flecha. Por que Maria gostaria de correr mais que a 

onça? Em suas brincadeiras ela não conseguia um bom desempenho para correr? Ou conhecia 

algum brasileiro de sucesso em corridas e por isso gostaria de ser semelhante a este? O desejo 

de Maria a permite construir o próprio perfil com autonomia, pois é um processo para o 

amadurecimento de si, é um processo de vir a ser (FREIRE, 1996). 
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 O jeito das crianças construírem a si, suas histórias e Culturas, está molhado por 

autenticidade, entre atitudes que surpreendem das mais diversas maneiras. Por entre as 

explosões de sentimentos as crianças revelam suas leituras de mundo anunciado infinitas 

possibilidades que nós, adultos, nem poderíamos imaginar.  

Podemos visualizar as tonalidades emotivo-volitivas das leituras de mundo das 

crianças, no longo diálogo protagonizado por Pietro, no último tema gerador: 

 

Pesquisadora: Agora vamos ouvir o Pietro. Pietro estou super curiosa para saber o 

que você vai ser quando crescer! 

Pietro: Ator dramático. 

Pesquisadora: Que legal isso! 

Pietro: Youtuber, exército. 

Pesquisadora: Não entendi. 

Pietro: Vou ser do exército, ator dramático e Youtuber. 

Pesquisadora: O que é isso? 

Pietro: Youtuber é gente que faz vídeo! 

Pesquisadora: Youtuber! 

Professora Gabriela: Ator dramático eu nem desconfiei, Pietro, sabia que você ia 

ser ator! Dramático, então, nem imaginei! 

Pesquisadora: Por que você quer ser ator dramático, Pietro? 

Pietro: Claro, eu sou dramático o tempo todo na minha casa! 

(risos) 

Pesquisadora: E o que você faz de dramático lá na sua casa, Pietro? Me conta 

alguma coisa que é dramático lá na sua casa. 

Pietro: O que é dramático? Sabe o que é dramático? 

Júlia: Você. 

(risos) 

Pietro: Ninguém vai descobrir. Eu fico muito, mil e dezoito dramático.  

Pesquisadora: O que você faz que é dramático? 

Pietro: Vai ficar curioso  dessa. 

(risos) 

Pesquisadora: Você falou também que quer ser youtuber. Por que você quer ser 

youtuber? 

Pietro: Quero chegar até cento mil likes. 

Pesquisadora: O que é cento mil likes Pietro? 

Pietro: Uai, um monte de pessoas que gostou dos meus vídeos. 

Pesquisadora: E o que você vai fazer nesses vídeos? 

Pietro: Mas eu vou ser youtuber de minicraft. 

Pesquisadora: Minicraft, o que é isso? 

Pietro: É um jogo de celular. 

Professora Gabriela: Tá na moda agora, Fran! 

Pesquisadora: E o que faz? 

Pietro: Que que nós faz? Dá pra fazer casa, dá para fazer espada e um monte de 

coisa. 

Pesquisadora: Ah, legal! Aí você vai mostrar os vídeos disso no youtube? 

Pietro: Anham. E também vai ter uma versão de minicraft rock in vídeo. 

Pesquisadora: Nossa, entendi tudo. Legal. Eu vou curtir você lá. Eu vou dar um 

like.  

Pietro: Mas minha entrada vai ser assim: E fala garoto, é o Pietro na área.  

(risos) 

Pesquisadora: Já curti. Já dei like lá. 

(risos) 

Pietro: Dramático in vídeo. 

(risos) 

Clara: To com dor de barriga de tanto rir. 

Pietro: Mais uma coisa. 
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Pesquisadora: Então fala. 

Pietro: Polícia militar. 

Pesquisadora: Nossa isso tudo!  

Pietro: Eu vou gravar os vídeos de tudo disso. Uma vez ator dramático, outra 

polícia militar e outra exército.  

Pesquisadora: Aí você vai postar os vídeos disso tudo lá no youtube para gente 

assistir e dá os likes? 

Pietro: Você vai vendo e dá o like. Eu vou falar assim: Isso tá muito dramático. 

(risos) 

Professora Gabriela: Vai ficar muito legal Pietro, tenho certeza. 

Pesquisadora: Legal. Quem vai dá um like lá no Pietro? 

Crianças: Eu! 

(Crianças levantam a mão). 

Pietro: Já é um montão de like. 

Pesquisadora: Oh, vai abafar Pietro. 

Pietro: Não sei porque todo mundo fez like para mim. Meus vídeos é muito, muito 

legal. 

Pesquisadora: Quando você colocar os vídeos lá, você me avisa. 

Pietro: Até eu mesmo vou colocar um like lá no meu vídeo (Primeira etapa do tema 

gerador ―O que eu vou ser quando crescer?‖). 

 

 Pietro, durante todo o tempo que vivenciei com as crianças desta pesquisa, sempre se 

mostrou envolvido em explosões de sentimentos. Como o menino sempre dizia alguma coisa 

relacionada ao futebol pensei que ele diria que seria um jogador. Mas não, ele desejou ser um 

ator.  Algum familiar havia dito a Pietro que ele fazia muito drama em casa? A própria 

professora Gabriela revelou que o menino se comportava como um ator. O menino realmente 

me deixou curiosa acerca de seu jeito dramático de ser ao negar nos mostrar um desses 

comportamentos. Dramático? Eu diria também humorista! Além de expor seu lado do drama, 

o que mais realçou em Pietro foi a sagacidade de se expressar com humor. Este foi um dos 

momentos mais divertidos dos Círculos de “Artesanar”. O menino modificava a entoação do 

discurso ao imitar um youtuber. Rimos muito do que e da forma com que Pietro falava, o que 

fez Clara sentir até dor no abdômen. Como se sentia Pietro como um ator dramático? O que 

revela o desejo em alcançar muitos likes? Ser popular? E o desejo em ser também um militar 

seria para expressar qual característica? Todavia, o mais importante desse diálogo é perceber 

a presença dos tons emotivo-volitivos expressos por Pietro através de sua entoação 

expressiva, a qual caracteriza a relação entre palavra e contexto (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

1992). A entoação que o menino dá à sua fala carrega desejos, necessidades, interesses, 

emoções, e expressa sua singularidade e autenticidade. 

Como a entoação confere tons emotivo-volitivos às palavras, percebemos que os 

gestos e os movimentos também são caracterizados por sentimentos, emoções e valores. As 

explosões de espontaneidade e autenticidade das crianças estiveram envolvidas não só por 

aspectos vinculados ao contentamento, ao humor. As tonalidades emotivos-volitivas 

revelaram também o medo, o sentimento de posse, o choro, como podemos observar no trecho 
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referente à etapa de Alfabetização do tema gerador “Quem estou sendo?”, em que Maria não 

aceitava compartilhar fichas silábicas com seus colegas. Nesse momento eu estava ao lado de 

Maria auxiliando Micael a formar palavras: 

 

Pesquisadora: Que pedacinho a gente vai usar?  

(Maria começa a chorar) 

Pesquisadora: Precisa chorar não!  

Micael: Eu não to chorando! 

Professora Gabriela: O que tá acontecendo! Me conta Maria!  

Maria: Eles está pegando minhas fichas! 

Professora Gabriela: O Micael fez alguma coisa? Não precisa chorar por causa 

disso Maria!(Terceira etapa do tema gerador ―Quem estou sendo?‖). 

 

 As crianças estavam reunidas em grupos. Cada grupo recebeu fichas silábicas de três 

palavras geradoras. Algumas fichas ficaram dispostas na carteira de Maria. Então a menina 

pensou que aquelas lhe pertenciam. As crianças do grupo de Maria começaram a formar 

palavras e algumas pegaram algumas fichas da mesa dela. A menina não satisfeita pôs-se a 

chorar, pois não aceitava a atitude dos demais colegas. Maria estava com medo de não 

conseguir formar palavras? Ela tinha medo de ficar sem ficha alguma sobre sua carteira? 

Freire nos diz que é normal sentir medo, pois é uma manifestação de que estamos vivos, por 

isso não devemos esconder nossos temores. Mas, o temer deve ter limites para que não 

sejamos imobilizados (FREIRE e SHOR, 1986). 

Nesse sentido, eu e a professora Gabriela explicamos que as fichas não eram somente 

dela, mas de todos do grupo. Mesmo assim Maria continuou chorando e começou a pegar de 

volta as fichas que outros colegas haviam tirado de sua carteira. Não só o medo, mas, o 

sentimento de posse ressoava na menina. O choro de Maria não era alto, mas gritava um de 

seus jeitos de ser e estar no mundo.  

Outra forma de externar a maneira de ser e estar no mundo esteve presente em Isadora. 

A menina deixou explodir sentimentos vinculados à partilha e à amorosidade nos minutos 

finais do último tema gerador “O que eu vou ser quando crescer?”. Os tons emotivo-volitivos 

puderam ser sentidos através da forma que Isadora se movimentou. A menina não precisou 

usar palavras para compor sua espontaneidade axiológica. 

Eu estava finalizando o trabalho com os Círculos de “Artesanar”, quando Isadora se 

levantou da cadeira aproximou-se de mim e enquanto eu dialogava com as demais crianças, a 

menina me abraçou. Continuei conversando com as crianças, mas minhas mãos acariciavam 

os cabelos da menina. Nosso abraço durou alguns minutos, então Isadora afastou-se de mim e 

abraçou a co-pesquisadora Bruna que estava filmando os acontecimentos do Círculo de 

“Artesanar”. 
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Figura 42 - Crianças apresentando suas esculturas 

de sabão 

 

Figura 41 - Luan mostrando os autorretratos para o 

irmão de Iago 

 

Figura 40 - Isadora indo abraçar a co-pesquisadora 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

A fotografia revela justamente este momento. Isadora colocou as mãos no braço da co-

pesquisadora de modo que não atrapalhasse a filmagem e depois encostou vagarosamente sua 

cabeça no ombro da co-pesquisadora Bruna. O comportamento de Isadora explodiu sua forma 

de compreender minhas palavras finais sobre nossas atividades. Seu movimento constituiu sua 

participação no diálogo como continuação do que eu dizia, num processo ativo e criativo que 

multiplicou a riqueza do que eu havia dito (BAKHTIN, 2011). Seu abraço tinha gosto de 

despedida. 

Mas a despedida mesmo aconteceu no dia da exposição dos Artesanatos. Nesse dia, 

muitos outros sentimentos explodiram das crianças, mas, dentre estes, destaco aqui o prazer e 

o orgulho em apresentar para os familiares seus Artesanatos produzidos durante as atividades 

do Círculo de “Artesanar”.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivos da pesquisadora 
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Luan estava tão empolgado em mostrar suas artes que convidou o irmão de seu colega 

Iago para mostrar qual quadro era seu autorretrato e qual era o do Iago. Sua arte precisava 

encontrar outras pessoas para além de seus familiares. O que teria dito Luan para o irmão do 

colega? Da mesma forma, Clara, Júlia, Maria e Pietro anunciam quais eram suas esculturas. E 

Júlia faz questão que sua prima entenda sua arte. É muito importante para as crianças 

apresentarem suas produções para os outros. As crianças dessas fotografias clamavam por um 

elogio ou por um sorriso. A avalição de seus familiares era pertinente para se sentirem 

especiais. 

A ludicidade, os movimentos, o (re)criar, os desejos, a curiosidade, a imaginação, os 

sonhos, os sentimentos estimulam as crianças a lerem o mundo, a serem gente e agente, a 

serem mais, a terem asas para “artesanar”. Os (bor)dados desta pesquisa destacaram sentidos 

que permitem às crianças autonomia para se inscreverem na e com a existência. Logo, como 

sentidos vibrantes, marcam o jeito de “ser” criança e sua produção cultural.   

 

5.2 Quefazer ético-estético infantil 

  

 Quefazer ético. Quefazer estético. Essas dimensões marcam nossa existência, 

destacam nossos modos de agir e pensar no e com o mundo, em relação com os outros, assim 

também no e com o âmbito educacional. Ética e estética são componentes essenciais de nossa 

humanidade, de nosso constante processo de inacabamento.  

Contudo como separar a eticidade da esteticidade? Quefazer ético e estético? São duas 

dimensões que se encontram na indivisibilidade, dada à dificuldade de encontrar suas 

fronteiras. São concepções difíceis de serem pensadas separadamente. Por isso, na teoria 

bakhtiniana estética e ética são dialogadas através do ato responsável (BAKHITN, 2012), por 

isso a arte está vinculada ao contexto da vida, é arte e responsabilidade (BAKHTIN, 2011). 

Na teoria freiriana a ética também não se desmembra da estética, estão sempre pareadas e de 

mãos dadas na práxis educativa. É decência e boniteza unidas (FREIRE, 1996). Então, não 

seria melhor quefazer ético-estético? 

  Assim, aqui apresento sentidos que permearam os Círculos de “Artesanar”, 

especificamente, a produção dos Artesanatos. O “artesanar” das crianças refletiu e refratou 

atos responsáveis conjugados com boniteza. Dessa forma, as crianças ao se envolverem com 

sua Cultura Popular, através da expressão do Artesanato, revelaram seus quefazeres ético-
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estéticos, ou seja, coadunaram arte e(m)vida, vida e(m)arte, como também, arte e(m) 

Educação, Educação e(m) arte.  

Estas dimensões estimularam o “artesanar” de leituras da palavramundo. Os 

Artesanatos produzidos pelas crianças, em meio ao compartilhamento de ideias, dos diálogos, 

dos gestos, descortinaram muitos sentidos, revelaram seus modos de ser, numa dinâmica de 

suas ações, expressões e transformações, em que suas leituras do mundo foram coloridas 

axiologicamente. Desse modo, os (bor)dados nos levam a compreender que o quefazer ético-

estético infantil é dinâmico, revelando a potencialidade das crianças para construir 

(re)siginificações, sendo agentes sociais, produtoras de Cultura, que escrevem suas histórias e 

se inscrevem no mundo.   

As atividades envolvendo o Artesanato descortinaram muitos sentidos também para a 

professora Gabriela que reconheceu não usufruir das possibilidades que seu próprio entorno 

oferta. Através do trabalho colaborativo que mantivemos, o olhar da professora Gabriela 

alcançou outros horizontes para o trabalho com a arte: 

 

Professora Gabriela: [...] no artesanato eu acho que eu vou passar a me preocupar 

mais em trabalhar a arte mesmo, o artesanato com eles, em vez de ficar só no 

colorido, só no desenho... desenha aí a história do seu livro! Esquecer um pouco, 

deixar eles mais livres para fazer o que sai deles, o que eles sentem (Entrevista 

dialógica com a professora Gabriela). 

 

O posicionamento da professora Gabriela descortinou uma autocrítica de sua práxis 

docente. A fala da professora imprimiu também o seu próprio quefazer ético-estético. A 

professora reconheceu que utilizava a arte apenas como uma atividade fechada e limitada e 

que era pouco explorada em seu agir pedagógico. Reconheceu também que a arte e(m) 

Educação, especificamente, o Artesanato e(m) Educação proporcionou às crianças serem mais 

livres, agirem e se expressarem por si mesmas. Assim, a professora Gabriela caminhou para o 

encontro de uma prática educativa que não seja “alheia à boniteza” (FREIRE, 2015), mas a 

favor do quefazer ético-estético infantil.  

 Então, sem ser alheia a boniteza, em favor do “artesanar” ético-estético esta categoria 

revela que o trabalho com a arte na Educação se faz vigoroso para um processo de 

Alfabetização Emancipadora. Por isso, o diálogo com os sentidos construídos pelas crianças é 

fortalecido em seus quefazeres.    

 

5.2.1 Quefazer em cores 
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As crianças, envolvidas nesta pesquisa, revelaram sua (re)leitura do mundo, ao seu 

modo, com espontaneidade, alegria, energia e aprendizagem, construída através da 

curiosidade, criatividade e corporalidade em momentos potencialmente ricos de ações e 

palavras coloridas. Nessa perspectiva, um dos tipos de quefazer ético-estético infantil 

observado foi a interação com tintas e cores.  

Por dois momentos nos Círculos de “Artesanar” as crianças se envolveram com tintas 

e cores. No primeiro tema gerador “Quem estou sendo?” e no quarto tema gerador “Ser 

Brasileiro” as crianças pintaram, respectivamente, com tintas de madeira, nas cores preto, 

branco, verde, amarelo, azul e vermelho, seus autorretratos sobre um quadrado de madeira e 

com tintas de tecido; e nas cores preto, branco, azul, amarelo e verde, bandeiras do Brasil 

sobre um retângulo de tecido. Esse envolvimento mescla voos curiosos, criativos e corporais, 

como nos diz Gaio (2015, p. 62) “ao pintar, o corpo está envolvido num momento que é 

único, pois a criança usa sua inteireza, sua manifestação corporal”. 

Para a professora Gabriela o contato com as tintas propiciou uma aprendizagem muito 

importante, principalmente para um dos meninos que tinha dificuldades em reconhecer as 

cores:  

 

Professora Gabriela: [...] as cores contribuem... tinha aluno que não sabia cor! 

Antônio Marcos não sabia todas as cores. Eu penso que foi dali que veio. Por 

exemplo, eu não sei se é da visão, mas azul e verde, ele não reconhecia direito, uma 

hora ele falava que era azul, outra hora ele dizia que era verde! E agora, você, 

pode perguntar que ele sabe qual cor que é direitinho (Entrevista dialógica com a 

professora Gabriela). 

 

 A fala da professora Gabriela nos dá pistas para perceber uma das possibilidades do 

Artesanato contribuir para a Alfabetização das crianças em perspectiva Emancipadora. O 

contato com as tintas despertou o olhar das crianças para o reconhecimento das cores, como 

também trouxe estímulos para a curiosidade e a criatividade, propiciando às mesmas 

assumirem-se como sujeitos da produção do saber (FREIRE, 2014a). 

 A criança que a professora Gabriela usa como exemplo para dizer de uma das 

contribuições do envolvimento do Artesanato e(m) Alfabetização, demonstrou, logo nos 

primeiros Círculos de “Artesanar”, mais confiança em reconhecer as cores e até em formar 

outros tons:  

  

Antônio: Oh tia! Eu misturei. Branco com azul! 

Pesquisadora: Olha! Que legal! Branco com azul ficou o quê?  

Antônio: Azul... olha! Este com este! 

Pesquisadora: Você sabia que se fizesse assim dava certo? Misturar o branco com 

azul? 

Antônio: Aham! (Segunda etapa do tema gerador ―Quem estou sendo?‖). 
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 Eu desconhecia que Antônio tinha dificuldades em reconhecer as cores. Só tomei 

conhecimento dessa dificuldade na entrevista com a professora Gabriela, realizada após os 

Círculos de “Artesanar”. Por isto, esse diálogo me chamou a atenção, pois se refere ao 

primeiro contato de Antônio e das demais crianças com as tintas, durante os Círculos de 

“Artesanar”. Antônio se mostra seguro em me mostrar as cores que combinou. Ele imitou 

algum colega? Infelizmente não observei isto, contudo, a imitação não é algo que deve ser 

repudiado como uma má atitude infantil ou uma atividade menor e passiva. De acordo com 

Gouvêa (2011) a ação imitativa da criança é uma estratégia de aprendizagem e interação 

social como uma forma de apreender o mundo.  Então, foi este contato com as tintas que 

proporcionou a Antônio o reconhecimento das cores? Posso dizer que o contato com as cores 

pode ter sido o “empurrão” que faltava à Antônio para suas asas alçarem voo.  

Como asas para “artesanar”, a combinação das cores foi uma das atividades mais 

apreciadas pelas crianças. Isso ficou evidenciado não só no acontecimento dos Círculos de 

“Artesanar”, como também nas entrevistas, pois oito crianças disseram que pintar foi a 

atividade de que mais gostaram: 

 

Lorena: Nossa tia, tá tão bom pintando! 

Pesquisadora: É? Você tá gostando de pintar? Por que você tá gostando de pintar? 

Lorena: Porque a gente tá misturando muita cor! 

Pesquisadora: E você tá gostando de misturar as cores? Você sabia que podia 

misturar as cores? Sabia? 

Lorena: Porque fica mais bonito! 

Pesquisadora: Você já viu alguém misturando as cores? 

Lorena: Minha mãe, porque ela já trabalhou com pintura, mas agora ela trabalha 

na loja! 

Pesquisadora: (A conversa é interrompida por Júlia).  [...] Lorena, você já viu sua 

mãe juntando cores de tinta? 

Lorena: Ela fazia isso para ficar laranja, isso na loja. 

Pesquisadora: Você gostava de ver sua mãe pintando? (Lorena afirma com a 

cabeça) Ela deixava você pintar? (Afirma com a cabeça) O que você pintava?  

Lorena: Eu pintava flor. 

Pesquisadora: Você ajudava sua mãe a pintar flor? 

Lorena: (Afirma com a cabeça) Borboleta! (Segunda etapa do tema gerador ―Quem 

estou sendo?‖). 

 

Lorena já trazia sua leitura do mundo sobre a pintura de Artesanatos e a combinação 

de cores através do trabalho da mãe. Dessa forma, em outras situações, Lorena colaborava 

com seus colegas quando estes queriam uma cor diferente e não sabiam as combinações 

necessárias. O diálogo com Lorena, aqui apresentado, evidencia que a atividade com tintas foi 

um momento estético prazeroso e de muita aprendizagem. A combinação de cores também 

envolveu contentamento e admiração. 

 

Maria: Ihuuu! Consegui azul claro! Mas eu não tinha fazido azul claro! 
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Bruna: Eu consegui verde claro! 

Clara: Mas pra que verde claro na bandeira! Precisa de verde claro na bandeira? 

(Crianças falam ao mesmo tempo) 

Maria: Eu fiz uma cor brilhante! 

Brisa: Olha que cor brilhante! 

Lorena: Depois eu vou fazer uma linda! 

Maria: É azul claro! 

Lorena: Eu vou fazer uma cor muito maneira! (Segunda etapa do tema gerador 

―Ser Brasileiro‖).  

 

Nesses momentos, a “curiosidade estética” (FREIRE, 2013a) se destacava, pois se 

entregavam ao “desafio gostosamente” na busca curiosa por novos tons. É assim que Maria se 

posicionou frente à nova tonalidade que conseguiu formar, contente e admirada ofertou 

incentivo para as demais colegas. Uma tonalidade diferente que a criança criava a fazia 

admirar, contemplar e emocionar como se esta estivesse em frente a uma obra de arte. Não 

estariam as crianças diante de uma obra de arte ao “criarem” as cores? As crianças 

produziram Artesanatos com as cores que elas também “criaram”. Acredito que esta “criação” 

de cores abriu caminhos para que as crianças contemplassem sua arte centrada na boniteza. 

 As tintas e as cores saíram do Artesanato e ganharam esteticidade no corpo das 

crianças. Que sentidos estão envolvidos no gesto de pintar o próprio corpo? Transgressão? 

Prefiro dizer curiosidade estética corporal infantil. Curiosidade e corporalidade em interação.  

 

Figura 43 - Maria com o rosto pintado 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

(Isadora começou a pintar seu rosto) 

Brisa: Essa tinta não é de rosto!  

Kauan: Não é de rosto não! 

Lorena: Lá em casa tem umas dessas!  

Brisa: Não é de rosto! Essa tinta não é de rosto! 

(Crianças se pintam, pintam o quadro e conversam)  
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Professora Gabriela: Gente, essa tinta não é de rosto não! Essa tinta é de madeira! 

Não é de passar no rosto! 

Maria: Eu não vou passar não! Tira uma foto minha tia? 

Pesquisadora: Acabei de tirar!  

Maria: Deixa eu ver?(Segunda etapa do tema gerador ―Quem estou sendo?‖). 

 

A fotografia e o diálogo acima dizem do mesmo momento – a segunda etapa do tema 

gerador “Quem estou sendo?” – em que as crianças começaram a pintar seu próprio corpo. As 

tintas ganharam sentido em seus rostos e braços. É um acontecimento estético concreto e vivo 

(BAKHTIN, 2011). Mesmo com a advertência de algumas crianças, com exceção de uma 

menina, todos pintaram sua pele. A professora Gabriela também advertiu, mas a curiosidade 

estética corporal das crianças estava viva e clamou mais alto. Pintar seus autorretratos foi 

insuficiente. Era preciso experenciar com o corpo, fazer sua “auto pintura”. Era preciso dar 

outro significado para o seu “artesanar”. Era preciso criar novos usos para as tintas, para além 

de seu destino traçado. Era preciso sentir a combinação das cores com o corpo inteiro, como 

nos diz Freire, em diálogo com Adriano Nogueira e Joana Lopes: 

 

A corporalidade é um tipo de consciência que se baseia numa inteireza consigo 

mesma. E isso se expressa, ao desenvolver-se nas interações com os objetos e com 

outros Seres Humanos. Não apenas consciência de mim mesmo que me sugere a 

consciência do entorno, mas penso eu, a consciência de inteirar-se do Mundo e com 

o Mundo que me permite criar noções do “eu consciente” (FREIRE apud 

NOGUEIRA, 1996, p. 19).   

 

Essas noções de corporalidade perpassam por Maria, com o rosto pintado. A menina 

disse para a professora que não continuaria sua “auto pintura”, e, em sua curiosidade, desejou 

ser fotografada para poder ver sua arte corporal. No entanto, quando Bakhtin (2011) se refere 

sobre a atividade estética em relação à imagem externa, nos diz que a fotografia representa 

apenas nosso reflexo sem autor, por isso é um material puro, contudo não representa a nós 

mesmos já que não consegue expressar nossos tons volitivos-emocionais no acontecimento da 

vida. Maria almejava visualizar-se como se a câmera fotográfica fosse um espelho. Ao 

contemplar-se queria realizar um acabamento de si, desejava ver sua própria esteticidade, 

como na categoria bakhtiniana “eu-para-mim”, para sentir-se em pensamento e experenciar a 

si mesma.  A autocontemplação se realizou através das linguagens das auto-sensações 

internas, ou seja, com demasiada subjetividade (GEGe, 2009). Maria não possuía o olhar de 

outra criança ou de um adulto para si, para dar-lhe o acabamento estético necessário.  

Dessa forma, Bakhtin (2011) nos diz da necessidade estética do outro que é capaz de 

criar uma “personalidade externamente acabada” (p. 33).  É a relação de dois corpos 

conscientes um do outro, é a alteridade. Percebemos esta interação, ainda no ato das crianças 

se “auto pintarem”.  
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Figura 44 - Iago e Luan na experiência estética da “auto pintura” 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Iago e Luan vivenciaram essa experiência estética. Compartilharam o colorido 

axiológico de suas peles, de suas corporalidades. O movimento entre os meninos compôs suas 

vidas em uma sequência de atos éticos, responsáveis e responsivos. Quanto mais Iago 

gargalhava, mais Luan se pintava – “o ser se reflete no outro, refrata-se” (GEGe, 2009, p.13).  

Externaram emoções que completaram o olhar ético-estético um do outro, ofertando 

acabamento para seus “artesanares”. É a exotopia, o excedente da visão estética, como posto 

por Bakhtin (2011), em que dois diferentes mundos se refletiram na pupila dos olhos desses 

meninos, quando se olharam. 

 

Bakhtin defende que o excedente de minha visão, com relação ao outro, instaura 

uma esfera particular da minha atividade, isto é, um conjunto de atos internos ou 

externos que só eu posso pré-formar a respeito desse outro e que o completam 

justamente onde ele não pode completar-se (GEGe, 2009, p. 44). 

  

O olhar de Iago foi até Luan, mas voltou ao seu lugar, e vice-versa. Ambos 

expressaram seus olhares únicos, relacionaram seus pensamentos com os pensares do outro, 

mas mantiveram-se fora de si, pois possibilitados de ver o outro de fora, conseguem ver algo a 

mais que o outro não vê. Iago e Luan estavam antes de tudo na busca da completude. Gouvêa 

(2011) afirma que a produção das crianças se dá a partir das interações com seus pares, pois 

elas precisam do outro para se ancorar e desenvolver suas atividades. 

 Na segunda experiência com as tintas, as crianças não se aventuraram por sua 

curiosidade estética corporal. Acredito que ficaram receosas quanto à dificuldade de limpar as 

tintas de suas peles – a corporalidade também lhes ensinou isso. A “auto pintura” foi um 

momento tumultuado, porém muito produtivo e divertido. E como as crianças se divertiram, 

produziram sentidos, demonstraram suas especificidades, responsabilidades e desejos como 

produtoras de Cultura. 
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Os sentidos em cores construídos pelas crianças me levam a compreender a dinâmica 

envolvida na produção cultural infantil. Em nenhum momento foi dito às crianças para 

misturarem as tintas e formar outras cores e tons, assim como também não foi dito sobre a 

possibilidade de pintarem seus próprios corpos. Mas as crianças vivenciaram sua curiosidade, 

criatividade, corporalidade e autonomia, ou seja, produziram sua própria esteticidade. 

 

5.2.2 O Artesanato no fluxo da ação e da expressão 

 

De acordo com Bakhtin (2012), a arte está interligada a nossas ações e expressões. 

Ação enquanto participação responsável e expressão como a exteriorização de sentidos para o 

outro ou para si. Nesse sentido, no fluxo de ações e expressões, as crianças puderam alargar 

sua capacidade criativa e sua autenticidade ao produzirem seus Artesanatos.   

Dessa forma, observei, assim como posto por Bakhtin (2011), que material, forma e 

conteúdo se interligavam dialeticamente e não eram características isoladas nos quefazeres 

infantis.  A criança para significar o mundo se vale das mais diferentes linguagens, logo “seu 

fazer artístico torna-se dimensão fundamental de sua subjetividade. Nessa ação, ela transita 

pelas diferentes expressões estéticas, experimentando materiais, recursos, temáticas”, como 

nos diz Gouvêa (2011, p. 560). 

  Com formatos e materiais diferentes, um objeto se tornou recorrente no “artesanar” de 

Bruna: janelas. Estes objetos foram (re)criados em três dos quatro temas geradores de que a 

menina participou
37

, os quais apresentavam o compromisso ético da menina com sua própria 

história e com sua própria vida. A repetição, segundo Gouvêa, é uma das características da 

relação que as crianças estabelecem com o mundo, permitindo-as compreendê-lo, 

experimentar emoções e elaborar experiências. Por isso, seus sentidos éticos precisavam 

ganhar materialidade artística: 

  

Pesquisadora: O que você está fazendo, Bruna? O que isso representa no seu 

desenho? 

Micael: Eu sei o que que é! 

Bruna: Uma janela! 

Pesquisadora: Isso está mostrando quem você é!? (Bruna afirma com a cabeça) 

(Segunda etapa do tema gerador ―Quem estou sendo?‖). 

 

Quais os sentidos que Bruna construiu ao “artesanar” janelas? Do primeiro tema 

gerador “Quem estou sendo?” os sentidos que emergem das janelas pintadas por Bruna se 

                                                           
37

 A estudante Bruna faltou na segunda etapa do tema gerador “Ser Mineiro”. 
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Figura 46 – Janelas e portas de papel machê de 

Bruna 

confundem com seu autorretrato que, no decorrer do processo de criação, se transformou em 

uma tela totalmente preta. Esta sua ação e expressão nos levam a pensar na menina como uma 

janela fechada, impedindo qualquer luz de convidá-la para apreciar outras visões. Logo, 

compreendo a janela fechada como a timidez de Bruna. Timidez esta que era percebida 

também pelas outras crianças. Timidez esta que a impedia de “abrir-se” para os diálogos, pois 

em muitos momentos, Bruna preferia não dizer palavras a alargar um sorriso.  

 

Pesquisadora: E aí, Bruna! Já acabou? O que você fez? 

Bruna: Uma janela! Porta e janela! 

Pesquisadora: De onde são essas portas e essas janelas?  

Antônio: Já sei! 

Micael: Do Kauan. 

Pesquisadora: Da casa de algum coleguinha! De onde que é? 

Antônio: É do Kauan. 

Pesquisadora: É do Kauan? (Bruna nega com movimento de cabeça) Não quer falar 

não? 

Júlia: Ela tá com vergonha! (Segunda etapa do tema gerador ―Ser do Bichinho‖). 

 

                       Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

“Porta e janela!” Como as janelas não se abriam havia a necessidade da porta que se 

configurava em mais uma oportunidade de “abrir-se”. Seria este o sentido construído por 

Bruna para o seu “Ser do Bichinho”? Suas mãos em contato com o papel machê 

possibilitaram alguma abertura em seu ser? Apesar de se manter como uma janela fechada se 

entregava com responsabilidade e alegria aos seus quefazeres, assumindo o compromisso 

mútuo e recíproco da arte com a vida (BAKHTIN, 2011). Todavia, seu “artesanar” ético-

estético ao exalar sentidos de sua timidez já era um modo de permitir uma abertura, mesmo 

que minimamente, de sua própria janela. Assim, Bruna vai permitindo que sua timidez 

enfraqueça, percepção expressada pela professora Gabriela quando das entrevistas: 

 

         Figura 45 - Bruna “artesanando” papel machê 
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Figura 47 - Bruna pintando janela I Figura 38 - Bruna pintando janela II 

Professora Gabriela: As ações e as falas... [...] A timidez da Bruna eu acho que deu 

uma calibrada, deu uma melhorada... (Entrevista dialógica com a professora 

Gabriela). 

 

 A tal “calibrada”, referenciada pela professora Gabriela, no sentido de permitir a 

Bruna se desvincular um pouco de sua timidez, pode ser percebida no quarto tema gerador 

“Ser Brasileiro”. Ao pintar sua bandeira do Brasil com coisas que gostasse, Bruna também fez 

uma janela. Traçou, ao lado da bandeira, retângulos que representavam uma janela. Podemos 

perceber que sua janela traz tons mais claros. Sua timidez estaria diminuindo? A janela agora 

permitia que uma claridade alcançasse seu ser. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

Por mais que Bruna não estivesse “aberta” ao diálogo, seu sorriso, suas ações e 

expressões, como também suas janelas, se configuraram como um diálogo comprometido com 

o reconhecimento de si, com o outro e com o mundo. Diálogo “artesanado” com poucas 

palavras, mas transbordante de sentidos. Diálogo este que lhe permitiu mostrar-se 

autenticamente, mais crítica, ao defender seu ponto de vista e permitir outras possibilidades. 

Diálogo fundante de sua libertação. Diálogo este que fez ensinar enquanto se aprendia 

(FREIRE, 2002) não somente a Bruna, mas todos envolvidos nos Círculos de “Artesanar”. 
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Figura 49 - Bandeira do Brasil e janela de Bruna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

Sendo assim, o “artesanar” de janelas foi um processo que estimulou Bruna a ser mais. 

Não bastava abrir as janelas. Era preciso abrir e (des)ver para além do horizonte, interagir 

sonhos, ler o mundo de fora da janela, como nos diz o poeta Fernando Pessoa (1993, p. 75): 

 

Não basta abrir a janela 

Para ver os campos e o rio. 

Não é bastante não ser cego 

Para ver as árvores e as flores. 

[...] 

Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora; 

E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, 

Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. 

 

Nessa perspectiva, o “artesanar” não era trabalhado com moldes ou imposição de uma 

estética cega e padronizada. O objetivo era proporcionar às crianças a construção do 

conhecimento através da produção artística pautada pela liberdade de seus quefazeres. 

Liberdade esta vinculada à autonomia, à emancipação e à responsabilidade de expressar sua 

esteticidade, como observado pela professora Gabriela e pela co-pesquisadora Bruna. 

 

Professora Gabriela: Sem contar que eles não tinham que preocupar em tá certo, 

em tá errado... Era eles... o tempo inteiro era eles, era deles! (Entrevista dialógica 

com a professora Gabriela). 

 

Uma das falas que mais me marcaram nesta pesquisa foi quando a pesquisadora 

sempre frisava nas atividades artesanais que “não existe certo ou errado, todos 

estarão bonitos e cada um tem o seu jeitinho de fazer”; [...] estamos desde criança 

buscando padrões e ser iguais a um determinado grupo que pertencemos, para não 

sentirmos excluídos ou fora dos padrões concebidos de beleza e do fazer certo. 

Diante disso, os sujeitos se sentiam livres para criar e utilizar os recursos oferecidos 

de acordo com cada temática dos encontros das atividades artesanais, mas mesmo 

assim, alguns admiravam o trabalho do colega ao lado, desmanchavam o que tinham 

feito e buscavam fazer igual ou semelhante. A pesquisadora sempre apreciava e 

elogiava a todos pelos trabalhos, o que proporcionou além de toda a proposta da 

pesquisa, a valorização da autoestima para a busca do aprendizado para ser mais 

(Nota de campo da co-pesquisadora). 
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Percebemos pelo discurso da professora Gabriela e da co-pesquisadora Bruna a 

importância do processo de criar, sem imposições, ligado à própria experiência existencial e 

cultural, em perspectiva de uma Educação libertadora. Dessa forma, segundo Freire (2002) 

todos, educandos e educadores, estão conjuntamente imbricados numa dimensão crítica e 

criativa para a construção do conhecimento, uma vez que todos ensinam e todos aprendem. 

Tal dimensão crítica e criativa se “artesana”, aqui, de ações e expressões ético-estéticas. 

Nesse sentido, o Artesanato se tornou janelas abertas para que as crianças alcançassem 

múltiplos horizontes. A abertura para fazer como soubessem e como quisessem, sem se 

preocupar com padrões, era um aparato estimulador de suas produções, as quais eram 

assumidas com responsabilidade. Desse modo, as crianças (re)criavam o que desejavam e 

imaginavam com inteireza, como posto por Bakhtin (2011), que o homem na arte é integral e 

inteiramente responsável.  

 

Pietro: Oh, tia, eu acho que não vou conseguir fazer o Mineirão não! 

Pesquisadora: Faz do jeitinho que você souber fazer! 

(...) 

Pietro: Aí gente! Dá para fazer um mineirão mesmo! 

Pesquisadora: Dá para fazer o Mineirão? 

Pietro: Se dá! 

(...) 

Pietro: Aí, gente! Acabei, acabei! 

Pesquisadora: Acabou? O que você fez? 

Pietro: O Mineirão! 

Pesquisadora: Que Mineirão maneiro, heim! 

Pietro: Oia! (Segunda etapa do tema gerador ―Ser Mineiro‖). 

  

 Pietro, para expressar o que seria ser Mineiro, desejou esculpir no sabão o estádio de 

futebol Mineirão. Seu Artesanato queria responder com o contexto de sua vida (BAKHTIN, 

2011), ao seu gosto pelo futebol. No entanto, a princípio, o medo de fazer errado o assolou. 

Minha posição foi a de estimulá-lo para que se arriscasse em sua experiência estética 

(FREIRE, 2015). Sendo assim, Pietro não permitiu que o medo e a insegurança dominassem 

seu quefazer ético-estético. Conseguiu abrir a janela e ver horizontes ainda não vistos, pois 

percebeu que ao manusear a pequena colher “raspando-a” sobre o sabão, na unidade de sua 

responsabilidade, seu desejo podia ser criado, ganhando traços com tons emotivo-volitivos 

que para si carregavam sentidos que o remetia para o estádio de futebol. O menino esculpia 

com a própria vida, com corporalidade e com inteireza a sua leitura da palavramundo. 

 Como as crianças se sentiam livres para “artesanar”, mesmo que recebessem 

orientações vinculadas aos temas geradores para que pudessem criar seus Artesanatos, elas 

criavam também uma forma sensível e diferente de se inscreverem no mundo. Como não 

havia uma estética padronizada, elas fizeram a boniteza ocupar todos seus atos e expressões.  
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O Artesanato com papel machê permitiu às crianças “artesanarem” muitos lugares do 

Bichinho. Ruas da comunidade foram (re)criadas por seis crianças. Mas o destaque fica para o 

quefazer estético de Micael, que almejando uma forma diferente dos colegas, “artesanou” a 

rua em frente a sua casa, utilizando além do papel machê o plástico que protegia sua carteira.  

Muito interessante como as crianças conseguem ver possibilidades e potencialidades em 

objetos que se destinam a outras funções. O plástico ocupou papel importante na obra 

artesanal do menino, pois deu o acabamento que Micael necessitava para expressar sua 

boniteza como o autor-criador, aquele que munido de vontade e desejo, intenciona criar forma 

e concretude à vida, pois é o responsável em materializar uma relação axiológica com o 

mundo (BAKHTIN, 2011). 

 

Figura 50 - Micael “artesanando” papel machê 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

   

Pude perceber que Micael começou abrindo a massa do papel machê. Apertou, bateu, 

amassou. Esses movimentos de suas mãos geraram sons que passaram a fazer mais sentido 

para o menino do que poderia ser criado. Era um ato responsável em que Micael apresentava 

também sua estética. O som que saiu de suas mãos no contato com a massa de papel machê 

contagiou outras crianças, que passaram a imitar os movimentos de Micael.  
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Figura 51 - Micael “artesanando” papel machê com plástico 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

No entanto, seu artesanato precisava de algo mais. Por isso, ele embrulhou a massa do 

papel machê com o plástico. Este seu movimento seria uma transgressão? Estaria Micael 

pedindo proteção para o Bichinho? Ou desejava ser envolvido em um abraço? Assumindo a 

postura de um autor-criador, em perspectiva bakhtiana conforme explica Faraco (2011), 

Micael materializou seus sentidos, indo além de expressar apenas os eventos de sua vida, 

combinou massa de papel machê e plástico organizando esteticamente suas percepções sobre 

“ser do Bichinho”. 

O ser Brasileiro também despertou formas outras de “artesanar”. Como a artesã 

convidada para este tema gerador pintava bandeiras brasileiras com bichos e frutas, sugeri que 

as crianças também criassem bandeiras brasileiras com coisas que mais gostassem. A maioria 

das crianças criou uma bandeira em seu formato padrão, retangular. No entanto, Brisa 

(re)significou o sentido padrão das bandeiras e pintou uma espécie de círculo. Em sua 

bandeira predomina o azul claro, que conseguiu misturando o azul e o branco. Talvez este 

formato “artesanado” por Brisa tenha sido influenciado pelo próprio círculo azul de nossa 

bandeira brasileira, mas traz sentidos vinculados à transgressão. 
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Figura 52 - Brisa iniciando sua pintura em tecido 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

A menina anunciou, logo no inicio de sua criação, que sua bandeira era para esquerda 

e momentos depois disse: “meu também tem que desenhar primeiro e imaginar!”. Sua fala 

demonstra seu posicionamento, sua responsabilidade, sua ação ética. E isso ficou bem 

marcado, gerando curiosidade e indignação das demais crianças. Então, pôs-se a pintar, 

primeiramente traçando um círculo com tinta verde e dentro deste outro círculo, porém todo 

preenchido de vários tons de azul que ela mesma criava.  Alguns colegas chegaram a dizer 

que o que fazia não era uma bandeira, ou que parecia a bandeira do time de futebol Cruzeiro, 

ao passo que Brisa respondeu que não era torcedora do Cruzeiro e sim do Brasil. Dessa forma, 

Brisa não modificou seu “jeitinho” estético frente ao olhar de seus colegas, manteve-se firme 

em sua proposta, desde o início, sustentando seu posicionamento valorativo como “autora-

criadora”.  

 

[...] segundo Bakhtin, cada um de nós ocupa um lugar espaço-temporal determinado, 

e desse lugar único revelamos o nosso modo de ver o outro e o mundo físico que nos 

envolve. [...] a ênfase está no lugar ocupado pelo olhar e pela palavra na constituição 

do sentido que conferimos à nossa experiência de estar no mundo [...] (JOBIM E 

SOUZA e ALBUQUERQUE, 2013, p. 51).   

 

Brisa disse que pintou o mar e as borboletas. O sorriso estampado em seu rosto, ao 

mostrar que havia terminado seu Artesanato, revela que havia conseguido cumprir seu 

quefazer ético-estético. Sua pintura em tecido, sua forma diferente de re(criar) a bandeira 

brasileira, abriu janelas para múltiplos horizontes. Brisa poderia estar expressando o que a 

fazia ver o Brasil: seus olhos azuis. Transportava para seu Artesanato suas próprias 

características? Que experiências queria compartilhar com sua arte? Que sentidos envolviam 

sua bandeira redonda azul? Realmente era “para a esquerda” a sua bandeira, pois sua 
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participação responsável imaginou e expressou um formato que foi de encontro com o que é 

“direito”. 

 

                     Figura 53 - Brisa pintando Figura 54 - Brisa mostrando sua bandeira 

Fonte: Arquivos da pesquisadora 

  

Assim, as ações e as expressões se “artesanaram” como janelas que se abriram para 

que as crianças (re)significassem seu quefazer ético-estético, inscrevendo sua linguagem no e 

com o mundo. São ações e expressões que descortinam a livre expressão, a autonomia e a 

autenticidade do agir ético-estético infantil.  

 

5.2.3 Dimensão ético-estética em transform(ação) 

  

O quefazer ético-estético das crianças destacou-se como uma dimensão interativa. 

Assim como as próprias crianças que estão em movimentação assídua, a produção dos 

Artesanatos infantis revelou uma transform(ação) que se fazia constante.  

O Artesanato das crianças, na medida em que eram “artesanados”, se transformavam. 

Em alguns casos, tal transform(ação) se deteve em pequenos detalhes, enquanto que em 

outros a modificação se tornou radical, dando outro sentido para a arte. A modificação que 

acontecia no processo de criação é uma das características observadas no desenho infantil por 

Staccioli (2011) e por Monteiro (2013).  

E podemos pensar esta dinâmica no sentido do valor estético bakhtiniano, “que não 

decorre da definição de uma forma acabada, mas de um processo axiológico, ou exotópico da 

minha relação com o outro, da consciência que eu tenho do outro” (GEGe, 2009, p. 101). 

Dinâmica como o processo de inacabamento do nosso ser. Inacabamento que revela abertura à 

transform(ação). Inacabamento que não se fecha à alteridade. Inacabamento vinculado à 

possibilidade de mudança no e com o mundo. Incompletude como boniteza para o “ser mais”: 
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A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a 

boniteza que há nela como viabilidade do diálogo. A experiência da abertura como 

experiência fundante do ser inacabado que terminou por se saber inacabado. Seria 

impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de 

explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros 

se torna transgressão ao impulso natural da incompletude (FREIRE, 1996, p.51). 

 

Nesse sentido, a ética e a estética propiciam mudança para o nosso ser que é 

inconcluso. Propiciam também uma nova relação de boniteza com a realidade. É esta boniteza 

que se abre ao mundo e aos outros e pode ser sentida como compromisso ético-estético 

infantil. Compromisso este que permitiu os Artesanatos se “artesanarem” pelas incompletudes 

interativas das crianças. 

A interatividade vivida na pintura do autorretrato por algumas crianças me despertou o 

olhar e pude observar uma menina plantando acerola se transformar em uma coleção de tintas, 

uma família ganhar bolinhas como detalhes, uns patins virarem um arco-íris, um quadro de 

cores vibrantes se embrutecer e ficar todo preto, entre outros. Desse modo, as fotografias 

abaixo, demonstram os sentidos dessa dinâmica infantil, através do “artesanar” de Antônio.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

         No início do “artesanar”, Antônio pintava bonecos sob um céu azul e ensolarado. Estes 

bonecos faziam referência a si, a seus pais e sua irmã. Na maioria de suas produções sempre 

havia alguma figura familiar, principalmente seu pai. Era assim que ele se via: sempre 

rodeado por sua família e ao lado do pai. Acredito que por isso ele tentou criar sua família 

como seu autorretrato. Antônio chegou a dizer que havia terminado seu Artesanato, mas como 

se encantou em descobrir novas cores foi experimentando-as em seu quadro, cobrindo os 

traços que formavam sua família. 

 Nessa dinâmica, incentivado por outros colegas que faziam o mesmo, Antônio pintou 

várias camadas de tintas sobre seu quadro. Seu autorretrato se transformou em algo escuro. O 

Figura 55 - Antônio pintando seu autorretrato Figura 56 - Antônio mostrando seu autorretrato 
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que era um dia ensolarado virou noite? As cores escuras em seu Artesanato revelavam alguma 

carência? Medo? Luto? Opressão? Estas perguntas ficaram perpassando por mim até ouvi-lo. 

Lembrei-me de Bruna e sua janela fechada. Todavia, o menino disse que seu quadro era “uma 

porção de cores” porque ele gostava de arco-íris. E não era mesmo
38

? Antônio não tinha todas 

as cores desse fenômeno óptico, então, era preciso descobri-las e criar outras. Diferentemente 

do fenômeno do arco-íris que é produzido por cores-luz
39

 e que a união destas obtém-se o 

branco, Antônio criava um arco-íris com cores-pigmentos
40

 que quando sobrepostas fazem 

surgir o preto. O quefazer ético-estético do menino nos revelou a movimentação de seus 

pensamentos, de suas leituras de mundo e nos faz refletir mais do que pode significar a cor 

preta, pois a experimentação das cores é o que importa. O processo de pintura de Antônio se 

configurou como um objeto estético, recheado por múltiplas redes de relações axiológicas 

(FARACO, 2011), entre laços familiares, desejos, curiosidades e preferências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

 A transform(ação) ético-estética perpassou todo o “artesanar” de Lorena sobre “Ser 

Mineiro”. Percebendo que a ação de esculpir o sabão era uma atividade difícil, a menina 

desistiu de sua primeira ideia. Sua dinâmica revela ora que quer acompanhar seus colegas, ora 

que quer uma arte singular, que como sujeito estético se abre para “novas possibilidades, 

novas práticas sociais”, desfazendo-se “de referências cristalizadas” (REDIN, 2010, p. 166): 

                                                           
38

 O arco-íris trata-se de uma ilusão de óptica cuja visualização depende da posição relativa do observador. 

Todas as gotas de água refratam e refletem a luz da mesma forma, contudo apenas algumas cores desse processo 

é que são captadas pelos olhos do observador. Há discussões em torno da quantidade de cores que se vê nesse 

fenômeno óptico. Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/formacao-um-arco-iris.htm. Acesso em 10 

de novembro de 2016. 
39

 A cor-luz é a radiação luminosa visível, ou seja, é uma sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão. 

Disponível em:  http://www.ideiavisual.com/www2/?page_id=399. Acesso em 10 de novembro de 2016. 
40

 Cor-pigmento é a substância material que absorve, refrata e reflete os raios luminosos que constituem a luz, ou 

seja, é o resultado de uma absorção seletiva radiações luminosas. Disponível em: 

http://www.ideiavisual.com/www2/?page_id=399. Acesso em 10 de novembro de 2016.  

Figura 57 - Antônio apresentando sua pintura 

http://brasilescola.uol.com.br/fisica/formacao-um-arco-iris.htm
http://www.ideiavisual.com/www2/?page_id=399
http://www.ideiavisual.com/www2/?page_id=399
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Pesquisadora: Triângulo de que você tá fazendo? 

Lorena: De nada! De Minas Gerais! 

(...) 

Lorena: Ah, o Micael acabou com o sabão! 

Clara: Ele fez queijo! 

Lorena: Ah, então, vou fazer macarronada! 

Júlia: Eu também! 

(Crianças falam ao mesmo tempo) 

Lorena: Já mudei de ideia, vou fazer queijo ralado! 

(...) 

Pesquisadora: O que você fez Lorena? 

Lorena: Mandioca ralada. Mudei de ideia! 

Pesquisadora: Por que você mudou de ideia?  

Lorena: Porque o queijo tava muito repetido! 

Pesquisadora: E por que você fez a mandioca ralada? 

Lorena: Porque eu tive a ideia! (Segunda etapa do tema gerador ―Ser Mineiro‖).  

 

 Ao desistir de esculpir a forma geométrica, a menina revela que sua ação não pode ser 

vista como uma impotência. As mãos de Lorena não conseguiram criar o que desejava. Mas 

Lorena assumiu com responsabilidade seu “artesanar”. Desistiu de sua primeira ideia, mas fez 

com que outras ideias a motivassem a criar, mesmo depois de seu Artesanato pronto, ou seja, 

abriu-se a novas possibilidades. 

Como as raspinhas do ato de esculpir o sabão despertava interesse nas crianças que 

diziam estar fazendo “queijo”, Lorena quis seguir a “modinha”. Era mais fácil se envolver em 

raspar para acabar com o sabão. Mas para ser diferente de seus colegas, suas raspas seriam 

“macarronada”. Não só o ato de criar a arte se modificou, como também seu discurso. Lorena 

mudou muitas vezes de ideia durante o ato da criação: já não era mais macarronada e sim 

queijo como os demais colegas. No entanto, modificou o sentido de sua “escultura”, porque 

teve uma ideia que era diferente de seus colegas, queria algo único, por isso ao dizer sobre seu 

Artesanato, este deixava de ser “queijo” e ganhava status de “mandioca ralada”. Entre o imitar 

e inovar, recriando em nível individual, a menina buscou dialogar esteticamente com sua 

Cultura, aprendendo e se expressando de forma intersubjetiva.  

Nesse sentido, podemos observar que a dimensão ético-estética envolve além do 

Artesanato em si. A corporalidade e o uso da linguagem oral constituem-se como partes do 

“artesanar” das crianças. Ao criarem davam sentido para suas artes conforme seus desejos, 

suas imaginações, ou o sentido surgia do que as artes transmitiam para elas. Isso fica visível 

na pintura da bandeira do Brasil de Maria: 

 

Maria: Eu vou fazer uma bandeira quase igual à dela! (referindo-se a bandeira da 

artesã convidada). 

(...) 

Maria: Eu pintei um papagaio, corações e duas bandeiras do Brasil, o céu e o céu! 

(Maria conversa com outra criança). 
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(...) 

Maria: Eu fiz a cara do seu Madruga! Aqui Iago! 

(...) 

Pesquisadora: Quem quer falar sobre a bandeira que pintou? 

(Maria levanta sua bandeira) 

Pesquisadora: Fala Maria! 

Maria: Eu pintei a cara do seu Madruga, um sol, as nuvens, um laço e um 

papagaio! 

Pesquisadora: E por que você pintou a cara do seu Madruga? 

(risos) 

Maria: Para fazer meus coleguinhas ri, por isso! 

Pesquisadora: Interessante! 

(risos) 

(...) 

Professora Gabriela: Muito bem Maria, ficou lindo a cara do seu Madruga! 

Breno: Mas onde tá a cara do seu Madruga, gente! 

Maria: Não foi a cara do seu Madruga não, foi a cara de uma caveira! 

Professora Gabriela: Desistiu Maria?(Segunda etapa do tema gerador ―Ser 

Brasileiro‖). 

 

Figura 58- Maria mostrando sua bandeira brasileira 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

 Maria se mostra disposta a fazer uma bandeira parecida com a da artesã Giane. Mas ao 

pintar foi modificando seu próprio Artesanato. E os movimentos de suas mãos criaram algo 

que ela não havia pensado previamente: a cara do seu Madruga. O personagem da série 

mexicana “Chaves” 
41

 ganhou materialidade artística na bandeira da menina, que por se tratar 

de um homem muito magro pode ganhar o sentido de uma caveira. Era essa imagem, ora seu 

Madruga, ora uma caveira, que Maria visualizava entre os componentes de sua bandeira. 

Quando Maria socializou suas percepções sobre o que havia pintado, as demais 

crianças acharam graça e riram. Nesse momento, a expressão facial da menina transmitiu 

vergonha, mas que logo se dissipou. Maria, quase instantaneamente, disse que havia feito a 

face de seu Madruga para fazer seus coleguinhas rirem. Entrou no jogo das outras crianças? 

                                                           
41

 Série de televisão mexicana de comédia, a qual foi ao ar pela primeira vez em 1971. Devido a seu sucesso em 

seu país foi distribuída em vários países da América Latina. No Brasil começou a ser exibida em 1984 e continua 

a ser exibida até hoje.  
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Deixou sua esteticidade ganhar características do riso bakhtiniano (BAKHTIN, 2013), o qual 

visa destruir a seriedade para libertar a consciência, o pensamento e a imaginação humana, em 

prol de novas possibilidades? Para fazer seus coleguinhas rirem Maria, com seu quefazer 

ético-estético, possibilitava a si e aos outros repensarem a própria dinâmica da criação. 

Dinâmica esta vinculada à livre expressão, à multiplicidade de sentidos e às (re)leituras do 

mundo.  

 Nessa dinâmica de modificar o pensar e a arte, durante o “artesanar” com tampinhas, 

no tema gerador “O que vou ser quando crescer?”, Clara modificou seu Artesanato por 

algumas vezes até ficar satisfeita com o que realmente gostaria de ser. Seus desejos sobre 

quando crescer oscilavam muito também, o que motivava a transform(ação) de sua arte: 

 

Clara: Tia eu posso fazer uma tartaruga? 

Pesquisadora: O que você vai ser quando crescer? Tem que ser alguma coisa que 

você vai ser quando crescer... 

Lorena: Se eu fizer uma tartaruga, eu vou ser uma tartaruga. 

(...) 

Pesquisadora: O que você está fazendo Clara? 

Clara: Eu to fazendo uma parte de um quadro. 

(...) 

Clara: Eu queria fazer um blush, mas eu não to conseguindo. 

Pesquisadora: Faz o que você achar que está certo. Você falou que vai ser 

maquiadora agora, né? 

Clara: Aí minha mãe pode ganhar muito dinheiro, porque talvez eu maquio na loja 

da minha mãe. E minha mãe vende a roupa. 

(...) 

Clara: Consegui! Agora você não mexe nessa parte da arte se não estraga! (Fala 

direcionando para Maria) 

Clara: Eu to fazendo um batom. 

(...) 

Pesquisadora: E você Clara? 

Clara: De um lado eu fiz uma pizzaria e um lado de maquiadora. 

Pesquisadora: E o que tem aí? 

Clara; Blush, sombra, aquele negócio de passar aqui que eu não sei o nome 

(apontando para os cílios). 

Lorena: Rímel. 

Clara: Rímel (Segunda etapa do tema gerador ―O que vou ser quando crescer?‖).  

 

Uma fala que me marcou foi da aluna Clara, que disse: “Eu não sei se vou poder ser 

isso, pois quando eu crescer vou ter que ajudar minha mãe nas coisas”. Isso reforça 

um pouco do que sinto em relação a mim mesma, talvez insegurança de ir para o 

mundo e segurança por estar no mundo em um lugar seguro e situado que muitas das 

vezes nos encontramos (Notas de campo da co-pesquisadora). 

 

De início, a menina, sem ter “segurança” do que gostaria de ser questionou se poderia 

fazer uma tartaruga. Acredito que este desejo em criar com as tampinhas uma tartaruga tenha 

sido influenciado pelas imagens projetadas do Artesanato produzido com tampinhas do 

artesão Fábio, que dentre elas apresentava uma tartaruga. Criar uma tartaruga com tampinhas 

seria uma forma de não decidir o que gostaria de ser, já que a menina externou que, segundo 
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sua mãe, terá que ajudá-la trabalhando na loja de roupas de sua propriedade. A tartaruga seria 

a forma ético-estética para contornar a própria questão? Como este é um animal que se 

locomove vagarosamente estaria representando o desejo de Clara, que se modificava aos 

poucos? 

Algum tempo depois, quando questiono novamente Clara sobre sua criação, ela diz 

que está fazendo parte de um quadro. Nesse momento, a menina havia colado as tampinhas 

em volta da cartolina que servia de base para o Artesanato. Infelizmente não questionei mais a 

menina. Era parte de que tipo de quadro? Estaria Clara se libertando da insegurança de ir para 

o mundo? Redin (2010), em perspectiva freiriana, nos lembra que o sujeito estético é um 

sujeito processual que se faz e refaz constantemente.  

Então, Clara refaz sua esteticidade e assume seu desejo: ser maquiadora. De forma 

ético-estética, quer ser maquiadora. Quer levar a boniteza a outras pessoas. Assume seu 

quefazer responsável diante do mundo. Poderá ajudar a mãe, mas vivendo seu próprio sonho. 

Para isto, quer criar um blush com as tampinhas, mas não consegue. Assim, recebe dois 

estímulos, o meu para fazer como achasse melhor e da colega ao lado.  

Maria retirou de sua mochila e colocou em cima da carteira seu estojo de maquiagem 

em formato de borboleta. Este gesto revela colaboração. Maria estava comprometida não só 

com seu Artesanato, mas também com o de sua colega Clara, pois “um sujeito estético pensa 

a si próprio e é, ao mesmo tempo, pensado pelos outros” (REDIN, 2010, p. 166).  

 

Figura 4 - Clara observando o estojo de maquiagem de Maria 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

Clara observou o estojo de maquiagem da colega e conseguiu a inspiração que faltava 

para as tampinhas se transformarem esteticamente no sonho de seu ser no futuro.  Conseguiu 

(re)criar o blush e outros produtos de maquiagem. No entanto, o “artesanar” de Clara se 

transformou mais um pouco: seus sonhos assim como sua arte não pararam de modificar...  
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A transform(ação) dos Artesanatos das crianças se realizava através do brincar com 

seus desejos, da conversa com os colegas, da observação de outra criança, da imaginação e até 

do que sua arte podia apresentar.  

As crianças com seus quefazeres ético-estéticos construíram sentidos os quais 

demonstraram que estão no mundo e fazem sua própria história. Sendo assim contribuíram 

para uma relação direta de transformação. Nesse movimento de mudar e transformar houve o 

acontecimento das trocas, em que as crianças mudaram o mundo na medida em que o mundo 

as mudou.  

Sentimos a ética e a estética perpassarem a produção de Artesanatos, mas alguns 

momentos expressam com mais força a liberdade para experimentar o ético. Percebemos isso 

no movimento de Iago e Luan ao pintarem seus rostos e gargalharem, que a meu ver aproxima 

mais da dimensão ética. O ato responsável se destacou, pois os meninos se aventuram com 

responsabilidade pela relação de alteridade e exotopia com o intuito de se engradecerem 

mutuamente. Houve também no movimento de Brisa ao pintar sua bandeira circular sentidos 

bem articulados à ética. Brisa com segurança e decência assumiu com responsabilidade a 

forma não convencional de fazer uma bandeira e assim pode marcar com sua autenticidade 

sua leitura do mundo. Essas situações exalam sentidos fortes sobre a esteticidade das crianças, 

mas deixam explicitamente a forma ética delas se inscreverem no mundo.  

As mãos culturais das crianças criaram, com responsabilidade, a boniteza de suas 

próprias existências, sobre e com a própria realidade. O agir da produção dos Artesanatos foi 

permeado de sentidos libertários, críticos, conscientes, ativos, valorativos e interativos, em 

que as crianças refletiram e refrataram os coloridos de seus corpos infantis, puderam se 

renovar e se libertar, marcando ética e esteticamente o modo de estarem sendo no e com o 

mundo. Assim, o quefazer ético-estético infantil “artesanou” a arte à vida e em contextura 

educativa, complementando e enriquecendo as leituras do mundo, as leituras das palavras. 

 

5.3 “Artesanando” a palavramundo 

  

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma 

chuva nela.O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor. 

Manoel de Barros 
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Aprender a “usar as palavras” em suas “peraltagens” ou brincar com as palavras é um 

movimento para a leitura da palavramundo de forma bem ímpar. Cada um cria sua própria 

realidade, a interpreta ou a transforma, colorindo emocionalmente, colocando “chuva” para 

“modificar a tarde”, fazendo nascer uma “flor” de “uma pedra”. Não é aceitar o que está 

posto, é um acontecimento de renovação, de libertação. É um quefazer esteticamente 

responsável. É arena e ponte para a linguagem, para o ler e escrever de forma Emancipadora. 

É ato de inscrever no mundo. É ser prodigioso ao modo do poeta que faz “peraltagens” ético-

estéticas com a linguagem, para acarretar efeitos inexplicáveis a quem lê. São “peraltagens” 

gerativo-geradoras de sentidos, de palavras e de mundo.  

 Nessa perspectiva, procuro apresentar, nesta categoria, a interação das crianças, nos 

Círculos de “Artesanar” com o trabalho com as palavras geradoras - as quais foram 

apresentadas no capítulo metodológico - dispostas em fichas silábicas, desvencilhadas das 

atividades impressas, abraçadas à alegria e à amorosidade e o vínculo entre Artesanato e 

Alfabetização Emancipadora. Como também a contribuição que o trabalho com essas palavras 

geradoras descortinou para o processo de Alfabetização das crianças, permitindo a (re)leitura 

do mundo de forma não maquinizada, mas libertária, autêntica e humana, em prol da 

construção de sentidos para o “artesanar” da leitura da palavramundo.  

 Uma prática pedagógica vinculada a uma Educação estática, desconexa, 

desinteressada e neutra, segundo Freire (1987), se configura como um anestésico inibidor da 

criatividade e da criticidade, por isso mesmo contrária ao diálogo. É a educação bancária, a 

qual se fundamenta por “depósitos” do conhecimento neutralizando discussões e reflexões, ao 

passo que subordina o educando à passividade e ao conformismo.  

 De encontro a esta prática, os Círculos de “Artesanar” buscaram assinalar para uma 

educação libertadora, problematizadora, emancipadora.  O diálogo, elemento fundante da 

prática libertadora da educação, possibilitou o dinamismo, a ação e a reflexão, a interação 

entre educadora, educandos e pesquisadora de forma política, crítica e criativa.  

No entanto, foi possível perceber que as crianças desta pesquisa estavam impregnadas 

por uma proposta pedagógica com resquícios de uma educação bancária. Durante o 

desenvolvimento dos Círculos de “Artesanar”, as crianças, não acostumadas com as 

atividades dialógicas propostas, pediam sempre por trabalhinhos:  

 

(Após a pintura e apresentação dos autorretratos) 

Lorena: Oh tia Fran! A gente vai fazer trabalhinho agora? (Segunda etapa do tema 

gerador ―Quem estou sendo?‖). 

 

(No meio da fala da convidada Dona Teresa) 
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Maria: Tia, que horas a gente vai fazer trabalhinho? (Primeira etapa do tema 

gerador ―Ser do Bichinho‖). 

 

(No início do Círculo de ―Artesanar‖) 

Isadora: Eu quero fazer trabalhinho! (Primeira etapa do tema gerador ―Ser 

Brasileiro‖). 

 

Esse desejo era algo recorrente e sinalizava para um ato comum de uma educação 

bancária. O uso excessivo de tais trabalhinhos nos dá indício de uma prática pedagógica 

amarrada a uma educação memorizadora, palavresca, ociosa e antidialogal (FREIRE, 2005), 

que comumente nos é imposta pela rotina de sala de aula versus o prazo para o cumprimento 

do currículo educacional. Confesso que a contínua repetição do pedido pelos trabalhinhos me 

deixou muito consternada. O mesmo sentimento foi externado pela co-pesquisadora: 

 

O que me incomodou bastante foram as crianças acharem que as atividades 

dialógicas de que resultavam as práticas do trabalho não eram entendidas como aula 

e atividade, mas sim como momento de se divertirem. Estavam acostumadas com os 

ditos “trabalhinhos”, que, em sua maioria, eram folhas impressas implantadas em 

sua rotina (Notas de campo da co-pesquisadora ). 

 

 A professora Gabriela, em entrevista, disse que as crianças já iam “para escola com o 

pensamento... trabalhinho, trabalhinho, trabalhinho” e que em parte esta postura era um pouco 

culpa dela [Culpa das crianças? Culpa da professora? Culpa do sistema educacional da rede 

pública? Podemos culpar alguém?], pois submetia as crianças à rotina com essas atividades 

pedagógicas. Desse modo, as crianças “não estavam acostumadas” com outras formas de 

atividades, pois o processo de alfabetização era pautado em “atividades mecanicistas” 

(FREIRE, 2015). Uma forma diferente capaz de substituir tais práticas “demanda a unidade 

dialética entre a prática e a teoria, a ação e a reflexão, a que nos estimula a criatividade, contra 

os perigos da burocratização e da rotina” (FREIRE, 2011, p. 248). 

 Os tais trabalhinhos eram quase unanimidade sobre o que mais gostavam de fazer na 

escola. Traduzia também qual era a função da professora: dar trabalhinhos. Isso ficou bem 

marcado nos diálogos com as crianças, quando questionadas por que gostariam de ser 

professoras: 

 

Pesquisadora: Então, Lorena, você tinha falado também que se não for dentista, 

você quer ser professora. Por que você quer ser professora? 

Lorena: Porque eu gosto! 

Pesquisadora: Mas me fala melhor porque você gosta! 

Lorena: Porque eu gosto de trabalhinho e data também. 

(...) 

Júlia: Professora para ensinar e dá trabalhinho! 

(...) 

Pesquisadora: E tem outra coisa que você quer ser! Professora. Por que você quer 

ser professora? 

Maria: Porque eu quero ser igual a tia Gabi. 
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Pesquisadora: Ai que lindo Gabi! 

Professora Gabriela: Que bonitinha da tia. 

Pesquisadora: Por que você quer ser igual a tia Gabi? 

Maria: Porque ela é legal!  

Pesquisadora: E o que mais? 

Maria: Porque a professora dá um monte de trabalhinho e ajuda. 

Pesquisadora: Ajuda o que? 

Maria: A fazer os trabalhinhos (Primeira etapa do tema gerador ―O que vou ser 

quando crescer?‖). 

 

Micael era a criança que mais se posicionava a favor dos trabalhinhos, pois o menino 

necessitava muito de uma rotina e tais atividades são constantes na contextura escolar, em 

todos os níveis de ensino, perpassando a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental [afirmo isso, baseada em minha própria experiência como professora, sendo que 

eu também utilizava muito dessas atividades], mecanizando e tornando abstrato o processo de 

ensinar e aprender: 

 

Micael: Eu quero fazer trabalhinho, não quero conversar mais não! (Primeira etapa 

do tema gerador ―Quem estou sendo?‖).  

 

Por se tratar de uma atividade leve, aparentemente sem avaliações, o diálogo do 

primeiro tema gerador “Quem estou sendo?” foi sentido por Micael como algo contra seu 

desenvolvimento educativo. Conversar, no ponto de vista dele, era uma ação oca que não 

propiciava conhecimentos. Ele desejava fazer algo “realmente produtivo”, que, para ele, eram 

as atividades impressas em papéis. Para o menino, o diálogo não era a essência de sua 

Educação, contrariando o que defendia Freire: “somente na comunicação tem sentido a vida 

humana. [...] o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar 

dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação” (FREIRE, 

1987, p. 64).  

 

Pesquisadora: Hoje nós vamos continuar conversando, mas nós vamos fazer outra 

atividade! 

Micael: Eu sei o que que é! 

Pesquisadora: O que é? 

Micael: Trabalhinho! 

Pesquisadora: A gente vai fazer um trabalhinho diferente!  

Maria: Eu acho que o trabalhinho vai ser diferente daqueles que liga e dos caça-

palavras. 

(...) 

(Após a leitura das palavras geradoras) 

Pesquisadora: Agora nós vamos fazer... 

Micael: Trabalhinho! (Terceira etapa do tema gerador ―Quem estou sendo?‖). 

 

(Depois de fazer os artesanatos com papel machê) 

Micael: E o trabalhinho? (Segunda etapa do tema gerador ―Ser do Bichinho‖). 

 

(No final do Círculo de ―Artesanar‖) 

Micael: Eu quero trabalhinho! (Primeira etapa do tema gerador ―Ser Mineiro‖). 
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(No meio da criação de artesanatos) 

Micael: Oh, tia, que dia a gente faz trabalhinho? (Segunda etapa do tema gerador 

―Ser Mineiro‖). 

 

(No final do Círculo de ―Artesanar‖) 

Micael: Eu não gostei! 

Pesquisadora: Você não gostou de nada, Micael? 

Micael: Gosto só de trabalhinho! 

Pesquisadora: Mas isso que você está fazendo é trabalhinho! 

Micael: É nada! 

Pesquisadora: É sim, só que é um trabalhinho diferente! 

Micael: Não é trabalhinho! (Terceira etapa do tema gerador ―Ser Mineiro‖). 

 

Contudo, não só o diálogo era considerado atividade não educativa, como a criação de 

Artesanatos e o próprio trabalho com as fichas silábicas. O menino (re)criou ético-

esteticamente seus sentidos, com materiais diferentes, mas tudo que ele fazia não 

representava, a seu ver, atividades em prol de seus conhecimentos.  

 

(No meio da leitura das sílabas das palavras geradoras) 

Micael: Ah não, eu quero trabalhinho! 

Pesquisadora: Você está fazendo trabalhinho! 

(...) 

Micael: Oh, tia, já vai dar trabalhinho! Sem ser esse? 

Professora Gabriela: Vocês vão formar palavras. 

Micael: Eu não quero! Quero trabalhinho! (Terceira etapa do tema gerador ―Ser 

do Bichinho‖). 

 

Mesmo depois de Micael intercomunicar, interagir com as outras crianças, ler as fichas 

silábicas e criar palavras, ele considerava que todas essas ações não eram “trabalhinhos”. 

Atividades para ele construir seu conhecimento se baseavam apenas em papéis com exercícios 

de ligar letras e caçar-palavras, como foi dito por sua colega Maria. Micael estava adaptado à 

concepção bancária (FREIRE, 1987), não conseguia alçar voos para se libertar e interagir com 

a concepção emancipadora da Educação. 

Posso dizer que trabalhinhos – as atividades impressas – fazem alusão à alegoria da 

caverna de Platão, ou melhor, à alegoria da escola, metáfora produzida por Masschelein e 

Simons (2013): ao contrário do que a escola deveria ser, a mesma prende as crianças à uma 

ilusão de mundo e de conhecimento, e quando tais crianças são libertadas de suas amarras e 

apresentadas à luz e ao brilho do dia, muitas vezes, ficam perdidas até encontrarem o mundo 

fora de seu próprio mundo. Foi desse modo que percebi a transitividade das crianças perante 

as atividades. De início, as crianças não aceitavam as atividades dos Círculos de “Artesanar” 

como “verdadeiros trabalhinhos”, mas isso foi se dissipando aos poucos e outra forma de 

compreensão sobre trabalhinhos foi-se construindo. 
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Os alunos sempre perguntavam “Tia, você não vai dar um trabalhinho?”, a 

pesquisadora mostrava e tentava explicar sobre as diferentes formas de aprender 

com um “trabalhinho diferente”, [...] (Notas de campo da co-pesquisadora). 

  

A insistência no pedido pelos trabalhinhos, aos poucos, foi se amenizando. Não só eu 

como também a professora Gabriela sempre frisávamos que as atividades dos Círculos de 

“Artesanar” também eram trabalhinhos diferentes dos que estavam acostumados. Desse 

modo, Micael e as demais crianças foram se libertando para outros tipos de atividades que não 

fossem simplesmente os tais papéis impressos: 

 

Breno: Vamos fazer trabalhinho! 

Pesquisadora: Que trabalhinho a gente vai fazer? Porque pintar é fazer 

trabalhinho! 

Lorena: Pintar o Brasil. 

Júlia: Ver vídeo. 

Pesquisadora: Ver vídeo também é trabalhinho, mas ao invés de fazer no papel, a 

gente usa os olhos e os ouvidos para pensar e fazer a atividade (Segundo etapa do 

tema gerador ―Ser Brasileiro‖).  

 

Contudo, há aquelas crianças que se sentem presas com os trabalhinhos e se 

desenvolvem melhor com outras práticas pedagógicas, como as trabalhadas nos Círculos de 

“Artesanar”. Isso fica bem marcado pela voz da professora Gabriela: 

 

Professora Gabriela: [...] O Antônio Marcos, ele é uma menino que não é de 

trabalhinho... Ele não... A cabeça dele... Ele é super inteligente, mas ele não vai 

naquele.... E como ele participava, você lembra? Eu lembro do mané: vamos formar 

uma palavra....e ele disse mané [Esse processo com a palavra mané será apresentado 

mais à frente]... [...] Era um tipo de atividade que ele gostava, porque não era 

aquela coisa massacrante do trabalhinho. Era uma coisa que atendia muito a 

ele!(Entrevista dialógica com a professora Gabriela). 

 

A libertação para novas práticas de Educação alcançou a professora Gabriela. O 

trabalho dialógico-colaborativo nos Círculos de “Artesanar” descortinou outros olhares 

pedagógicos. É “pensando a prática que” se aprende “a pensar certo” (FREIRE, 2011, p. 240), 

e isso serviu à professora como um processo autoavaliativo: 

 

Professora Gabriela: Eu senti um monte de coisa, para começar, eu já te falei antes, 

parece que eu estava toda errada, com relação à rotina, [...] Sair um pouco da 

rotina faz bem! Deu para avaliar meus métodos, igual eu te falei. Dei uma mudada 

na forma de... Na hora de trabalhar eu mudei... Tem que fazer uma avaliação da 

gente mesmo, uma autoavaliação... Aí eu senti que eu estava assim um pouco errada 

[...]. Fazer diferente é trabalhoso, mas compensa (Entrevista dialógica com a 

professora Gabriela).  

 

 As palavras da professora Gabriela nos levam a perceber que ela viveu a “significação 

da Páscoa”, conforme afirma Freire (1997a, p. 27). Preparou-se para deixar morrer uma 

prática com resquícios de uma educação bancária e renasceu para tentar modificar sua própria 
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práxis educativa, tornando-a emancipadora e reconhecendo ser algo difícil, mas 

compensatória e libertadora.  

 As atividades dialógicas dos Círculos de “Artesanar” construíram condições, mesmo 

ainda que em nível introdutório, para que crianças e professora se desapegassem dos tais 

trabalhinhos. Sendo assim, foi possível perceber, conforme no diz Freire (2011, p. 242), que 

“todos educam e se educam mutuamente, tendo na sua prática o ponto de partida para a 

compreensão crítica de sua quotidianeidade”. Ao se desvencilharem aos poucos das atividades 

impressas, que se vinculam com uma prática bancária da educação, todos permitiam 

enriquecer a si mesmos, em perspectiva de uma Alfabetização Emancipadora. 

Desse modo, a alegria e a amorosidade são aspectos essenciais de uma práxis 

educativa vinculada ao processo de Alfabetização Emancipadora. Freire nos disse que “não há 

educação sem amor” (1983, p. 29) e que “a atividade docente” a qual “a discente não se 

separa é uma experiência alegre por natureza” (1996, p. 136).  

O abraço coletivo em Dona Teresa, por exemplo, transborda afetividade. As crianças 

unem seus corpos para todas abraçarem a convidada da primeira etapa do tema gerador “Ser 

do Bichinho”.  Ao tentar abraçar Dona Teresa, as crianças também se abraçam. No corpo a 

corpo, entre apertos, empurrões, pisadas nos pés, o que realça é a alegria que emana de Dona 

Teresa para as crianças e das crianças para com Dona Teresa. Com este abraço, as crianças 

dialogaram com seus corpos inteiros para compartilhar a amorosidade. O sentir pele a pele 

permitiu às crianças expressarem seu agradecimento. O calor dos corpos liberou energia para 

sentir a vida do outro e com o outro. Por mais que possa transparecer que um abraço seja uma 

atitude afetiva simples ou ingênua, as crianças usaram sua corporalidade para envolver o 

outro com amorosidade e alegria, e deixaram exalar sentidos sobre os saberes que estavam em 

(re)significações e (re)construções.  
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          Figura 60 - Abraço coletivo em Dona Teresa 

 
            Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

Os sentimentos aflorados através do abraço coletivo foram germinados em um 

acontecimento anterior. As crianças e Dona Teresa também compartilharam da emoção lúdica 

de cantar, dançar, aprender e ensinar. No capítulo anterior, me refiro à participação de Dona 

Teresa, apresentando também uma fotografia relacionada ao momento em que cantava e 

dançava com as crianças uma música. Essa música compunha o repertório de atividades 

pedagógicas de Dona Teresa. Para além dos sentimentos expressos pelas crianças, quero 

destacar a emoção da convidada ao revisitar a sala de aula.  

 

Sobre a Professora aposentada ressalto que se sentiu muito realizada ao voltar para a 

sala de aula e poder vivenciar, novamente, um pouco de suas práticas pedagógicas 

ao cantar com as crianças suas cantigas, além de narrar suas histórias (Notas de 

campo da co-pesquisadora).  

 

 Esse momento traduz o que Freire pensava sobre a alegria que deve ser embutida nos 

educadores e na escola. Para o educador a “alegria na escola é uma forma de lutar pela 

mudança no mundo” (FREIRE apud SNYDERS, 1993, p. 10). Dessa forma, apresento parte 

da cantiga que Dona Teresa cantou
42

 e dançou com as crianças, por considerar um momento 

recheado de sentimentos, tanto para a convidada quanto para as crianças: 

 

Dona Teresa: Aí, a gente faz isso primeiro, quando a gente vai cantar. Porque tudo 

que a gente vai fazer, a gente pensa primeiro, não é assim? A gente não tem que 

pensar primeiro para fazer as coisas?  Então, quando vocês forem brincar no pátio 

e na hora que vocês quiserem, aí vocês põe a mãozinha na cabeça e vai e canta 

assim... Cuidado cabecinha o que pensa-sa-sa. Cuidado cabecinha o que pensa-sa-sa. 

O nosso pai do céu está olhando para você! Cuidado cabecinha o que pe... - põe a 

mão na cabecinha de novo - cabecinha o que pensa-sa-sa... Aí você pode pensar só 

coisas boas, não pensar em brigar, em não responder a professora, sempre com a 

mamãe, o papai e todo mundo, pensar em estudar, pensar só coisas boas. Não vou 

falar muito tempo não, se não, não dá tempo! Aí a gente vai aos olhinhos. Porque 

para gente fazer as coisas a gente tem que ver, né! Cuidado com os olhinhos o que 

                                                           
42

 A convidada cantava, e explicava os movimentos e alguns valores que suscitavam da música para as crianças. 

Dessa forma, no trecho apresentado usei itálico na fala de Dona Teresa para separá-la da cantiga. 
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vê-vê-vê! Cuidado com os olhinhos o que vê-vê-vê! O nosso pai do céu está olhando 

para você, cuidado com os olhinhos - a mãozinha nos olhos - o que vê-vê-vê! A 

gente olha as coisas boas que a gente pode ver, não ficar vendo coisa feia na 

televisão! Só coisas boas, não vou ficar falando muito não! Agora é o ouvido! O 

ouvido é para que? 

Crianças: Pra ouvir, para escutar (E a música continua se referindo ao ouvido, a 

boca, o nariz, a mãos e os pés) (Primeira etapa do tema gerador ―Ser do 

Bichinho‖). 

 

Através do caráter lúdico da música cantada por Dona Teresa, as crianças tiveram a 

oportunidade de construir sentidos outros para o próprio corpo. As crianças que cantaram e 

dançaram com Dona Teresa se entregaram de corpo inteiro, brincaram com os movimentos. 

Isso nos incita a refletir outras formas de atividades pedagógicas que subvertem os tais 

trabalhinhos e confrontam uma educação bancária. Enquanto dançavam e cantavam, as 

crianças deixavam o corpo pensar, refletir, dialogar e agir com uma alegria contagiante. 

Alegria esta reveladora de atos criativos, renovadores e emancipadores da vida e do mundo. 

Sentimento este que liberta as asas do ser criança. 

 

O caráter lúdico medeia a ação da criança no mundo. Em suas atividades, a criança 

empresta-lhes um sentido que não está na objetividade dos resultados buscados pelo 

adulto, mas no prazer da sua execução. Prazer que vem de brincar com os objetos, os 

seres e a linguagem, emprestando-lhes um sentido que vai além da realidade 

imediata. A criança vai além da realidade significada pelo mundo do adulto, ao 

atribuir ao que a cerca um sentido próprio, transgredindo o real (GOUVÊA, 2009, p. 

121). 

 

Logo, a ludicidade e os sentimentos são importantes para a construção do 

conhecimento. Entretanto, seria opor sentidos à razão? Não. É permitir a dialética entre 

sentidos e razão. Freire nos alerta que nossos sentimentos são um dos constituidores de nossos 

saberes, e isso não deve ser temido em prol da cientificidade, pois: 

 

é necessário que evitemos igualmente outros medos que o cientificismo nos 

inoculou. O medo, por exemplo, de nossos sentimentos, de nossas emoções, de 

nossos desejos, o medo de que ponham a perder nossa cientificidade. O que eu sei, 

sei com meu corpo inteiro: com minha mente crítica mas também com meus 

sentimentos, com minhas intuições, com minhas emoções. O que eu não posso é 

parar satisfeito ao nível dos sentimentos, das emoções, das intuições (FREIRE, 

1997b, p. 29). 

 

 Nesse sentido, Freire (1997b, p. 08) nos instiga a pensar sobre a relação entre 

sentimentos e cognição: 

 

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor sem temer ser 

chamado de piegas, de meloso, de a-científico, senão de anti-científico. É preciso 

ousar para dizer, cientificamente e não bla-bla-blantemente, que estudamos, 

aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo inteiro. Com os 

sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com 

a paixão e também com a razão crítica. Jamais com, esta apenas. É preciso ousar 
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para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional (FREIRE, 1997b, p. 08, grifos do 

autor).  

  

Dessa forma, Freire (1997b, p. 82) nos diz que “o processo de saber, que envolve o 

corpo consciente todo, sentimentos, emoções, memória, afetividade, mente curiosa de forma 

epistemológica, voltada ao objeto, envolve igualmente outros sujeitos cognoscentes”. 

A amorosidade foi marcante para as leituras da palavramundo das crianças. Uma 

amorosidade partilhada, abraçada, dançada, cantada, dialogada, enfim “artesanada”. “A 

amorosidade freireana [...] se materializa no afeto como compromisso com o outro, que se faz 

engravidado da solidariedade e da humildade” (FERNANDES, 2010, p. 37). Assim, a 

amorosidade e a alegria das crianças se destacaram como um “compromisso radical com a 

vida” (REDIN, 2010, p. 29) para buscar outros sentidos, outros níveis e outras leituras da 

palavramundo.  

 Com alegria e amorosidade, as crianças, de forma bem expressiva, refletiram e 

refrataram o vínculo entre Artesanato e Alfabetização Emancipadora. Me despertaram para 

(re)pensar sobre as potencialidades da mão humana cultural, para além do próprio quefazer  

ético-estético artesanal. A princípio não consegui compreender o sentido que as crianças 

construíram em torno dessa expressão. Admito que os dizeres das crianças, durante a 

entrevista, me surpreenderam e me instigaram a compreender a dinamicidade do “artesanar” 

leituras da palavramundo. 

 A primeira criança com quem dialoguei na entrevista foi Pietro. Cheguei a pensar que 

ele não prestava atenção em minhas perguntas. Mas sua fala se mostrou responsiva. Em 

movimento de alteridade, Pietro trocou “signos alheios por signos próprios”, ou seja, 

construiu contrapalavra à minha palavra (GEGe, 2009, p. 24):  

 

Pesquisadora: Então, dos artesanatos que a gente fez qual você achou o mais fácil e 

o mais difícil? 

Pietro: O mais fácil eu achei escrever, o mais difícil foi... foi... achar... quer dizer... 

eu achei... 

Pesquisadora: Do artesanato... 

Pietro: Eu achei... do artesanato o mais difícil foi achar uma palavra para fazer. 

Pesquisadora: Tá certo... Mas eu estou falando dos artesanatos que a gente fez, os 

de tampinhas, o papel machê, as pinturas, o sabão. 

Pietro: Ah, qual deles... 

Pesquisadora: Qual deles você achou mais difícil de fazer? 

Pietro: Mais.... é.... esculpir o sabão. 

Pesquisadora: Esculpir o sabão foi difícil né? 

Pietro: Foi... 

Pesquisadora: E qual foi o mais fácil. 

Pietro: É.... deixa eu tentar lembrar.... ah, o mais fácil foi.... escrever... escrever... 

Pesquisadora: Dos artesanatos...  

Pietro: Que eu mais gostei... 

Pesquisadora: Que você achou mais fácil! 
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Pietro: Mais fácil deles... 

Pesquisadora: O mais difícil foi esculpir o sabão e o mais fácil de fazer? 

Pietro: Foi... fazer palavras...palavras (Entrevista dialógica com Pietro).  

 

 A contrapalavra de Pietro dizia que fazer Artesanatos também envolvia escrever e 

formar palavras, sendo ora uma atividade fácil, ora difícil. No início isso não me satisfazia, 

pois desejava ouvir do menino que tipo de Artesanato, como pintura, modelagem com papel 

machê, escultura em sabão, criação com tampinhas, ele considerava ter sido o mais fácil e o 

mais difícil de fazer. Por isso minha insistência na questão. O menino construiu sentidos em 

interação e mostrou que fazia uso da compreensão ativa, recheada de respostas, de dinâmicas 

interpretações e sentidos novos. Posteriormente, as palavras de Pietro também me permitiram 

uma compreensão ativa, pois alargaram meu próprio entendimento sobre a relação entre 

Artesanato e Alfabetização. De acordo com Bakhtin: “todo ato de compreensão é uma 

resposta, na medida em que introduz o objeto da compreensão em um novo contexto – 

contexto potencial da resposta” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992, p. 94).  

Pietro foi a primeira criança a compreender responsiva e ativamente as atividades de 

alfabetização como atividades artesanais. Mas outras crianças também o fizeram durante as 

entrevistas dialógicas. Tais entrevistas aconteceram individualmente, o que nos diz que as 

crianças não estavam imitando seus pares: 

  
Pesquisadora: Dos artesanatos que a gente fez qual você considera o mais fácil e o 

mais difícil de fazer? 

Maria: O mais difícil foi aquele de recortar as palavras, para formar palavra de 

quando que vai ser quando crescer, aí eu peguei o da Brisa. Aí quando eu recortei 

foi muito difícil. Foi esse que foi o mais difícil que eu já fiz (Entrevista dialógica 

com Maria). 

 

Pesquisadora: Legal. E dos artesanatos que a gente fez qual você considera o mais 

fácil e o mais difícil de fazer? 

Clara: O mais fácil eu achei o papel machê e o mais difícil eu achei foi... formar 

palavra. 

Pesquisadora: O mais difícil foi formar palavrinha? 

Clara: Anham! Foi um pouquinho difícil! (Entrevista dialógica com Clara). 

 

Pesquisadora: Dos artesanatos que você fez qual você achou mais difícil e o mais 

fácil de fazer? 

Bruna: Formar palavrinha (Entrevista dialógica com Bruna). 

 

Pesquisadora: Dos artesanatos que a gente fez qual foi o mais fácil e o mais difícil 

de fazer? 

Antônio: Esse aqui foi o mais fácil de fazer (indicando para os Artesanatos de papel 

machê). 

Pesquisadora: O papel machê? 

Antônio: (Faz movimento afirmativo com a cabeça) E o difícil foi montar palavrinha 

(Entrevista dialógica com Antônio). 
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O Artesanato, como todos sabem, é o trabalho realizado por meio de movimentos 

manuais. Logo, formar, “montar” ou escrever palavras foi considerado pelas crianças como 

uma atividade artesanal. Atividade esta, comumente, mais difícil que moldar o papel machê 

ou pintar um quadro, por exemplo. Difícil por não poderem fazer como quisessem, pois o 

“artesanar” palavras exigia um processo consciente, jamais mecânico, das técnicas de ler e 

escrever. Então, podemos sentir que a interação entre Alfabetização e Artesanato é algo muito 

mais estreito do que se pode pensar.  

É o agir das mãos que possibilita criar Artesanatos como também manusear as fichas 

silábicas ou o lápis para criar palavras. Mãos culturais que “artesanaram”, interagiram e 

contribuíram com a construção da linguagem, como nos diz Freire: 

 

As mãos soltas, liberadas, trabalhando instrumentos para caça, que alongavam o 

corpo ampliando assim seu espaço de ação, tiveram importância indiscutível na 

construção social da linguagem. 

Faz muito tempo que Sollas disse: “Os trabalhos feitos pelas mãos do homem são 

seu pensamento revestido de matéria”. 

Não há dúvida de que a linguagem se desenvolveu e se desenvolve enquanto coisas 

são feitas por indivíduos para si mesmos ou para os outros também, em cooperação 

(FREIRE, 2014e, p. 78-79).  

 

Bakhtin/Volochínov (1992), como já vimos, concebe a língua como uma prática 

material, constituída na interação social. Daí que a palavra é criada não apenas por processos 

físicos, mas também fisiológicos e psicológicos e, principalmente, inseridos nas relações 

sociais. Desse modo, podemos pensar nas mãos que revestem seus pensamentos com matéria 

e criam sentidos do corpo consciente fazendo estes se alargarem através das palavras em um 

processo colaborativo e interativo, o qual não diz somente de si mesmo, mas da relação com 

os outros e com o mundo. É a palavra feita Artesanato. 

Nesse sentido, as fotografias, que se seguem, de Lívia escrevendo e modelando papel 

machê nos convidam a pensar sobre a relação entre Artesanato e Alfabetização, ao 

comtemplarmos as mãos da menina em seus gestos e movimentos criativo-culturais que estas 

desempenham. Atividades artesanais e atividades de alfabetização partem de um princípio 

comum: a mesma mão que modela a massa de papel machê, construindo sentidos culturais do 

e com o mundo, constrói letras, sílabas e palavras para pronunciar o mundo. Criar Artesanatos 

e escrever palavras é práxis do “artesanar”. É a codificação e a descodificação de situações 

existenciais, uma perfeita integração entre educação e arte, nos diria Freire (2014a). 

Codificação – criar Artesanatos – e descodificação – formar palavras – são atos responsáveis 

(re)siginificados com e pelas crianças.  
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Fonte: Arquivos da Pesquisadora 

 

A palavramundo “artesanou-se”. As crianças leram o mundo e disseram sua palavra. 

A mão humana extremamente cultural, como nos diz Freire e Nogueira (1989), cria não só os 

Artesanatos, como também palavras. É assim que as crianças gestaram seus pensares: 

vincularam o quefazer do Artesanato com o quefazer da Alfabetização, ou seja, dinamizaram 

linguagem e(m) realidade, palavra e(m) mundo.  

  Nessa perspectiva, houve práxis interativa para que as crianças aprendessem a fazer 

peraltagens “artesanadas” não só com as palavras. Por isso, mais que se preocupar em analisar 

o domínio mecânico e abstrato das técnicas da leitura e da escrita ou quantificar as crianças 

em níveis de alfabetização, minha preocupação se pautou pela possibilidade das crianças 

(re)conhecerem-se criativa e criticamente para que pudessem descobrir o processo das 

“combinações fonêmicas” (FREIRE, 2014a, p. 155), como também  descamar e transformar 

sua realidade, tanto a mais próxima quanto a global.   

Ler a palavra: aprender letras, sílabas e palavras. Esse é o fundamento da produção da 

linguagem escrita, da alfabetização. Bakhtin e Freire nos proporcionam um modo de a língua 

existir em que os fundamentos dos signos linguísticos não sejam tratados em esfera 

puramente mecânica. Não é apenas a descoberta da palavra escrita, mas a palavra da própria 

realidade. Por isso não basta apenas saber ler os signos que formam a língua. É preciso ler a 

palavra a partir de fonemas concretos e responsáveis numa atitude de criação e recriação, que 

unem sílabas, vidas e histórias de forma emancipadora. Ler a palavra: aprender letras, sílabas, 

palavras, sentir e compreender o que estas dizem.  

Ler o mundo: aprender com a presença na vida, com a própria experiência existencial 

e nas relações com os outros. Esse fundamento, tão caro a Paulo Freire, nos permite ler a 

dinamicidade das coisas, dos objetos, dos sinais, enfim, da realidade. Não é apenas conhecer o 

 

Figura 62 - Lívia modelando papel machê 

 

 

Figura 61 - Lívia escrevendo famílias silábicas 
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entorno, o regional e o global. É preciso ler o mundo, em diálogo, de modo que possa 

interpretá-lo criticamente. Isso é um dos aspectos centrais no processo de Alfabetização 

freiriana. Ler o mundo: aprender com a presença na vida, com a própria experiência 

existencial, nas relações com os outros, e indagar, refletir, com engajamento na luta pela 

transformação do mundo em que se vive. 

Desse modo, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Mas o ato de ler palavras 

implica o resgate e a recriação da experiência vivida, ou seja, a contínua (re)leitura do mundo. 

Palavra e mundo lidos de forma emancipadora: palavramundo. Daí que ler, escrever e dizer a 

palavra e o mundo são atos rigorosos do processo de produção da linguagem. Por serem 

rigorosos não significa que não haja liberdade, criação, autenticidade, alegria e 

amororosidade. Ler, escrever e dizer a palavramundo fazem parte da corporalidade para o 

“ser mais”.  

Por isso, com Bakhtin e Freire penso em outra Linguagem e em outra Alfabetização, 

ambas de forma Emancipadora, em que a palavra e o mundo são lidos não só através de 

domínio abstrato de técnicas, mas em termos conscientes interligados à inteireza, à 

amorosidade, à alegria, à imaginação e à autonomia. Outra Linguagem e outra Alfabetização 

que proporcionam leituras de palavras e leituras de mundo mediatizadas por uma prática 

libertadora de educação.  

Lembra-nos Freire (2011) que a Alfabetização, em uma perspectiva libertadora, jamais 

deve enfatizar a memorização mecânica e deixar escapar a atividade produtiva, a Cultura e a 

conquista da palavra. Desse modo, o autor critica a postura do alfabetizador que  

 

deposita sua palavra nos alfabetizandos, como se seu corpo consciente fosse um 

depósito vazio a ser enchido por aquela palavra. Quefazer mecânico e memorizador, 

no qual os alfabetizandos são levados a repetir, de olhos fechados, vezes inúmeras, 

sincronizadamente: la, le, li, lo, lu; ba, be, bi, bo, bu; ta, te, ti, to,tu, ladainha 

monótona que implica sobretudo uma falsa concepção do ato de conhecer. “Repete, 

repete, que tu aprendes” é um dos princípios desta falsa concepção do ato de 

conhecer (FREIRE, 2011, p. 140). 

  

Contudo, como já dito, a Alfabetização é um processo rigoroso. É preciso estar em 

contato com letras, sílabas e palavras. Mas esse contato não significa uma atividade baseada 

na “decoreba” e memorização de sílabas e palavras descontextualizadas. 

 

Professora Gabriela: Olha Fran, a palavra geradora que a gente viu, do 

Artesanato, tanto de palavra... por exemplo,  ARTESANATO,  eu vi que o AR de 

Artesanato, de tanto falar Artesanato, eu não precisei trabalhar AR, a família do 

AR, entendeu? O S também que é o do ARTESANATO com som de Z, veio lá do 

Artesanato, porque a todo o momento eles estavam em... como que fala? Em contato 

com a palavra geradora. Então, essas palavras geradoras ajudaram...(Entrevista 

com a professora Gabriela). 
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Ao interagir com os signos linguísticos, o essencial é o (re)conhecimento do processo 

que gera palavras de conteúdo existencial para germinar sentidos. A importância do trabalho 

com as palavras geradoras, nos Círculos de “Artesanar”, foi sentido tanto pela professora 

Gabriela quanto pela co-pesquisadora Bruna: 

 

As atividades das palavras geradoras foram bem produtivas. Os alunos ficavam 

encantados por descobrir e formar novas palavras. O esforço de dinamizar e 

conhecer as famílias silábicas das letras, fez com que conhecessem outras palavras 

que complementavam o vocabulário e acrescentavam muito ao processo de 

formação da leitura do mundo e da palavra (Notas de campo da co-pesquisadora). 

 

Nessa direção, o contato com a palavra, pertencente ao universo vocabular das 

crianças, e suas respectivas famílias silábicas dinamizaram a formação de novas palavras e 

suas leituras de mundo.  

 

O mundo se apresenta à criança no transcurso de sua educação. A sede de 

conhecimento em face do não conhecido é enorme frente ao mundo que se desvela 

na infância. A criança não chega à escola alienada, mas pode sair dela deslocada de 

seu mundo na medida em que seu mundo é “enchido” com palavras “vazias” e 

apresentado como estático e determinado (ZANARDI, 2013, p. 567). 

 

Micael mostrou-se muito satisfeito, ao ver projetada a palavra geradora “bicicleta”, 

durante os acontecimentos do primeiro tema gerador “Quem estou sendo?”. O menino não só 

disse essa palavra, como também levou o objeto para a escola para representar quem ele 

estava sendo. Depois que as palavras geradoras foram apresentadas, as crianças, organizadas 

em grupos, receberam algumas destas. A dinâmica envolvia desvirar as fichas para reconhecer 

as famílias silábicas de cada palavra. Como o grupo era composto por cinco crianças, elas 

deveriam compartilhar as fichas entre si para formar novas palavras. O grupo, ao qual 

pertencia Micael, recebeu fichas com as seguintes palavras geradoras: “pintar”, “eu” e 

“bicicleta”. Por isso, quando Micael reconheceu que entre as palavras que havia recebido 

estava a palavra “bicicleta”, prontamente transferiu todas as fichas dessa palavra para sua 

mesa. Micael pronunciou a palavra “bicicleta”, por isso desejava que esta pertencesse 

somente a ele. Afinal, a palavra era ou não era dele?  

 

Em um determinado momento, o locutor é incontestavelmente o único dono da 

palavra, que é então sua propriedade inalienável. É o instante do ato fisiológico de 

materialização da palavra. Mas a categoria da propriedade não é aplicável a esse ato, 

na medida em que ele é puramente fisiológico. 

Se, ao contrário, considerarmos, não o ato físico de materialização do som, mas a 

materialização da palavra como signo, então a questão da propriedade tornar-se-á 

bem mais complexa. Deixando de lado o fato de que a palavra, como signo, é 

extraída pelo locutor de um estoque social de signos disponíveis, a própria 

realização deste signo na enunciação concreta é inteiramente determinada pelas 

relações sociais (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 113).  
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Fonte: arquivos da pesquisadora 
 

A palavra “bicicleta” pertencia ao enunciado de Micael, pois é um signo que compõe o 

seu ser, mas deveria ser socializada com as demais crianças de seu grupo para ganhar novos 

sentidos e germinar contrapalavras. Segundo Bakhtin, palavras e contrapalavras estão 

estritamente associadas à interação e, desse modo, a palavra se torna alheia mesmo que não 

tenha sido incorporada pelo discurso do outro (GEGe, 2009).  

Contudo, nesse movimento de apossar-se da palavra, o menino se envolveu no 

exercício de formar outras a partir das unidades silábicas que compõem a palavra “bicicleta”. 

Seu corpo consciente, em inteireza, contribuía para tal. Ajoelhado sobre a cadeira, o menino 

se comprometia a fazer combinações entre as fichas para formar novas palavras. As mãos de 

Micael se fizeram responsáveis e ativas, em ação e reflexão, para ofertar concretude àquelas 

fichas. Assim, da palavra “bicicleta” germinaram duas outras palavras: “batata” e “bico”.  

 

 

Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Figura 63 - Palavra geradora “bicicleta” com as 

unidades silábicas 

Figura 64 - Micael manipulando as fichas silábicas 

da palavra geradora “bicicleta” 

Figura 65 - Micael fazendo combinações com as 

fichas silábicas Figura 66 – Palavras formadas por Micael 
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Para que sentidos as palavras formadas por Micael apontam? Micael pensou essas 

palavras antes de tentar as combinações com as fichas? A primeira palavra que o menino 

conseguiu formar foi lida por ele com admiração: “Aqui, batata!”. A entonação da frase 

enunciada pelo menino nos leva a perceber a importância da palavra formada para ele, sem 

auxílio meu, nem da professora Gabriela ou de algum colega. Fato este importante para sua 

autonomia infantil. Quanto à palavra “bico”, precisei intervir na estrutura desta. Micael 

combinou as sílabas trocando a ordem das mesmas. Ao finalizar essa combinação leu para 

mim: “Bi-co”. Então, percebi que as sílabas estavam dispostas em lugares contrários, assim 

pedi a Micael para ler novamente com mais atenção: “Co-bi”, disse ele. Nesse caso, a palavra 

“cobi” seria, na expressão freiriana, uma “palavra-morta”, pois não se referia a um termo 

(FREIRE, 2014a).  E, instantaneamente, assim que questionei o que seria “cobi”, ele trocou as 

sílabas de lugar para efetivamente gerar a palavra “bico”.  

Antônio se aventurou por caminhos diferentes. Antes de tentar qualquer combinação 

com as fichas silábicas distribuídas em seu grupo, ele já sabia que palavra iria formar. Essa 

sua postura lhe confere autenticidade. 

 

Antônio: Preciso de dois ―E‖. 

Professora Gabriela: Para que você precisa de dois ―E‖? 

Antônio: Para eu formar Zezé! (Terceira etapa do tema geradora ―Quem estou 

sendo‖). 

 

Quem seria Zezé? Alguma pessoa querida por Antônio? As fichas silábicas das 

palavras geradoras trabalhadas no tema gerador “Quem estou sendo?” não permitiria a 

Antônio formar a palavra escolhida por ele. Ao pensar nesta palavra, o menino conseguiu 

identificar apenas as vogais que a formam. Para Antônio bastava possuir duas letras “E” para 

então formar a palavra. Dessa forma, posteriormente, com o auxílio da professora Gabriela, o 

menino ficou convencido que não conseguiria formar “Zezé”. Logo depois, combinando as 

sílabas que dispunha disse ter formado “tente”. Sob orientação da professora Gabriela, 

Antônio percebeu que a palavra que havia formado era outra: “pente”. Isso tornou-se uma das 

contribuições para que ele compreendesse o processo de produção da linguagem, 

“apropriando-se criticamente e não memorizadamente” (FREIRE, 2014a, p. 152) desse 

processo. 

Em outro momento, Antônio também nos desperta a atenção por sua autenticidade e 

também por sua autonomia ao trabalhar com as fichas silábicas. Era o segundo tema gerador 

“Ser do Bichinho”. As crianças deveriam colar as palavras formadas em uma ficha com sua 
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foto, mas Antônio colava sílabas aleatoriamente e até viradas para baixo, transgredindo a atividade 

proposta: 

 

Professora Gabriela: O que você tá formando aí, Antônio? 

Antônio: Não sei! 

Professora Gabriela: Ué, então, não pode colar se você não sabe! Antônio, eu falei! 

Não me ouve não, Fran! Você está colando sílabas de cabeça para baixo e não está 

formando nada! O que você está formando aí? 

Antônio: Eu estou colando! 

Professora Gabriela: Não é para ir colando! É para formar palavrinha! 

Antônio: Colando palavra. 

Professora Gabriela: Que palavra que você tá formando? Pensa alguma coisa para 

você escrever, depois você cola! 

(...) 

Pesquisadora: Vamos tentar formar uma palavrinha, Antônio? 

Antônio: Eu já estou formando: ―Mané‖! (Terceira etapa do tema gerador ―Ser do 

Bichinho‖). 

 

 Antônio literalmente fazia peraltagens com as sílabas ao colá-las aleatoriamente sobre 

o papel. Não compreendia o processo de formar palavras através das sílabas? Estava imerso e 

concentrado em seus pensamentos saltitantes? A professora Gabriela precisou chamar-lhe a 

atenção para que, responsivamente, realizasse a atividade proposta. E foi, desse modo 

responsivo, que surpreendeu a mim e à professora Gabriela ao dizer qual palavra ele estava 

formando, além de indicar as sílabas que a compunham, como nos mostra a dinâmica da 

fotografia e do diálogo que se seguem: 

 

Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Pesquisadora: Com o que a gente forma mané, você sabe? 

Antônio: M e A. Esse aqui! (aponta para a sílaba que acabara de colar) 

Pesquisadora: E agora qual é o outro? 

Antônio: Ma - Né! Né, N e E. 

Pesquisadora: Então, vamos encontrar o NE! 

Antônio: Ah! (pega uma sílaba) 

Pesquisadora: Então corta  aí! Esse é o NE, Antônio? 

Antônio: É! 

Pesquisadora: é o N e o E, ou é o E e N? 

Antônio: É o N e o A? 

Figura 67 - Antônio colando sílabas da palavra “mané” 
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Pesquisadora: Não! É Ma-né! Né! Você não falou para mim que é o N e o E? Mas 

esse aqui o N está na frente? (Antônio faz movimento negativo com a cabeça) 

Então, o que você pode fazer para dar certo? (Antônio faz um gesto com a tesoura) 

Pode cortar para dar certo! 

Antônio: Onde que põe esse? 

Pesquisadora: Onde que põe esse? Isso! 

Antônio: Agora é o E? 

Pesquisadora: Isso! 

Antônio: Mané!(Terceira etapa do tema gerador ―Ser do Bichinho‖). 

 

 O menino nos mostrou que compreendia o processo de produção das palavras. 

Todavia, não juntou as sílabas que possuía para tentar descobrir uma palavra. Queria 

expressar palavras que saltavam de seus pensamentos. Antônio conseguiu rapidamente 

identificar a sílaba “ma”, mas tropeçou para compreender a formação da sílaba “ne”. Tropeço 

este que não fez o menino cair, mas ao contrário, o fez erguer-se pela busca da formação 

correta da sílaba, e, consequentemente, da palavra escolhida por ele. Como não encontrou a 

sílaba que precisava foi preciso construí-la. Então, recortou a ficha que continha “en", 

trocando de lugar as letras para compor a sílaba “ne”.  Esse movimento realça que não havia 

um processo mecânico. Descobrir, identificar, re(construir) sílabas se faz em dinamicidade e 

concretude.  

Por que formar a palavra “mané”? O que esta palavra carregava de sentidos para o 

menino? 

 

Pesquisadora: O que é Mané, você sabe o que é Mané?  

Antônio: Anham! 

Pesquisadora: O que é Mané? 

Antônio: É uma pessoa que é indiota! 

Pesquisadora: Quem falou que é uma pessoa assim? 

Antônio: Meu pai! (Terceira etapa do Tema Gerador ―Ser Mineiro‖) 

 

Realmente, Antônio nos mostrou que sabia fazer “peraltagens” com as sílabas e com 

as palavras. Conhecia o sentido da palavra “mané” que o pai havia lhe explicado. “Indiota” foi 

assim que me senti. Estaríamos eu e a professora Gabriela interrompendo o fluxo do 

desenvolvimento da atividade de Antônio ao solicitá-lo a formar efetivamente uma palavra? 

Gostaria o menino de dizer que não era nada de um mané? Antônio desejava mostrar que não 

era um “indiota” por conhecer o processo de formar palavras? 

Antônio ainda não estava satisfeito, queria formar mais uma palavra. Gostaria de 

repetir a palavra “mané”, mas eu lhe disse que deveria ser outra. Então, da mesma forma, sem 

experimentar a combinação das fichas para encontrar uma palavra, disse que queria formar a 

palavra “boi”. E nesse contexto a contribuição de outros colegas engrandeceu o 

desenvolvimento da atividade: 
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Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Pesquisadora: Como a gente vai formar boi? 

Antônio: BO! B com O. 

Pesquisadora: Então vamos ver se a gente acha o BO! 

Antônio: (Micael entrega uma ficha para Antônio) Obrigada, Micael! 

Pesquisadora: Que coleguinha bom, heim? Obrigada, Micael! Bo.E agora? 

Antônio: I. B com I. 

Pesquisadora: Bo-i. 

Breno: É Boie. 

Pesquisadora: I! 

Antônio: B com I. 

Pesquisadora: Não! 

Micael: Só o I Antônio! 

Antônio: Só o I. 

Pesquisadora: Então, vamos achar só I para gente colar aqui junto! Não esse aí é 

um pedaço do H que você cortou errado! Tem que achar o I mesmo. (Antônio 

mostra uma letra) Isso. Agora cola esses pedacinhos para formar a palavra, que 

palavra mesmo? 

Antônio: Me empresta a cola? Bo-i! 

(...) 

Antônio: Agora é, cadê o I? Ah, tá! 

Professora Gabriela: Acabou não, Kauan? 

Pesquisadora: Qual que você formou agora?  

Antônio: Bo-i. 

Pesquisadora: Você formou duas, não foi? Qual que você formou  primeiro? 

Antônio: Mané! 

Pesquisadora: E a outra? 

Antônio: Bo-i! (Terceira etapa do Tema Gerador ―Ser Mineiro‖) 

 

 Para que Antônio conseguisse formar a palavra “boi”, dois outros colegas 

contribuíram para isso. Micael presenteou Antônio com a sílaba “BO”, a qual o segundo já 

havia dito como era composta. Para concluir a formação da palavra, Antônio, pensava que 

precisaria da sílaba “BI”, mas isso não formaria “boi”. Quando intercedi pronunciando 

vagarosamente a palavra, Breno também desejou dar sua contribuição e disse que a palavra 

correta é “boie”. Novamente, Micael colaborou com Antônio ao afirmar que ele precisaria 

agora só de uma letra “I”. Essa interação foi muito importante para todo esse processo. 

Podemos dizer que a palavra de Antônio se tornou palavra compartilhada, pois foi construída 

Figura 68 - Antônio colando a palavra “boi” 
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a partir da interação com outros colegas. Considero esse movimento como algo extremamente 

emancipador, pois não representa dependência de Antônio para com os colegas, mas 

colaboração, que para Freire (1987) é uma das características para a ação dialógica, essência 

de uma prática libertadora da Educação. Antônio, Micael e Breno, juntos, construíram a 

palavra, foram co-autores dessa ação.  

A cena recortada a seguir se refere ao momento posterior em que Antônio havia 

formado a palavra “boi” e começou a contar-me sua experiência: 

 

Antônio: Eu já montei num boi.  

Pesquisadora: De verdade? Como foi? Me conta? 

Antônio: Aí foi lá trás, eu fiquei assim ó!(Faz um movimento com o corpo como se 

estivesse sobre o boi). 

Pesquisadora: Você ficou com medo de cair?  

Micael: Sabe em que que eu montei sozinho? Num touro brabo! 

Pesquisadora: Brabo? E como foi? 

Micael: Eu meti o pau nele e saí vuano!(Movimenta as mãos). 

Pesquisadora: Voando? E onde foi isso? 

Micael: Saí. Não sei, no sonho! 

Pesquisadora: Que legal! 

Pietro: Como, Micael, que ele saiu voando? Assim, ó!(Faz movimento com o corpo 

como se estivesse voando)(Terceira etapa do tema gerador ―Ser do Bichinho‖). 

 

Dessa maneira, permeada por imaginação, percebemos que a palavra ganhou 

corporalidade no diálogo entre Antônio, Micael e Pietro. Como a imaginação é protótipo para 

a criança significar a Cultura (GOUVÊA, 2011), os meninos o fizeram com o corpo. Podemos 

“visualizar” a corporalidade das leituras do mundo das crianças. O corpo diz palavras com 

seus movimentos. É preciso sinalizar como se monta em um boi e como um touro voa. Os 

gestos corporificam as palavras e os sentidos que nelas imprimimos. Os corpos desses 

meninos falaram. Foram corpos de valor cultural (BAKHTIN, 2011). Foram corpos 

conscientes, pois estão no e com o mundo, recriando-o (FREIRE, 1987). Assim o corpo 

permite a construção da identidade dessas crianças e suas leituras da palavramundo, mas o 

“corpo se constrói socialmente” (FREIRE, 2000, p. 92), nas relações com os outros. Os 

acontecimentos e as fabulações de Antônio, Micael e Pietro são encarnados pela ação e 

relação de seus corpos que enriqueceram o diálogo, a leitura da palavra e a si próprios. Esses 

meninos aprenderam e ensinaram em comunhão. 

 Colaboração e curiosidade. Estes são os sentidos que a fotografia de Júlia e Clara, no 

tema gerador “Ser do Bichinho”, desperta.  
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Figura 69 - Júlia e Clara descobrindo sílabas em colaboração 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Colaboração no sentido de Clara constituir o ser de Júlia e esta constituir o ser 

daquela, em outras palavras colaboração como alteridade em que sem o outro eu não posso 

ser (BAKHTIN, 2012). Corrobora Freire (1987, p. 165 -166, grifos do autor): “O eu dialógico 

[...] sabe que é exatamente o tu que o constitui”, ou seja, o “eu e o tu passam a ser, na dialética 

destas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu”.  E curiosidade no sentido de ser o 

elemento disparador para a construção do conhecimento, pois segundo Freire (1996, p. 96) “a 

pedra fundamental é a curiosidade do ser humano”, pois “faz perguntar, conhecer, atuar, mais 

perguntar, re-conhecer”. 

Desse modo, as meninas se deliciavam em descobrir juntas as sílabas armazenadas sob 

os quadrinhos azuis. Cada quadrinho azul continha três sílabas iguais para dinamizar o 

processo de formação de palavras e possibilitar o maior número de combinações de sílabas. 

Júlia e Clara se ajudavam no reconhecimento das sílabas que retiravam desses quadrinhos. A 

cada quadrinho uma descoberta, um sentimento, uma alegria e um conhecimento era 

instigado. As sílabas eram retiradas dos quadrinhos, lidas espalhadas pela mesa para depois 

serem combinadas em palavras. Quando Júlia não conseguia reconhecer alguma sílaba, Clara 

a ajudava a ler a mesma. Nessa contextura, uma menina completava a outra não só pela 

presença, mas também pelas descobertas e leituras das sílabas.  

Júlia protagoniza outro momento interativo, dessa vez junto à Maria, no também tema 

gerador “Ser do Bichinho”.  Maria havia formado três palavras a partir da palavra geradora 

“Bichinho”, colando-as lado a lado, são elas: “Bobe”, “Bubu” e “bebu”. Bobe seria o nome de 

um cachorro e Bubu o apelido de seu irmão caçula. Posteriormente, Maria desejou formar 

outra palavra e procurou, entre os colegas, outra sílaba. Com a sílaba “RO” combinou-a com a 

sílaba “BE”. Assim conseguiu formar a palavra “robe”. É nesse instante que Júlia entrou em 

cena. Júlia saiu de sua carteira, aproximou-se da carteira de Maria e perguntou o que ela 
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estava formando.  Maria apontou para a palavra e fez a leitura da mesma, enquanto Júlia 

desempenhava uma escuta ativa e observava atentamente.  

  

Figura 70 - Maria lendo a palavra “robe” para Júlia 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

A fotografia nos mostra o momento exato em que Maria pronunciava parte da palavra, 

especificamente a sílaba “RO”. Esse é um momento recheado de ensinamentos e 

aprendizagens para ambas as meninas. A palavra “robe” foi compartilhada entre as meninas, e 

nesse sentido, se tornou ponte sendo o elemento de mediação (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

1992) para despertar sentidos em ambas. Júlia questionou Maria o que seria “robe” ao que 

esta respondeu não saber. A partir disso, as meninas foram juntas buscar compreender o 

significado de tal palavra, questionando-me. Assim, a interação entre as crianças é um aparato 

muito significativo para desencadear leituras da palavramundo em forma de uma práxis 

criativa, curiosa, por isso mesmo emancipadora, que permite às crianças “artesanarem” 

concretamente palavras e sentidos. 

No momento posterior à identificação e leitura das palavras geradoras do tema gerador 

“O que vou ser quando crescer?” as crianças foram convidadas a formar palavras e escrever 

frases. Algumas crianças disseram que precisariam de ajuda. Então, Júlia protagonizou outro 

momento bastante interativo. Comprometi-me a ajudar Lívia, mas Júlia queria também uma 

atenção mais especial. Então, disse a ela que depois a ajudava, mas ela demonstrou 

insatisfação. Segundos depois, a co-pesquisadora Bruna chamou-me e quando virei-me para 

ela estava Júlia com suas fichas ao seu lado pedindo ajuda. A co-pesquisadora demonstrou 

não saber o que fazer, pois sua função não era filmar e emitir notas de campo? Dessa forma, 

incentivei-a a ajudar a menina.                                                                                                
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               Figura 71- Co-pesquisadora                               Figura 72 - Júlia identificando sílabas com a ajuda  

                          e Júlia em interação                                                               da  co-pesquisadora    

Fonte: arquivos da pesquisadora 

  

Este trabalho de pesquisa me alimentou para ser uma professora atuante na práxis 

educativa, da qual venho buscar mais segurança na relação da teoria e da prática. 

Somente as experiências vivenciadas no cotidiano escolar podem proporcionar 

novos conhecimentos e nos aproximar com novos sentidos às teorias (Notas de 

campo da co-pesquisadora). 

 

As fotos revelam a dinamicidade das ações de ambas. Com a mediação da co-

pesquisadora Bruna, Júlia formou duas frases, uma sobre a palavra geradora “professora” e a 

outra sobre a palavra que formou “sol”. Júlia e a co-pesquisadora Bruna ficaram motivadas, se 

constituíram e se transformaram na relação com a alteridade (BAKHTIN, 2011). A primeira 

por receber a ajuda da segunda em seu processo de identificação de sílabas, formação de 

palavra e construção de frase. E a segunda por se sentir participante da pesquisa para além de 

sua função e poder contribuir efetivamente com o processo de alfabetização da primeira. Isso 

nos remete ao que Freire (2011, p. 247) disse que “a troca de experiências [...] enriquece a 

todos”. 

 

Figura 73 - Júlia lendo as frases que formou 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 
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Júlia então leu suas frases. A fotografia nos mostra o comprometimento da menina 

para ler o que havia escrito e a satisfação da co-pesquisadora. Corporalidades atuantes através 

da rigorosidade da alegria e da luta pela libertação e pelo afloramento das humanidades. Júlia 

foi para a co-pesquisadora Bruna essencial para sua vida pois deixou um pouco de si, da 

mesma forma que a co-pesquisadora foi para Júlia. Assim, essa relação pode ser sentida 

através de um poema que Carlos Rodrigues Brandão (2015, p. 78) registra: 

 

Cada um que passa em nossa vida 

Passa sozinho, porque 

cada pessoa é única para nós. 

E nenhuma substitui a outra.  

Cada um que passa em nossa vida, 

Passa sozinho, mas não vai sozinho, 

e nem nos deixa sós. 

Leva um pouco de nós mesmos  

e deixa um pouco de si mesmo.  

Há os que levam muito, 

mas não há os que não levam nada. 

Há os que deixam muito,  

mas não há os que não deixam nada. 

Esta é a mais bela e valiosa  

responsabilidade de nossa vida. 

A prova mais profunda de que cada um é  

importante e de que ninguém 

se aproxima do outro por acaso (Autor desconhecido). 

 

A interação entre Júlia e a co-pesquisadora Bruna foi um dos momentos mais 

significativos dos Círculos de “Artesanar”, pois exalou sentidos vinculados à alteridade e à 

emancipação: uma completando a outra para ambas serem mais.  

A combinação das sílabas ofertou muitas asas para as crianças, permitindo-as não só 

formar como também conhecer novas palavras, aumentando assim seu “universo vocabular 

infantil” (FREIRE, 2011, p. 226). Essas crianças demonstraram que ler a palavra e ler o 

mundo vai muito além de apenas saber pronunciar as sílabas e as palavras.  

 

Bruna: Eu já sei o que vou formar! Capa! 

Maria: Nunca vi capa! 

Bruna: Já sim de celular! Como você é boba assim Maria! (Terceira etapa do Tema 

Gerador ―Ser Brasileiro‖). 

 

 Outra Bruna, a criança, se mostrou decidida sobre qual palavra iria formar: capa. Essa 

palavra era formada através das unidades silábicas da palavra geradora “capoeira” do quarto 

tema gerador “Ser Brasileiro”. Todavia, sua colega Maria a questiona sobre a palavra no 

sentido de expressar que esta não existia ao que a menina Bruna logo intervém até dizendo de 

forma rígida o que seria. Com esta palavra podemos perceber que a própria estrutura de 

apresentar as unidades silábicas, dispostas de forma diferente da convencional, despertava as 
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crianças para reconhecer outras palavras. Da primeira disposição das sílabas da palavra 

geradora “capoeira” [CA-PA-EA-RA], Bruna já percebeu que podia gerar uma palavra.  

Sobre essa forma de apresentar as sílabas, Luan nos revela a dinamicidade das leituras 

das palavras geradoras e suas respectivas famílias silábicas. Dispostas não da forma 

tradicional, segundo o menino se constituía em uma atividade difícil, como afirma no trecho 

recortado a seguir: 

  

Pesquisadora: Quando a gente projetava as sílabas lá no quadro, Luan, e a gente 

lia as sílabas, você achou que era difícil? (Luan afirma com movimento de cabeça) 

Por que era difícil ler as sílabas? 

Luan: Porque era tudo misturado com as outras. 

Pesquisadora: Tudo juntinho era mais fácil? 

Luan: Não! Tudo juntinho não! Era tudo misturado com outras. Outras assim, BA 

BE BI BO BU BÃO, aí tinha BA TA TE PI PO TRU TRÃO. 

Pesquisadora: Misturado ficava difícil, mas era legal ler assim? Ou não? 

Luan: Formava uma palavra, outra palavra (Entrevista dialógica com Luan). 

 

 Contudo Luan reconhecia que a forma misturada de apresentar as sílabas ampliava o 

próprio ato de ler a palavra, pois se configurava como um ato criador, como bem frisado por 

Freire (2014a), capaz de formar palavras outras, a partir das palavras pronunciadas por ele e 

pelas demais crianças. Dessa forma, no momento da entrevista dialógica com a professora 

Gabriela, ressaltei as impressões de Luan sobre a disposição misturada de apresentar as 

sílabas: 

 

Professora Gabriela: É... Eu aproveitei isso para trabalhar, porque a gente 

trabalha as palavras da família silábica, aí, eu já aproveitei esse gancho e comecei 

a fazer salteado também. Foi uma coisa que eu não sabia também, que eles 

decoravam e faziam aquilo mecanicamente! 

Pesquisadora: É mecanicamente. 

Professora Gabriela: Aí dá até para formar um monte de palavra, inclusive foi bom 

até para Lívia, nesse sentido, porque apesar dela não fazer a junção ainda, ela 

reconhece as sílabas mesmo que seja separadamente! (Entrevista dialógica com a 

professora Grabriela). 

 

 A professora Gabriela reconheceu que a forma com a qual trabalhava as famílias 

silábicas era uma prática fundada na memorização e na mecanização do ler e escrever. 

Aproveitou tal percepção para transformar sua própria práxis reconhecendo as contribuições 

desse processo para as crianças que possuíam dificuldades de aprendizagem. Desse modo, o 

trabalho dos Círculos de “Artesanar” propicia uma contribuição mútua para alfabetizandos e 

alfabetizadora. Ou seja, o processo de Alfabetização Emancipadora não se constitui como um 

presente passivamente recebido pelos alfabetizandos.  Os alfabetizadores são ajudados “a 

tornar-se alfabetizadores” (FREIRE, 2011, p. 152), “aprendendo de e com os alfabetizandos e 

não apenas a eles ensinando” (FREIRE, 2011, p. 159). 
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Alfabetizandos e alfabetizadora em processo de aprender e ensinar é essencial para 

uma Alfabetização Emancipadora, mas esse processo se potencializa também quando há 

aprendizagens e ensinamentos mediados entre os próprios alfabetizandos, como já vimos, 

anteriormente, nas interações entre as crianças para formar palavras. Segundo Freire (2011, p. 

242) “todos educam e se educam mutuamente, tendo na sua prática o ponto de partida para a 

compreensão crítica de sua quotidianeidade”. 

Por isso, voltemos à menina Bruna e sua palavra “capa”. Além dessa palavra, Bruna 

ainda formou outras palavras unindo sílabas de outras palavras geradoras, que havia trocado 

com algum colega. Na fotografia subsequente, observamos na ficha de Bruna as palavras 

“capa”, “Cida” e “dedo”. Segundo a menina, Cida mora em sua casa. É muito interessante 

perceber que as crianças buscam formar palavras que as remetem à própria existência. Mas o 

sentido que mais me chama atenção nesta fotografia é justamente a interação entre Bruna e 

Iago trocando sílabas. Que sílabas estariam essas crianças trocando? Que palavras surgiriam 

dessa troca? Esse movimento de trocar sílabas acontecia constantemente e considero de 

grande valia para a construção do conhecimento das crianças.  

 

Figura 74 - Bruna e Iago trocando sílabas 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

As crianças mostraram que carregam conhecimentos importantes vinculados à 

produção da linguagem, como nos diz Freire (2011, p. 113): “o domínio sobre os signos 

linguísticos escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe uma experiência social 

que o precede”. Nesse sentido, no terceiro tema gerador “Ser Mineiro”, Pietro me 

surpreendeu, ao combinar sílabas das palavras geradoras “cachoeira” e “madeira”: 

 
Pietro: Tia eu formei CAL-MA. 

Pesquisadora: Calma? Lê isso aí! 

Pietro: Mas tá faltando o L. 

Pesquisadora: Isso aí! Mas lê o que você formou? 

Pietro: Ca-ma... Cama... 
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Pesquisadora: O que é cama? 

Breno: Pra gente dormir! (Terceira etapa do Tema Gerador ―Ser Mineiro‖) 

 

Figura 75 - Pietro lendo a palavra que formou 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

O diálogo e a fotografia nos apresentam o mesmo momento. Pietro me dizia que havia 

formado “calma”. A fotografia nos mostra exatamente a pronúncia da primeira sílaba que o 

menino disse ter formado. Pronúncia esta feita com uma calma abraçada à intensidade. Seu 

rosto nos mostra que o menino estava seguro quanto a isso. O que ele nos queria dizer com 

sua palavra? Estaria Pietro ansioso, por isso desejava calma? No entanto, o mais interessante é 

perceber que Pietro consegue encontrar o próprio erro. Seria mesmo um erro? A intensidade 

de seu envolvimento com a formação das palavras nos revela que ele sabia a composição da 

palavra almejada e que nesta faltava algo essencial. Mas a falta de uma letra não representava 

um erro. Afinal Pietro combinou sílabas as quais formaram outra palavra. Assim, cabia 

somente a Pietro decidir em ficar com a palavra “cama” ou se aventurar em buscas para 

encontrar com seus pares uma letra “L” e assim poder formar “calma”. Mas o menino preferiu 

manter a palavra “cama”. Calma e cama expressavam os mesmos sentidos para Pietro? 

Outro momento em que as crianças revelaram que possuiam alguma compreensão de 

como nossa língua materna se estrutura foi vivenciado no quarto tema gerador “Ser 

Brasileiro”, ao apresentar a palavra geradora “hino”: 

 

Pesquisadora: Quem está com a palavra hino levanta a fichinha!(Algumas crianças 

levantam a ficha com a palavra geradora) Isso. Muito bem! Então vamos lá agora. 

Vamos olhar para a palavra projetada lá no quadro? Essa é a palavra hino. Hino 

começa com que letra? 

Algumas crianças: I (e ficaram repetindo sem parar a mesma letra). 

Outras crianças: com H. 

Pesquisadora: Parece que é com a letra I né? 

Brisa: É porque o H não tem som de nada! (Terceira etapa do tema gerador ―Ser 

Brasileiro‖). 
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 As crianças visualizavam a palavra geradora “hino” projetada no quadro e outras 

possuíam a ficha da mesma. Mesmo vendo como a palavra era escrita algumas crianças 

preferiram dizer que a palavra se iniciava como elas ouviam, com a letra “I”. Então, Brisa me 

encheu de emoção quando disse que a letra “H” não tem som de nada, justificando o motivo 

de seus colegas pensarem que a palavra tem como inicial a vogal “I”. Reconheço que essa sua 

compreensão demanda do trabalho diário realizado pela professora Gabriela. Mas o que a 

menina disse nos dá indício de que as crianças conseguem estabelecer a diferença entre a 

forma como escrevemos e como falamos. Esse processo não deve ser feito mecanicamente, 

mas de modo que as crianças vivenciem essas palavras. E isso é essencial para as crianças 

construírem sentidos em torno do processo de produção de nossa linguagem.   

 A palavra geradora “hino” ainda esteve presente após os Círculos de “Artesanar”, no 

intervalo da entrevista dialógica com a professora Gabriela. A entrevista acontecia enquanto 

as crianças brincavam na quadra da escola sob a supervisão de outro profissional. No entanto, 

houve o término da aula e a professora Gabriela pediu um intervalo para ir despedir-se das 

crianças. Nesse intervalo fui surpreendida com a entrada na sala de duas meninas: Maria e 

Lorena. Maria aproximou-se de mim, enquanto Lorena saiu correndo da sala. Em minhas 

mãos estava uma folha impressa com a palavra geradora “hino” e suas famílias silábicas que 

reaproveitei para escrever, no verso, algumas questões disparadoras para a entrevista. 

 

Maria: Tia Franciane! Onde você vai?  

Pesquisadora: Estou fazendo perguntas agora para a tia Gabi! 

Maria: Deixa eu ver o que tem aqui?(Pega a folha de minhas mãos) 

Pesquisadora: Aqui era uma palavrinha daquelas nossas atividades, você sabe que 

palavra é? 

Maria: Hi -no... Hino! 

Pesquisadora: Isso. 

Maria: Hina, hine, hini... não! Hana, hene, hino, hini, hono, hunu... 

Pesquisadora: Isso, muito bem lindinha! 

Maria: O que é hino? 

Pesquisadora: O que é hino? 

Maria: Hino é uma música... (Lorena entra novamente na sala). 

Lorena: Maria vem embora a tia tá te procurando. (Intervalo da entrevista 

dialógica com a professora Grabriela). 

 

 Maria não tinha mais tempo para continuar o diálogo, saiu correndo ao encontro da 

professora Gabriela, mas sua voz ficou ecoada pela leitura da palavra e das sílabas de forma 

potente. Esse momento já nos oferece sentidos interessantes para pensarmos sobre uma 

Alfabetização Emancipadora. Maria não precisou memorizar a palavra geradora e nem suas 

sílabas. Leu-as concretamente cometendo alguns deslizes, o que é normal nesta etapa de 

escolarização. Quando percebia que sua leitura não correspondia ao sinal gráfico correto, ela 

se autocorrigia, pois se esforçava em fazer uma leitura responsável, mais próxima do que é 
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considerado correto. Quando devolvi a pergunta para a menina não negava a ela o 

conhecimento. Minha postura foi ao encontro do que Freire (2011, p. 20-21) diz sobre a tarefa 

do educador que “não é a de [...] desnudar, ele mesmo, o objeto e depois entregá-lo, 

paternalisticamente, aos educandos, a quem negasse o esforço da busca, indispensável ao ato 

de conhecer”. Maria não estava lendo mecanicamente, reconheceu o que havia lido e de forma 

responsiva disse o que significava tal palavra.  Isso nos mostra que a leitura da palavra não se 

constituía em uma leitura vazia. 

 Como é tarefa dos alfabetizandos buscar seu próprio conhecimento, de forma criadora, 

o desejo de uma criança em copiar alguma palavra estaria camuflando seu próprio saber?  

 

Breno: Hipopó... 

Pesquisadora: O que é hipopó. 

Pietro: Hipopótamo. 

Professora Gabriela: Ele copiou lá de cima, o resto tá em baixo. 

Pesquisadora: O que está escrito aqui? 

Breno: Hipopótamo. 

Pesquisadora: Você já viu hipopótamo? (Breno afirma com movimento de cabeça) 

Onde? 

Breno: Na televisão (Terceira etapa do tema gerador ―Ser Brasileiro‖). 

 

Este ato configura uma alfabetização mecânica e alienante de sílabas e palavras? 

Representava falta de criatividade de Breno? Ao copiar estaria Breno repercutindo uma 

educação bancária? O menino não conseguia formar palavras espontaneamente? Com as 

famílias silábicas da palavra geradora “hino”, Breno desejou montar a palavra hipopótamo de 

um dos cartazes afixados nas paredes da sala. Ele reconheceu que o início de ambas as 

palavras era constituído pela mesma sílaba. Para isso precisou recorrer a seus colegas para 

conseguir as sílabas que completavam a palavra que ele queria copiar, já que possuía apenas a 

primeira sílaba. O menino colava uma sílaba e olhava para o cartaz para se certificar que 

estava formando a palavra corretamente. Freire (2011) nos diz que não devemos doar nossas 

palavras para os alfabetizandos e que estes devem apropriar-se da própria palavra para 

exercitar sua expressividade com consciência e não “simplesmente „aprendendo a ler e a 

escrever‟” (FREIRE, 2011, p. 43).   

No entanto, a meu ver, a ação de Breno não consistia em assujeitar-se a uma 

imposição de uma palavra que não era dele. As sílabas da palavra geradora “hino” 

despertaram-no para o reconhecimento de outra palavra, que podemos dizer ser sua por estar 

ao alcance de seus olhos todos os dias na sala de aula e ele saber o que seria. Acredito que seu 

ato de copiar a palavra possa ser considerado um ato ousado, refletindo uma “coragem de ser 

humilde diante da busca, diante do conhecimento” (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 118), 
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pois ele soube reconhecer sílabas em comum em ambas as palavras, e assim recriou uma 

palavra que já era familiar, que carregava leituras de mundo e sentidos para a vida. 

 Desse modo, a imaginação, a espontaneidade e a expressividade consciente das 

crianças foram estimuladas a partir da leitura das unidades silábicas da palavra geradora 

“golfinho”, no quarto tema gerador “Ser Brasileiro”.  

 

Figura 76 - Isadora lendo a família silábica da palavra geradora “golfinho” 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

  

Quando a palavra geradora era projetada as crianças deveriam identificar se estavam 

com a ficha respectiva à palavra. Nos slides, ao lado da palavra geradora “golfinho” havia 

uma fotografia do animal. Isadora recebeu uma ficha com a palavra geradora “golfinho” e 

deveria completar as sílabas que faltavam para depois recortá-las e formar outras palavras. 

Quando a menina percebeu que a palavra projetada correspondia à mesma que estava em suas 

mãos ficou muito contente e admirada, uma vez que havia dito gostar de golfinho. Então, 

motivada, pôs-se a fazer a leitura da ficha, sendo acompanhada pelas demais crianças, as 

quais liam as unidades silábicas que estavam na projeção. Vale lembrar que a leitura das 

unidades silábicas não se tratava de um momento repetitivo e memorizador, mas era um 

momento de visualização e reconhecimento, como defende Freire (2014a). 

O diálogo que se segue, despertado também pela palavra geradora “golfinho”, foi 

instigado pela curiosidade de Clara e nos mostra a dinamicidade de leituras da palavra que se 

complementam com a leitura do mundo das crianças: 

 

Clara: Tia Fran, você já foi ver um golfinho? 

Pesquisadora: De verdade eu nunca vi um golfinho. Quem já viu um golfinho de 

verdade? 

Algumas crianças: Eu! 

Breno: Na praia, na praia. 

Pesquisadora: E você conseguiu passar a mão nele?  

Breno: Ele correu atrás de mim! 

Pesquisadora: Foi? E como você fez? 
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Breno: Meu pai tava perto né! 

Pesquisadora: Ah! Aí, o que o seu pai fez? 

Breno: Eu dei a mão ele e nós saiu correndo! 

(Risos) 

Pesquisadora: Você ficou com medo do golfinho? (Breno afirma com a cabeça). 

Pietro: Uai, ele saiu correndo no mar! 

Pesquisadora: Alguém mais já viu um golfinho de verdade? (Pietro levanta a mão). 

Você já Pietro? Onde? 

Pietro: Na praia. 

Pesquisadora: E foi como o Breno, assim, precisou sair correndo? 

Pietro: Não! 

Pesquisadora: E o que aconteceu? 

Pietro: Eu fui surfando. 

Pesquisadora: E aí, o que aconteceu? 

Pietro: Pé na tábua! 

Pesquisadora: Correu do golfinho? 

Pietro: Aham. Eu nem sabia onde minha mãe tava mais? 

Clara: Ah, coitado! 

Brisa: Ah, coitado! 

Pietro: Eu fui surfando assim (Faz o movimento com as mãos). 

Pesquisadora: É mesmo? E aí você não viu o golfinho mais não? 

Pietro: Ah, vi! 

Pesquisadora: Mas será que tem que ter medo do golfinho? 

Pietro: Eu tava com medo mesmo, ele queria me levar como mascote! 

Maria: O que é mascote? 

Júlia: Massa. 

Pesquisadora: Como eu vou te explicar. É quando a gente pega alguma coisa que a 

gente gosta muito para representar a gente. Pode ser um cachorrinho, pode ser um 

passarinho... 

Maria: Olha o que eu representei, o meu caderno. 

Pesquisadora: Seu caderno é seu mascote? Que legal! 

Iago: Oh, tia o meu mascote é um coelho! 

Clara: Mas tia (inaudível). 

Pesquisadora: A Clara me perguntou se eu tirei a foto do golfinho se eu nunca vi 

um golfinho de verdade! Não, essa foto não fui eu que tirei.  

Pietro: Foi outra pessoa. 

Pesquisadora: Foi outra pessoa. Eu peguei essa foto lá da internet. 

Pietro: Deve ter nadado muito tempo! (Terceira etapa do tema gerador ―Ser 

Brasileiro‖). 

 

 Esse diálogo nos mostra como a palavra geradora “golfinho” criou palavras orais e 

encontrou vida na vida das crianças. Curiosidade, imaginação, desejos e emoções voam pelas 

palavras desses meninos e meninas. Clara não deixa sua espontaneidade curiosa de lado, 

assim também como Maria. Freire nos diz que é preciso esperar que a “curiosidade do outro 

tome sentido, se explicite; que a curiosidade do educando o leve a descobrir, e que a 

descoberta seja explicitada em gestos e palavras” (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 107). 

Breno e Pietro utilizam de suas experiências para fabular e completar a compreensão das 

crianças a respeito da palavra geradora em questão. Outras crianças espontaneamente 

enunciam seu pesar, admiração e compreensão. As falas das crianças carregam não só o 

produto do que foi apresentado, mas destacam algo criativo, permitindo ampliar o vocabulário 

e outras leituras da palavramundo. Observamos nestas interações as leituras de mundo das 
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crianças e o movimento dos sentidos presentes nessa conversa.  Isso me remete a pensar o que 

Bakhtin/Volochinov (1992, p. 95) afirma sobre as ressonâncias ideológicas ou concernentes à 

vida despertadas pelas palavras: “Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 

escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 

ou desagradáveis”. 

 Dessa maneira, concernente à vida, as palavras despertadas do tema gerador “O que 

vou ser quando crescer?” trouxeram muitas emoções e deslumbramentos para as crianças. Na 

etapa de alfabetização desse tema, cada criança se levantava e retirava uma ficha do monte 

das palavras geradoras. Todas as crianças ficavam curiosas em descobrir qual ficha pegaria do 

monte. Entre sorrisos de admiração ou de estranhamento as crianças demonstravam se era ou 

não a ficha que correspondia ao seu desejo do que seria quando crescer. 

  
No último dia, cada aluno recebeu uma ficha com uma palavra das profissões que 

falaram nos dias anteriores. O que mais me marcou foi uma das alunas que ressaltou 

que queria ser zumbi e quando percebeu que na sua ficha estava escrito esta palavra 

ficou encantada com a palavra que tanto falava. Diante deste acontecimento, percebi 

como a alfabetização, por meio da leitura do mundo, contribui para que o sujeito 

compreenda e descubra as palavras e gere novas leituras e novas palavras (Notas de 

campo da co-pesquisadora). 

 

Na fotografia, Kauan percebeu que a ficha que retirou do monte de palavras geradoras 

não correspondia à palavra geradora projetada, o que motivou o menino a devolver a ficha ao 

monte novamente.  

  

Figura 77 - Kauan lendo a ficha de uma das palavras geradoras 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

Então, Kauan deveria fazer a leitura da palavra geradora visualizando o slide e pediu 

que “todo mundo junto” o ajudasse a fazer a leitura das famílias silábicas. Essa atitude do 

menino demonstrava insegurança na leitura das sílabas? O menino queria um apoio de seus 

colegas? Nesse momento foi possível perceber a alegria que saia da voz de Kauan ao 
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pronunciar as famílias silábicas que formavam palavras de quem estará sendo em um futuro. 

Sua palavra passou a ser palavra de todos.   

Ainda sobre leituras desse tema gerador, Isadora entremeou palavras e mundos. O 

diálogo abaixo além do nos mostrar a linguagem da criança, nos mostra a relação das leituras 

da palavra e do mundo:  

 

Pesquisadora: E o que você escreveu de frase? 

Isadora: A Isadora canta. 

Pesquisadora: Por que será que ela escreveu isso, gente? 

Brisa: Porque ela fica rebolando no chão.  

Isadora: Porque eu gosto de cantar. 

Pesquisadora: Ah, é mesmo? Você gosta de cantar? E por que você quis escrever 

―canta‖. 

Isadora: Porque eu canto e tenho um micofrone lá em casa.  

Pesquisadora: Você tem o que? 

Isadora: Micofrone. 

Pesquisadora: Que legal, eu não sei falar isso não! 

(Crianças cantam o refrão da música da metralhadora) 

Pesquisadora: Aí você fica cantando isso no microfone? 

Isadora: Subo no meu baú, depois pego meu microfone e canto. 

Pesquisadora: Ah que legal! 

Isadora: E a minha boneca dança (Terceira etapa do tema gerador ―O que eu vou 

ser quando crescer?‖).  

 

Isadora disse “micofrone”. Como eu não havia entendido a palavra solicitei que a 

menina repetisse a mesma. Jamais como uma forma de recriminar seu jeito de falar, sua 

linguagem infantil. Mas para tentar compreender o que a menina dizia.  

 

Um educador progressista que não seja sensível à linguagem popular, que não 

busque intimidade com o uso de metáforas, das parábolas no meio popular, não pode 

comunicar-se com os educandos, perde a eficiência, é incompetente (FREIRE, 

2014e, p. 64).  

 

No entanto, não se trata de assumir a linguagem infantil em detrimento da renúncia de 

minha própria linguagem. “Não se trata de que o educador passe a dizer “a gente cheguemos”. 

Trata-se do respeito e da compreensão a e por uma linguagem diferente” (FREIRE, 2014e, p. 

64-65). Dessa forma, a menina disse a palavra da maneira como é pronunciada no chamado 

“padrão culto”. E isso despertou Isadora para o reconhecimento de uma pronúncia diferente 

da sua, constituindo-se um instrumento a mais para suas leituras da palavramundo. 

A frase de Isadora carrega sentidos sobre ela mesma. A palavra “canta”, que foi 

formada a partir das sílabas da palavra geradora “cantora”, incentivou a menina a criar uma 

frase em que ela mesma participasse como personagem principal. Isadora se tornou um outro 

de si mesma, pois diz Bakhtin (2011, p. 13) a “personagem coincide com o autor da vida”. A 

frase também desencadeia uma história envolvendo seu “micofrone” e sua boneca. Frase e 

palavra se inter-relacionam como se Isadora justificasse sua palavra geradora. Palavra e frase 
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tornaram-se essencialmente autobiográficas. Nesse sentido, percebemos como a leitura da 

palavra e a leitura do mundo estão estritamente imbricadas em um contexto axiológico.  

Vale ressaltar o “artesanar” da palavramundo de Lívia. A menina, além da forte 

timidez, apresentava muitas dificuldades no reconhecimento das letras e das sílabas. Sentei-

me com ela em três dos últimos Círculos de “Artesanar” para auxiliá-la mais de perto. Pude 

acompanhar a conquista que Lívia alcançou, já que somos seres “programados para aprender” 

(FREIRE, 2015). Aos poucos ela conseguia identificar as sílabas e ler pausadamente o que 

formou. Esse contato mais próximo engrandeceu a ela e mais ainda a mim. Vê-la escrever 

uma frase, durante o desenvolvimento das atividades do tema gerador “O que vou ser quando 

crescer?”, foi recompensador. Perceber que o trabalho realizado estava deixando frutos e 

contribuindo para uma Alfabetização Emancipadora em que a criança ganha mais confiança, 

coragem e autonomia para criar e ler palavras e mundos é anunciar que a Educação pode, sim, 

intervir em nossa existência, em nossa especificidade humana.    

 

Figura 78 - Lívia escrevendo uma frase 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora. 

 

Nesse sentido, para finalizar esta análise, quero deixar “artesanadas” as percepções da 

co-pesquisadora e da professora Gabriela: 

 

Como pedagoga recém-formada no curso de pedagogia acredito que no decorrer 

dos acontecimentos ocorridos no campo, principalmente nas ultimas semanas, 

amadureci os conhecimentos e conceitos sobre alfabetização. Neste momento, 

compreendi a importância desta pesquisa para pensar diferentes formas de planejar 

atividades pedagógicas que possam ser instigadoras e identitárias no processo de 

alfabetização em que o sujeito se identifica e é surpreendido com a palavra que fez 

e faz parte da sua leitura do mundo (Notas de campo da co-pesquisadora). 

  

Professora Gabriela: Eu senti uma monte de coisa, para começar, eu já te falei 

antes, parece que eu estava toda errada. Com relação a rotina, eu penso que sim. 

Sair um pouco da rotina faz bem! Deu para avaliar meus métodos, igual eu te falei, 

dei uma mudada na forma de... na hora de trabalhar eu mudei... tem que fazer uma 

avaliação da gente mesmo... uma auto avaliação... Aí eu senti que eu estava assim 

um pouco errada... A arte... Eu estava deixando a arte de lado. Mas me senti 
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querida também, você viu que a Maria falou que quer ser professora, a Clara.... 

(Entrevista dialógica com a professora Gabriela).  

 

A co-pesquisadora realça a importância das atividades do Círculo de “Artesanar” não 

só para uma Alfabetização Emancipadora para e com crianças, mas que tal experiência a 

permitiu ler palavras e mundos para a própria emancipação de seu ser professora. Assim, a 

professora Gabriela também sentiu que poderia emancipar-se, transformando sua prática, e 

reconhecendo o valor e o afeto que sua figura representa para as crianças.  

Sendo assim, é muito importante destacar o que algumas crianças disseram sobre o 

que aprenderam com as atividades dos Círculos de “Artesanar”: 

 

Pietro: Eu aprendi que você nunca pode desistir de fazer... 

Pesquisadora: Fazer o que? 

Pietro: As coisas que você tenta! 

Pesquisadora: Por quê? 

Pietro: Porque isso é legal! 

Pesquisadora: Só legal? 

Pietro: Anham. 

Pesquisadora: E o que mais? 

Pietro: Ah, tá. Eu aprendi a formar nomes e objetos e aprendi fazer coisas... cadê... 

aprendi fazer escultura e esculpir... (Entrevista dialógica com Pietro). 

 

Brisa: Que a gente quer ser alguma coisa, que a gente está sendo.... fazer... e... ser 

do.... do Bichinho é legal... e ser brasileiro é muito legal.... e ser do.... mineiro 

também, e .... qual é o outro mesmo? E artesanato é muito legal de ver, de pintar 

também... (Entrevista dialógica com Brisa).  

 

Lorena: O que eu aprendi nesses trabalhos foi que eu não sabia ainda sobre ser 

brasileira (Entrevista dialógica com Lorena). 

 

Maria: O que eu pintei foi a imagem que eu pensei que ia conseguir fazer ele muito 

legal, mas  não ficou... ficou legal também. Aí quando eu pintei, eu pensei numa 

coisa.... pensei numa coisa... pensei em fazer outro desenho... eu pensei em tar num 

jardim com minha família... foi isso que eu queria fazer, mas eu acabei fazendo 

aquilo né! A floresta... acabei fazendo aquele jeito (Entrevista dialógica com 

Maria). 

 

A percepção dessas crianças nos leva a compreender que uma Alfabetização 

Emancipadora instiga a luta pela conquista da palavra e de seus “artesanares”. Não se deve 

desistir, deve-se interagir em contexto de forma mais viva e dinâmica para que o que se dá em 

esfera regional e global possa ter significado e sentido numa esfera mais próxima, dentro da 

escola, principalmente para as crianças. Assim, imagens, palavras e pensamentos não devem 

ser burocratizados, proibidos de se transformarem, devem possibilitar experiências abertas e 

altamente criadoras e inovadoras, permitindo a expressividade e a autoria na existência.  

 Os sentidos da fotografia, a seguir, complementam, em dinamicidade, o que as 

crianças expressaram acima. No tema gerador “Ser Brasileiro”, as crianças me rodearam para 

mostrar suas fichas com as palavras que formaram. Depois que leram e explicaram suas 
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palavras, a professora Gabriela registrou o momento em que pedi às crianças para mostrarem 

suas fichas. Observamos que há crianças que escondem seus rostos e suas palavras, mas há 

aquelas que escondem os rostos, mas deixam aparecer suas palavras e há ainda aquelas que 

preferem não revelar seus rostos totalmente. Há crianças que querem suas palavras em um 

espaço mais alto que elas mesmas. E há crianças que preferem observar seus pares. Assim, 

posso sentir que a Alfabetização Emancipadora permite às crianças liberdades em suas 

leituras da palavramundo para serem diferentes, únicas, ao mesmo tempo em que são 

semelhantes entre si, afinal são humanas e sempre estarão sendo mais. 

 

Figura 79 - Crianças mostrando suas palavras 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

As palavras ditas, criadas, formadas e escritas pelas crianças estão bordadas por e em 

suas vidas, aos seus modos de serem crianças, em interação com o outro, no e com o mundo. 

Os sentidos construídos pelas crianças me levaram a compreender que o ensinar e o aprender 

da língua alargam e atravessam estas dimensões. Logo, os (bor)dados desta pesquisa me 

forneceram pistas para pensar numa proposta de Alfabetização Emancipadora como um sonho 

possível que desafia a escola a se renovar, como nos instiga Pietro “você nunca pode desistir 

de fazer as coisas que você tenta”.  
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(DES)ARREMATES: UTOPIAS A “ARTESANAR” 

 

              DAS UTOPIAS 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 
Que tristes os caminhos se não fora 

A mágica presença das estrelas! 

                                                                      Mário Quintana 

 

“Artesanar” utopias. Seria bordar sonhos “inatingíveis”? Mário Quintana com estes 

versos nos leva a refletir sobre as nossas utopias, nossos sonhos que podem parecer 

inalcançáveis. O poeta liricamente nos mostra a importância de nossos quereres e nos instiga a 

não desistir do que desejamos. Muitos acreditam que a utopia é para nos desanimar, nos iludir 

e nos estagnar no mundo. Ao contrário, a utopia é como uma estrela guia que ilumina nossos 

caminhos e nossa existência em busca de possibilidades, nos dando ânimo, alegria e esperança 

para que continuemos a caminhar, a buscar e a “artesanar” sempre mais. Assim também deve 

ser a escola, guiada pela estrela da utopia para conseguir projetar-se, renovar-se e não 

burocratizar-se por “caminhos tristes”.  

O discurso freiriano em torno da utopia revela que esta é uma necessidade 

fundamental de nós, seres humanos. Para o educador a utopia não é algo impossível que 

eventualmente dá certo. Freire em favor da utopia recusa a acomodação em prol do gosto de 

ser gente. A utopia implica a produção do amanhã, do sonho, da esperança, do trabalho, da 

criação, do anúncio de possibilidades e de sua concretização (FREIRE, 2001b). 

E foi assim, “artesanando” utopias, que recusei a acomodação e fui à busca de uma 

pesquisa que apontasse possibilidades para uma Alfabetização que não fosse baseada no puro 

treino ou adestramento das crianças. Pelo contrário, busquei o anúncio de uma Alfabetização 

mais humana, mediada pelo Artesanato, como prática da liberdade, por isso mesmo uma 

Alfabetização Emancipadora. Como nos diz Freire (2014f, p. 68) “devemos nos transformar 

em descobridores de novas possibilidades e, em tempo, torná-las concretamente reais”, pois 

“não há esperança na passividade”. Desse modo, me desafiei a compreender quais sentidos as 

crianças construíram para a leitura da palavramundo a partir de uma proposta de 

Alfabetização Emancipadora mediada pelo Artesanato como quefazer em Cultura Popular. 

Para isso, os bordados que “artesanei” com as linhas das teorias de Bakhtin e Freire 

coloriram um quefazer interativo entre Cultura Popular, Artesanato e Alfabetização 

Emancipadora. Como uma práxis estética, cultural e responsável, a Cultura Popular renasce, 

liberta e “artesana” as potencialidades do povo, que aqui ganhou ascensão através do 

Artesanato, um quefazer das mãos tremendamente culturais, que destaca a expressão das 
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gentes e pode estimular um processo educativo desvinculado de atitudes mecanicistas. Dessa 

forma, “artesanei” o Artesanato como Cultura Popular e(m) Alfabetização Emancipadora. Em 

outras palavras: a Alfabetização Emancipadora buscou na Cultura Popular, no Artesanato, 

sentidos para as crianças “artesanarem” suas leituras da palavramundo através do que 

disseram de si, de sua visão micro e macro de mundo, ao indagarem, duvidarem, 

experimentarem e criarem. 

Continuei o bordado ao desenvolver, em colaboração, um ponto novo: as atividades 

dos Círculos de “Artesanar”, junto à professora Gabriela. Nessa altura, “artesanamos” 

atividades dialógicas, através de temas geradores, com as crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Getúlio Silva, da comunidade do Bichinho, Prados-MG, 

envolvendo a produção de Artesanatos e a formação/leitura de palavras. Sem este ponto o 

bordado jamais poderia prosseguir. Então, compartilhei linhas com alguns moradores-artesãos 

da comunidade do Bichinho e com a co-pesquisadora Bruna. Sem essas linhas o bordado não 

se concretizaria. Além disso, as entrevistas dialógicas expandiram os sentidos dos Círculos, e 

a exposição dos Artesanatos das crianças extrapolou barreiras da sala de aula, engrandecendo 

este “artesanar”.  

 Ao tentar compreender os (bor)dados, “artesanados” pelas minhas idas e vindas ao 

campo, juntamente com as crianças, meu olhar “meninizou-se” (FREIRE, 2015), sem isentar-

me do papel de professora-pesquisadora. Nessa perspectiva, 

 

[...] devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo 

de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado 

ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu 

lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a 

partir desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e 

do meu sentimento (BAKHTIN, 2011, p. 23).  

  

Já fui criança [ou ainda sou?], tenho uma apreço imenso pelas crianças, sou educadora 

de e com crianças; logo, posso compreender, mesmo que minimamente, as crianças em seu 

“artesanar” cultural. Deste modo, minha compreensão dos sentidos construídos pelas crianças 

foi pautada pela empatia com estas, ou seja, uma compreensão de dentro para fora, colocando-

me no lugar destas, mas retornando à minha posição de professora-pesquisadora. Este 

movimentar permitiu que meu conhecimento, minha vontade, meu sentimento 

complementassem o ser infantil dessas crianças. 

Nesse sentido, minha interação com as crianças, pautada por princípios bakhtinianos e 

freirianos, buscava formas não domesticadoras e valorizava a atuação das mesmas. Meu 

excedente de visão não silenciava as crianças, nem sufocava seus gestos ou palavras. Com 
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empatia focalizava uma educação libertadora e conscientizadora, ofertando estímulos para as 

crianças criarem sua própria história, exprimirem seus sentimentos, artes, críticas, palavras e 

sentidos. 

Então, é chegado o momento de (des)arrematar as linhas dos (bor)dados que 

“artesanei”.  Os pontos dos (in)acabamentos me instigam a refletir sobre o todo do bordado e 

anunciar o que isso tudo representa para a Educação, para as crianças e para o meu próprio ser 

professora-pesquisadora. As linhas perpassaram com as teorias bakhtinianas e freirianas pelos 

conceitos de Cultura, Cultura Popular, arte/estética, Artesanato, linguagem e Alfabetização 

Emancipadora para ofertarem destaque aos sentidos construídos pelas crianças anunciando a 

possibilidade de um processo educativo que pode “ser mais”. Foi um sonho não inatingível e 

sim possível em que a esperança, não sendo um cruzar de braços, mas um motor para a ação e 

para busca (FREIRE, 1987), foi a estrela guia para o “artesanar” leituras da palavramundo. 

Posso dizer que a alteridade foi marcante neste bordado. Esteve presente em minhas 

relações com a professora Gabriela, nos momentos dos planejamentos das atividades e no 

desenvolvimento destas. Acredito que nossas relações contribuíram para nos tornarmos mais 

humanas, para agirmos com criticidade e amorosidade diante dos educandos. A professora 

Gabriela enriqueceu-me com sua colaboração, com sua responsabilidade, com seu jeito doce, 

sem ser meloso ou piegas, e sem deixar a rigorosidade, que a Educação exige, e com seu 

comprometimento diante das dificuldades que as crianças apresentavam. A alteridade também 

marcou minha relação com a co-pesquisadora Bruna refletindo e refratando em mim 

companheirismo, disponibilidade e colaboração. Os moradores do Bichinho que contribuíram 

para esta pesquisa também me constituíram ao me permitir enriquecer conhecimentos sobre a 

comunidade e o próprio ato de “artesanar”. Foram muitas relações alteritárias, mas as que se 

destacaram foram aquelas constituídas com e pelas crianças. Estas deram-me um acabamento 

outro que engrandeceu todo o meu “ser”. Através da relação com as crianças me transformei 

em uma professora-pesquisadora mais dialógica, mais crítica, mais amorosa, mais “gente”.  

A meu ver, a alteridade forneceu base para a construção da identidade infantil e uma 

pergunta simples que não foi tolhida, mas incentivada, aguçou as crianças a pensarem, 

refletirem, criticarem. A imaginação que não teve fim foi a própria vida das crianças em 

interação consigo, com os outros e com o mundo. A corporalidade materializou sentimentos e 

palavras. As tonalidades emotivo-volitivas marcaram o jeito de ser das crianças fazendo-as 

crescerem em suas infâncias. Assim, as crianças deixaram claro como constroem a si e a sua 

cultura. 
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O Artesanato enriqueceu as leituras de mundo e os conhecimentos das crianças ao 

estar entre elas, envolto a relações de alteridade com outras crianças, moradores da 

comunidade e familiares. Despertou ainda múltiplos conhecimentos nas crianças relacionados 

com a própria forma de sentir a vida, entre medo e coragem, tristeza e alegria. Sem falar nas 

explosões de curiosidade e imaginação!  

As crianças puderam experimentar o poder criador e cultural de suas mãos. Por isso a 

presença de alguns artesãos da comunidade do Bichinho incentivou e instigou o pensar e o 

agir, como o Artesanato pode realçar o valor da Cultura Popular. O fazer Artesanatos, e não 

somente observar a Cultura de seu entorno, foi o diferencial para as infâncias, pois as crianças 

se sentiram autônomas e importantes ao serem instigadas a agirem e refletirem sobre o 

próprio “artesanar” de seu processo de Alfabetização Emancipadora. A arte com as mãos 

potencializou a busca pelo processo de ensino-aprendizagem, quando, por exemplo, as 

crianças puderam construir conhecimentos tanto através da distinção quanto através da 

combinação de cores. Além disso, o Artesanato propiciou o desvelamento das expressões, 

sentimentos, desejos, aflições e (re)leituras de mundo. Como também mostrou que a arte para 

as crianças não é puro divertimento e sim um ato responsável no fluxo da ação, da expressão e 

da transformação, por isso deve ser uma atividade educativa encarada com a mesma 

importância das demais. Sendo assim, o Artesanato consolidou possibilidades das crianças se 

externarem a si mesmas e se constituírem com decência e boniteza.  

Quando as crianças criaram outros sentidos para as tintas e as cores, por exemplo, foi 

uma construção que as permitiu serem livres, serem mais. Ao participarem responsavelmente 

e exteriorizarem seus sentidos produzindo Artesanatos estavam enriquecendo a criatividade e 

conferindo autenticidade e autonomia a si próprias através da livre expressão. Quando 

modificaram suas artes no próprio processo de “artesanar” exalaram sentidos vinculados à 

dinamicidade de suas ações e reflexões. Desse modo, as crianças interpretaram com ética e 

estética a boniteza de seus conhecimentos e suas vidas, frisando sua forma de agirem e lerem 

o mundo. 

As crianças também se embrenharam pelas palavras geradoras. Foram trabalhadas, no 

total, trinta e nove palavras geradoras: artesanato, ator dramático, bandeira, Bichinho, 

bicicleta, boneca, Brasil, brinquedo, cachoeira, cantora, chocolate, crescer, dentista, escola, 

escultor, escultura, eu, golfinho, hino, igreja, jogadora de vôlei, madeira, maquiadora, médica, 

mineiro, montanha, motoqueiro, ouro, papel machê, pescador, picolé, pintar, policial, 

professora, queijo ralado, seis, soltador de pipa, tinta e zumbi. Palavras estas relacionadas aos 
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seus gestos, aos seus gostos, desejos e preferências, à sua contextura familiar, educacional e 

social.  

Tais palavras e suas respectivas famílias silábicas estimularam o processo de 

Alfabetização, não de forma domesticadora e nem mecanicista. Nesse processo, quero 

ressaltar o trabalho da professora Gabriela, diariamente, e como este se destacou pelas etapas 

da Alfabetização dos Círculos de “Artesanar”. As atividades com as fichas silábicas 

despertaram as crianças para um trabalho mais dinâmico, criativo e contextualizado. As 

crianças puderam perceber que atividades para aprender transcendem a folha de papel.  

A (re)criação de palavras não foi um processo realizado em nível do espontaneísmo. E 

não foi realizado somente pelas crianças. Eu mesma pude criar uma palavra nova, um 

neologismo: a partir do substantivo “artesanato” o verbo “artesanar”, não só para dizer sobre 

ações de se criar Artesanatos, mas como um verbo que extrapola a própria criação artística e 

alcança a vida.  

O processo de ler e escrever palavras foi assumido pelas crianças com rigorosidade e 

responsabilidade, anunciando uma educação libertadora. As inúmeras possibilidades de 

formar palavras que as fichas silábicas permitiram “artesanaram” uma proposta de educação 

libertadora e conscientizadora. As palavras geradas transbordavam na inteireza constituinte 

dessas crianças, perpetuando suas contrapalavras, suas responsividades frente ao uso da 

linguagem, à curiosidade e à colaboração. O ato responsável diante da formação das palavras 

despertou, completou e até transformou suas leituras do mundo. Afetividade, alegria e 

amorosidade compuseram suas buscas pelo conhecimento e as instigaram a serem gente e 

agente, em suas singularidades e coletividades. 

Por isso, a autoria das crianças não ficou apenas “artesanada” nos e com os 

Artesanatos, mas também nas e com as palavras e frases. Elas criaram Artesanatos e também 

palavras com os movimentos das mãos. Para as crianças, formar palavras também foi 

considerada uma atividade artesanal. Esta relação que fizeram foi um dos achados mais 

significativos desta pesquisa, pois que realça o vínculo entre Artesanato e Alfabetização. 

Desse modo, podemos elencar como implicações desse processo o enriquecimento da 

autonomia, o respeito pela autenticidade, o fortalecimento da relação interpessoal, o despertar 

da amorosidade e a consciência de si dentro da sociedade. Movimentos que transbordaram 

criatividade, instigaram a criticidade e favoreceram a leitura, de forma livre, da palavramundo 

das crianças.  

Como asas para “artesanar”, a alteridade, o envolvimento com os Artesanatos, os 

diálogos recheados de criatividade, curiosidade e imaginação, o âmbito sensível, alegre e 
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amoroso, a corporalidade, o contato com as palavras geradoras e suas respectivas unidades 

silábicas tiveram a pretensão de mostrar uma das múltiplas formas das crianças agirem na 

existência e lerem a palavramundo. Elas são crianças e também produtoras culturais. Desse 

modo, fizeram dessas asas um dos caminhos para inscrever sua linguagem, potencializando as 

leituras da palavramundo.  

Esse “artesanar” nos forneceu sentidos para compreendermos os conhecimentos que as 

próprias crianças desenvolveram de si e de seu entorno. Sentidos dialógicos da ação-reflexão 

infantil que renovaram as crianças em suas criancices e as libertaram para a vida, 

descortinando o pensamento crítico ao permitir a autonomia, e, consequentemente a 

emancipação. Foram asas na unidade da responsabilidade de “meninizar-se”, do quefazer 

criança, por isso, um quefazer humano. Assim, vejo esses sentidos como linguagem [não 

verbal e verbal], do movimento, das (re)criações, do errar, aprender e ensinar. 

E isso foi envolvido de ludicidade. O “artesanar” destacado aqui foi envolto em 

momentos divertidos. Momentos estes que foram além de um simples passatempo, pois para 

as crianças foram momentos verdadeiros, responsáveis e muito significativos. É o que nos diz 

Pereira (2002, p. 93): “as atividades lúdicas não são apenas momentos divertidos ou simples 

passatempos. São muito mais que isso. São momentos de descoberta, de construção e 

compreensão de si; estímulos à autonomia e à expressão pessoal”.  

O “artesanar” das leituras da palavramundo contribuiu para que as crianças (re)lessem 

suas próprias histórias para enriquecê-las. Os temas geradores dos Círculos de “Artesanar” 

oportunizaram às crianças se reconhecerem como gentes e agentes não só de sua comunidade, 

mas de contextos mais amplos. As crianças puderam se reconhecer como pertencentes ao 

mundo. Desse modo, pudemos observar que o trabalho com o Artesanato contribuiu para que 

as crianças desenvolvessem múltiplas percepções. As crianças puderam perceber que a sua 

Cultura Popular as faz construir a si e sua história. E o próprio quefazer ético-estético foi a 

materialização de suas situações existenciais. A criatividade não teve limites. Os diferentes 

tipos de Artesanatos possibilitaram às crianças o reconhecimento e a valorização de sua 

Cultura Popular, além de permitir que se sentissem autoras de sua própria história ao 

produzirem livremente.  

Percebemos como os (bor)dados estavam imbricados entre si. De forma intensa a 

curiosidade, a alteridade e a amorosidade perpassaram as três categorias analisadas. Isso nos 

indica que não há como desenvolver um trabalho de Alfabetização Emancipadora sem a 

sagacidade da curiosidade, sem a relação constituinte do outro e muito menos sem a 
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afetividade e a compreensão amorosa da vida. O que instiga a escola a se transformar em um 

local agradável, leve e democrático, como conceitua Vasconcelos e Brito (2014, p. 102): 

 

Num espaço democrático, em que o diálogo dos desejos se faz presente, a 

curiosidade tem condições de avançar para um estágio epistemológico, mesmo entre 

crianças muito pequenas, que aprendem, desde cedo, que podem e devem empregar 

toda a sua energia na busca do conhecer e que a descoberta do novo, depois do 

esforço, pode ser sumamente prazerosa. 

 

Em destaque também sentimos a esperança nas falas, nos Artesanatos, nas palavras e 

leituras da palavramundo das crianças. Estas não se comportaram passivamente, negando a 

construção de si próprias. Houve momentos de silêncios, de medo, de insegurança, mas elas 

não cruzaram os braços e esperaram. As crianças agiram pela esperança como uma busca 

ativa (FREIRE, 1996) a partir da qual se moveram por sua Alfabetização Emancipadora.  

Os Círculos de “Artesenar” nos mostraram que o entrelaçamento entre Artesanato e 

Alfabetização fortaleceu o uso da linguagem, anunciando a possibilidade da escola se 

transformar em prol de uma educação mais humanizadora. Tais Círculos proporcionaram 

formação não só para as crianças, como também para a professora Gabriela, a co-

pesquisadora Bruna e para o meu ser professora-pesquisadora. As atividades dos Círculos de 

“Artesanar” valorizaram a cultura e os saberes das crianças, propiciando muitos sentidos às 

mesmas, ao permitirem um pensar-fazer autêntico. Tais atividades carregaram a mensagem 

utópica freiriana sustentada pelo “anúncio que não pode realizar-se fora do compromisso das 

estruturas nas quais os homens possam ser mais: possam sorrir, cantar, criar, recriar” 

(FREIRE apud TORRES, 2014, p. 218).  

Mas afinal, quais foram os sentidos construídos pelas crianças para suas leituras da 

palavramundo, a partir da proposta de Alfabetização Emancipadora mediada pelo Artesanato? 

Os sentidos são os contextos concretos das ações, dos pensamentos, dos processos produzidos 

por reflexões e refrações. Por isso, os sentidos não são simplesmente signos verbais, mas 

elementos extraverbais que carregam valores, ideologias, historicidade. Minha leitura da 

palavramundo compreende o sentido num movimento maior, não apenas vinculado ao 

domínio da língua ou do discurso, mas em um movimento interativo com a vida. Sendo assim, 

os sentidos que as crianças construíram para suas leituras da palavramundo, aqueles que eu 

pude compreender, refletiram e refrataram que:  

a) as crianças são únicas, singulares, têm suas subjetividades, mas precisam do outro, 

seja uma criança ou um adulto;  
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b) a criatividade deve ser instigada, não freada. A imaginação não é uma ilusão de 

mundo, mas um modo das crianças estarem construindo relações, pensamentos e 

compreensões do que é real, imprimindo seus pontos de vistas;  

c) a curiosidade é produtiva para seus saberes, não é algo simplesmente espontaneísta, 

mas essencial para compreenderem o mundo;  

d) os sentimentos movem as ações das crianças, seus conhecimentos, seus pensares, 

seus seres e não são elementos para caracterizar o jeito dócil ou infantilizado de serem, mas 

de inscreverem suas agências;  

e) os corpos das crianças sentem, falam, (re)leem a vida, a palavra e o mundo;  

f) os saberes que a comunidade pode trazer para a escola potencializam as reflexões 

infantis; 

g) as (re)criações das crianças são importantes, lhes conferem prazer, carregam a 

boniteza, a curiosidade, o dinamismo de suas vontades, desejos, saberes, opiniões, 

pensamentos;   

h) as crianças compreendem o processo de construção da linguagem para além da 

simples técnica, pois somam a isso o que já viveram, o que imaginam, para isso, o outro é 

fundamental para as ajudarem, para as instigarem, para se sentirem importantes, não em uma 

relação de dependência ou insegurança, mas para que possam justamente ganhar segurança, 

enfim autonomia;  

i) para as crianças produzir Artesanatos e formar palavras compartilham da mesma 

essência, pois precisam das mãos para materializarem a Cultura e a linguagem, a arte e a vida;  

j) as transgressões das crianças não são para frisar que elas são contra o que 

comumente é visto como o “correto”, mas como enfrentamento que indica que há quefazeres 

diferentes, que há outras maneiras, outras possibilidades, clamando por suas autenticidades 

infantis;  

k) a escola, por mais burocratizada que seja, deve permanentemente buscar o ato de se 

renovar, de se lançar adiante, de se fazer problematizadora, libertadora, emancipadora e não 

perder a utopia no ato de educar. 

Diante disso tudo, o que mais esta pesquisa trouxe à tona? Sentidos vinculados à 

carnavalização de Bakhitn e à utopia de Freire. A pesquisa, sob o viés da carnavalização 

bakhtiniana, deliberou outra visão de mundo ao permitir múltiplas possibilidades para a 

Educação, através do trabalho com o Artesanato. Descortinou a esperança num futuro melhor, 

em que o processo de ensino-aprendizagem trouxe possibilidades para fazer renascer e 
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renovar uma escola, com o senso carnavalesco do mundo, contra a monologização da 

humanidade e a favor de uma ação vivificadora para uma práxis emancipadora.  

Em consonância, sob a ótica utópica freiriana, a pesquisa nos trouxe um sonho como 

motor da história para o fortalecimento da práxis transformadora. O próprio trabalho, em uma 

atitude crítica, fez frente opositora à visão fatalista da realidade. A escola foi desafiada e pode 

projetar sobre o amanhã. A prática educativa, em natureza utópica, ética e política, se nutriu 

da esperança com a dialeticidade da denúncia e do anúncio. A ação transformadora 

desencadeada pelas potencialidades do bordado entre Artesanato e Alfabetização se vestiu 

como enfrentamento à contextura educativa, produziu a capacidade de sonhar na futuridade 

possível de uma Educação Emancipadora.  

À vista disso, a pesquisa “„Artesanar‟ leituras da palavramundo: Artesanato como 

Cultura Popular e(m) Alfabetização Emancipadora” anuncia a concretização dos sonhos 

possíveis, a possibilidade de gerar outros inéditos viáveis para a Educação. O que foi bordado 

aqui se configura como uma das múltiplas possibilidades para tal. Dessa forma, pronunciam-

se os atos das possibilidades humanas, da prática educativa e da reflexão pedagógica fundadas 

por um sonho utópico, por um processo ininterrupto de mudanças por uma escola mais 

democrática e mais humana. O que se anuncia aqui é construído com as ideias-chaves de 

sonho coletivo, práxis e transformação do mundo. Por isso, esta pesquisa lança-se para o 

futuro inquietante, aquele ineditamente-viável, da inconclusão humana, que luta pela 

concretização do ser mais.   

Logo, o sonho possível de uma Alfabetização Emancipadora mediada pelo Artesanato 

se compromete com o anúncio da utopia e da esperança para “artesanar” leituras da 

palavramundo que valorizam as culturas e os saberes das crianças, descortinando a identidade 

infantil. Os “artesanares” resultantes da concepção de Educação em prol da Emancipação 

ofertam indícios para que se possa romper com os paradigmas educacionais que coisificam e 

negam a agência das crianças e possibilitam o emergir da autonomia, do respeito, e do 

diálogo. Isso permite às crianças serem crianças enquanto estão sendo crianças.  

O sorriso colorido de Antônio é um convite para (re)pensarmos os sentidos 

construídos pelas crianças para as suas leituras da palavramundo. É um riso vivificador, 

revelador do mundo, renovador de sentidos e que não traz o medo e a intimidação, como nos 

revela Bakhtin (2013).  É a disponibilidade da justa alegria de viver que faz parte do processo 

de busca (FREIRE, 1996). Um riso espontâneo e envolvente. Uma alegria que fortalece, 

estimula, incrementa, melhora e aprofunda uma possível mudança. Um riso alegre, edificador 

da esperança, da utopia, do inédito viável. Riso alegre bordado com cores axiológicas. Um 
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sorriso como asas que voam com múltiplas velocidades e alturas para vários lugares, e por 

isso, difícil acompanhar todos os sentidos que dele possam se “artesanar”... 

 

Figura 80 - Sorriso colorido de Antônio 

 
Fonte: arquivos da pesquisadora 
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APÊNDICE A: Carta de apresentação para a Secretária de Educação 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

Prezada Secretária de Educação, 

 

Como orientadora da dissertação de Mestrado da aluna Franciane Sousa Ladeira Aires, 

do Programa de Pós-graduação da UFSJ, venho, através deste documento, solicitar sua 

autorização para que a mestranda possa realizar sua pesquisa de campo, na Escola Municipal 

Getúlio Silva, na turma do 1º ano do Ensino Fundamental, durante os meses de abril, maio e 

junho de 2016, em dias a serem combinados.  

 

Agradecemos sua colaboração.  

 

Atenciosamente,  

________________________________  

Profª Drª Bruna Sola da Silva Ramos 

 

 

 

São João Del Rei, ______ de ___________________ de 2016. 

  

 
 

 

 
 

__________________________________________________________________ 
Campus Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74  Sala 1.55 - Fábricas – CEP:  36301-160  
Fone: (032) 3373-3184 

mestradoeducacao@ufsj.edu.br 

São João del-Rei, Minas Gerais, Brasil 
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APÊNDICE B: Termo de autorização para a professora da turma pesquisada 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

  

Eu,________________________________________________________________, 

professora regente do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Getúlio Silva, 

AUTORIZO a mestranda Franciane Sousa Ladeira Aires a realizar seu trabalho de pesquisa 

em minha sala de aula, bem como fotografias, filmagem e gravação de minha pessoa sejam 

feitas e utilizadas para fins de pesquisa científica e divulgação de trabalhados acadêmicos.  

 

Prados, Vitoriano Veloso, _______, de _________________de 2016.  

 

__________________________________________________  

Professora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Campus Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74  Sala 1.55 - Fábricas – CEP:  36301-160  
Fone: (032) 3373-3184 

mestradoeducacao@ufsj.edu.br 

 São João del-Rei, Minas Gerais, Brasil 
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APÊNDICE C: Termo de autorização para os pais e/ou responsáveis das crianças  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

Caros Pais ou Responsáveis: 

 

Eu, Franciane Sousa Ladeira Aires, aluna do programa de pós-graduação em educação 

da UFSJ, estou realizando um trabalho de pesquisa em nível de mestrado com o objetivo de 

compreender os sentidos construídos por crianças da comunidade do Bichinho/Prados-MG a 

partir da contextura do artesanato como Cultura Popular, em perspectiva de uma 

Alfabetização Emancipadora.  

Venho solicitar a vossa autorização para participação de seu filho(a) neste trabalho que 

será realizado através de oficinas de artesanato e alfabetização, fotografias, filmagem e 

gravação de voz.  

O material produzido ficará sob minha propriedade para fins de pesquisa científica e 

divulgação de trabalhados acadêmicos. O desenvolvimento deste estudo terá sempre presente 

questões éticas e prática de respeito, e atenção integral aos direitos das crianças. 

 

Muito obrigada. 

_________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ____________________________________________________________, AUTORIZO 

meu filho(a) __________________________________________ a participar do estudo acima 

referido, bem como o uso de suas imagens na publicação e apresentações relativas a esse 

trabalho. 

Prados, Vitoriano Veloso, _______, de _________________de 2016.  

 

___________________________________________  

Assinatura do Responsável 
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME VERDADEIRO 

Eu, ____________________________________________________________, responsável 

pela criança ____________________________________________________ AUTORIZO o 

uso do nome verdadeiro de meu filho(a) na publicação e apresentações relativas ao trabalho 

desenvolvido. 

 

Prados, Vitoriano Veloso, _______, de _________________de 2016.  

 

___________________________________________  

Assinatura do Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Campus Dom Bosco 

Praça Dom Helvécio, 74  Sala 1.55 - Fábricas – CEP:  36301-160  

Fone: (032) 3373-3184 
mestradoeducacao@ufsj.edu.br 

 São João del-Rei, Minas Gerais, Brasil 
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APÊNDICE D: Termo de declaração para as crianças participantes da pesquisa 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

      

      

A                                   está fazendo um trabalho para a                .                                         . 

 

 

 

 

 

 

 

E eu ______________________________________________________________________ 

estou participando do trabalho dela na Escola Municipal Getúlio Silva.        

 

 

 

                        Quero participar neste trabalho com figuras, gravação da minha voz e 

                         minha imagem e fazendo as atividades com artesanato e com palavras. 

 

                                                                                                                                         (verde) 

 

 

Não quero participar neste trabalho. 

                                                      

                                                                                                                 (vermelho) 

 

 

 

Prados, Vitoriano Veloso, ________, de ____________________________________de 2016.  

 
 


