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RESUMO 
 

SPOTTI, Carmem Véra Nunes. A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE 
LITERATURA REGIONALISTA E O CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO EM RORAIMA/BRASIL, 
2016. Xxxf. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 
A presente tese teve como propósito apresentar os resultados do estudo sobre o 
currículo das escolas estaduais do Ensino Médio do estado de Roraima, de como 
esse currículo contemplou o ensino da Literatura Regionalista e de que maneira ela 
se materializou no cotidiano escolar, de modo que os resultados nos possibilite 
traçar indicativos para a formação continuada de professores Para isso, realizou um 
estudo bibliográfico sobre currículo e como ele é discutido nos referenciais de 
ensino; conceituou Literatura Regionalista e a cultura escolar; verificou como o 
ensino da Literatura Regionalista se materializa no currículo escolar; estabeleceu 
relação entre o currículo pensado e o currículo executado no que se refere ao ensino 
de Literatura Regionalista nas escolas estatuais de Ensino Médio de Roraima e 
estabeleceu indicadores para a formação continuada dos professores do Estado de 
Roraima que contemplem a Literatura Regionalista. Teve como lócus de pesquisa 
oito escolas estaduais de Ensino Médio regular nas sedes dos municípios de Boa 
Vista, por ser capital; Bonfim e Pacaraima, fronteiras com a República Cooperativista 
da Guiana e a República Bolivariana da Venezuela, respectivamente; Caracaraí, por 
ser cidade porto; Rorainópolis, considerada cidade dormitório. Os sujeitos da 
pesquisa foram os professores formados em Letras e que trabalham com Literatura 
no Ensino Médio e os alunos do terceiro ano do Ensino Médio das respectivas 
escolas estaduais. Para operacionalização a pesquisa teve como proposta 
metodológica a abordagem qualitativa em um estudo de caso múltiplo. A construção 
do marco teórico apoiou-se em autores como: Feldmann (2009), Garcia (1999), 
Sacristán (1999), Tardif (2011), Yin (2010), Bardin (2011), Cândido (2006), entre 
outros. Diante dos resultados apresentados verificamos a necessidade de uma 
formação continuada em Literatura Regionalista para os professores de Letras que 
trabalham com Literatura nas escolas estaduais do Ensino Médio de Roraima. A 
pesquisa assentou-se nos princípios de que as discussões sobre a construção de 
identidade do professor perpassam pela formação da cidadania dos seus sujeitos e 
pela concepção do professor como sujeito que professa e compartilha saberes, 
valores e articula teoria-prática em contextos formativos em mudança. 
 
 
Palavras-chave: Currículo– Literatura Regionalista –– Cultura Escolar – Ensino 

Médio - Formação de Professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

SPOTTI, Carmen Véra Nunes. EDUCATION CURRICULUM EAST AND 
LITERATURE IN REGIONALIST RORAIMA, 2016. Xxx. Thesis (Doctorate in 
Education: Curriculum) Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
 
This thesis aims to conduct a study on the curriculum of state schools of high school 
in the state of Roraima, how this curriculum includes the teaching of Regionalist 
literature and how it materializes in everyday school life, so that to plot indicative for 
continued training of teachers for this, perform a bibliographic study on curriculum 
and how it is discussed in educational frameworks; conceptualizes Regionalist 
literature and school culture; checks as teaching Regionalist Literature materializes in 
the school curriculum; establishes the relationship between thought curriculum and 
the curriculum implemented with regard to the teaching of Regionalist literature in 
Schools Estatuais Medium Roraima Education and establishes indicators for the 
continuing education of the state of Roraima teachers that include the Regionalist 
Literature. Its eight state schools research locus of regular high school at the 
headquarters of the municipalities of Boa Vista, to be capital; Bonfim and Pacaraima, 
border with the Cooperative Republic of Guyana and the Bolivarian Republic of 
Venezuela, respectively; Caracaraí, being city port; Rorainópolis considered 
dormitory town. To operationalize the research was methodological approach to 
qualitative approach in a multiple case study. The construction of the theoretical 
framework relied on authors such as: Feldmann (2009), Garcia (1999), Sacristan 
(1999), Tardif (2011), Yin (2010), Bardin (2011), Cândido (2006), among others. He 
sat on the principles that discussions on the construction of teacher identity pervade 
the formation of the citizenship of their subjects and the design of the teacher as 
subject who professes and share knowledge, values and articulates theory and 
practice in training contexts changing. 
 
 
Keywords: Curriculum- Regionalist Literature - Culture School - High School - 
Teacher Training 
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INTRODUÇÃO 

  

DELIMITANDO O OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

O ponto de partida de nosso estudo inicia-se com o que compreendemos por 

formação de professores e por formação continuada. Etimologicamente, a palavra 

“formação” vem do latim formatĭo que significa a ação e o efeito de formar ou de se 

formar. Na atualidade, quando falamos em formação costumamos associá-la à 

formação acadêmica ou profissional. Como formação inicial, tem os cursos de 

Bacharelado ou Licenciatura realizados pelos Institutos, Faculdades e 

Universidades. Já os cursos de formação profissional ou formação continuada, são 

os de atualização de conhecimentos cujo objetivo consiste em aumentar e adequar o 

conhecimento e as habilidades, refletindo e aprimorando as capacidades individuais.  

O objeto do nosso de estudo é a formação continuada de professores, a partir 

de uma análise de situações de formação do e no cotidiano escolar, discutindo os 

elementos que as tornam ou não, geradoras de desenvolvimento profissional 

docente. Assim sendo, a formação deve ser considerada como um processo em 

constante evolução e determinada por fatores éticos, pedagógicos, sociais e 

econômicos, dentre outros. Embora a prática provenha da experiência, a prática 

docente não pode caminhar sem a aplicação da teoria, pois o seu sucesso está em 

conseguir que as teorias façam sentido tanto para o professor quanto para o aluno.  

Para Imbernón (2006, p. 13) “[...] o conhecimento do professor não pode 

desvincular-se da relação entre a teoria e a prática”. Com efeito, o processo 

formativo do professor se completa com o efetivo preparo didático-pedagógico e 

deve ancorar-se em um currículo que alie a teoria à prática em uma contínua 

reflexão. Assim sendo, o currículo para a formação dos professores, seja ela inicial 

ou continuada, deve primar pelo estabelecimento desse vínculo, possibilitando ao 

futuro professor a compreensão sobre a realidade da educação, de modo que ele 

possa realizar a transposição didática adequada para um processo de ensino e de 

aprendizagem efetivamente seguro. 

Não obstante, compreendemos currículo como o elemento nuclear do 

trabalho pedagógico que viabiliza o processo de ensino e da aprendizagem, ao 

definir para quem ensinar, o que ensinar, para quê ensinar, como ensinar e de que 

modo avaliar; “[...] algo que adquire forma e significado educativo à medida que 



17 
 

sofre uma série de processos de transformação dentro das atividades práticas que o 

tem mais diretamente por objeto” (SACRISTAN, 2000, p. 9). Nesta perspectiva, o 

currículo, seja ele formal, explícito ou implícito, real ou oculto, é mais do que uma 

grade de disciplinas, é um instrumento pedagógico que expressa intenções, 

concepções e práticas sociais. 

Como importante elemento no contexto escolar, o currículo é um documento 

que orienta o trabalho educativo e, por isso, deve ser elaborado no coletivo e estar 

de acordo com as demandas pedagógicas da escola que, por sua vez, contempla as 

características e necessidade local onde está inserida. O currículo deve ser 

elaborado como um projeto educativo sistematizado, apresentado condizente às 

políticas públicas educativas, cuja finalidade é produzir aprendizagens significativas. 

Por não ser imparcial, reflete uma concepção de mundo, de sociedade e de 

educação, local, regional e nacional.  

Com efeito, para tratar dos conhecimentos escolhidos e atender determinada 

comunidade social, o currículo não pode prescindir dos aspectos globais da cultura 

brasileira, que está relacionada histórica e geograficamente com os demais países 

da América Latina e do mundo; nem tampouco abstrair os elementos que 

caracterizam a cultura e a história locais, visto que a escola é, dentre outras coisas, 

o espaço socializador e transmissor dos conhecimentos historicamente construídos. 

Dito isso, necessário se faz estabelecer no âmbito de discussão dessa tese, 

além do currículo, a temática dos conteúdos selecionados para o ensino, dentre 

estes, os da área da Literatura no domínio das linguagens e suas tecnologias. Ao 

tratar da área de Literatura, estudos diversos advogam uma teoria sobre os gêneros 

literários, pois esses gêneros são apropriados para a captação de valores, aspectos 

culturais e promoção da identidade de um povo. Em outras palavras, contemplamos 

a diversidade e a riqueza cultural permeando o campo literário, uma vez que os 

escritores representam o mundo onde vivem em consonância com a época, razão 

pela qual muitos deles expressam seus olhares e críticas sobre sua realidade.  

Nessa perspectiva, a arte literária reflete valores, ajuíza cultura e pensa a 

realidade de um determinado período, todos marcados por uma constante evolução. 

Vale dizer, que as fases da literatura são assinaladas por transformações 

coincidentes com a ascensão de outros estilos e representadas pela ruptura da 

produção anteriormente valorizada pelos escritores. Ademais, as obras literárias 

expressam conhecimentos sobre a linguagem e isso implica perceber a existência 
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de traços comuns que determinam a formação e a distinção dos subconjuntos de 

obras literárias.  

No enquadre de especificidades da Literatura e dos períodos literários, 

encontramos o regionalismo. A Literatura Regionalista tem seu foco em determinada 

região do país de forma a retratá-la e, por isso traduz, intencionalmente ou não, 

peculiaridades locais ao expressar traços do momento histórico e da realidade 

social. É nesse recorte que ancoramos a temática da discussão dessa tese: a 

importância da formação continuada de professores para o ensino da literatura 

regionalista nas escolas públicas de ensino médio do Estado de Roraima, que por 

sua vez, está diretamente ligada ao currículo e à prática pedagógica. 

No tocante à prática pedagógica, estudos nos revelam que a reflexão é um 

elemento inerente à formação do professor (FREIRE, 1986), pois o processo 

educativo requer que o professor tenha embasamento pedagógico que possibilite a 

compreensão necessária para atuar conforme as demandas e características e, 

assim, efetivar o seu trabalho pedagógico. Para descobrir como e o quê o professor 

ensina, faz-se necessário uma pesquisa que transcenda os currículos propostos 

pelos órgãos educacionais reguladores, os textos didáticos e as próprias percepções 

dos que atuam na sala de aula. 

Com efeito a tese “A formação continuada dos professores de Literatura 

Regionalista e o currículo do Ensino Médio em Roraima/Brasil”, circunscreve-se 

no âmbito da educação e tem seu foco na formação continuada de professores. Isso 

se materializou através da análise do Currículo Escolar do Ensino de Literatura 

Regionalista. Os dados gerados nos ajudam a verificar como se encontra a realidade 

do ensino de Literatura em Roraima, principalmente da categoria Regionalista e, 

consequentemente, como esse diagnóstico pode favorecer a formação continuada 

dos professores que atuam nessa área. Considerando o contexto da realização 

desta pesquisa, as escolas públicas do Estado de Roraima, propomos duas 

questões para direcioná-la: 1) Como o ensino da Literatura Regional é contemplado 

no currículo das escolas pesquisadas, e de que forma esta literatura se materializa 

no cotidiano escolar? Como a Literatura Regional é apreciada na formação 

continuada de professores? 

Para materializar a pesquisa, trabalhamos com a possibilidade de que os 

professores em Roraima: a) não trabalham com a Literatura Regionalista porque não 

têm conhecimento sobre ela; b) os professores conhecem os autores regionalistas, 
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porém desconhecem as fontes de consulta; c) não há uma formação continuada 

voltada para o estudo da Literatura Regionalista em Roraima; d) existe a 

necessidade de estabelecer indicadores para a formação continuada de professores 

de Literatura no Estado de Roraima.  

A pesquisa tem como objetivo principal “Realizar um estudo sobre a formação 

continuada dos professores através do currículo das escolas estaduais do Ensino 

Médio do estado de Roraima, para saber como esse currículo contempla o ensino da 

Literatura Regionalista e de que modo esta se materializa no cotidiano escolar, e 

como se delineiam indicativos para a formação continuada de professores em 

Roraima. Para concretizar tal objetivo, realizamos um estudo bibliográfico sobre a 

formação continuada de professores e sua relação com o currículo escolar; sobre o 

currículo e como ele é apresentado nos referenciais de ensino; conceituamos 

Literatura Regionalista e a cultura escolar; verificamos como o ensino da Literatura 

Regionalista se materializa no currículo escolar; estabelecemos relação entre o 

currículo pensado e o currículo executado, no que se refere ao ensino de Literatura 

Regionalista nas escolas estatuais de Ensino Médio de Roraima. Ademais, 

estabelecemos indicadores para a formação continuada dos professores do Estado 

de Roraima que contemplem a Literatura Regionalista. 

A pesquisa foi pensada, inicialmente, porque tema está ligado ao nosso 

itinerário profissional, no que tange ao ensino nas escolas estaduais de Roraima, 

bem como na Universidade Estadual de Roraima. Atualmente estamos trabalhando 

com formação de professores no Centro Estadual de Formação dos Profissionais da 

Educação de Roraima CEFORR. Aliado a esta atividade, estão as ações que 

realizamos como professora-pesquisadora da Universidade Estadual de Roraima - 

UERR, com graduação e mestrado na área de Letras e como membro do grupo de 

pesquisa “Linguagem, Cultura e Ensino de Língua e Literatura” a Coordenação 

de Linguagens e do Curso de Letras da UERR. Além disso, pesquisamos as 

questões da língua de forma a analisar fatores de entraves que dificultam o ensino 

da literatura nas escolas de Ensino Médio de Roraima.  

Nesse sentido, a experiência de atuar como coordenadora do Programa de 

Incentivo à Docência - PIBID do Curso de Letras UERR – Campus de Boa Vista, no 

período de 2009 a 2013, desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES em conjunto com a UERR, em quatro escolas de 

Ensino Médio Regular da rede estadual. O intuito foi promover um trabalho voltado 

javascript:abreDetalheGrupo('IXOR80209LV2BN')
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para a valorização da Literatura Regionalista de Roraima. Nesse trabalho, foram 

identificadas questões ligadas à formação de professores e ao ensino da Literatura 

Regionalista que ora abordamos. 

Surge, a partir desse contexto, a necessidade de identificar os fatores 

intervenientes na promoção da qualidade do ensino, com a finalidade de subsidiar a 

implantação de ações que visem à superação dos problemas detectados e à 

elaboração de um currículo que melhor contemple as questões nacionais e privilegie 

as questões regionais. Aliado a isso, está questão de que em Roraima são poucos 

os trabalhos de pesquisa voltados para o contexto educacional do estado, 

principalmente os que tratam das especificidades da Literatura, como a Literatura 

Regionalista e, por isso, sua relevância histórica e social. Já a relevância geográfica 

justifica-se porque o Estado encontra-se afastado dos grandes centros de estudo. 

Há apenas dez anos que as universidades federal e estadual iniciaram cursos de 

formação continuada com mestrados na área de Linguística e de Educação.  

A importância dessa pesquisa está, também, em desvelar se as competências 

e as qualificações adquiridas na formação inicial e complementadas durante a vida 

profissional, são suficientes para que os docentes possam satisfazer as demandas 

relativas ao ensino da Literatura, possibilitando a realização de uma “radiografia” do 

ensino da Literatura no Estado.  

 

METODOLOGIA: TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Partindo do pressuposto de que a metodologia é o caminho que o 

pesquisador deve trilhar para alcançar seus objetivos, é de fundamental importância 

que se tenha conhecimento do tipo de pesquisa escolhido num trabalho, seja ela 

quantitativa ou qualitativa. A necessidade de trabalhar a Literatura requer a 

compreensão das relações que temos com ela, das relações do professor com a 

Literatura ou das relações entre professor e alunos com a mediação da Literatura. 

Por isto, estudar sobre a Literatura Regionalista advém do fato de que esta são 

manifestações da cultura do povo de determinada região e elementos vivos da 

Literatura de uma localidade, que fazem parte da cultura de uma nação, embora, 

muitas vezes, não tenham o reconhecimento devido. 

O trabalho realizado se configura como uma pesquisa de campo com teor 

qualitativo, visto que a informação qualitativa é mais nítida e a realidade mais rica. 
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Nela o pesquisador valoriza o raciocínio lógico, o envolvimento emocional e 

interpreta as informações como sujeito-objeto e não como um objeto de análise 

(DEMO, 2001). A informação qualitativa é o resultado da comunicação discutida 

entre o pesquisado e o pesquisador e onde o pesquisado pode questionar. Além 

disso, o procedimento qualitativo amplia o conhecimento acerca do processo de 

transformação de grupos sociais, permitindo, de maneira mais aprofundada, a 

compreensão das características da conduta dos seres humanos.  

Para Chizzotti (2011, p. 28), a pesquisa qualitativa pode ou não usar a 

quantificação e uma de suas características é “[...] interpretar o sentido do evento a 

partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem” e, por isso, 

adotam “multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno situado no 

local em que ocorre, e, enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno 

quando interpretar os significados que as pessoas dão a elas” (idem).  

A presente pesquisa foi construída a partir do método de estudo de caso 

múltiplo1, haja vista mostrar-se mais apropriada para as questões que estudamos. 

Ao utilizarmos o estudo de caso múltiplo, observamos questões como “quem”, “o 

quê”, “onde”, “como” e “por quê”, acerca do fenômeno investigado. Pese Stake 

(2011), afirmar que o estudo de caso não é um método, mas apenas a escolha de 

um objeto de estudo, não procede. Neste caso, assumimos o ponto de vista de Yin 

que assim se manifesta:  

 

[...] o método do estudo de caso permite que os investigadores retenham as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – como os 
ciclos individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os 
processos organizacionais e administrativos, a mudança de vizinhança, o 
desempenho escolar, as relações internacionais e a maturação das 
indústrias. [...] Quando suas questões procuram explicar alguma 
circunstância presente (por exemplo, “como” ou “por que” algum fenômeno 
social funciona) [...] quando suas questões exigirem uma descrição ampla e 
“profunda” de algum fenômeno social (YIN, 2010, p. 24). (Aspa do autor). 

 

A opção por esse método de estudo deve-se ao fato de que o presente 

trabalho teve parte do advérbio “como” para elaborar questionamentos e identificar 

aspectos modais de “como” é realizada a formação continuada dos professores da 

área de Literatura pelos órgãos estaduais no estado de Roraima, e pelo qual o 

                                                             
1 Para Yin, o estudo de caso é considerado como método. O autor considera “múltiplo” quando a mesma 

abordagem pode ser usados em estudos de casos com a mesma problemática e interligados que passam a ser de 

casos múltiplos (2010, p. 41), como no caso desta pesquisa que analisou oito escolas em Roraima. 
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currículo é posto em prática no espaço da sala de aula, portanto: 1) Como é 

realizada a formação continuada dos professores da rede estadual de ensino na 

área de Literatura? 2) Como o currículo das escolas estaduais contempla o ensino 

da Literatura Regionalista? 3) Como o professor trabalha com a Literatura 

Regionalista e de que maneira essas escolhas pedagógicas se relacionam? Dessa 

forma, a pesquisa exige uma investigação que “radiografe” o fazer pedagógico nas 

escolas estaduais de Ensino Médio do Estado de Roraima e possibilite a elaboração 

de uma proposta curricular para a formação de professores.  

Yin (2010, p. 30) argumenta que “[...] as questões „como‟ e „por que‟ [...] 

ocorrem porque essas questões lidam com os vínculos operacionais que necessitam 

ser traçados ao longo do tempo, mais do que as meras frequências ou incidências” e 

sua tarefa inicial é esclarecer a natureza de as questões de estudo a esse respeito. 

Por isso, o “como” está relacionado como a formação de professores e o currículo 

do ensino médio contempla o ensino da Literatura Regionalista de Roraima. O 

porquê diz respeito às escolhas didático-pedagógicas realizadas pelos professores 

para ensinar a referida Literatura. 

Já sobre o “quem” e o “onde”, esse autor complementa afirmando que: 

 

[...] as questões “quem” e “onde” (ou seus derivados – “quantos” e “quanto”) 
possivelmente favorecem os métodos de levantamento ou a análise dos 
dados (...). Esses métodos são vantajosos quando a meta da pesquisa é 
descrever a incidência ou a prevalência de um fenômeno ou quando é para 
prever determinados resultado (YIN, 2010, p. 30). 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, a pesquisa também elenca “quem?” e 

“onde?” como questionamentos estruturantes, pois dizem respeito a quem são os 

sujeitos da pesquisa, nesse caso, os professores da rede estadual do ensino médio, 

os quais são formados na área de Letras. O “onde”‟ determina o local em que atuam 

esses professores, ou seja, nas escolas estaduais de Ensino Médio Regular 

roraimense localizadas na sede dos municípios de Boa Vista, Bonfim, Caracaraí, 

Pacaraima e Rorainópolis, municípios escolhidos como ambiente de realização da 

pesquisa.  

O “quê” refere-se ao tratamento pedagógico que está sendo dado à Literatura 

Regionalista em sala de aula, nos documentos oficiais da escola de Ensino Médio, 

nos Referenciais Curriculares da Secretaria Estadual de Educação e Desporto de 
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Roraima SEED/RR e nas Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação e Cultura 

MEC, e nos cursos de formação continuada realizados pela SEED/RR.  

O lócus da pesquisa são escolas públicas de Ensino Médio do estado de 

Roraima, estado localizado na Região Norte da República Federativa do Brasil, 

situado a oeste do meridiano de Greenwich e cortado pela linha do Equador, sendo 

o estado mais setentrional da Federação. A Capital Boa Vista é a única 

completamente situada no hemisfério norte e, em Roraima, encontra-se o Monte 

Caburai, atualmente reconhecido como o ponto mais setentrional do país. Até a 

década de 1940, o município de Boa Vista do Rio Branco fazia parte do estado do 

Amazonas, depois passou a Território Federal do Rio Branco e, posteriormente, a 

Território Federal de Roraima. Tornou-se estado da Federação a partir da 

Constituição de 1988.  

O Estado limita-se ao norte e nordeste com a República Bolivariana da 

Venezuela; ao leste com a República Cooperativista da Guiana (antiga Guiana 

Inglesa); ao sudoeste com o estado do Pará e, ao sul e oeste, com o estado do 

Amazonas. É o único estado da Federação com tríplice fronteira – Brasil/ 

Venezuela/Guiana, que forma a única fronteira trilíngue do Brasil. Junto ao 

Português, ao Espanhol e ao Inglês, as línguas indígenas lutam pela sua existência 

e pela ampliação do número de seus falantes. O Estado2 ocupa uma área 

224.298,980 km².  

Salientamos que todo o estado é considerado fronteira linguística por ocasião 

da incidência das línguas indígenas pertencentes às etnias Yanomami (Yanomami, 

Sanumá, Ninam, Yanomae), dos Karib (Ye’kwana, Ingarikó, Katuenayama, Makuxi, 

Patamona, Sapará, Taurepang, WaiWai, Waimiri Atroari) e do Aruak (Wapichana)3. 

Estas etnias indígenas estão distribuídas em comunidades localizadas em Terras 

Indígenas demarcadas por todo o estado. Muitas são comunidades mistas com a 

presença de mais de uma etnia e de não índios convivendo harmonicamente. Por 

questões culturais ocorre, nessas comunidades, um deslocamento entre famílias por 

causa do parentesco. Exemplo é uma família que reside na fronteira com a 

República Bolivariana da Venezuela encontrar-se em algum período do ano em 

outra comunidade no sul do Estado ou na capital. Há comunidades residentes na 

                                                             
2 Disponível em < http://geotfp.ibge.gov.br > Acesso em outubro/2015 
3 Disponível em < http://pib.socioambiental.org/pt/c/quadro-geral > Acesso em 14/05/2016. 

http://geotfp.ibge.gov.br/
http://pib.socioambiental.org/pt/c/quadro-geral
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capital, denominados de “índios urbanos”, mas que mantêm aspectos culturais de 

sua(s) etnia(s).  

O Estado está situado na região periférica da Amazônia Legal, conforme 

Mapa 1, mais precisamente no noroeste da Região Norte do Brasil, com 

predominância da floresta amazônica, mas contendo ainda uma enorme faixa de 

savana no centro-leste. Para Souza (2009, pp. 318-319) “[...] a paisagem de 

Roraima é bem distinta, com montanhas elevadas pertencentes ao sistema do 

Parima e savanas extensas”.  

 

Mapa 1. Mapa Político dos Estados Brasileiros 

  

 

Fonte: www.gov.rr.br, 2011. 

 

O Estado de Roraima possui quinze municípios sendo eles, por ordem 

alfabética: Alto Alegre, Amajarí, Boa Vista (capital), Bonfim, Cantá, Caracaraí, 

Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da 

Estado de 

Roraima 

http://www.gov.rr.br/
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Baliza, São Luiz do Anauá e Uiramutã. Apenas os municípios de Boa Vista, Cantá, 

Mucajaí e São Luís não fazem fronteira com outros estados da Federação e/ou 

Repúblicas Federativas.  

Há várias rotas de entrada e saída do estado e do país, usualmente utilizadas 

pelas comunidades indígenas. Oficialmente, são quatro as rotas de entrada e de 

saída do Estado e estão localizadas nos municípios de Bonfim, Caracaraí, 

Pacaraima e Rorainópolis. O mapa 2 mostra a localização geográfica dos municípios 

e possibilita melhor visualização da rota oficial de entrada e saída do Estado. 

 

Mapa 2. Mapa dos Municípios do Estado de Roraima 

 

Fonte: www.gov.rr.br, 2013 (marcação das rotas de entrada e saída realizada pela pesquisadora 
para melhor visualização) 

 

No estudo de caso múltiplo que realizamos, foram selecionados estes cinco 

municípios citados que representam o acesso oficial de contato com outras culturas, 

Rota oficial 

de entrada 

no Estado 

Manaus - AM 

http://www.gov.rr.br/
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por uma questão de logística, de tempo de realização da pesquisa e que poderiam 

ter ou não os mesmos resultados, de modo a propiciar uma generalização analítica 

das múltiplas evidências dos fenômenos. Para Yin (2010, p. 66) “[...] na 

generalização analítica, o investigador luta para generalizar um conjunto 

determinado de resultados a alguma teoria mais ampla” que, no caso deste trabalho, 

é a necessidade de maior aproveitamento e exploração da Literatura Regionalista 

nos estudos acadêmicos como nova forma de trabalhar as escolas literárias. 

A escolha desses municípios deu-se devido a Boa Vista ser a capital do 

estado, e deter o maior número de escolas públicas estaduais de ensino médio 

regular e abrigar a maioria das pessoas oriundas dos outros estados da Federação 

e/ou de outros países, principalmente dos países vizinhos. Os municípios de Bonfim 

e Pacaraima, por fazerem fronteira com a República Cooperativista da Guiana e a 

República Bolivariana da Venezuela, respectivamente. Estes dois municípios 

fronteiriços recebem alunos dos países vizinhos que estudam em escolas 

brasileiras, mas residem no seu país de origem. Em alguns casos, estes alunos 

estudam em um período no lado brasileiro e no outro em seu país de origem. 

O município de Rorainópolis foi escolhido por ser a segunda maior cidade do 

Estado em população e a 3ª em extensão territorial. Este município foi formado por 

pessoas procedentes de outros estados da Federação e que participaram de 

assentamentos promovidos pelos órgãos governamentais. É considerada uma 

“cidade dormitório”, tendo em vista que é o primeiro município de acesso ao estado 

de Roraima para quem vem do vizinho Amazonas, através da BR 174, e ponto de 

descanso após uma longa viagem de aproximadamente 486 km que, de carro, dá 

uma média de sete horas de viagem.  

Já o município de Caracaraí, chamado de Catrimani até 1955 e o segundo 

município criado, é a terceira maior cidade estadual em densidade demográfica e a 

segunda em extensão territorial. É denominada cidade-porto por ser o final da rota 

fluvial, pois até a complementação da pavimentação da BR 174 no estado, na 

década de 1990, toda mercadoria que chegava vinha até este porto visto que, a 

partir deste local, o Rio Branco não é mais navegável pelas grandes embarcações 

por causa da incidência de pedras nos rios. Um exemplo são as Corredeiras do Bem 

Querer que estão localizadas no município que é um importante ponto turístico do 

estado. 
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Figura 01. Corredeiras do Bem Querer – Caracaraí – Roraima/Brasil 

 

Fonte: http://roraimadefato.com/main/2016/01/10/corredeiras-do-bem-querer-lazer-descanso-
e-aventura-em-um-unico-lugar/ acesso 10/11/16 

 

O estudo centra-se apenas nas escolas estaduais de Ensino Médio regular 

que estão localizadas nas sedes dos municípios. Assim, o público alvo deste 

trabalho foram os professores formados em Letras da rede estadual de Ensino 

Médio que trabalham com Literatura nos municípios de Boa Vista (capital), Bonfim, 

Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis. A Figura 2 apresenta o número de professores 

de Língua Portuguesa e Literatura das escolas selecionadas, por município, que 

aceitaram participar da pesquisa. Salientamos que as participações dos professores 

foram voluntárias e obedeceram à disponibilidade dos trabalhos realizados na sala 

de aula para que não prejudicasse o andamento do trabalho pedagógico. 

 

FIGURA 02. Demonstrativo do número de professores, por município, das escolas estaduais 
que participaram da pesquisa. 

MUNICÍPIOS PROFESSORES 

Boa Vista 11 

Bonfim 02 

Caracaraí 03 

Pacaraima 02 

Rorainópolis 02 

TOTAL 20  

Fonte: Dados da pesquisa. 2016 

http://roraimadefato.com/main/2016/01/10/corredeiras-do-bem-querer-lazer-descanso-e-aventura-em-um-unico-lugar/
http://roraimadefato.com/main/2016/01/10/corredeiras-do-bem-querer-lazer-descanso-e-aventura-em-um-unico-lugar/
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Em relação ao quantitativo de 20 (vinte) professores que configura o grupo de 

colaboradores, encontramos: 01 paulista, 01 carioca, 07 maranhenses, 02 

paraibanos, 04 roraimenses, 01 potiguar, 01 gaúcho e 03 amazonenses. Muitos 

destes roraimenses são filhos de pais que vieram de outros estados da Federação. 

Destes 20 professores, 06 são professores seletivos e 14 são concursados no 

estado. Denominamos como “professores seletivos” os que não são concursados, 

mas que atuam no sistema de ensino estadual temporariamente sob um contrato 

que pode ser renovado anualmente.  

Muitos destes professores que trabalham em regime temporário em uma 

escola são também professores que atuam em outra escola, mas como 

concursados. Entre estes professores temporários há muita rotatividade de escola 

visto que, como o contrato é renovado ou não anualmente, eles dependem da 

disponibilidade de vagas para professores e da carga horária nas escolas. Em 

relação ao tempo em que estes professores estão no Estado computamos que: a) 

de 01 a 05 anos: 02 professores; b) de 06 a 15 anos: 07 professores; c) de 16 a 25 

anos: 06 professores; d) com mais de 25 anos: 05 professores4.  

Em Bonfim, Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis existem apenas uma escola 

de Ensino Médio Regular na sede de cada um dos municípios5. Já Boa Vista possui 

26 (vinte e seis) escolas de Ensino Médio na modalidade Regular e foram 

escolhidas, as 04 (quatro) escolas estaduais que possuem o maior quantitativo de 

alunos matriculados de acordo com a Secretaria Estadual de Educação e Desporto – 

SEED/RR. A figura a seguir elenca o número de escolas estaduais que participaram 

da pesquisa em seus respectivos municípios.  

 

Figura 03 – Distribuição das Escolas Estaduais que participaram da pesquisa. 

MUNICÍPIOS Nº DE ESCOLAS 

Boa Vista 04 

Bonfim 01 

Caracaraí 01 

Pacaraima 01 

Rorainópolis 01 

Total de Escolas 08 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

                                                             
4 Dados coletados nas secretarias das escolas. 
5 Neste estudo não estão sendo computadas as escolas estaduais de Ensino Médio Regular da área rural e nem as 

indígenas. 
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Das oito escolas pesquisadas, 635 alunos participaram voluntariamente da 

pesquisa. A figura abaixo mostra a distribuição do número de escolas e de alunos do 

ensino regular nos municípios escolhidos para a pesquisa. Na época da pesquisa, 

por causa das greves dos professores, muitos alunos ou foram para escolas 

particulares ou, por já estarem aprovados no ensino médio e terem passado em 

vestibulares, não estavam mais frequentando a escola. 

 

Figura 04 – Quadro Geral da distribuição dos alunos do 3º ano que participaram da 

pesquisa, por escola/município do Ensino Médio Regular. 

MUNICÍPIO Nº ESCOLAS Nº ALUNOS 

 

 

Boa Vista 

E1 94 

E2 146 

E3 35 

E4 173 

Total  448 

Bonfim 01 24 

Caracaraí 01 44 

Pacaraima 01 47 

Rorainópolis 01 72 

Total  08 635 

Fonte: Dados da pesquisa– 2016 

 

Os municípios, as escolas, os professores e os alunos receberam 

identificação como forma de manter o sigilo. Os municípios foram identificados pelas 

letras MA a ME (05 municípios), as escolas de EM1 a EM8 (08 escolas), os 

professores foram identificados de P1 a P20 (20 professores) e os alunos de A001 a 

A635 (635 alunos). Em outras palavras, um município poderá ser identificado como 

“MA”, a escola “EM7”, professores “P01, P05, P10, P11, P13” e alunos “A005 a 

A050” ou de “A230 a A255”. Somente a pesquisadora e a orientadora tiveram 

acesso aos dados reais sobre os sujeitos da pesquisa e os códigos utilizados de 

forma que a identidade dos sujeitos pesquisados seja preservada.  

Vale ressaltar que o cuidado redobrado durante o primeiro contato da 

pesquisa, fez estabelecer uma relação ética entre as partes, resultando um 

compromisso em relação ao retorno dos resultados desta pesquisa, podendo ser em 

forma de cursos de formação continuada na área de língua e literatura, através de 

projeto a ser executado pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação de 

Roraima – CEFORR e/ou pela Universidade Estadual de Roraima – UERR, às quais 

a pesquisadora faz parte do quadro de professores. Acordamos, também, que todos 
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os participantes da pesquisa possuem o direito de conhecer o resultado do trabalho 

realizado durante todo o processo de elaboração e apresentação da tese. 

A fase de elaboração dos instrumentos para geração de dados destinou-se ao 

estudo da proposta e da produção desses instrumentos (questionários, roteiros de 

entrevista e roteiro de análise dos documentos oficiais) aplicados nas escolas dos 

municípios focos da pesquisa e elaborados a partir de indicadores nacionais e 

indicadores teóricos. Tiveram a finalidade de representar a realidade objetiva com os 

verdadeiros problemas que envolvem a complexidade do ensino. 

Para realizar a pesquisa utilizamos, também, a análise das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do MEC, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 

LDB 9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM, as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio – OCNEM, o Referencial Curricular da Rede Pública Estadual 

de Roraima – RECURPEM, e documentos oficiais das escolas onde se concentram 

os sujeitos da pesquisa, como os Planos de Curso - PC6. Tais documentos 

permitiram a análise de como o currículo das escolas estaduais do Ensino Médio em 

Roraima contempla o ensino da Literatura Regionalista e de como ela ocorre na 

prática docente, sem esquecer as especificidades regionais e locais.  

Também foram aplicados questionários para os professores (Apêndice 1) a 

fim de ter informações sobre questões pedagógicas e para os 635 alunos do 3º ano 

do Ensino Médio das escolas pesquisadas, no ano letivo de 2015 (Apêndice 2), 

entre as 08 (oito) escolas que serviram para a triangulação dos dados. O terceiro 

ano foi escolhido por ser o último ano do ensino médio e ser possível perceber se o 

aluno conhece ou não a Literatura Regionalista.  

A aplicação dos questionários ocorreu nos meses de setembro a dezembro 

de 2015 e de janeiro a março de 2016, tendo em vista o ano letivo no Estado de 

Roraima ser marcado pelo atraso no início das aulas devido à greve dos professores 

que durou 72 dias letivos. Por esse motivo, o ano letivo de 2015 foi concluído com 

diferentes calendários. As escolas do interior e algumas da capital encerraram o 

calendário em dezembro de 2015; outras e em janeiro, fevereiro e março escolas da 

capital encerraram em dezembro/2015 de 2016.  

                                                             
6 Optamos por analisar os Planos de Curso visto que os Planos de Ensino e os Planos de Aula não foram 

disponibilizados para pesquisa por estarem sendo usados pelos professores. 



31 
 

A entrevista (Apêndice 3) foi o meio de acesso às narrativas dos professores 

que traçaram um relato sobre a sua formação continuada e as metodologias, os 

materiais e as ações nas aulas de Literatura. A informação qualitativa de uma 

entrevista pode ser trabalhada e retrabalhada até que o problema pesquisado seja 

bem abordado (DEMO, 2001, p. 31), cujo intento é a profundidade, mediada pela 

relação ativa entre passado e presente. Deste modo, argumentamos que a 

entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado 

sobre determinado assunto ou problema, e para o tratamento de temas e questões 

em profundidade.  

Foi utilizado também o diário de campo da pesquisadora, pois é um registro 

das etapas detalhadas e precisas da pesquisa, cumprido a necessidade de 

dilatação, de expansão da memória do pesquisador ao atualizar a memória em uma 

interação entre a escuta, a visão e a conservação dos dados coletados. É onde o 

pesquisador registra suas impressões, percepções, faz seus lembretes, anexa os 

documentos que o auxiliam ao fazer suas análises. O diário de campo pode seguir 

um roteiro de questões que ajudam a responder e norteiam o texto a ser produzido 

posteriormente (relatório), mostrando os resultados e as respectivas análises. É 

preenchido no decorrer do desenvolvimento do trabalho, trazendo as anotações, 

rascunhos e qualquer ideia que possa ter surgido ao longo de todo o 

desenvolvimento da pesquisa. Nesta pesquisa, o diário de campo foi utilizado como 

uma importante ferramenta para orientar a fundamentação e apoio às observações 

realizadas durante a coleta de dados.  

Em relação à análise dos dados, seguimos a orientação de métodos 

qualitativos das pesquisas em Ciências Humanas, dentre elas, a análise de 

conteúdo. Com base em Bardin (2011, p. 15), entendemos a análise de conteúdo 

como “[...] um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a „discursos‟” e que é uma hermenêutica 

controlada, baseada na dedução que é a inferência e, por isso, oscila entre o rigor 

da objetividade e a fecundidade da subjetividade.  

Chizzotti (2011, p. 114) lembra que a análise de conteúdo é uma dentre as 

diferentes formas de interpretar o conteúdo de um texto e que adota “[...] normas 

sistemáticas de extrair os significados temáticos ou significantes lexicais, por meio 

dos elementos mais simples de um texto”. Desta forma, como metodologia de 

interpretação, utilizamos um conjunto de procedimentos sistemáticos e objetivos de 
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descrição do conteúdo, observando a inferência dos indicadores com vistas a 

enriquecer a leitura reflexiva e crítica dos dados coletados. Optamos por apresentar 

a análise dos dados de forma coletiva, sem detalhamento por município para que a 

identidade dos colaboradores não fosse relevada, tendo em vista que a sede dos 

municípios do interior do estado possui apenas uma escola estadual de ensino 

médio.  

No estudo em questão utilizamos também dados quantitativos que permitiram 

dar visibilidade às análises. A utilização dos dados quantitativos em uma pesquisa 

qualitativa é possível, pois em face ao paradigma da ciência contemporânea, no 

processo de construção do conhecimento, é necessário a inclusão de todos os 

fenômenos naturais. Para Chizzotti (2011, p. 27), se há necessidade de encontrar a 

frequência e a constância das ocorrências, é necessário recorrer aos recursos 

quantitativos.  

Na presente pesquisa, recorremos a esses dados porque as propriedades das 

partes só são compreendidas a partir da dinâmica do todo, ou seja, é preciso 

mostrar todos os dados que compõem uma análise para que ela represente 

fidedignidade da realidade pesquisada. Neste caso, os dados quantitativos dão 

suporte à análise qualitativa para compreensão da incidência dos fatos, pois na 

teoria do conhecimento é importante a identificação da prática social como critério 

de verdade. Conhecer o objeto de pesquisa sob todos os ângulos permite avançar 

na construção desse conhecimento.  

Analisamos os planos de curso dos professores; as diretrizes curriculares do 

MEC e o Referencial Curricular para o Ensino Médio da SEED/RR, entrevistas e os 

questionários aplicados. Por isso, o estudo em questão fez a análise do conteúdo, 

tomando como referencial o estudo dos fatos importantes expostos pelos 

professores, tendo como pré-categorias o currículo desenvolvido nas escolas; a 

relação entre a Literatura e a Literatura Regionalista; a formação dos professores, a 

questão da teoria e das práticas; a cultura escolar desenvolvida na escola sujeito da 

pesquisa e a questão norteadora das diretrizes curriculares oficiais.  

O referido trabalho foi autorizado pelo Comitê de Ética da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, sob o número 

43833314.0.0000.5482 e tem consonância com nossa dissertação de Mestrado em 

Letras, da Universidade Federal de Roraima - UFRR, em cuja área de concentração, 

Estudos de Linguagem e Cultura Regional, na Linha de Pesquisa “Literatura, Artes e 



33 
 

Cultura Regional” encontramos um espaço privilegiado para realização do trabalho 

com a “Análise da Personificação e dos Elementos Ambientais presentes nas 

Narrativas Orais da Comunidade Indígena Nova Esperança – RR”, onde estudamos 

a literatura oral da referida comunidade. 

Para dar conta dessa discussão, esta tese está dividida em três capítulos 

organizados da seguinte forma: No primeiro capítulo, denominado A Formação 

Continuada em Destaque, trazemos uma abordagem sobre a formação continuada 

no Brasil e sua importância para o processo de ensino e aprendizagem e a atuação 

dos professores na escola roraimense através da sua relação com o currículo 

escolar.  

O segundo capítulo, O Currículo do Oculto ao Real, discutimos os conceitos 

de currículo, o currículo nas diretrizes nacionais para o Ensino Médio do Ministério 

da Educação e Cultura - MEC e nas diretrizes do Referencial Curricular Estadual da 

Rede Pública Estadual de Roraima para o Ensino Médio. Ao tratarmos sobre o 

currículo escolar traçamos um estudo sobre o ensino médio enfocando os 

objetivos/objetos de ensino e aprendizagem. 

No terceiro capítulo, Literatura e Cultura em Foco, apresentamos o conceito 

de Literatura, fazendo um breve relato sobre a Literatura Brasileira, com foco na 

Literatura Regionalista, chegando ao conceito de cultura, do currículo e da Literatura 

no ambiente escolar.  

Em complementação, o olhar é lançado ao micro contexto do ensino, no 

quarto e último capítulo, denominado Caminhos e Trajetórias da Literatura 

Regionalista em Roraima, quando discutimos sobre a Literatura e a cultura 

regionalista em Roraima, desde a formação do estado até os dias atuais. Desta 

forma, analisamos o currículo do ensino da Literatura nas escolas estaduais de 

Ensino Médio roraimense, de forma a verificar como cultura literária do Ensino Médio 

apresenta este universo escolar na Literatura Regionalista. Analisamos como ocorre 

a prática docente do ensino da Literatura Regionalista, a visão dos professores 

sobre o livro didático, a análise dos planos de curso e a opinião dos alunos sobre as 

aulas de Literatura. Complementando a análise do estudo, verificamos como a 

formação continuada dos professores de Literatura ocorre de forma a traçar os 

resultados do trabalho proposto e complementando o que vem sendo discutido nos 

capítulos anteriores.  
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Finalmente, nas Considerações fechamos a análise desse trabalho de forma 

a refletir como o currículo das escolas estaduais contempla o ensino da Literatura 

Regionalista e como ela ocorre na prática docente. Posteriormente, trazemos as 

referências utilizadas no estudo e os anexos e apêndices.  
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CAPÍTULO I – A FORMAÇÃO CONTINUADA EM DESTAQUE 

 

Este capítulo traz uma abordagem sobre a formação continuada de 

professores no Brasil e sua importância para o processo do ensino e da 

aprendizagem e a atuação dos professores nas escolas roraimenses. Por isso, 

realizamos um breve estudo sobre a formação continuada brasileira chegando até à 

realizada pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima, 

como órgão oficial da Secretaria Estadual de Educação e Desporto.  

Posteriormente, tratamos sobre a formação continuada de professores e a 

sua relação com o currículo escolar. Para isto, citamos o Pacto Nacional de 

Fortalecimento pelo Ensino Médio - PACTO, Programa Federal que vem ao encontro 

da formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos das escolas 

de Ensino Médio. Este capítulo fundamenta teoricamente a questão metodológica 

que diz respeito ao “como” é realizada a formação de professores. 

 

1.1. A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A formação de professores, inicial e continuada, vem sendo um tema 

recorrente nos estudos relacionados à educação, através de dissertações, teses, 

artigos e outros. A formação de professores continua sendo um dos principais 

problemas da educação brasileira, pois há certa dificuldade em darmos respostas 

conceituais e práticas aos problemas encontrados no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Embora hoje seja um tema em destaque, para Feldmann (2008, p. 171) o “[...] 

tema formação de professores foi secundarizado como pauta de discussões nas 

décadas anteriores na história da educação brasileira”. Essa autora afirma que um 

dos motivos para que isso acontecesse foi:  

 
[...] a forte presença de um modelo positivista de ciência e de uma 
abordagem de cunho psicologista da educação, que se concentraram mais 
nas explicações dos fenômenos e problemas educativos centrados em 
temas como repetência, fracasso e sucesso escolar, prevalecendo dessa 
forma o enfoque da avaliação por resultados, tendo como medida mais os 
produtos alcançados que os processos formativos em educação 
(FELDMANN, 2008, p. 171). 
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Ao falarmos em formação de professores, precisamos conceituar o que é 

formação. Entendemos como formação a prática do professor que necessita de uma 

reflexão na ação para realizar a transposição didática entre teoria e prática de forma 

a colocá-lo na condição de investigador de sua própria prática em um processo de 

constante investigação. Mas para falar em formação, necessitamos primeiramente 

conhecer um pouco de como a formação inicial e continuada surgiu em nosso País.  

Em relação à formação inicial, historicamente, durante 210 anos os jesuítas 

foram praticamente os únicos educadores no Brasil e organizaram os fundamentos 

do sistema de ensino que perdurou até 1759, quando foram expulsos de Portugal e 

de suas colônias. Após este período, começa o processo de laicização da instrução 

com o envio de professores régios. Para Nóvoa: 

 

[...] o processo de estatização do ensino consiste, sobretudo, na 
substituição de um corpo de professores religiosos (ou o controle da Igreja) 
por um corpo de professores laicos (ou sob o controle do Estado), sem que, 
no entanto, tenha havido mudanças significativas nas motivações, nas 
normas e nos valores originais da profissão docente: o modelo do professor 
continua muito próximo do padre (NÓVOA, 1995, p. 15). 

 

Essa organização da instrução elementar laica era realizada de diversas 

formas e locais, não especializada e exercida como ocupação secundária. Já no 

século XIX, com a transferência da Família Real portuguesa para o Brasil, há uma 

aceleração do processo educacional com o surgimento dos primeiros cursos 

superiores. Eram cursos nas áreas de Medicina, Direito e Engenharia. Em 1912 é 

criada a Universidade do Paraná, considerada a princípio como a primeira 

universidade brasileira. Inicialmente não foi reconhecida pelo Governo Federal por 

não atender a um dos requisitos da legislação vigente, que era estar em uma cidade 

com mais de 100 mil habitantes, obtendo seu reconhecimento somente em 1946 

(MELO E LUZ, 2005). 

A partir de 1820, aparecem as primeiras escolas de ensino mútuo de 

preparação de professores, em nível de magistério, com a preocupação de ensinar 

as primeiras letras e de preparar docentes. A diferença do seu currículo para as 

escolas primárias, estava na parte metodológica, sem a intenção de ofertar uma 

formação mais aprofundada em termos de conteúdo, pois primava pelo domínio 

teórico e prático do método lancasteriano e enfatizavam a formação moral e 

religiosa. 
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Com a Reforma Maximiliano, em 1915, surge oficialmente a primeira 

universidade brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro, oriunda da aglutinação 

administrativas da Faculdade de Medicina, da Politécnica do Rio de Janeiro e da 

Faculdade Livre de Direito, instituída pelo Decreto nº 14.343, de 07 de setembro de 

1920. Posteriormente, é denominada como Universidade do Brasil. De 1920 a 1950 

surgem a Universidade de São Paulo e as Pontifícias Universidades Católicas – 

PUCs.  

Com o advento da República, vem a ideia de um plano nacional para a 

educação brasileira. Em 1932, educadores lançam o “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação” que traçava os caminhos a serem seguidos pela educação brasileira que 

consistia na expansão da escolaridade, em uma escola pública gratuita a todos, 

entre outras questões. A partir da Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei 

8.530, de 02 de janeiro de 1946, oficializa-se como finalidade do ensino normal a 

promoção da formação do pessoal docente necessário às escolas primárias; e a 

habilitação de administradores escolares destinados às escolas. Em 1954 já são 16 

universidades distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No período de 1955 e 

1964, inauguram-se mais 21 universidades, quando ocorre o processo de 

federalização do ensino superior.  

A discussão sobre a formação docente inicial está intrinsicamente entrelaçada 

com a trajetória da educação brasileira, pois, no contexto histórico, somente com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 4.024, de 1961, é que é implantado o 

primeiro Plano Nacional de Educação, em 1962, com metas qualitativas a serem 

alcançadas em um prazo de dez anos. Em 1988, com a Constituição Federal, em 

seu artigo 24, vem a obrigatoriedade de um plano nacional com força de Lei.   

Em 1982 surgem os Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério – Cefams, criados pelo Governo Federal para aprofundar a formação de 

professores em nível médio com carga horária integral. Estes Centros trabalhavam 

também com a formação continuada. No ano de 1986, o Conselho Federal de 

Educação, cria-se uma resolução que permite aos cursos de Pedagogia formar 

técnicos em Educação além de oferecer habilitação para a docência de 1ª a 4ª 

séries, que era limitada ao Magistério em Nível Médio. 

Até o surgimento da LDB 9394/96, são várias as propostas e reformas que a 

acontecem parcialmente. A nova LDB regula, faz cumprir e atender às necessidades 
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do ensino nas suas diferentes modalidades, dentre estas, a educação superior. Esta 

Lei regulamenta a formação do professor das series iniciais ao nível superior. Os 

tradicionais cursos normais de nível médio passam a ser admitidos apenas como 

formação mínima. Com o objetivo de elevar a qualidade da educação brasileira, o 

artigo 62, estabelece que:  

 

A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível 
superior, em curso de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries e do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 
1996). 

 

A formação dos professores pode ser realizada em cursos presenciais ou a 

distância, desde que observados as orientações legais. Os desdobramentos desta 

Lei, por meio de Parâmetros e Diretrizes curriculares nacionais, trazem novos 

aportes epistemológicos, teóricos e metodológicos. Mas essa necessidade de 

formação inicial dos professores justifica-se no fato de que o Brasil, com grandes 

dimensões continentais e uma expressiva população, é um país de contrastes 

culturais e sérios problemas educacionais. O País ocupa a 60º posição7, em 2015, 

entre os 76 países avaliados no ranking de qualidade educacional internacional de 

acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - 

OCDE.  

Para Melo e Luz (2005, p. 10) “[...] nos últimos dez anos, o ensino superior 

teve novo surto de expansão de vagas, com a criação de instituições de ensino 

privadas e a ampliação de vagas em universidades já existentes”. Embora esse 

crescimento de vagas seja significativo ainda estamos com índices muito abaixo do 

indicado para suprir as necessidades educacionais da população brasileira. A 

mostra deste item confirma-se no Plano Nacional de Educação 20158 cuja meta 15 

que trata da formação de professores traz o indicativo de:  

 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, política 
nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, assegurando que todos os professores e as professoras da educação 

                                                             
7
 Disponível em <http://g.1.globo.com./educação/noticia/2015> Acesso em 18/11/2016.  

8
 Disponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-

professores/analises/breve-historico-da-formacao-de-professores-no-brasil > Acesso em 20/11/2016  

http://g.1.globo.com./educação/noticia/2015
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/analises/breve-historico-da-formacao-de-professores-no-brasil
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/analises/breve-historico-da-formacao-de-professores-no-brasil
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básica possuam formação especifica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam (BRASIL, 2015). 

 

Compreendemos que um dos itens para o progresso de um País depende de 

investimentos na educação em todos os níveis e, principalmente, na formação de 

professores, que são os condutores do processo de ensino e aprendizagem. Este 

índice reforça a ideia de que a má formação docente é um dos principais motivos 

pela baixa qualidade educacional e pelos índices de repetência e/ou evasão escolar. 

Esta ideia está implícita no fato de que se formamos cidadãos no ensino 

fundamental e médio com baixa qualificação educacional, automaticamente muitos 

chegam ao ensino superior também com deficiências de aprendizagem e, 

consequentemente, saem sem a devida qualidade na formação. É um processo 

circular visto que o profissional sai do nível superior com deficiências e repassa 

essas deficiências para o nível em que atua. Esse processo circular só pode ser 

quebrado e/ou reduzido com formações continuadas que possibilitam ao profissional 

a investigação, a reflexão e a transformação de sua práxis. 

As universidades, sejam elas públicas ou privadas, possuem um importante 

papel estratégico de formarem profissionais da educação capazes de atuarem como 

agentes de mudança na sociedade. Para isso, as universidades precisam repensar 

seus atuais modelos de formação e atuar com uma cultura institucional de ruptura 

com o ensino tecnocrático, apenas com o acúmulo de conhecimentos teóricos.  

Em relação à formação continuada, as concepções e as finalidades foram 

mudando ao longo do tempo. Estas mudanças estão ligadas ao contexto político, 

econômico e social pelo qual o País tem passado. Para Gatti: 

 

Nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais variados setores 
profissionais e nos setores universitários, especialmente em países 
desenvolvidos, a questão da imperiosidade de formação continuada como 
um requisito para o trabalho, a ideia da atualização constante, em função 
das mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias e das mudanças no 
mundo do trabalho (GATTI, 2008, p 03). 

 

A autora lembra que essa necessidade exigiu desenvolvimento de políticas 

nacionais ou regionais em resposta a problemas do sistema educativo brasileiro. 

Essas inciativas são o suprimento de uma formação inicial precária e nem sempre 

são o aprofundamento ou a ampliação de conhecimentos. A estes problemas 

concretos soma-se a necessidade de uma formação continuada pela constatação de 
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que os cursos de formação inicial não propiciam a base adequada para a atuação 

profissional. Esse problema é recorrente há décadas 

O exemplo está na década de 1970 que, com o fechamento de instituições 

educativas democráticas, ocorreu a valorização de princípios de racionalidade 

técnica e da burocratização da escola. Consequentemente, a expansão da formação 

continuada tinha o objetivo de suprir a demanda de um Governo Militar, cuja 

necessidade estava em formar trabalhadores para atender à modernização 

industrial.  

Já na década de 1980, intensificam-se os movimentos pela educação, 

pesquisa, avanço científico e tecnológico, com uma participação mais efetiva dos 

professores nas questões relacionadas ao ensino. Os programas de formação 

continuada procuravam garantir o aprendizado de um professor com perfil voltado 

para a dimensão política da prática docente.  

Nos anos de 1990 a globalização da cultura e da economia e o advento 

tecnológico exigiam dos professores novos estudos e reflexão de sua prática. As 

políticas educacionais da época visavam à de um profissional tecnicamente 

competente, mas politicamente inoperante, disciplinado e adaptado.  

Não obstante, o século XX representou um significativo avanço no campo 

educacional com a universalização do acesso ao ensino fundamental. 

Independentemente deste avanço, existe o desafio da descontinuidade das políticas 

educacionais. Além disso, um dos fatores que interferem decisivamente com a 

formação está no fato de que a globalização, na atualidade, se configura num 

grande desafio quando se trata da formação de professores, tendo em vista a 

compreensão do conhecimento que está em constante transformação. 

Para Feldmann (2008, p. 171) a “[...] discussão em torno da questão da 

formação de professores está estritamente relacionada com a configuração do 

contexto político-econômico social e cultural contemporânea”, pois estas 

transformações alteram significativamente as políticas, estruturas e práticas 

educativas. A autora lembra que “[...] escrever sobre o tema formação docente nos 

convida a reviver as inquietudes e perplexidades na busca de significados do que é 

ser professor no mundo de hoje” (2008, p. 170), uma vez que nos tornamos 

educadores ao estarmos em constante processo de apropriação, mediação e 

transformação do conhecimento. 
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Com efeito, o País tem vivido uma inquietante realidade com a desvalorização 

profissional dos professores, tanto pela sociedade quanto pelos governos, refletindo 

no comportamento dos alunos em sala de aula. Aliado a este fato, estão os baixos 

salários, a falta de prestigio, a evasão e a rotatividade dos profissionais, bem como a 

dificuldade de muitos professores, quer seja na esfera financeira e/ou pessoal, em 

participarem de cursos de mestrado e doutorado. Os debates sobre a formação de 

professores reafirmam a necessidade de uma política nacional pautada na realidade 

factual e pontual, sem esquecer os desdobramentos e da devida atenção que 

devemos dar ao futuro. 

Nesse sentido, autores como Pérez-Gómez (1992), Marcelo Garcia (1999), 

Mizukami (1996), Feldmann (2008), dentre outros, apontam para a necessidade de 

uma formação de professores numa perspectiva de um ensino prático e reflexivo e 

de desenvolvimento profissional. Para Mizukami: 

 

A premissa básica do ensino reflexivo considera que as crenças, os valores, 
as suposições que os professores têm sobre ensino, matéria, conteúdo 
curricular, alunos, aprendizagem, etc. estão na base de sua prática de sala 
de aula. A reflexão oferece a eles a oportunidade de se tornarem 
conscientes de suas crenças e suposições subjacentes a essa prática. 
Possibilita, igualmente, o exame de validade de suas práticas na obtenção 
de metas estabelecidas. Pela reflexão eles aprendem a articular suas 
próprias compreensões e a reconhecê-las em seu desenvolvimento pessoal 
(MIZUKAMI, 1996, p. 61). 

 

Com efeito, é preciso repensar a formação continuada de professores 

considerando um continuum no desenvolvimento profissional do docente. A 

formação continuada é um processo de aprendizagem que requer que o professor 

compreenda as múltiplas relações dos diversos conhecimentos. Essas relações se 

dão tanto no campo epistemológico como político, social, ideológico e filosófico da 

área específica de conhecimento que o docente deseja ampliar. Ademais, Investir na 

formação é imprescindível, mas não deve ser qualquer formação, mas uma pautada 

em uma concepção que supera a racionalidade técnica e tenha uma proposta de 

formação para que os professores possam refletir e agir sobre e no seu trabalho 

pedagógico.  

Lembramos que em Roraima a formação continuada dos professores da rede 

estadual ocorre oficialmente através do Centro de Formação dos Profissionais da 

Educação de Roraima apresentado na sequência.  
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1.1.1. Centro de Formação dos Profissionais em Educação de Roraima – 

CEFORR 

 

Até o momento discutimos a formação de professores inicial e continuada de 

forma geral. Agora tratamos da formação continuada no estado de Roraima. No 

estado não existe uma política de formação continuada que realize um trabalho 

sistematizado e organizado. Possui apenas alguns departamentos que desenvolvem 

programas específicos do Governo Federal e o Centro Estadual de Formação dos 

Profissionais da Educação de Roraima – CEFORR. Oficialmente, o CEFORR é o 

centro de referência da formação continuada, ou em serviço, para os profissionais 

da educação da rede pública em Roraima. Além de desenvolver cursos propostos e 

financiados pelo Governo Federal, o CEFORR elabora e programa cursos de acordo 

com as demandas regionais. 

O Centro é uma Unidade Administrativa criada pela Lei nº. 611, de 22 de 

agosto de 2007, alterada pela Lei nº 793, de 06 de dezembro de 2010, mantida pelo 

poder Executivo Estadual e integra a estrutura organizacional da Secretaria de 

Estado da Educação e Desporto de Roraima. Sua base de sustentação está nos 

dispositivos constitucionais vigentes, na Lei nº. 9.394/96, que dispõem sobre as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, especificamente em seu Art. 61, inciso I, 

que trata da Formação dos Profissionais de Educação Básica, tratando também 

sobre a Formação Continuada. 

A formação é um processo de desenvolvimento humano e profissional que se 

efetiva no contexto do trabalho, permitindo ampliar o campo de convivência das 

relações interpessoais. O conceito de desdobramento profissional dos professores, 

pressupõe uma formação que valorize o seu caráter contextual, organizacional e que 

seja orientado para uma mudança na práxis. Por isso, de acordo com seu Projeto 

Político Institucional: 

 

[...] o CEFORR enfatiza a busca pelo atendimento das necessidades do 
Estado que tem como objetivo primordial a melhoria de qualidade de ensino 
e de qualificação profissional, frente a um contingente composto por 10.684 
profissionais da educação, distribuídos em 4.770 docentes e 5.914 técnicos 
administrativos e 74.431 alunos da rede básica de ensino, segundo dados 
do Educacenso de 2014 (RORAIMA, 2015, p. 11). 
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Nessa perspectiva, a busca pelo atendimento às necessidades educacionais 

permite que os professores construam caminhos ligados aos processos de 

aprendizagem da escola e vivenciem essa realidade. Dessa forma, é preciso 

conceber a formação como um processo permanente e integrado ao dia-a-dia dos 

professores e das escolas.  

Para atender a essas necessidades, o CEFORR como centro oficial de 

formação continuada, está localizado na cidade de Boa Vista, com sede na Avenida 

Presidente Castelo Branco, nº 668, Bairro Calungá, em Boa Vista. O Centro oferece 

cursos de formação continuada e formação nos níveis fundamental e médio para os 

professores de todos os 15 municípios do Estado de Roraima, cuja população 

aproximada é de 500 mil habitantes.  

Como a construção da formação dos professores envolve tanto as trajetórias 

pessoais quanto suas concepções de vida, de sociedade, de escola, entre outras, 

ela é contínua e não está restrita a uma instituição ou à sala de aula. Assim, as 

propostas do Centro, conforme o Regimento Interno - RI, em seu Capítulo II, das 

Finalidades, Objetivos e Competências, em seu Art. 4º objetivam: 

 

I – a promoção, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação de 
políticas de formação inicial e continuada, dos profissionais da educação 
visando o atendimento das demandas profissionais em consonância com as 
políticas de governo; 
II – elaborar e celebrar convênios, contratos, acordos e parcerias entre 
órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou privados na implantação 
de novas iniciativas na área da formação inicial e continuada no estado; 
III – o respeito à pluralidade cultural e a diversidade; 
IV – a educação para cidadania, contextualizada e de qualidade social; 
V – a formação permanente, visando o desenvolvimento do profissional da 
educação, integrada aos diferentes níveis e modalidades de ensino, ao 

trabalho, à ciência e a tecnologia (RORAIMA, 2010, p. 9). 

 

O órgão visa a implementar ações que venham fortalecer o desenvolvimento 

dos profissionais da educação que atuam nas Escolas da Rede Pública de Ensino 

do Estado de Roraima. Sendo assim, propõe a qualificação e a formação continuada 

de gestores, professores e servidores de apoio técnico. O Centro assume, como 

objetivos, de acordo com o art. 5º, do RI, (2010, pp. 9-10), coordenar e ministrar 

cursos de qualificação e atualização profissional para os profissionais da educação; 

ofertar cursos de formação continuada nas modalidades presencial, semipresencial 

e a distância, visando atualizar permanentemente os profissionais da educação; 

mediar a interlocução com entidades e organizações responsáveis por políticas 
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voltadas à articulação, desenvolvimento e fortalecimento do Sistema Estadual de 

Ensino, conforme Lei nº. 611/07.  

Para isso, oferece inúmeros cursos conforme demanda solicitada pela Rede 

Estadual e Municipal de Ensino e adequados à realidade loco-regionais. Os cursos 

seguem princípios gerais e específicos a cada formação. É importante e necessário 

esse apoio pedagógico aos professores, pois contribui com a aprendizagem e a (re) 

construção dos conhecimentos necessários à prática docente.  

O CEFORR é composto de 05 (cinco) gerências: Gerência de Formação 

Indígena – GFI; Gerência de Formação em Ciências, Gestão e tecnologias 

Educacionais – CIGETC; Gerência de Formação Técnica Profissionalizante – CFTP; 

Gerência de Formação Médio Magistério – GFMMA e a Gerência de Formação de 

Linguagens, Códigos e Matemática – GFLCM. De acordo com o Art. 34, do RI, as 

gerências de projetos são setores de caráter pedagógico, realizando planejamento, 

implantação, implementação, execução e acompanhamento dos projetos, programas 

e demais ações de formação inicial e continuada oferecidas pelo CEFORR”.  

A GFI “[...] tem como atribuição planejar e executar ações de formação inicial 

e continuada aos profissionais da educação que atuam nas escolas indígenas” 

(RORAIMA, 2010, p. 28). Este projeto de formação continuada para docência em 

Língua Indígena para professores indígenas das Escolas Estaduais de Roraima 

atende às etnias Yanomami (“YARAPIARI”), os Wapichana, Macuxi e Taurepang 

(TAMÎ’KAN) e os Ingaricós (MURUMURUTÁ). Tem como objetivo habilitar professores 

indígenas de língua materna do sistema de educação escolar indígena estadual com 

curso específico de linguística no período de 04 (quatro) anos. Em Roraima, este 

Projeto veio atender a proposta do Governo Federal no cumprimento da Constituição 

Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que garante a Capacitação e 

Formação Continuada de Professores Indígenas que ministram aulas em Língua 

Indígena e dá formação específica de Linguística.  

A CIGETEC atualmente engloba a CFTP, pois trabalha com a formação 

continuada e em serviço. Promove a qualificação e capacitação dos docentes e 

profissionais do Sistema Estadual de Ensino. O intuito é melhorar a educação 

pública do estado de Roraima, na formação em tecnologia educacional, de forma 

que possibilite a integração das mídias no espaço escolar, na formação continuada 

na área de gestão educacional e nas áreas de conhecimento específico do currículo 

da educação básica.  
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Já a GFMMA oferta a formação inicial em nível médio magistério aos 

profissionais da rede pública de ensino. Trabalha com a formação complementar em 

serviço e, entre suas ações, está o Programa de Formação de Professores em 

Exercício – PROFORMAÇÂO, desenvolvido pelo Ministério da Educação – MEC 

com o objetivo de oferecer diploma de ensino médio a professores leigos, e está 

organizado em módulos.  

A GFLCM oferece cursos para professores de línguas e matemática do 6º ao 

9º anos do ensino fundamental e das séries que compõem o Ensino Médio, bem 

como a área de Língua e Literatura. Atende, também, aos professores indígenas da 

rede estadual de ensino. Desta forma, assume o objetivo de colaborar para a 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem dos alunos, nas áreas temáticas 

de Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol) e Matemática, 

contribuindo para o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. É a gerência que 

trabalha com a área de Literatura.   

Embora a gerência seja a responsável para desenvolver capacitação na área 

de Língua e Literatura, ainda não existe um projeto específico que trabalhe com a 

Literatura e, em especial com a Literatura Regionalista. As capacitações 

desenvolvidas na área de leitura desenvolvidas em anos anteriores, foram 

direcionadas para o primeiro seguimento do Ensino Fundamental. 

De acordo com o Art. 34 do Regimento Interno da instituição (2010), as 

gerências de projetos são setores de caráter pedagógico, realizando planejamento, 

implantação, implementação, execução e acompanhamento dos projetos, programas 

e demais ações de formação inicial e continuada oferecidas pelo CEFORR. 

Salientamos que o lócus da formação deve ser a escola e ter como referência o 

reconhecimento e a valorização do saber docente. Desta forma, o Centro deve 

trabalhar com uma formação continuada pontual e de acordo com a realidade 

estadual, considerando as diferentes etapas de desenvolvimento em que o professor 

se encontra profissionalmente.  

Em seu quadro funcional, estão professores da rede estadual que foram 

chamados a realizar um trabalho de formação de professores devido a sua 

experiência profissional e conhecimento técnico-didático-pedagógico. Estes 

profissionais são das diversas áreas de conhecimento e de diversas tendências 

pedagógicas. São profissionais efetivos do estado e/ou professores federais que 

estão à disposição da rede estadual por pertencerem ao extinto quadro de 
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funcionários do Território, hoje estado de Roraima. Observamos que o Centro não 

tem ainda uma pesquisa efetiva sobre as necessidades didático-pedagógicas dos 

professores que trabalham na rede estadual com vistas a suprir as demandas das 

escolas em relação à formação continuada. Na seara de discussão sobre a 

formação continuada, em relação ao item do estudo de caso no que concerne ao 

“como” é realizada a formação de professores na área de Literatura Regionalista, o 

Centro, como órgão oficial que atende as demandas da rede pública estadual, 

responde a esta questão.  

A seguir trazemos um breve estudo sobre a formação continuada de 

professores e a sua relação com o currículo escolar, tendo em vista que este é o 

foco de nossa pesquisa e que responde ao item metodológico de “como” esta 

formação é desenvolvida no Estado. 

 

1.1.2. A Formação Continuada de Professores e a relação com o currículo 

escolar 

 

O debate em torno da formação do professor sempre foi uma preocupação 

entre os teóricos que militam na área da Educação. Entre outras, a inquietação que 

há motivado diferentes fóruns, tem sido o perfil de profissional que se quer formar 

para intervir nos resultados, no sentido da qualidade da Educação Básica e, de 

forma colateral, como se há construída a identidade do professor para atuar no 

ensino. Esta discussão deve estar presente em todos os âmbitos da educação 

escolar, pois estamos em um momento complexo e significativo para a formação de 

professores. Tal complexidade se deve, dentre outros fatores, às condições 

materiais de formação continuada de professores; às dimensões do conhecimento 

necessário; a desvalorização da docência, bem como da instituição escolar. O 

desafio está na superação dessas dificuldades. 

Independentemente da habilitação do profissional do Magistério, não existe 

dúvidas sobre as questão quanto à sua formação: de que ele deve ser capaz de 

romper com o conhecimento fragmentado; ter uma postura crítica e investigativa 

sobre o conhecimento; ter uma práxis dirigida à transformação social, além de ser 

sujeito na construção de sua identidade de professor. Compreendemos que esses 

quatro eixos se encontram entrelaçados. 
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A formação de professores é um dos grandes desafios às instituições de 

Ensino Superior que, em atendimento às necessidades sociais em cumprimento à 

legislação vigente, tentam implementar um currículo que atenda a uma 

profissionalização que subsidie o trabalho docente de forma coerente aos anseios 

da formação. Charlot (2002, p. 89) chama atenção para a dificuldade de se formar 

professor, principalmente quando não se tem a dimensão de sua responsabilidade. 

“E não é porque não sabemos formar que não é fácil, mas porque não sabemos o 

que é exatamente o professor, ou o que é exatamente o ofício do professor”. 

Tais dificuldades decorrem do fato de que as transformações ocorridas no 

mundo, com a revolução tecnológica, nos levam a repensar os conteúdos e as 

formas de ensinar, já que as informações caminham de forma muito rápida e os 

conhecimentos são repassados através dos meios de comunicação e alcançam, de 

forma massificada o povo e, entre eles, os estudantes de todos os níveis 

educacionais. Estas transformações exigem que a educação reveja sua condição de 

instituição formadora e se prepare para realizar seu trabalho, consciente de que há 

um grande volume de informação que circula rapidamente através das mais diversas 

mídias que podem levar ao raciocínio e ao conhecimento e de que a aprendizagem 

pode acontecer de várias formas, além da tradicional aula expositiva e do próprio 

ambiente da sala de aula.  

Com efeito, falamos muito em “formação de professores”, “formação 

continuada”, “formação em serviço”, “capacitação”, “reciclagem”, mas pouco se diz 

como essas formações devem ser e como estão sendo realizadas na prática. Gómez 

(1999) lembra que a produção do conhecimento válido e relevante é concebida 

como processo de construção de novos significados e representações, a partir do 

contraste das diferentes interpretações oferecidas pelos sujeitos participantes e a 

partir da situação de vida.  

Não obstante, acreditamos que existe um esforço no sentido de intervir 

positivamente na formação de professores ao longo dos anos, mas as ações ainda 

são pontuais e, embora haja políticas públicas federais, estaduais e municipais para 

este trabalho, o empenho não produz o efeito desejado. Ademais, não está implícita 

qual ideologia sócio-cultural-política-econômica-educacional está sendo 

perpassadas nesses eventos formativos. Isso porque estes encontros se 

caracterizam por aglutinar profissionais em busca de uma “receita pronta”, sendo 

poucos aqueles que realmente discutem a relação entre a teoria e a prática e a 
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articulação entre o pensar e o agir, seja em cursos universitários ou de formação 

continuada. 

Para Gómez (1999), a crise atual na cultura crítica está influenciando o âmbito 

escolar, provocando entre os docentes a sensação de perplexidade ao comprovar 

como se desarticulam os fundamentos que legitimam, ao menos teoricamente, a sua 

prática. Questões como “[...] quais são os valores e conhecimentos da cultura crítica 

atual que merece a pena trabalhar na escola? Como se identificam e quem os 

definem?” (GÓMEZ, 1999, p 57). Acreditamos que tudo isso se materializa porque a 

escola contribui com a propagação do conhecimento, com a superação da 

ignorância e das superstições que escravizam o ser humano, com a preparação das 

pessoas para o exercício da cidadania, promovendo e diminuição das 

desigualdades, reflexo dos valores e contradições da cultura ao longo dos tempos. 

Vale salientar, que o trabalho de formação do professor deve ser o de 

autoformação, submetido a uma prática reflexiva que deve ser contínua. A formação 

como valorização da experiência vivida, deve ser um processo intersubjetivo que 

representa as condições de possibilidades da sua própria transformação. Esta 

valorização da experiência como via de formação contínua, implica em um processo 

de subjetivação crítica porque decorre da necessidade de afirmação.  

Nesse sentido, Tardiff afirma que o trabalho docente como atividade é: 

 

[...] agir num determinado contexto em função de um objetivo, atuando 
sobre um material qualquer para transformá-lo através do uso de utensílios 
e técnicas. [...] Ensinar é agir na classe e na escola em função da 
aprendizagem e da socialização dos alunos, atuando sobre sua capacidade 
de aprender, para educa-los e instruí-los com a ajuda de programas, 
métodos, livros, exercícios, normas, etc. (TARDIFF,2012, p. 49). 

 

Diante dessa situação, devemos estar sempre questionando o quê de fato se 

ensina nas escolas, quais as funções e qual a praticidade do conhecimento 

ensinado, quais os princípios de seleção e de organização usados para planejar, 

para ordenar e para avaliar esse conhecimento. Tais questões vão definir o 

currículo, a concretização das funções da própria escola e a forma particular de 

enfocá-la no contexto histórico e social. 

Nesta seara, Feldmann (2013, p.127) mostra que a “[...] relação entre 

educação e contemporaneidade é deparar-se com a complexidade, a ambiguidade e 

a diversidade”. Para a autora, isso significa que diferentes concepções, diversas 
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abordagens e diferentes olhares se fazem presentes no atual momento histórico e 

social. Assim, as discussões sobre a construção de identidade do professo, 

perpassam pela formação da cidadania dos seus sujeitos e pela concepção do 

professor como aquele que professa saberes, valores, atitudes, que compartilha 

relações e, junto com o outro, elabora a interpretação e reinterpretação do mundo.  

Para Feldmann (2013), as palavras e os sentidos encerram em si a dimensão 

da multidimensionalidade, da complexidade e da incompletude do saber e do ser 

professor, pois é preciso buscar os significados do que é ser professor como sujeito 

ao relacionar-se com os outros, exercitando a alteridade, elaborando a interpretação 

e a reinterpretação do mundo. Complementa a autora, que os professores, “[...] em 

suas ações educativas, lidam com a apropriação do conhecimento sistematizado, os 

significados, a cultura, a construção dos próprios saberes escolares e a dinâmica da 

própria organização do contexto escolar” (FELDMANN, 2009, p. 71). 

Entender quais fatores e/ou aspectos estão interferindo no resultado 

qualitativo da aprendizagem escolar, é imprescindível para que o estado possa 

direcionar ações e políticas públicas que ajudem a superar problemas, como a falta 

de atendimento das expectativas de qualidade desenhadas pelo sistema nacional de 

educação, em relação aos gestores, professores e pais de alunos.  

Ademais, existem as dificuldades dos professores na promoção de práticas 

pedagógicas que resultem na elevação dos níveis de habilidades de leitura e de 

escrita nos diferentes gêneros textuais dos alunos em conformidade com o nível de 

ensino em que se encontram; o desafio da inclusão em relação aos avanços 

tecnológicos que interferem diretamente nos estudos; a problemática da aquisição 

de materiais didáticos atualizados, bem como a falta de promoção de formação 

continuada em atendimento às necessidades reais da docência.  

Ou seja, esse conhecimento dos fatores que interferem na aprendizagem 

deve ser constantemente analisado para que se programe uma política curricular e 

de formação continuada que vá ao encontro das reais necessidades da escola. 

Ademais, o Governo Federal instituiu como política pública de formação continuada 

para os professores, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio –

PACTO (MEC/SEB, 2014, p. 4), um documento instituído pela Portaria Ministerial nº 

1.140, de 22 de novembro de 2013 e que: 
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[...] tem como objetivo promover a valorização da Formação continuada dos 
professores e coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Médio 
público, nas áreas rurais e urbanas, em consonância com a Lei de Diretrizes 
e Base da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM 
(BRASIL, 2012).  

 

Como orientador das ações de formação continuada de professores e 

coordenadores pedagógicos do Ensino Médio, o PACTO possui o objetivo de 

contribuir para o aperfeiçoamento da formação continuada desses profissionais da 

educação, de forma a rediscutir as práticas docentes em conformidade com as 

DCNEM. Tal perspectiva deve-se ao fato de que a formação de professores tem, 

segundo Isabel Alarcão (2011, p. 11), “[...] saltado de modelo em modelo, sem 

avaliações consistentes e sistemáticas que permitam analisá-los nos seus princípios, 

realizações, resultados e contextos”. 

Dessa forma, é preciso que a escola e os professores percebam que é 

indispensável uma formação, seja ela universitária ou continuada, dos profissionais 

que atuam na educação, pois trabalhar na escola e em sala de aula com atividades 

práticas que aliem a teoria ao cotidiano escolar, possibilita que o aluno seja sujeito 

da construção de seu próprio conhecimento e o professor agente na transformação 

de sua prática pedagógica. Assim, o beneficiário desta ação não é só o professor, 

mas a escola, a comunidade e os educandos.  

Para complementar o estudo sobre a formação continuada de professores 

fazemos, a seguir, um estudo sobre o currículo, as bases legais nacionais e 

estaduais. Estes documentos orientam o currículo do Ensino Médio e o da formação 

de professores. Este estudo complementa o item do estudo de caso múltiplo que 

responde ao “como” a formação de professores e o currículo se materializam no 

ensino médio. 
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CAPÌTULO II – O CURRÍCULO DO OCULTO AO REAL 

 

Uma das questões a serem analisadas na formação de professores diz 

respeito ao currículo e como ele se materializa nos referenciais nacionais e 

estaduais, bem como no Ensino Médio. Assim, este capítulo tem o propósito de 

realizar uma análise de conteúdo sobre currículo e “como” ele se materializa nos 

referenciais de ensino e nas diretrizes curriculares nacionais, no referencial estadual 

e no currículo escolar no Ensino Médio. Posteriormente, para complementar esta 

análise, explanamos sobre os objetos e objetivos do Ensino Médio. 

 

2.1. O CURRÍCULO  

 

Vimos no capítulo anterior sobre a formação continuada dos professores e o 

órgão que promove esta formação oficialmente em Roraima. O estudo a seguir 

complementa-se, visto que vivemos num mundo globalizado com impacto 

avassalador na sociedade, e cujas mudanças estão acompanhadas de alterações 

nas concepções de conhecimento. Este processo de globalização produziu a 

integração dos saberes e, ao mesmo tempo, intensificou a competição produzindo 

um movimento de padronização educacional que afeta a política educacional em 

vários países. Por isto, o currículo tem sido alvo de interesse das políticas públicas e 

daqueles que atuam nas escolas.  

Para Chizzotti e Ponce (2012, p. 30), “[...] a competição internacional 

mobilizou os sistemas de ensino e trouxe o currículo escolar para o centro de uma 

vigorosa disputa econômica, política e social”. As relações entre o Estado e a 

educação variam de forma dramática de acordo com as demandas educacionais, 

atuando nos aspectos geográficos, históricos e nas formas de representação das 

políticas vigentes. 

Para argumentar sobre isso tomamos por base a citação dos autores acima, 

quando asseguram que a organização e o desenvolvimento do mundo ocidental 

foram e continuam sendo determinantes nas opções das ações educativas. Nesse 

sentido, as condições histórico-sociais relacionadas às políticas do Estado Brasileiro 

definiram as propostas curriculares. Os autores complementam afirmando que é na 

tradição republicana que a oferta da educação passa a ser “[...] dever do estado e o 

sistema de ensino é centralizado; na extração liberal, ele é descentralizado, cabendo 
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ao Estado apenas supervisioná-lo, já que sua organização é proposta 

prioritariamente pela iniciativa privada”. A partir disso, “[...] as duas tradições 

históricas geraram impactos diferentes nos currículos escolares” e por isso “geraram 

propostas curriculares híbridas e contraditórias” (CHIZZOTTI E PONCE, 2012, p. 

26). 

Para Moreira (2007, p. 30), as forças das políticas educacionais fazem com 

que o currículo seja homogêneo e, desta forma, produzam identidades sociais que 

ajudam a prolongar as relações de poder existentes. Para o autor, essas forças “[...] 

vão desde o poder dos grupos e classes dominantes corporificado no Estado [...] 

quanto nos inúmeros cotidianos nas escolas e salas de aula que são expressões 

sutis e complexas de importantes relações de poder”. Na visão de Tomaz Tadeu da 

Silva (1999), o currículo é uma questão de saber, poder e identidade e não podemos 

conceber o currículo de forma ingênua e desvinculado de relações sociais de poder. 

Como o currículo é um documento de identidade e um lugar onde estas identidades 

são construídas, a diversidade considera os diferentes lugares e a trajetória 

percorrida pelos grupos sociais, conclui Silva. 

Isso porque no currículo ocorre o entrecruzamento das relações de poder e 

saber, de discurso e regulação além da representação e domínio, onde o poder e as 

identidades sociais estão intimamente implicados, pois ele corporifica as relações 

sociais. Assim, o currículo é elaborado entre as relações de saber e de poder, haja 

vista que os diferentes contextos históricos, sociais e culturais são permeados por 

relações de poder e de dominação, acompanhados de uma maneira tensa e, por 

vezes, ambígua ao lidar com a diversidade.  

Com efeito, adotamos nesta análise o currículo como um campo permeado de 

ideologia, cultura, de relações de poder e como uma construção social. Tais 

relações são condicionadas por questões profissionais e sociais postas na dinâmica 

social que, através dos movimentos de luta por igualdade de direitos sociais, 

políticos e culturais, reconfiguram as identidades e a cultura educacional.  

Nesta seara, Feldmann (2009, p. 37) mostra que o currículo é uma construção 

“[...] epistemológica e social do conhecimento, concretizado em espaços educativos 

e vivenciado em movimentos de tensões e lutas pela ocupação territorial dos 

saberes”. O projeto político pedagógico, plano global de sistematização da escola, 

funciona como importante caminho para a construção da identidade da instituição e 

nele deve constar a intencionalidade do currículo. Esta intencionalidade vai 
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direcionar toda ação pedagógica, pois é na escola que esses saberes são 

concretizados.  

Feldmann (2009) complementa argumentando que o ato de ensinar é sempre 

um trabalho coletivo e a ação do professor, no âmbito escolar, é construída na 

relação com a comunidade escolar, através dos modelos ético-pedagógicos que 

estão presentes em toda ação educativa, pelas finalidades do sistema escolar e do 

projeto político pedagógico de cada instituição e que direcionam todo o fazer 

pedagógico. O currículo possui uma ação direta e indireta na formação e no 

desenvolvimento do educando, visto que a ideologia, a cultura e o poder nele 

existentes determinam o resultado educacional.  

Desta forma, é fundamental, que ao proporcionarmos este olhar mais atento a 

esta discussão com toda a comunidade escolar, analisemos para compreender o 

que é, para que serve, a quem se destina, como se constrói e como se implementa o 

currículo, como argumenta Moreira: 

 

[...] levando em consideração que o processo educativo é complexo e 
fortemente marcado pelas variáveis pedagógicas e sociais, entendemos que 
esse não pode ser analisado fora de interação dialógica entre escola e vida, 
considerando o desenvolvimento humano, o conhecimento e a cultura. Há 
diversidade nas reflexões teóricas, porque há diversidade de projetos 
curriculares nos sistemas, nas escolas (MOREIRA, 2007, p. 6). 

 
Nesse contexto, para compreender a questão do currículo e seus impactos no 

processo de ensino e de aprendizagem devemos levar em consideração a vida 

pessoal e a profissional dos professores, construídas numa relação dialética, criando 

campos específicos de significação, a partir das experiências vivenciadas. Como 

educadores, confrontamos quem nós somos, pois ao estarmos no centro destas 

disputas, nos encontramos imersos em uma desigual distribuição do conhecimento. 

Nesse sentido, o professor deve estar sempre atento à sua auto formação, 

pois isso vai determinar sua compreensão de todo o processo educativo pessoal e 

profissional e direcionar sua ação prática. Isso porque o trabalho pedagógico se 

fundamenta em pressupostos de natureza filosófica, sendo que a escola e o 

professor evidenciam suas visões de mundo ao assumir determinadas posturas no 

desenvolvimento do currículo e na viabilização do processo de ensino e da 

aprendizagem. 

Com efeito, o currículo é uma construção cultural e a qualidade da educação 

e do ensino está relacionada com o tipo de cultura que nele se desenvolve. O 
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currículo é um espaço de produção de significados e atribuição de sentidos nos 

vários campos e atividades sociais, e como resultados temos os ganhos educativos.   

ele deve ser entendido como “[...] algo que adquire forma e significado educativo à 

medida que sofre uma série de processos de transformação dentro das atividades 

práticas que o têm mais diretamente por objeto” (SACRISTÁN, 2000, p.9). 

Como o ensino não é uma atividade solitária, vazia, mas intencional e que 

requer uma interação sociocultural que vai além dos muros da escola, local por 

excelência produtor de subjetividades, é preciso clareza em alguns pressupostos em 

relação à sua individualização. Nesse sentido, pensar em escola é pensar em uma 

instituição que proporciona a construção de cidadania, onde ações democráticas 

devem ser incentivadas de forma a preparar os sujeitos para viver e compreender o 

mundo. Ademais, a escola deve ser considerada como um dos espaços de formação 

(a vida familiar é outro desses espaços) de uma pessoa que desejamos que seja 

autônoma, reflexiva e atuante de modo que possa transformar a sociedade em que 

vive.  

Diante dessa situação, devemos estar sempre questionando o que de fato 

ensinamos nas escolas, quais as funções desse ensino e qual a praticidade do 

conhecimento ensinado, indagando acerca dos princípios de seleção e de 

organização que são usados para planejar, para ordenar e para avaliar o 

conhecimento que por ele é produzido. Outra situação que devemos sempre 

questionar, é como o professor se prepara para a docência no âmbito das práticas 

didático-pedagógica. Tais questões vão definir o currículo, a concretização das 

funções da própria escola e a forma particular de enfocá-la num momento histórico e 

social. 

Nessa perspectiva, Ponce (2013) mostra que o currículo deve ser 

considerado pela escola, além de um documento de orientação da educação, mas 

como um processo que passa pelas paredes da sala de aula, pela relação entre os 

sujeitos e que tem como finalidade a aprendizagem. O currículo precisa ser 

resultado de um trabalho coletivo da equipe escolar e conter a realidade local, sem 

desconsiderar a global. Sendo assim, o ensino deve promover o educando, 

emancipando-o de forma que possa refletir e discutir as questões de seu tempo.  

Não obstante, o currículo deve priorizar o ensino através de um trabalho 

transdisciplinar, oportunizando as abordagens de diferentes áreas do conhecimento. 

Como trabalho coletivo, elaborado pela equipe escolar e de acordo com a realidade, 
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o currículo precisa de estar contido no projeto pedagógico da escola, identificado 

como diretriz do trabalho educativo. Desta feita, para direcionar os estudos, 

analisamos, a seguir, como o currículo do Sistema de Ensino Brasileiro é 

contemplado nas diretrizes oficiais do MEC para o Ensino Médio. 

 

2.1.1. O Currículo nas Diretrizes Nacionais  

 

Na seção anterior, tratamos sobre a concepção de currículo e, nesta, 

analisamos os documentos oficiais nacionais que dão diretrizes para o Ensino 

Médio. São as Diretrizes Nacionais Curriculares – DCNEM, as Orientações 

Curriculares Nacionais – OCNEM, o Plano Nacional para a Educação, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e 

estão fundamentadas na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação – LDB 9394/96 

e na Carta Magna de 1988. Aqui, analisamos como estes documentos tratam o 

currículo para o Ensino Médio, identificando se os mesmos manifestam uma 

intencionalidade, a de produzir mudanças significativas na estrutura curricular.  

O ensino médio, na atualidade, tem a duração mínima de três anos e, 

conforme a LDB 9394/96, em seu Art. 35, traz como finalidades a consolidação e o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de forma 

que possibilite aos estudantes o prosseguimento de seus estudos, de modo que ao 

final estejam preparados para o trabalho. Este mesmo artigo, no inciso III, tem como 

meta resgatar a natureza cultural do ensino médio, de forma a articular a formação 

geral com a científica, visando a alcançar “[...] o aprimoramento do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996).  

As DCNEM, para atingir esta meta, sugerem “[...] conciliar humanismo e 

tecnologia, conhecimento dos princípios científicos que presidem a produção 

moderna e exercício da cidadania plena, formação ética e autonomia intelectual” 

(BRASIL, 2013, p. 18). Este equilíbrio requer a superação dos dualismos e a 

diversificação das oportunidades de formação, sejam elas de formação dos 

professores como os dos alunos do ensino médio. Com vista a alcançar estas 

finalidades, a LDB 9394/96, no Art. 36, propõe que o currículo e a organização 

pedagógica do ensino médio confiram especial ênfase à educação tecnológica 

básica; à compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; ao processo 
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histórico de transformação da sociedade e da cultura; à língua portuguesa como 

instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania, 

além do conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Assim, a 

formação continuada dos professores que trabalham com o ensino médio, requer um 

currículo que atenda a esta dimensão de perceber a linguagem, no caso deste 

estudo a linguagem literária, como instrumento de comunicação das diversidades 

sociais e culturais que possibilitam o exercício da cidadania. 

A LDB atual faz uso da diversidade de termos correlatos como as expressões 

“componentes curriculares” e “disciplinas”, quando emprega sem rigor conceitual os 

termos disciplina, componente curricular, estudo, conhecimento, ensino, matéria, 

conteúdo curricular. O emprego dessas expressões como sinônimo e sem o devido 

rigor conceitual, trazem muitas dúvidas sobre o real significado de cada uma delas. 

Assim, ocorre a ambiguidade lexical que suscita diferentes interpretações e permite 

a sua utilização de forma errônea, gerando interpretações confusas pelos 

professores. Nesse sentido, o entendimento sobre o currículo, pelos professores, 

pode ficar apenas no sentido de uma “grade curricular” onde estão expressos nas 

disciplinas os conteúdos mínimos obrigatórios e não a compreensão de que o 

currículo é muito mais do que isso. Afinal, conceber o currículo é mais do que 

apenas determinar os conteúdos a serem ministrados, pois diz respeito a todo o 

processo do ensino e da aprendizagem que envolve o ensino e as ações da escola e 

de seus partícipes. 

Para corrigir possíveis discrepâncias em relação ao entendimento da atual 

LDB sobre os conceitos das palavras acima descritas, as DCNEM9 organizam as 

áreas de conhecimento e orientam a educação visando a promoção de valores como 

a sensibilidade e a solidariedade, atributos inerentes à cidadania. Estas Diretrizes 

propõem que os componentes curriculares do ensino médio sejam considerados 

como disciplinas, como unidades de estudos, ou mesmo como módulos, atividades 

práticas e projetos que sejam interdisciplinares, contextualizados ou com saberes 

articulados de forma que desenvolva a transversalidade dos temas, ou formas de 

organização. Isto quer dizer que as expressões componentes curriculares e 

disciplinas não são consideradas como sinônimas, mas que permite uma 

                                                             
9 As DCNEM foram estabelecidas pelo Parecer nº 15/98 do Conselho Nacional de Educação – CNE, aprovada 

em 01/06/98 pela Câmara de Educação Básica – CEB, seguida da Resolução CEB/CNE nº 03/98. 
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possibilidade de formato ou de organização dos diferentes componentes 

curriculares.  

Assim, o documento considera que os conteúdos que fazem parte do 

currículo são denominados como componentes curriculares e se articulam com as 

áreas de conhecimento. Essas áreas favorecem, segundo as DCNEM, a 

comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes 

curriculares e permitem que os respectivos referenciais sejam preservados e 

trabalhados interdisciplinarmente. 

Para reforçar essa ideia, o Programa de Formação de Professores do Ensino 

Médio - PACTO (BRASIL, 2014, p. 7), mostra que “[...] o redesenho curricular com 

base nas áreas de conhecimento não dilui nem exclui os componentes curriculares 

obrigatórios definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/96 (LDB)”. O redesenho curricular busca o fortalecimento das relações entre 

as diferentes áreas do conhecimento e sua contextualização como forma de 

apreensão da realidade. Isto requer que haja uma atuação cooperativa e de união 

entre os professores nas ações de pensar, executar e avaliar o planejamento bem 

como relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (BRASIL, 

1996). Essa cooperação entre os pares é para que seja feita a transposição didática 

da teoria para a prática e que as áreas interajam harmonicamente. 

O PACTO lembra que para que isto ocorra, é necessário considerar a 

formação do estudante, o trabalho pedagógico como um princípio educativo e a 

pesquisa como princípio pedagógico além de ter a educação em direitos humanos 

como um princípio norteador e a sustentabilidade ambiental como meta universal. 

São questões que não podem ser consideradas senão no conjunto para não 

perdermos o foco no objeto principal que é a formação integral do educando.  

De acordo com as DCNEM (BRASIL, 2014, p. 7) para a indissociabilidade 

entre educação e prática social, deve-se considerar a historicidade dos 

conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo. Outro fator a ser considerado, 

é o cruzamento entre a teoria e a prática no processo do ensino e da aprendizagem, 

bem como o “reconhecimento e a aceitação da diversidade e da realidade concreta 

dos sujeitos do processo educativo”. Esse reconhecimento deve estar também nas 

“formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes e 

a integração entre educação e as dimensões do desenvolvimento curricular”.  
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Segundo as OCNEM o currículo é considerado “[...] a expressão dinâmica do 

conceito que a escola e o sistema de ensino têm sobre o desenvolvimento dos seus 

alunos e que se propõe a realizar com e para eles” (BRASIL, 2006, p. 9). Para as 

OCNEM, o projeto pedagógico e o currículo da escola devem ser objetos de ampla 

discussão por parte da comunidade escolar, para que suas propostas de ensino e 

aprendizagem estejam mais próximas da realidade que se efetiva no interior da 

escola e de cada sala de aula. Vale salientar que é necessário olharmos mais 

atentamente para as complexidades e rotinas do dia a dia da escola, para as 

condições que fazem parte da sua organização interna, como os aspectos físicos, 

administrativos e pedagógicos, bem como para todos que fazem parte deste fazer 

pedagógico com o intuito de enfrentar os desafios vigentes no âmbito escolar.  

A organização dos sistemas provém das diretrizes que orientam e possibilitam 

a definição de conteúdos de conhecimentos de acordo com a Base Nacional 

Curricular Comum - BNCC e com a parte diversificada. Tal liberdade está expressa 

no Artigo 26 da vigente LDB nº 9.394/96, afirmando que: 

  

[...] os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela (BRASIL, 1996). (Grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva, a LDB mostra a necessidade de que os documentos 

oficiais sejam eles de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, orientem para que os 

currículos observem as questões sociais e culturais de cada região, tendo em vista a 

extensão territorial do País, possibilitando a convivência entre a diversidade. Isso 

está expresso no avanço determinado pelas Diretrizes Curriculares, de acordo com 

as OCNEM, mostrando que a “[...] política curricular deve ser entendida como 

expressão de uma política cultural, na medida em que seleciona conteúdos e 

práticas de uma dada cultura para serem trabalhadas no interior da instituição 

escolar” (BRASIL, 2006, p. 8). Nesse sentido, é preciso considerar que tal avanço se 

efetiva a partir da objetividade de pensarmos a escola a partir de sua própria 

realidade, de forma a incentivar o trabalho coletivo sem privilegiar uma única cultura, 

mas a riqueza que a diversidade cultural traz ao ensino quando respeitarmos o outro 

em sua alteridade.  
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Na seara de documentos que direcionam e orientam o ensino, o MEC, 

partindo dos princípios definidos na LDB 9394/96 e mediante a necessidade de 

mudanças no âmbito escolar que possibilitassem aos alunos integrarem-se à 

sociedade, propôs um novo perfil para o currículo. Este perfil está apoiado em 

competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta, já que o ensino era 

considerado como descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo 

de informações. Desta forma, buscou-se dar um novo significado ao conhecimento 

escolar, mediante a contextualização, evitando a compartimentalização, trabalhando 

a interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e ampliando a capacidade de 

aprender.  

Com diretrizes voltadas para a estruturação e reestruturação dos currículos 

escolares de todo o Brasil, e com objetivo de padronizar o ensino no país, 

estabelecendo pilares fundamentais para guiar a educação formal e a própria 

relação escola-sociedade, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, publicados 

em 1998, trazem uma proposta para o ensino fundamental e médio. Esta proposta 

se relaciona com as competências indicadas pela BNCC, que está em consonância 

com os demais documentos oficiais que orientam o sistema educacional brasileiro, e 

pretende uma explicitação das habilidades básicas que se espera ser desenvolvidas 

pelos alunos nessas esferas do ensino. Difundem os princípios da reforma curricular 

e orientam os professores na busca de novas abordagens e metodologias, ou seja, 

inferem a necessidade do profissional estar sempre procurando aprimorar-se através 

do estudo reflexivo, contínuo e sistemático. 

Os PCNs (BRASIL, 1999), traçam um novo perfil para o currículo, apoiado em 

competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta e incentivam o 

raciocínio e a capacidade de aprender. Ao fazerem isso, orientam os professores 

quanto ao significado do conhecimento escolar quando contextualizado. Nesse 

sentido, os cursos de formação de professores devem atentar analiticamente para 

as orientações constantes neste documento, tendo em vista que foi idealizado para 

suprir deficiências em relação ao ensino na Educação Básica.  

Segundo a LDB (BRASIL, 1996), no ensino médio o currículo da “Língua 

Portuguesa” inclui a Língua Portuguesa através do estudo sistemático do idioma e 

das literaturas portuguesa e brasileira. A literatura portuguesa é estudada, em 

média, no primeiro ano e a brasileira no segundo e terceiro anos. Isso significa que 

deve contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que proporcionem ao ser 
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humano sua participação social, através da vida em sociedade, da atividade 

produtiva e da experiência subjetiva, de forma a integrar-se no universo das relações 

sociais. Vale lembrar que as OCNEM defendem que “[...] o processo de ensino e de 

aprendizagem deve proporcionar ao aluno a construção gradativa de saberes sobre 

os textos que circulam socialmente, recorrendo a diferentes universos semióticos”. 

(BRASIL, 2006, p. 18) e, não obstante, precisa de estar em consonância com os 

estudos sociolinguísticos e com as políticas públicas da área da linguagem. Tais 

ações devem proporcionar o refinamento das habilidades que privilegiam os quatro 

pilares da língua que são o ensinar a ler, a ouvir (atividades de percepção), falar e 

escrever (atividades de produção), além de desenvolver as práticas sociais de leitura 

e de escrita, em que os alunos possam participar de novas situações comunicativas.  

O documento (BRASIL, 2006, pp. 23-27-28), está, predominantemente, 

pautado na abordagem proposta pelo interacionismo, pois se é pelas atividades de 

linguagem que o homem se constitui sujeito, só por intermédio delas é que ele tem 

condições de refletir sobre si mesmo. Assim, o papel da disciplina de Língua 

Portuguesa é o de possibilitar o desenvolvimento das ações de produção de 

linguagem em diferentes situações de interação. Assim, as práticas de linguagem a 

serem realizadas no espaço da escola, não devem se restringir à palavra escrita e 

nem se filiam apenas a padrões socioculturais hegemônicos. Devem, antes, priorizar 

atividades de oralidade, de leitura, de produção textual nos diferentes gêneros e a 

análise linguística, ou seja, práticas de letramento, conforme Street (2010). 

As diretrizes que orientam a proposta curricular devem ter como eixos 

estruturais da educação os quatros pilares que são o “aprender a conhecer”, o 

“aprender a fazer”, o “aprender a viver” e o “aprender a ser” (DELLORES, 1988). Em 

seu Art. 3º, a Resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE 03/98 assinala 

que nas DCNEM, entre outros indicativos, que a organização do currículo e das 

situações de ensino de aprendizagem, bem como os procedimentos de avaliação, 

deverão ser coerentes com os princípios estéticos, políticos e éticos, abrangendo “a 

convivência com a diversidade” (linha I) e a “constituição de identidades que 

busquem e pratiquem a igualdade no acesso aos bens sociais e culturais” (linha II).  

Determinam, também, que as propostas pedagógicas das escolas e os 

currículos incluirão competências básicas como a “competência no uso da língua 

portuguesa (...)” (linha V) e a: 
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[...] compreensão do significado das ciências, das letras e das artes e do 
processo de transformação da sociedade e da cultura, em especial as do 
Brasil, de modo a possuir as competências e habilidades necessárias ao 
exercício da cidadania e do trabalho (BRASIL, 1998a)

10
. 

 

Para as DCNEM11 os conteúdos curriculares são instrumentos para formação 

de competências, habilidade e disposições de conduta. Estas competências dizem 

respeito a cada área curricular e, na área de Linguagens e Códigos, referem-se à 

constituição de significados importantes para a aquisição e formalização dos 

conteúdos curriculares para a constituição da identidade e o exercício da cidadania. 

Esse exercício da cidadania está em consonância com o que Feldmann (2009) trata 

como “movimento de tensões e lutas pela ocupação territorial dos saberes”, 

expresso no item 1.1 deste capítulo, quando refere-se a construção epistemológica e 

social do conhecimento. Ou seja, para a construção da identidade e o exercício 

pleno da cidadania o educando deve ter o sentimento de pertencimento e buscar 

sua autonomia como agente participativo na sociedade. Para isso concebemos a 

escola como um ambiente educativo e um espaço democrático onde o 

conhecimento é (re) construído e compartilhado. Desta forma, expressam um 

paradigma curricular em que o trabalho e a cidadania estão presentes. 

Em relação aos conhecimentos de literatura, as OCNEM fazem uma reflexão 

sobre as políticas públicas da área de língua e, ao incorporarem a Literatura ao 

estudo da linguagem e, no decorrer da história negaram a sua autonomia e a sua 

especificidade devida (BRASIL, 2006, p. 49). Relembra que o discurso literário vai 

além das elaborações linguísticas usuais e uma de suas marcas é a sua condição 

limítrofe que garante tanto ao produtor quanto ao leitor o exercício da liberdade. Tal 

especificidade possui importância para o currículo do Ensino Médio, pois o ensino de 

Literatura visa ao cumprimento do inciso III da LDB 9.394/96 (BRASIL, 2006, p. 53).  

Assim, conforme a LDB 9394/96, em seu Art. 5º, linha II, as escolas deverão 

organizar seus currículos de forma a considerar que as linguagens “são 

indispensáveis para a constituição de conhecimentos e competências”. Conforme o 

Art. 8º, letra V, as escolas deverão, ainda, ter presentes que a característica do 

ensino escolar amplia a sua responsabilidade para a constituição de identidades que 

integrem conhecimentos, competências e valores que permitam ao educando o 

exercício da cidadania e a sua inserção no mundo do trabalho.  

                                                             
10 CNE 03/98, Art. 3, linha III. 
11 DCNEM, p. 58. 
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Para as OCNEM (BRASIL, 2006, p. 61), a Literatura, como conteúdo 

curricular, passa a ter contornos conforme o nível de escolaridade dos leitores em 

formação. As diferenças estão relacionadas “[...] à produção literária e à circulação 

de livros que orientam os modos de apropriação dos leitores, [...] à identidade do 

segmento da escolaridade construída historicamente e seus objetivos de formação”. 

Desta forma, o ensino da Língua Portuguesa deve voltar-se para a função social da 

língua, como requisito básico para que o indivíduo ingresse no mundo letrado e 

possa construir seu processo de cidadania e integrar-se à sociedade como agente 

participativo. 

Assim, os PCNs (BRASIL, 1999), trazem a proposta de integração das áreas 

do conhecimento atuando na formação do cidadão crítico, capaz de argumentar, 

opinar, informar, levantar questionamentos e com habilidades que contribuam para a 

vida em sociedade. Nesse sentido, a proposta desse documento é trabalhar a 

literatura no Ensino Médio de forma contextualizada e significativa, como um 

patrimônio dinâmico que se renova pelo amadurecimento intelectual, por novos 

pontos de vista e descobertas científicas. Por isso, para os PCNs o estudo da 

literatura visa a incluir o aluno num contexto social mais amplo, vivenciado fora os 

limites da escola e dos conhecimentos escolares aliando a teoria à prática. 

Com efeito, toda mudança curricular é parte de uma política de 

desenvolvimento do País por meio da educação escolar. Dessa forma, o currículo 

deve expressar coerência e articulação com o projeto da escola, aliás, ele é parte 

constitutiva do projeto educativo. Tal pensamento está evidente nas reformas 

curriculares que são propostas pela política educacional brasileira, notadamente nos 

PCNs (BRASIL, 1999), e nos mecanismos de avaliação do sistema educativo. 

Considerando que, historicamente, o ensino no Brasil ocorre descontextualizado, 

compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações, principalmente em 

relação à falta de incentivo no que concerne ao ensino de literatura, no âmbito da 

língua portuguesa, os PCNs cumprem o papel de difundir os princípios da reforma 

curricular e orientar o professor na busca de novas abordagens e metodologias 

inovadoras.  

Nesse sentido, os documentos oficiais reportam-se ao ensino de literatura 

como parte integrante do estudo da linguagem em consonância com o estudo de 

língua portuguesa, tratando as especificidades locais como “questões culturais”, num 

sentido amplo, expresso na “parte diversificada” do currículo. Ademais, esses 



63 
 

documentos consideram que o contato com obras clássicas, de autores renomados, 

tais como Jorge Amado, Mário Quintana, Eça de Queirós, Mário de Andrade, José 

de Alencar, dentre outros, considerados cânones da literatura, permite a formação 

de um sujeito social e crítico.  

Segundo Cairo (2016), o cânone da literatura brasileira é fruto de discussões 

dos primeiros historiadores e críticos literários que, em 1822, ocuparam-se com a 

construção de uma história do Brasil e a invenção de uma literatura que 

representasse a identidade da nação recém-surgida, a qual e era formada por 

autores e obras que representassem o que se entendia por brasilidade. A relação 

era baseada na necessidade de expressar características nacionais e que se 

diferenciassem das origens europeias. Isso porque, durante muito tempo, a 

determinação de cânone estava ligada exclusivamente à produção considerada 

pelos críticos como literária. Desta forma, o professor trabalha com autores que são 

reconhecidos e referendados nacionalmente e/ou internacionalmente pela crítica 

especializada em literatura. 

Em nossa pesquisa, percebemos que não há, nos documentos oficiais 

estudados, um critério que legitime o que é produção literária brasileira e o que está 

relacionado às “questões culturais”, mesmo quando procuram estabelecer um 

currículo nacional que busque a valorização da identidade nacional brasileira. Nesse 

contexto, não há clareza na orientação para os aspectos da Literatura Regional e, 

sendo assim, esta lacuna priva o aluno de ter contato com as produções culturais 

contemporâneas e multiculturais diversas, pois não conhecem os autores e, 

consequentemente, não tem acesso às suas obras, contribuindo para que os 

estudantes se afastem ainda mais do exercício da leitura. 

Nessa perspectiva, é importante salientar que ler é uma atividade complexa 

que faz amplas solicitações ao intelecto e às habilidades de reconhecer, identificar, 

agrupar, associar, relacionar, generalizar, abstrair, comparar, deduzir, inferir e 

hierarquizar. É uma atividade que não requer simplesmente a decodificação, mas a 

apreensão de informações explícitas e implícitas e de sentidos subjacentes e, 

também, a construção de sentidos que depende de conhecimentos prévios a 

respeito da língua, dos gêneros textuais, das práticas sociais de interação, dos 

estilos, bem como das diversas formas de organização dos eventos de letramento. 

Desta forma, pressupõe-se a garantia da autonomia das escolas em relação à 

concepção pedagógica trabalhada, bem como poder (re) elaborar sua proposta 
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curricular sempre que o interesse do processo de aprendizagem necessitar de 

mudança em seu teor, e dar-lhe o formato em sua proposta que a equipe julgar 

compatível com o trabalho pedagógico a ser desenvolvido. Apesar de que na 

realidade, nem sempre a proposta pedagógica está em consonância com as 

necessidades da escola, ela deve contemplar os referenciais curriculares que 

direcionam a direcionam e, para isso, analisamos, a seguir, o Referencial Curricular 

da Rede Pública Estadual para o Ensino Médio de Roraima – RECURPEM.  

 

2.1.2. O Currículo nas Diretrizes do Referencial Curricular Estadual de Roraima 

 

Em Roraima, na década de 1970, o Ensino Médio, então ensino de 2º grau, 

era oferecido apenas em Boa Vista nas escolas Estaduais Monteiro Lobato e 

Oswaldo Cruz. A partir de 1976 foi implantada a Escola Estadual Gonçalves Dias, a 

primeira escola de Ensino Médio com prédio próprio, cuja proposta curricular era 

baseada na relação de conteúdos para serem desenvolvidas pelos professores 

visando a direcionar os trabalhos pedagógicos.  

Atualmente, o Estado possui 60 escolas nas modalidades de Ensino Médio 

regular, educação de jovens e adultos e profissionalizante, tanto não indígenas 

como indígenas. A Constituição do Estado de Roraima, de 1991, no Capítulo II, da 

Educação, Cultura e Desporto, em seu Art. 145, expressa que: 

 

A Educação, direito de todos e dever da família e do Estado, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, fundamentada 
na democracia, no respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e à 
cultura, visa preparar a pessoa para o trabalho e para os valores espirituais 
e o exercício pleno da cidadania (RORAIMA, 1991, p. 47). 

 

Para consolidação das ações o estado de Roraima sobre a educação no 

ensino médio, houve a necessidade de discutir uma nova proposta curricular. Em 

2012, surge o Referencial Curricular da Rede Pública Estadual para o Ensino Médio 

- RECURPEM, sob Portaria nº 1.794/12/SECD/GAB/RR, publicado no DO/RR em 

03/07/2012. O referido documento foi discutido por profissionais de todas as áreas 

do conhecimento, retomando os componentes curriculares desde 2009, sendo 

concluído em 2012. O mesmo está organizado de acordo com a proposta da Base 

Nacional Curricular Comum e com o artigo 35 de LDB 9.394/96 e fundamenta-se nas 

Novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio.  
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A Comissão, sob Portaria nº 2.656/11/SECD/GAB/RR, que elaborou o 

documento, considera-o como uma alternativa didático-pedagógica de auxílio aos 

educadores na organização do trabalho pedagógico, com vistas a atender às 

necessidades e expectativas da comunidade escolar. Para o profissional da 

educação, este documento deve servir “[...] como norteador de sua práxis educativa, 

visando à elevação da qualidade do ensino e aprendizagem em todas as escolas da 

rede pública estadual” (RORAIMA, 2012, p. 8).  

Este documento considera que, para construir um referencial curricular, 

devemos partir de reflexões como o conceito, a finalidade e destino, parâmetros 

para construir, programar, realizar e avaliar um currículo; Desta forma, o 

RECURPEM concebe a juventude como sujeito e matéria de reflexão permanente 

para que “[...] o entendimento e o formato curricular estejam os mais próximos 

possíveis das intenções” da comunidade escolar estadual (RORAIMA, 2012, p. 48).  

O RECURPEM orienta-se sob as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas pelo aluno do ensino médio pautados nos referenciais dos PCNs, 

OCNEM, DCNEM, que fornecem as diretrizes que norteiam a elaboração e 

execução do processo de planejamento da ação educativa. Contém os conteúdos 

das três séries do ensino médio e os procedimentos didático-pedagógicos que 

contemplam as especificidades de cada disciplina do currículo.  

Este é, pois, um documento que visa a fundamentar o planejamento das 

atividades pedagógicas no âmbito da escola, articulando dialeticamente o 

conhecimento e as vivências dos estudantes. Configura-se, ademais, como um guia 

para o professor, ou seja, integra teoria e prática, dicotomizando-as. Para tal 

integração ocorrer, baseia-se na Resolução CNE/CEB 02/2012, que prima pela 

consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, de forma que o 

estudante possa aprimorar-se nos estudos, preparando-se para o trabalho e para 

uma cidadania ativa e autônoma.  

Para que isso ocorra, o RECURPEM não pode ser considerado como mera 

listagem de conteúdos a serem trabalhadas em sala de aula, ou como teoria e/ou 

metodologia a ser desenvolvida. Antes, de ser considerado como uma proposta que 

orienta a elaboração de projetos políticos pedagógicos e planos de ensino, sob a 

fundamentação das Diretrizes Curriculares Nacionais. Deve servir, também, de fonte 

de estudo e debates para a formação dos profissionais da educação, orientando as 

abordagens a serem utilizadas nas práticas de ensino e de aprendizagem. 
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Não obstante, o RECURPEM propõe a construção de um currículo que 

adeque a escolas às necessidades da sociedade. Por isso, professa uma concepção 

de currículo e ensino “[...] em que o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia 

constituem os fundamentos sobre os quais os conhecimentos escolares devem ser 

trabalhados e assegurados” (RORAIMA, 2012, p. 23). Este documento considera o 

currículo como a expressão dinâmica do conceito que a escola e o sistema de 

ensino têm acerca do desenvolvimento dos alunos, e que se propõe a realizar com e 

para eles. 

Nesse sentido, o Referencial Curricular da Rede Pública Estadual de Roraima 

– RECURPEM, traz como concepção de componente curricular a necessidade de se 

refletir sobre o ensino, observando quem ensina e para quem se ensina, dentro de 

uma pedagogia por competências e habilidades, em que os eixos de representação, 

contextualização, investigação e compreensão, fazem a intersecção de forma a 

atuarem interdisciplinar e contextualmente em todos as partes do currículo. O 

RECURPEM trabalha com a perspectiva de conteúdos estruturantes e seus 

respectivos blocos de conteúdos, em que o planejamento pedagógico é realizado 

coletivamente. Dessa forma, o documento considera a possibilidade de abordar o 

que é considerado essencial no componente curricular no contexto escolar. 

Segundo o RECURPEM, a função da disciplina de língua portuguesa no 

ensino médio deve considerar o diálogo que permeia a ação-reflexão-ação sobre o 

projeto de educação que se quer efetivar. Considera que, no ensino médio, o ensino 

de língua portuguesa “[...] usa como estratégia a exploração da literatura, da 

gramática, da produção de textos e da oralidade, mas não basta selecionar 

conteúdos teóricos, é importante um alinhamento entre os profissionais da área de 

linguagem e o saber dos alunos” (RORAIMA, 2012, p. 352). 

Assim, esse documento considera a língua como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania, aspectos que 

devem ser enfatizados para contribuir com o desenvolvimento intelectual do aluno e 

a construção de sua identidade. A Literatura, por sua vez, é parte integrante do 

componente curricular da disciplina de Língua Portuguesa e trabalhada, em sala de 

aula, na carga horária destinada a ela. Assim, o currículo é trabalhado na 

perspectiva das competências interativas, textuais e gramaticais.  

Nessa perspectiva, o “[...] estudo da disciplina de Língua 

Portuguesa/Literatura tem como foco levar o educando a compreender tais 
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linguagens e seus mecanismos expressivos e comunicativos” (RORAIMA, 2012, p. 

350). Traz como objetivos de estudo da Língua Portuguesa e, especificamente, da 

Literatura: a) a importância de que o educando perceba o texto em sua função sócio 

comunicativa e interaja através dele. A produção textual, nos diversos gêneros, 

passa a ser um recurso necessário e desenvolvido em sala de aula; b) o 

desenvolvimento do gosto pela leitura e a apreciação da estética dos textos 

literários, de forma que o aluno reconheça a literatura como forma de expressão dos 

sentimentos humanos e valores sociais. 

O leitor e a recepção são o centro do direcionamento dos estudos literários 

em que a compreensão, interpretação e análise da obra são elementos a serem 

considerados no plano da investigação literária (RORAIMA, 2012, p. 351), da 

reformulação da historiografia literária e da interpretação textual. O termo literatura é 

abordado de forma geral, sem especificidade de qual literatura se refere: se a dos 

cânones nacionais e internacionais, engessados ou não em um período sócio 

histórico, ou a literatura em que as obras são escolhidas sem um estudo sócio-

histórico-geográfico e que podem ou não ser dos cânones ou contemporâneos, mas 

de acordo com os interesses dos alunos por algum tipo de leitura. 

O RECURPEM tem como princípio de organização a contextualização, a 

interdisciplinaridade, o letramento e os conteúdos e está orientado para a interação 

entre professor aluno e os materiais didáticos tecnológicos que produzam a 

aprendizagem. Tendo em vista a especificidade na diversidade da população 

roraimense, o documento recomenda a contextualização, interdisciplinaridade e 

letramentos como eixos balizadores dos trabalhos pedagógicos nas escolas de 

ensino médio, de modo a tornar os conteúdos significativos, mobilizando e 

articulando os diferentes componentes curriculares.  

Não obstante, as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio, não explicitam a 

necessidade de serem trabalhadas as literaturas regionalistas nos respectivos 

estados determinando, apenas trazem o eixo “questões culturais” em um sentido 

amplo. Já, diferentemente, o RECURPEM, na área de Língua Portuguesa, para cada 

um dos três anos do ensino médio, apresenta, no eixo “realidade local”, orientações 

do que deve ser trabalhado em sala de aula, indicando o estado “como terra de 

emigrantes e imigrantes, promotora do pluralismo cultural e da miscigenação 

linguística”, bem como para a atenção ao reconhecimento da cultura da Região 

Amazônica, com ênfase em Roraima (RORAIMA, 2012, p. 359). Esta questão 
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regional está expressa também no eixo “bloco de conteúdos” em que nos gêneros 

orais e escritos aparecem as orientações para o trabalho com lendas, línguas 

indígenas e conhecimento da cultura, entre outras questões. Nesse contexto, o 

documento orienta o trabalho em sala de aula com a Literatura Regionalista. 

No geral, o RECURPEM considera o ensino de Literatura como uma 

abordagem particular para que seja realçada sua importância para o homem em 

todas as fases de sua vida, pois ela está próxima das competências argumentativa, 

reflexiva, interpretativa, entre outras. Assim, as especificidades do estado aparecem 

como realidade local e, dentro dos conteúdos estruturantes do currículo escolar, a 

literatura regionalista tem a possibilidade de ser desenvolvida em sala de aula, 

inclusive com orientações de atividades, da leitura de livros e de autores locais.  

 

2.1.3. O Currículo Escolar 

 

O currículo é um dos dispositivos mais importantes da organização de uma 

escola. Sacristan (2000, p. 15) afirma que o currículo “[...] relaciona-se com a 

instrumentalização concreta que faz da escola um determinado sistema social”, pois 

ele supõe a concretização dos fins sociais e culturais, de desenvolvimento, de 

estímulo e de reflexo de um modelo educativo determinado por ela. Assim, 

questionamos: o que a escola tem a oferecer para a formação de nossos alunos e 

que formação é essa que está sendo desenvolvida? Ao pensarmos em ensino, 

questionamos sobre o currículo que está sendo desenvolvido nas escolas. 

Como já foi apresentado na seção anterior, o currículo é um espaço de 

produção e de criação de significado e de sentido sobre vários campos e atividades 

sociais. As mudanças sociais, econômicas e culturais proporcionam inúmeras 

reformas educacionais que procuram adequar o currículo às diversas teorias 

educacionais do ensino e da aprendizagem. Dessa forma, o currículo deve estar 

fundamentado na dinâmica cultural indicada pelo projeto político pedagógico 

proposto por cada escola. Por isso, independente da tendência pedagógica à qual o 

currículo defende, é importante que a escola possa desenvolver com autonomia o 

seu projeto político pedagógico de forma a contemplar suas necessidades 

educacionais.  

O valor de qualquer currículo e das propostas de troca para a prática 

educativa, adquire forma e significado educativo ao sofrer as diversas 
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transformações dentro das atividades práticas ocorridas no ambiente escolar. Para 

Sacristan: 

 

[...] se contrasta en la realidad en la que se realiza, en el cómo se concrete 
en situaciones reales. El curriculum en la acción es la última expresión de 
su valor, pues, en definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, toda 
idea, toda intención, se hace realidad de una forma u otra; se manifiesta, 
adquiere significación y valor, independientemente de declaraciones y 
propósitos de partida. Y también, a veces al margen de las intenciones, la 
práctica refleja supuestos y valores muy diversos. El curriculum, al 
expresarse a través de uma praxis, cobra definitivo significado para los 
alumnos y para los profesores en las actividades que unos y otros realizan, 
y será en la realidad aquello que esa tamización permita que sea 
(SACRISTÀN, 1991, p. 4). 

 

De acordo com Sacristán (1991), podemos considerar que o currículo é a 

expressão tanto objetiva quanto subjetiva, desde a intenção até sua concretização, 

contemplando todo o fazer pedagógico. O currículo formal (prescrito, oficial, 

explícito) é determinado pelo sistema de ensino, o que dá a sustentação para o 

ensino que segue as diretrizes da base curricular nacional comum, conforme o Art. 

26 da LDB 9394/96, afirmando que:  

 

[...] os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. (LDB, 9394/96, Art. 26). 

 

Já o currículo real, objetivo, é a contextualização do formal, o que é 

planejado, em que o professor faz e vai pôr em prática na sala de aula. Em sua 

forma subjetiva, oculta, serve para reforçar as regras que são estabelecidas no 

âmbito escolar, que interfere significativamente no aprendizado. É uma forma de 

trabalhar conceitos transversais para a formação do educando, que não estão 

sistematizadas nas disciplinas e que não podem ser planejadas por serem tácitas e 

incidentais e que contribuem para as aprendizagens sociais relevantes, tais como 

atitudes, comportamentos, valores e orientações. 

Sacristan (2002, p. 201), argumenta que não ensinamos e nem aprendemos 

qualquer coisa, bem como não o fazemos de qualquer maneira. Considera que as 

opções “acerca do que, do como e do para quem”, se configuram como conteúdos e 

ocorrem em um âmbito regulado, flexível, temporal e com valores dominantes em 
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função de como este conhecimento está disponível, e se a forma de transmissão 

está adequada.  

Assim, a formação de um sujeito que tenha conhecimentos para o 

enfrentamento das dificuldades que lhes são impostas pela vida em sociedade, 

sempre foi e será o objetivo primeiro do processo educacional. Nessa perspectiva, é 

tarefa da escola, ou da educação, através do currículo e dos programas por ela 

desenvolvidos, selecionar ações e conhecimentos que capacitem os estudantes 

para o enfrentamento do dia-a-dia, otimizando sua atuação no contexto social atual. 

Desta forma, o currículo não pode apenas traduzir a ideia de senso comum 

que procura apenas identificá-lo com os conteúdos, mas ser entendido como 

ordenador do processo educacional através de sua construção voltado para as 

especificidades e diversidades que formam a cultura e a educação de cada região, 

expressando as diferenças, as contradições, as formas de viver dentro dos mais 

diversos ambientes e situações vividas. Tal concepção de currículo está embasada 

no enfoque dialógico e por isso, é preciso vincular o currículo à totalidade social, 

historicamente situado e culturalmente determinado de forma a assumir o currículo 

como ato político que objetiva a emancipação das camadas populares e desenvolver 

uma interação dialógica entre os sujeitos participantes da comunidade escolar.   

Feldmann (2008, p. 173), afirma que no “[...] paradigma denominado 

comunicativo-dialógico, que tem por base a racionalidade comunicativa, o ensino se 

faz pela construção e reconstrução da identidade pessoal e profissional em 

determinados contextos sociais de aprendizagem”. Complementa a autora, que a 

prática pedagógica é baseada na racionalidade comunicativa dialógica do professor 

e de todos os atores e autores sociais que convivem em determinadas situações 

educativas. Nesse sentido, “[...] pressupõe uma prática transformadora construída 

pelo homem que dialoga, indaga, refaz e recria a própria teoria. Nesta perspectiva, o 

ato de educar é sempre um ato de criação” (FELDMANN, 2008, p. 174).  

No entanto, ao questionarmos o que a escola tem a oferecer para a formação 

dos nossos alunos e quê formação é essa, é possível perceber a educação como 

atividade realizada por professores, alunos e outros sujeitos ligados às escolas, 

cujas ações pedagógicas se tornam uma possibilidade real de luta pela 

emancipação do homem, de forma a realçar a importância de que as ações, os 

professores e os alunos não fiquem restritos aos cenários educacionais. Destarte, é 
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preciso que examinemos criticamente os conhecimentos trazidos para a escola para 

que esta prática educativa seja libertadora e não opressora.  

Não se trata de romantizar o saber popular nem de idealizar o saber escrito, 

mas de programarmos e/ou de implementarmos, no interior da escola, conteúdos 

que correspondam a uma representação cultural de um futuro melhor. Neste 

contexto, pensar em currículo é pensar numa organização do conhecimento que 

propicia à comunidade escolar, um caminho que deve ser trilhado em busca do 

progresso no processo de ensino e da aprendizagem. Caminho este que direciona e 

envolve todos os sujeitos presentes neste fazer pedagógico. Isso porque, pensar em 

discutir sobre currículo, implica compreender o que é, para que serve e como deve 

ser considerado dentro do sistema educacional.  

Dessa forma, e tomando como base Sacristan, entendemos que o currículo: 

 

[...] tem que ser entendido como a cultura real que surge de uma série de 
processos, as decisões prévias acerca do que se vai fazer no ensino, as 
tarefas acadêmicas reais que são desenvolvidas, a forma como a vida 
interna das salas de aula e os conteúdos de ensino se vinculam com o 
mundo exterior, as relações grupais, o uso e o aproveitamento de materiais, 
as práticas de avaliação, etc. (SACRISTAN, 1995, pp. 86-87).  

 

Pensar o currículo é concebê-lo como construção de conhecimentos, saberes, 

competências, habilidades, experiências e valores adquiridos mediante práticas e 

atividades planejadas visando à educação para uma sociedade contextualizada num 

determinado tempo e espaço histórico, tecnológico, político, econômico e social. 

Como a escola privilegia um tipo de conhecimento, proporciona qualidade ao ensino, 

o currículo é o lugar, o espaço, o território onde se desenvolve a relação de poder. O 

currículo desenvolvido na escola deve estar atento para as especificidades 

individuais e sociais dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e da 

aprendizagem e deve dialogar com a proposta da escola. 

É preciso lembrar que o currículo, além da organização do conhecimento, 

envolve também um processo de construção coletiva e que passa pela sala de aula, 

pela relação entre professores e professores, professores e alunos, alunos e alunos, 

professores e gestores, gestores e alunos e funcionários e gestores – professores - 

alunos, numa relação de diálogo. Envolve questões culturais onde as relações de 

classe e questões sociais, étnicas e de gênero estão intrínsecas. Ele é a base da 

orientação do desenvolvimento de práticas pedagógicas que integram professores e 
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alunos em formação, para, em atividades coletivas, repensarem suas práticas à luz 

das teorias modernas e das experiências dos sujeitos que vivenciam a realidade 

dessas práticas no âmbito escolar. Porém, deve estar contido no projeto político 

pedagógico da escola, pois se constitui em uma estratégia que pode ser profícua na 

promoção da melhoria das atividades, da aprendizagem dos alunos e de sua 

consequente melhoria na inserção social. 

De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação – CNE nº 

05/11, o currículo deve considerar as dimensões prescritivas e não explícitas. Na 

primeira estão explícitas as intenções e os conteúdos de formação, constitutivos do 

currículo prescrito ou formal. A segunda dimensão é constituída por relações entre 

os envolvidos na prática pedagógica, informalmente, em atividades em que há a 

troca de ideias e valores. O currículo oculto está presente no cotidiano escolar sob 

forma de aprendizagens não planejadas, sendo o resultado das relações 

interpessoais desenvolvidas na escola, da hierarquização administrativa e na forma 

como os alunos são levados a se relacionarem com o conhecimento (APPLE, 1989). 

Nesse sentido, é preciso pensar em um currículo que abranja questões 

relacionadas ao fazer ensinar e aprender que perpassam as ações administrativas, 

pedagógicas e de relacionamento entre todos os atores deste processo. Este 

currículo precisa compreender o real e o oculto de forma que a ação educativa seja 

realizada numa perspectiva dialógica.  

Não podemos esquecer que o currículo envolve as experiências de ensino e 

de aprendizagem proporcionadas para que os objetivos do processo educativo 

sejam atingidos, além de compreender uma cultura escolar, elementos permeados 

por ideologias, valores e relações de poder e, por isso, estudamos, na sequência, o 

objeto e objetivos do Ensino Médio.  

 

2.1.3.1.O Ensino Médio: seu objeto e objetivos de ensino 

 

A expressão “Ensino Médio” é universal e significa a etapa de ensino que está 

situada entre a Educação Fundamental I, base do ensino, e o Ensino Superior. Essa 

etapa está destinada à formação de jovens e adolescentes. A organização e as 

atribuições do Ensino Médio brasileiro contribuíram para a naturalização das 

diferenças e das desigualdades sociais entre as variadas classes de brasileiros. 
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Em uma sociedade globalizada a escola necessita possibilitar que os alunos 

se integrem ao mundo contemporâneo como agentes participativos. Nesse contexto, 

o Ensino Médio no Brasil está sofrendo alterações em seu currículo e em seu 

formato. As novas sociedades globalizadas demandam que os jovens estejam 

preparados para entrar no mercado de trabalho. Para isto, eles necessitam ter o 

conhecimento técnico e explícito, além de possuir habilidades e competências que 

possibilitem exercer sua função, bem como o trabalho em equipe.  

Historicamente no Brasil a primeira Lei Geral da Educação Pública no Brasil 

Independente, que instituiu o Ensino Médio público e gratuito, foi aprovada em 15 de 

outubro de 1827 e, por essa razão, nesta data é comemorada o dia do professor 

(BRASIL, 2013, p. 6). O exame de admissão ao ensino secundário foi instituído pela 

Reforma Federal de 1925 e mantido pela de 1931, agravando o caráter seletivo. Em 

18 de abril de 1931 a reforma do ensino secundário é regulada e, para o Ministro da 

Educação e Saúde Francisco Campos, o ensino secundário é o mais importante 

ramo do sistema educacional, tanto em termos quantitativos como em qualitativos e 

seu fim deve ser a formação do homem para todos os setores da atividade nacional.  

Com o Ato Adicional de 1834, a instrução primária é transferida aos Estados 

que assegura e organiza a educação primária e secundária. As escolas de educação 

secundária passam a ser estaduais ou federais. Em 1937 é competência da União 

em fixar as bases e determinar as diretrizes que devem obedecer a formação física, 

intelectual e moral da infância e juventude.  

Até 1967, o Ensino Médio, na Lei 4.024, de 1961, era “Educação de Grau 

Médio ou Ensino Médio”, dividido em dois ciclos: ginasial e colegial (Art. 34) e 

abrangia também os cursos secundários, técnicos e de formação de professores 

para o ensino primário e pré-primário. O ciclo ginasial (Art. 45, § único) além das 

práticas educativas, não podiam ser ministradas em menos de 5 e nem mais de 7 

disciplinas em cada série, sendo que uma ou duas deveriam ser optativas e de livre 

escolha do estabelecimento para cada curso.  

No Art. 46 as duas primeiras séries do ciclo colegial compreendiam, além das 

práticas educativas, oito disciplinas, sendo uma ou duas optativas, de livre escolha 

pelo estabelecimento. O parágrafo 1º determinava que para a terceira série do ciclo 

colegial o currículo era organizado com aspectos linguísticos, históricos e literários. 

Já em seu Art. 1º, letra f, a Lei determinava como um dos fins da educação a 

“preservação e expansão do patrimônio cultural”.  
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No Art. 9º, letra e, tinha como objetivo “indicar disciplinas obrigatórias para os 

sistemas de ensino médio e estabelecer a duração e o currículo mínimo dos cursos 

de ensino superior”.  No Art. 40, os sistemas de ensino deveriam: 

 

[...] a) organizar a distribuição das disciplinas obrigatórias, fixadas para cada 
curso, dando especial relevo [sic] ao ensino de português; b) permitir aos 
estabelecimentos de ensino escolher livremente até duas disciplinas 
optativas para integrarem o currículo de cada curso (BRASIL, 1961).  

 

O Ensino Médio, que antes tinha diferença entre a “educação popular” 

destinada à população de baixa renda, e a de “ensino secundário” voltado para a 

elite, com a Lei 5.692, de 1971 pretendeu substituir a dualidade pelo 

estabelecimento da profissionalização compulsória no Ensino Médio de forma que 

todos teriam uma única trajetória. Com esta Lei a Educação Básica passou a ser 

denominada “Ensino de 1º e 2º graus” (Art. 1º, § 1º). Com ela ocorre a integração 

formal ao ensino primário ao primeiro ciclo do ensino médio, com a obrigatoriedade 

do ensino comum de oito anos.  

O segundo ciclo do Ensino Médio passou a denominar-se “Ensino de 2º 

Grau”. Em seu currículo havia um núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e 

uma parte diversificada para atender as peculiaridades (Art. 4º). As escolas foram 

obrigadas a priorizar a formação técnica e o Ensino Médio passou a ter um caráter 

profissionalizante, com o objetivo de formar mão de obra semiespecializada para o 

mercado que se abria. A distinção deixa de ser feita entre os ramos de ensino para 

ser entre os currículos orientados para habilitações profissionais. 

A reforma em questão foi considerada um fracasso, pois não formou técnicos 

qualificados para o mundo do trabalho e nem desenvolveu o gosto pela cultura geral 

na juventude brasileira. Até estas duas leis educacionais, e com o desenvolvimento 

industrial, o Ministério da Educação - MEC tinha como finalidade para o Ensino 

Médio a formação de especialistas. Esperava-se formar especialistas capazes de 

dominar a utilização de máquinas ou dirigir processos de produção. 

Já a Constituição Federal – CF de 1988, em seu Art. 208, inciso II preconiza 

como dever do Estado a “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio”. A Emenda Constitucional nº 14/96 modificou a redação para a 

“progressiva universalização do ensino médio gratuito” (BRASIL, 1988, p. 122).  A 

Constituição confere a esse nível de ensino o estatuto de direito de todo cidadão.  
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A partir da década de 1980, com o avanço da microeletrônica, ocorreram 

mudanças na área do conhecimento com a incorporação das novas tecnologias e na 

compreensão do papel da escola. A sociedade contemporânea estava vivendo um 

momento de profundas transformações de ordem tecnológica e econômica, cujo 

desenvolvimento científico e tecnológico transformou a vida social. Estas 

transformações causaram alterações no processo produtivo, exigindo um 

profissional diferente dos modelos taylorista e fordista. O volume de informações 

produzido pelas novas tecnologias colocou novos parâmetros para a formação dos 

cidadãos. 

Nascimento afirma que o novo Ensino Médio: 

 

[...] aos poucos vai se desvinculando do modelo propedêutico, preparatório 
ou uma transição para a graduação, sempre no intuito de propiciar 
efetivamente uma formação suficiente para que o jovem comece a exercer a 
sua autonomia, independentemente do que venha a estudar posteriormente 
(NASCIMENTO, 2012, p. 19). 

 

Assim, as políticas educacionais brasileiras têm direcionado atenção à 

universalização do Ensino Fundamental e a LDB 9394/96 aponta para uma 

educação de caráter geral e que leve os alunos a percorrerem com desenvoltura os 

diversos contextos sociais e apropriarem-se da cultura que está sistematizada. Esta 

Lei confere uma nova identidade ao Ensino Médio ao determinar que ele também 

faça parte da Educação Básica. E ainda, reafirma a obrigatoriedade progressiva 

desse nível de ensino como sendo uma diretriz legal. No nível do Ensino Médio, 

propõe-se a formação geral em oposição à formação específica; o desenvolvimento 

de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a 

capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de 

memorização. 

A LDB 9394/96, através do Art. 21, incisos I e II, confere caráter de norma 

legal à condição do Ensino Médio como parte da Educação Básica ao estabelecer 

que a educação escolar se componha de “Educação Básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio” e de Educação Superior. O Ensino 

Médio passa a ter função formativa como uma etapa de conclusão da Educação 

Básica. Desta forma, o Ensino Médio passa a ser parte integrante do processo 

educacional, considerada básica para o exercício da cidadania, para o acesso às 

atividades produtivas, para o prosseguimento aos níveis mais elevados e complexos 
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da educação de forma a permitir o desenvolvimento pessoal, sua interação e 

inserção na sociedade.  

Através do Art. 22, este caráter “tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Em seu Art. 

35, a LDB determina que o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, tem a 

duração mínima de três anos cuja finalidade é: 

 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996). 

 

As finalidades mostram com clareza a intenção de superar a dualidade 

socialmente definida entre a educação em geral e a específica que é dirigida para a 

formação profissional, tratada como excepcionalidade e exige cursos mais longos. 

Este dispositivo legal mostra que a condição deste nível de ensino deve se 

relacionar com os outros dois (Ensino Fundamental e Superior), mas pelo seu 

caráter homogeneizador está despido de uma identidade própria, pois, depois da 

passagem que ocorre naturalmente do Ensino Fundamental, é preciso que o aluno 

passe por um processo seletivo para ingressar no Ensino Superior. Embora para as 

OCNEM o inciso III engloba os itens I e II, e diz que a “escola deverá ter como meta 

o desenvolvimento do humanismo, da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico, não importando se o educando continuará os estudos ou ingressará no 

mundo do trabalho” (BRASIL, 2006, p. 53). 

No contexto em questão, em seu Art. 9º, incisos IV e V, a LBD estabelece que 

a União, em consonância com os Estados, Distrito Federal e Municípios, deverá 

estabelecer competências e diretrizes que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum além de coletar, analisar e 

disseminar informações sobre a educação. Para que a educação se processe de 

forma que permita o acesso igualitário a todos seus cidadãos em todo seu território, 

é necessária a realização de testes de avaliação em larga escala para aferir a 
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proficiência dos estudantes em determinada área de conhecimento, em 

determinados períodos de escolarização.  É possível afirmar que as finalidades e os 

objetivos do Ensino Médio estão no compromisso de educar o jovem para participar 

ativamente das relações sociais de forma ética e com compromisso político através 

da autonomia intelectual e moral. 

A qualidade da escola é condição essencial de inclusão e democratização das 

oportunidades no Brasil e é tarefa de todos oferecerem uma Educação Básica de 

qualidade que insira o aluno no desenvolvimento do país e na consolidação da 

cidadania. Para os PCNs (BRASIL, 1999, p. 14) “a compreensão da arbitrariedade 

da linguagem pode permitir aos alunos a problematização dos modos de „ver a si 

mesmos e ao mundo‟, das categorias de pensamento, das classificações que são 

assimiladas como dados indiscutíveis”.   

Para os PCNs o desenvolvimento da competência linguística do aluno no 

Ensino Médio, na perspectiva de compreender e usar a Língua Portuguesa como 

língua materna, geradora de significação e integradora da organização de mundo e 

da própria identidade, não está pautado: 

  

[...] na exclusividade do domínio técnico de uso da língua legitimada pela 
norma padrão, mas, principalmente, no saber utilizar a língua, em situações 
subjetivas e/ou objetivas que exijam graus de distanciamento e reflexão 
sobre contextos e estatutos de interlocutores – a competência comunicativa 
vista pelo prisma da referência do valor social e simbólico da atividade 
linguística e dos inúmeros discursos concorrentes (BRASIL, 1999, p, 68). 

 

O documento afirma que o processo de ensino e de aprendizagem da Língua 

Portuguesa, no Ensino Médio, deve pressupor uma visão sobre o que é linguagem 

verbal, pois é uma construção humana de um sistema linguístico e comunicativo em 

determinados contextos. Como tal, as expressões humanas incorporam todas as 

formas de linguagem. Sendo assim, o desenvolvimento da competência linguística 

do aluno está pautado na competência de saber usar a língua em situações 

objetivas e/ou subjetivas em diferentes contextos. 

Para o MEC/SEB a LDB 9394/96 consubstancia o claro entendimento do 

caráter do Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, através do Art. 36, 

complementando o aprendizado iniciado no Ensino Fundamental e referendando o 

marco para atual para oferta do Ensino Médio na construção da identidade da 

terceira etapa da Educação Básica Brasileira. A formação do aluno deve ter como 
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principal meta a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a 

capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação.  

Salientamos que as mudanças no Ensino Médio supõem metodologias de 

ensino e aprendizagem que permitam ao estudante ser sujeito do processo 

educativo. Neste sentido, é preciso uma nova concepção de sala de aula, ancorada 

em pressupostos filosóficos e pedagógicos que resultem em uma mudança de 

paradigma educativo por parte dos agentes envolvidos.  

Nesse sentido, a escola tem a função social de construir uma proposta 

pedagógica que propicie situações de aprendizagem variadas e significativas. A 

escola deve preparar o aluno para o ingresso no mercado de trabalho enquanto dá 

continuidade aos seus estudos ao ingressar no Ensino Superior. Para isso, é seu 

dever capacitar os educandos para desenvolverem suas funções como agentes na 

sociedade, de forma que estejam cientes de suas possibilidades como sujeitos 

comprometidos com as transformações sociais. Tal ação deverá ser realizada 

através do trabalho interdisciplinar e contextualizada, em que as disciplinas se 

transformem em áreas mais amplas do conhecimento.  

O Ensino Médio deverá se estruturar em consonância com o avanço do 

conhecimento científico e tecnológico, cuja cultura seja um dos componentes da 

formação geral em articulação como o trabalho produtivo. Nesta perspectiva, o 

trabalho pedagógico desenvolvido em sala é de suma importância e, por isso, 

analisamos, na sequência, a literatura e a cultura delimitando para a literatura 

regionalista e a cultura escolar. 
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CAPÍTULO III – LITERATURA E CULTURA EM FOCO 

 

Nos capítulos anteriores tratamos sobre a formação de professores, o 

currículo e as diretrizes para o Ensino Médio e complementamos o estudo teórico ao 

fazermos, neste capítulo, um breve estudo sobre Literatura. Não nos detemos em 

sua historiografia, desde a época grega, tendo em vista que não é o foco do estudo 

em questão.  

Logo em seguida fazemos um breve relato sobre a Literatura Brasileira 

discutindo a formação da Literatura Regionalista. Observamos a caracterização das 

questões regionais existentes nos períodos literários. Posteriormente, tratamos de 

conceituar cultura e delimitamos o estudo para a cultura e a literatura no ambiente 

escolar.  

Este capítulo fundamenta o estudo sobre “o porquê” das escolhas 

pedagógicas em relação a Literatura Regionalista e o “como” elas se relacionam 

com a formação de professores e o currículo do Ensino Médio. 

 

3.1. CONCEITUANDO LITERATURA  

 

A língua é um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais 

específicos partilhados por membros de uma mesma comunidade, visto que a 

transmissão de ideias entre os falantes de determinado grupo é natural e 

submetidas a regras que permitem a organização do processo. Para Sapir (1971, 

pp. 22-23) a língua é “[...] um método puramente humano e não instintivo de 

comunicação de ideias, emoções e desejos por meio de um sistema de símbolos 

voluntariamente produzidos” e que consistem em uma relação peculiar e arbitrária.  

A linguagem mostra a realidade social e a língua é uma ferramenta particular 

da comunicação que permite socializar o pensamento. Ela é a capacidade humana 

de comunicação por meio de um sistema representacional, ou seja, através de 

signos que envolvem um jogo de técnica corporal complexo, a existência do símbolo 

e de um sistema nervoso e cognitivo geneticamente especializado. Desta forma, a 

linguagem é mais abrangente que a língua.  

Proença Filho (2004) afirma que a língua, enquanto explicitação da linguagem 

de uma comunidade restringe-se à simples representação de fatos ou situações 

particulares, observados ou inventados. Já a linguagem é a capacidade humana de 
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articular significados coletivos e compartilhá-los. Esta articulação e 

compartilhamento ocorrem através de sistemas arbitrários de acordo com as 

necessidades e experiências da vida em sociedade. Assim sendo, a principal razão 

de qualquer ato de linguagem é a produção de sentidos. 

Com o desenvolvimento da linguagem, houve a necessidade de os estudiosos 

da área analisarem as suas relações com as ciências afins e com o campo de 

atuação de outras áreas do conhecimento. Desta forma, houve a delimitação entre o 

campo do saber e o objeto de estudo, tanto da linguagem como o da Literatura, ou 

seja, entre a estrutura da linguagem e a estrutura da Literatura.  

Como a Literatura é feita de palavras, ela possui uma dimensão que vai além 

delas. Por isso, há diferença entre a língua padrão e a linguagem literária e esta 

diferença define a especificidade da literatura. Ao estudarmos o significado da 

palavra Literatura percebemos que ela tem sido definida como a arte de compor e 

escrever trabalhos artísticos ou a arte da palavra seja estes trabalhos em prosa ou 

em verso. Ou seja, a literatura é um produto cultural, que surge com a própria 

civilização ocidental, pelo fato de que textos literários figuram entre os indivíduos 

mais remotos da existência histórica da civilização.  

Ela constitui-se em uma das inúmeras possibilidades de exploração da língua, 

pois através da criatividade e da mobilização de palavras e estruturas linguísticas 

utiliza-a para inúmeros fins e propósitos. Desta forma, “o ato literário” vai além de um 

simples ato de linguagem, pois em uma dimensão literária o segredo está na forma 

que a linguagem é manifestada e não simplesmente composta de elementos 

verbais, mas também de diferentes artifícios dos componentes da língua padrão. 

Coelho (1981) diz que, no entanto, não há quem não tenha uma ideia mais ou 

menos feita a respeito da palavra „literatura‟. O autor diz que em nenhuma outra 

forma de ler o mundo dos homens é tão eficaz e rica quanto a que a Literatura 

permite. Complementa afirmando que:  

 

[...] a Literatura é uma linguagem específica que, como toda linguagem, 
expressa uma determinada experiência humana. Daí a dificuldade de se 
conseguir sua definição exata. Seria o mesmo que tentar conter, no rigor de 
um esquema racional, a mobilidade complexa da vida que ali está 
transformada em palavras (COELHO, 1981, p. 17). 

 

Salientamos que os textos literários possuem dimensões linguísticas e sociais 

que fazem partes dos estudos históricos ao fazerem referências a lugares, 
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costumes, épocas, entre outros aspectos. Ou seja, o autor é um observador da 

linguagem do seu tempo e, ao escrever, revela sua experiência linguística através 

da fala de seus personagens, que são testemunhos vivos da língua oral da época 

em que foram escritos. Como observador o escritor retrata também a cultura, os 

conhecimentos tradicionais presentes em uma sociedade e transmitidos às 

gerações. 

O estudo dos gêneros discursivos e dos modos como eles se articulam 

proporciona uma visão das possibilidades de usos da linguagem e onde o texto 

literário está incluso. Antônio Candido (2006) argumenta que a superação das 

leituras é viabilizada por movimento que consiste em estar "recriando", 

"reconstruindo" o mundo a seu modo. Desta feita, o trabalho literário sempre impõe 

um sentido próprio, imaginário à realidade, não se assemelhando à reprodução 

mecânica de evidências, fatos e instituições da ordem social. Entre mundo e obra há 

um sujeito ativo (sua visão de mundo, psique, intenções, recursos, etc.) combinando 

dados que passam a ser elementos da estrutura. Contudo, salienta o autor, a obra 

também não emerge num vazio de determinações sociais, porque uma vez 

concebida a literatura (a rigor, qualquer arte) como um sistema simbólico de 

comunicação social, estão implicados autor, obra e público.  

Como o signo literário é um compositum, cujo significante não pode ser 

isolado do significado, o mesmo ocorre entre o plano da expressão e o plano do 

conteúdo. Para Antônio Cândido (2006, p. 110), a matéria de uma obra é 

secundária, e sua importância deriva das operações formais postas em jogo, 

consideradas inoperantes como elemento de compreensão. Desta forma, hoje só a 

podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente 

íntegra, e no caso social importa como o elemento desempenha certo papel na 

constituição da estrutura, tornando-se interno.  

Assim, o escritor ao produzir seu texto coloca em pauta situação peculiar em 

que o leitor se identifica com o autor. Como os indivíduos são formados 

subjetivamente através de sua participação em relações sociais mais amplas, falar 

uma língua significa ativar a imensa gama de significados embutidos na nossa 

língua e nos sistemas culturais dos indivíduos. Isto porque as palavras carregam 

ecos de outros significados. 

Conforme Coutinho: 
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Literatura é forma de vida. [...] segundo nossa concepção, o social, o 
humano, o vivo, estão incorporados ao estético. O conceito estético é 
global, integral. Para ele, a obra de arte é um todo, composto de partes 
indissoluvelmente ligadas de conteúdo e forma, de significante e significado. 
[...] Um elemento não existe sem o outro. Um nasce para o outro, e num 
determinado estilo de época o conteúdo só se pode adequadamente 
expressar através daquela forma que ele faz nascer para sua expressão 
(COUTINHO, 2004, p. 79). 

 

Podemos afirmar que a Literatura constrói um leitor, ou seja, é uma imagem 

socialmente construída dentro de uma subjetividade trabalhada pelo escritor. Nesse 

sentido, o artista é um ser social que expressa, através da Literatura, sua relação 

com o outro ao retratar a realidade social de uma determinada época, ao criticá-la ou 

superá-la. O texto literário é recorrente na memória de um povo como espécie de 

arquivo do passado. Desta forma, ajuda a sociedade a confrontar-se com uma 

herança de valores, conhecimentos, visões de mundo. Para o autor, a obra literária 

pode ser vista como um traço do passado e como um objeto do presente. 

Coelho (1981) diz que de todas as formas de expressão humana para dar 

forma às suas vivências e experiências, a Arte está em primeiro lugar e, entre as 

artes, a Literatura “é das mais eloquentes, devido à amplitude de seus recursos 

expressionais”. Isso porque, para a autora, Literatura dá prazer, emociona, alegra, 

engaja o ser inteiro em sua leitura de forma a levar o homem a descobrir o mundo 

em que “[...] deve viver em contínua e essencial relação com os outros e com a 

verdade e „responsabilidade‟ de seu próprio eu” (COELHO, 1981, p.5). Em síntese, 

definir Literatura não é uma tarefa fácil, a dificuldade está ligada à amplitude do 

campo da literatura e à sua complexidade em relação aos diversos e contraditórios 

pontos de vista.  

Com efeito, foi no período clássico dos gregos que a discussão sobre a 

utilidade da literatura se iniciou. Assim, no século XVII, o termo Litteratura passou a 

significar a arte de escrever e deriva da palavra latina littera que significa letra, sinal 

gráfico que representa, por escrito, os sons da linguagem, conhecimento relativo às 

técnicas de escrever e ler, cultura do homem letrado, instrução. Inicialmente o 

vocábulo designava o ensino do alfabeto ou das primeiras letras. Era conhecida pelo 

termo “poesia”, ao qual se atribuía um sentido mais solene e elevado. Da segunda 

metade do século XVII em diante, a palavra passa a significar produto da atividade 

do homem de letras, conjunto de obras escritas, a arte das belas letras e, 

posteriormente, como arte literária.  
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Em conformidade com a origem da palavra, percebemos que a linguagem 

escrita, principalmente quando se refere à forma como é utilizada nos textos 

literários, é muito influente e significativa. Ao longo do tempo, desde a era grega até 

a atualidade, muitas concepções surgiram e foram substituídas, norteando novos 

estudos e pesquisas. Desta forma, a Literatura que, originariamente, era escrita em 

Latim passou a ser na língua própria de cada região, evoluindo através dos tempos. 

Vale lembrar que a Literatura ocidental surgiu na Grécia, século VIII a.C., com 

poemas homéricos que narravam as aventuras de Ulisses e a Guerra de Tróia, bem 

como as fábulas de Esopo. De acordo com Souza (2007, p. 25), “até o século I d.C. 

se resguardava a distinção: a retórica cuida da oratória e do raciocínio: a poética, 

dos gêneros hoje incluídos no que chamamos de literatura, desdobrando-se em 

torno de alguns conceitos-chave já definidos em Aristóteles”.  

Para Platão a Literatura objetivava formar cidadãos. Aristóteles defendia que 

Literatura é mimese, imitação do que está a nossa volta, seja ela em ficção ou 

realidade, e para Horácio a arte era deleite. Na Roma do século I a.C a II d.C. surge 

a sátira. No império de Augusto surgem produções líricas e épicas. Posteriormente, 

nos séculos XII a XIV surge o Trovadorismo com as poesias palacianas, com o 

poema satírico, os de escárnio e de maldizer.  

Já no século XIV o homem, através do Humanismo, passa a ser valorizado. 

No século XV surge a Literatura renascentista, com a renovação sobre fazer arte, e 

no XVI aparece o Classicismo, com o objetivo de resgatar os valores da cultura 

greco-romana. As ideias da Contrarreforma surgem no século XVII e se expressam 

na Literatura por meio do movimento Barroco. Posteriormente, na primeira metade 

do século XIX, vem o Romantismo. 

A “invenção da Literatura” ocorreu somente a partir do século XIX quando 

passou a ser empregada para definir uma atividade que incluía tanto os textos 

poéticos e como os prosísticos, além de abranger todas as expressões escritas, tais 

como as científicas e as filosóficas.  

Adotar um conceito de Literatura na contemporaneidade requer muitos 

estudos e discussões, pois são infinitas e guardam riquezas históricas vivenciadas 

por diferentes culturas. A Literatura mostra ao leitor as diferentes formas de 

organização social e cultural das sociedades, em diferentes épocas. Neste sentido, 

dentro desta organização social e cultural da Literatura, estudarmos a Literatura 
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Brasileira e verificamos como o regionalismo se faz presente nas diferentes escolas 

literárias, foco deste estudo.  

 

3.1.1. A Literatura Brasileira e o Regionalismo 

 

Ao estudar a Literatura Regionalista Brasileira é necessário rever conceitos de 

regional, regionalista, regionalismo. De acordo com Bueno (1986) regional “é 

referente a uma região, local”; regionalista significa “adepto ao regionalismo”, 

enquanto que regionalismo é “a doutrina que fomenta os agrupamentos regionais; 

próprio de uma região”. Há muito que se discutir sobre o conceito de regionalismo, 

regionalidade no quadro da cultura brasileira.  

O conceito de região remonta aos tempos do Império Romano com a palavra 

latina regione, utilizada para designar áreas independentes ou não, subordinada ao 

Império. Com o fim do Império Romano houve o processo de fragmentação das 

regiões. Desta forma, o conceito de região permitiu que fosse incorporada a 

dimensão espacial nas discussões relativas à política, cultura e economia. Nas 

ciências sociais o conceito de região é considerado como área definida por uma 

regularidade de propriedades que a definem.  

Compreendemos por regionalismo a literatura que põe seu foco em 

determinada região do Brasil, de forma a retratá-la, seja de forma profunda ou 

superficial. Mas é com Miguel-Pereira12 (1957) que o termo “regionalismo” encontra 

uma definição mais clara quando afirma que para estudar sobre regionalismo é 

necessário delimitar o seu alcance, pois: 

 

[...] só lhe pertencem de pleno direito as obras cujo fim primordial for a 
fixação de tipos, costumes e linguagem locais, cujo conteúdo perderia a 
significação sem esses elementos exteriores, e que se passem em 
ambientes onde os hábitos e estilos de vida se diferenciem dos que imprime 
a civilização niveladora. [...] O regionalismo se limita e se vincula ao 
ruralismo e ao provincialismo, tendo por principal atributo o pitoresco, o que 
se convencionou chamar de “cor local” (MIGUEL-PEREIRA, 1957, p. 179). 
(Aspas do autor). 

 

                                                             
12

 Lucia Miguel Pereira (Barbacena, 12/12/1901 – Rio de Janeiro 22/12/1959), foi uma influente crítica literária, 

biógrafa, ensaísta e tradutora brasileira da primeira metade do século XX. Seus textos de crítica literária revelam 

a sua erudição e a aguda capacidade de percepção da arte e da vida. É referência sobre o tema e citada por muitos 

autores que o estudam. 
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Por regionalismo se entende a produção literária que percebe o indivíduo 

como síntese do meio a que pertence e ligado ao seu ambiente. O regionalismo 

sobrepõe do particular ao universal, o local ao humano, o pitoresco ao psicológico, 

tudo movido pelo interesse de observar os costumes. Miguel-Pereira (1957) 

complementa que se considerarmos regionalista qualquer livro que, 

intencionalmente ou não, traduza peculiaridades locais, terá que se classificar desse 

modo a maior parte da nossa ficção.  

Na seara em questão, o regionalismo é a Literatura produzida, tendo como 

pano de fundo para a temática do autor a região. Intencionalmente ou não, a 

Literatura Regionalista traduz peculiaridades locais de forma a expressar os traços 

do momento histórico e da realidade social. O local é abordado com amplitude, 

podendo-se falar tanto de um regionalismo urbano quanto de um regionalismo rural. 

Como por regionalismo são consideradas as obras cuja finalidade é a de fixação de 

tipos, costumes, a linguagem local e a existência de elementos ambientais onde os 

hábitos e os estilos de vida sejam diferenciados da sociedade niveladora. 

Como assevera Santos:  

 

[...] tradicionalmente, as obras consideradas regionais são aquelas que 
tomam como matéria a ser representada o universo rural, seus costumes, 
tipos e linguagem que o caracterizam, realçando o seu lado pitoresco. [...] O 
espaço é um importante componente nas formas de representação do 
regional e, assim sendo, ele se torna elemento privilegiado para se pensar 
esse aspecto frente às mudanças ocasionadas pelo processo de 
modernização (SANTOS, 2010, p. 168). 

 

A autora lembra que o espaço é elemento sempre presente nas leituras de 

obras literárias como categoria central da obra de ficção, pois está associado ao 

tempo e aos outros elementos da narrativa, tais como o narrador, a personagem, o 

enredo e a linguagem. A escolha do espaço como eixo central dessa discussão 

ocorre por ser um elemento essencial ao tema regional.  

Com efeito, Santos lembra que esta concepção é a responsável pela forma 

como até hoje a Literatura Regionalista é considerada. Entretanto, lembra que, para 

ser regional a obra de arte precisa ser localizada numa região e retirar sua 

substância real desse local. Ela considera que essa substância decorre em primeiro 

do fundo natural, tal como o clima, a topografia, a flora, a fauna, entre outros, como 

elementos que afetam a vida humana na região. Já em segunda instância o 

regionalismo, na visão da autora, decorre das maneiras peculiares da sociedade 
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humana estabelecida naquela região e que a fizeram distinta de qualquer outra, 

considerada como o regionalismo autêntico.  

É preciso lembrar que a regionalidade no Brasil é muito diferenciada das 

mundiais, pois temos, em nossa formação, as várias culturas europeias, a cultura 

africana e a cultura indígena, ou até a mistura delas. Isso porque a povoação do 

Brasil ocorreu em regiões distintas e distantes entre si (litoral nordestino, litoral 

fluminense, os pampas e o interior mineiro, por exemplo). Desta forma, o traço 

cultural de cada região influenciou o próprio desenvolvimento idiomático do 

Português, ao longo da sua história. Em outras palavras, em cada região brasileira a 

Língua Portuguesa sofreu diferentes influências culturais e, por isso, incorporou 

diferentes formas de expressão.  

Tal fato, aos poucos, deu origem a diferentes dialetos, diferentes modos de 

expressar ou representar uma mesma ideia ou história, um mesmo sentimento ou 

conceito. Carvalho diz que o regionalismo pode ser compreendido de várias 

maneiras:  

 

[...] quanto ao assunto, quanto à linguagem ou quanto o arranjo narrativo. 
Pode aparecer numa obra relacionada ao mundo rural, ora como algo 
ultrapassado, mas também como literatura popular, como representação da 
violência ou até mesmo como uma espécie de nacionalismo. A verdade é 
que o termo regional, ou regionalismo suscita muitas discussões no meio 
acadêmico por parecer um assunto voltado ao que Bosi chama “literatura 
menor” (CARVALHO, 2013, s/p)

13
. 

 

A narrativa regionalista está classificada em três fases: o regionalismo 

pitoresco, o regionalismo crítico e o super-regionalismo. Para estudar o regionalismo 

na Literatura Brasileira necessitamos traçar um perfil desta literatura para 

compreendermos como ela está caracterizada. Precisamos observar a periodização 

estilística aplicada à história da Literatura Brasileira que vai além dos aspectos 

sociológicos, políticos e cronológicos que caracterizam os sistemas de periodização 

tradicionais. Isso porque há dúvidas históricas se o inicio da Literatura Brasileira foi 

no século XVI, com os jesuítas, ou XIX. 

Há, pois outras consequências que vão desde o problema de a periodização 

ligar-se ao conceito da história em geral e, em particular, ao da história literária, 

quanto ao de sua fixação ser decorrente da compreensão em relação ao início da 

                                                             
13 CARVALHO, Tereza Ramos de. O Regionalismo na Literatura brasileira. Disponível em 

<http://litereza.blogspot.com.br/2011/01/literatura-regional.html>  Acesso 19/05/2013 

http://litereza.blogspot.com.br/2011/01/literatura-regional.html%3e%20%20Acesso%2019/05/2013
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Literatura Brasileira. Essa questão de identificar em qual século a Literatura 

Brasileira realmente teve início passa pela questão da definição de uma identidade 

nacional. Para Decca (2002, pp. 15-16) “não é fácil encontrar um modo apropriado 

de definir o que é identidade”. O autor diz que para as ciências humanas “a 

identidade é uma dimensão da consciência e diz respeito ao sistema de valores que 

compõem a personalidade individual ou coletiva”. Lembra que “somos uma projeção 

de uma utopia europeia”, pois o “europeu acreditou ter descoberto nas terras 

americanas o paraíso terreal onde seria possível construir um mundo distinto 

daquele vivido por eles”. Esse seria, então, o “mandato utópico, pelo qual passou a 

tomar forma a colonização americana”. Professa que os construtores do ideal 

nacional brasileiro sempre estiveram em conflito na busca de identificação com a 

utopia pretendida pelo europeu e a construção de uma realidade que viesse a 

contrariar e se diferenciar dessa utopia. 

A prosa produzida no Brasil está dividida nos períodos colonial, que 

compreende os séculos XVI, XVII, XVIII, e o não colonial, que vai do Império e 

República aos séculos XIX em diante. Essa divisão cronológica deve-se ao fato de 

que as primeiras produções em língua escrita provêm das produções dos jesuítas, 

como Anchieta com seus poemas e autos, Nóbrega e Fernão Cardim com as 

narrativas, além de muitas cartas. Essa produção é uma prosa muito rica em 

informações e impressões sobre a terra e escrita em uma linguagem simples, 

contida e em um tom objetivo. 

Coutinho (2004) diz que, para muitos historiadores literários, a produção 

literária brasileira, durante os séculos XVII e XVIII, era considerada apenas um 

prolongamento da Literatura Portuguesa. Para eles, ela só teria realmente iniciado 

após a independência política brasileira. Esta concepção não leva em consideração 

de que o Brasil é um país que, mesmo dependente de Portugal na época em 

questão, possuía um povo que se diferenciava do colonizador “em hábitos, 

sentimentos, aspirações, fala, uma sociedade que, por força da miscigenação e 

aculturação intensivas, plantada em uma situação geográfica inteiramente nova e 

diferente, se constituíra com fisionomia diversa da portuguesa”. Isto porque a 

Literatura produzida no Brasil é a expressão de um pensamento e sentimento que 

não se confundem mais com a de Portugal. 

Na realidade, a Literatura Brasileira teve início no século XVI, através dos 

trabalhos escritos pelo jesuíta José de Anchieta, considerado seu fundador. Mesmo 
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sendo escrita por um português em solo brasileiro, gradativamente foi se 

desenvolvendo e promovendo uma literatura que se aproximava e incorporava a 

realidade humana, social e geográfica local.  

Embora não seja consenso entre todos os autores que estudam o tema, essa 

Literatura produzida durante o período em que o país era colônia não pode ser 

considerada como “literatura colonial”, mas como brasileira, pois o nativismo, desde 

o princípio, esteve presente no sentimento de apego a terra e afeto às suas coisas e 

que, diferentemente do da metrópole, manifestou-se em um estilo que exprimiu um 

gênio nacional que, paulatinamente, se diferenciava.  

Coutinho (2004, p. 111) diz que “colonial é um termo político, sem qualquer 

validade nem sentido em crítica e história literária”. A nossa literatura foi considerada 

como brasileira desde o primeiro instante como foi brasileiro o homem que no Brasil 

se firmou desde o momento em que o europeu chegou e ficou em solo brasileiro. O 

autor considera que a Literatura produzida no Brasil deve ser considerada como 

brasileira desde o primeiro século, pois uma literatura não é colonial porque é 

produzida em uma colônia, tanto como não é nacional se produzida após a 

independência política do país. Desta forma, considera que a Literatura Brasileira 

realizada desde o início da colonização como brasileira e não colonial. 

Mas a Literatura Brasileira manteve tão viva quanto lhe foi possível a tradição 

literária portuguesa. Isso porque, ao ser submisso, repetiu-lhe manifestações, 

embora os portugueses trouxessem apenas a capacidade literária existente na 

Europa desde o século XIII. Candido afirma que: 

 

[...] a literatura no Brasil, como a dos outros países latino-americanos, é 
marcada por este compromisso com a vida nacional no seu conjunto, 
circunstância que inexiste nos países de velha cultura. Neles, os vínculos 
neste sentido são os que prendem necessariamente as produções do 
espírito ao conjunto das produções culturais; mas não a consciência, ou a 
intenção, de estar fazendo um pouco da nação ao fazer literatura 
(CANDIDO, 1975, p. 18). 

 

Para compreendermos se os escritos produzidos neste período colonial 

podem ser considerados ou não como literatura é preciso estabelecer uma distinção 

entre língua literária e língua técnica. Desta forma, consideramos a língua literária 

como um rótulo que abrange o registro em que a ficção, como a interpretação 

pessoal do ambiente físico e social, é expressa através de contos, romances, etc., 

com formulação abstrata de princípios, doutrinas ou exposições de ideologias, sejam 
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elas políticas, religiosas e jornalismo (crônicas e correspondência). Já a técnica 

expõe os resultados de pesquisas ou reflexões nas diversas áreas do conhecimento.  

No período colonial, a língua escrita compreendia principalmente textos 

descritivos e narrativos da geografia e história do Brasil, bem como relatos de 

viajantes sobre a exuberância e o exotismo da terra, além de aventuras com índios e 

feras. Essa Literatura constituída de textos descritivos e narrativos possuía caráter 

informativo, sendo objetiva e denotativa, mesmo com a preocupação de refinamento 

expressional, de fuga do coloquialismo distenso. 

Coutinho (2004, p. 5), diz que essa exaltação estava na crença de um 

Eldorado ou “paraíso terrestre” que constituiu uma linha permanente da Literatura 

Brasileira de prosa e verso. Para ele, Pero Vaz de Caminha, Anchieta, Bento 

Teixeira, Rocha Pita, entre outros, são exemplos “da série de cantores da „cultura da 

opulência‟, ou autores de „diálogos de grandezas‟, que constituem essa singular 

literatura de catálogo e exaltação dos recursos da terra prometida”.  

Esta literatura de passagem “não deveria estar longe de emergir de motivos 

econômicos de valorização da terra aos olhos europeus”.  Coutinho considera que a 

investigação acerca das origens da Literatura Brasileira suscita dúvidas, pois: 

 

[...] de quando e com quem ela começa, se no século XVI ou XVII, se com 
Anchieta, Bento Teixeira, Gregório ou Botelho. Em verdade, não é fácil fixar 
os primeiros vagidos do nativismo, do instinto insurrecional antiluso, do 
sentimento de brasilidade ou da formação de uma consciência nacional. É 
de crer que esse sentimento se firmou e foi tomando corpo desde o 
momento em que, ao contato com a nova realidade, um homem novo foi 
surgindo dentro do colono (COUTINHO, 2004, p. 11). 

 

É impossível marcar o “início do sentimento nativista” em um documento 

escrito, pois tal marcação cabe à história literária decidir quais os textos que 

testemunham o alvorecer da preocupação estética. Tomamos como referência a 

citação pertinente do autor, ao afirmar que, em pleno século XVI, a literatura 

anchietana é a primeira literatura escrita para brasileiros, ou no Brasil, quando o que 

se escreve é literatura informativa sobre o Brasil destinada aos europeus. 

Complementa que a tendência à exaltação ufanista da nova terra (coisas, homens e 

costumes) encontra representação nas obras de Manuel Botelho de Oliveira, 

primeiro poeta nascido no Brasil. 

Coutinho (2004, p. 6) diz que “[...] o reconhecimento do caráter barroco na 

definição da literatura produzida no Brasil dos meados do século XVI ao final do 
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século XVIII subverte a classificação tradicional dessa literatura, impondo-se uma 

nova periodização, de cunho estilístico”. Isto porque, na época, os escritos imitavam 

os clássicos antigos. O autor (COUTINHO, 2004, p. 8), professa que nos três 

primeiros séculos da literatura no Brasil mostram a intercorrência de estilos artísticos 

(barroco, neoclássico e o arcádico). Lembra que: 

 

[...] o Barroquismo nasce com as primeiras vozes jesuítas, penetra nos 
séculos XVII e XVIII, manifestando-se pela poesia e prosa ufanista, pela 
poesia crioula de Gregório de Matos, pela parenética de Vieira e seus 
descendentes, pela prosa e poesia das academias, e atinge mesmo o 
começo do século XIX, sob o mimetismo de decadência. Enquanto isso, no 
século XVIII, Neoclassicismo e Arcadismo dividem o gosto rococó, e 
dificilmente podemos separar as suas manifestações, que se mesclam, ao 
longo desse século, com os elementos do Barroquismo. O século XVIII, 
sobretudo, reflete essa confusão, entrecruzamento e interação de estilos 
(COUTINHO, 2004, p. 8). 

 

Para esse autor, a periodização das escolas literárias brasileira e um Brasil do 

século XVIII, é o momento de maior importância por ser a fase de transição e 

preparação para a independência. A criação da consciência histórica “sucedeu 

naturalmente a formação de uma consciência comum, de um sentimento nacional, 

que substituiu o nativismo descritivo da natureza e do selvagem”. Coutinho 

complementa que “em vez do sentimento lírico há o orgulho „nacional‟ pelos feitos 

dos heróis e pelos fastos políticos e militares”  

Cresce a figura do “brasileiro”, “do mestiço de sangue e alma, o tipo local que 

a miscigenação e a aculturação foram desenvolvendo, plantado no chão, com a 

noção de propriedade da terra que defendeu e preservou e ampliou”. Este brasileiro 

fala uma língua diferente no sotaque e no vocabulário, e “cantando numa voz própria 

canções de motivos locais e modulações rítmicas e acordes com a nova 

sensibilidade que a alma nacional desenvolveu” (COUTINHO, 2004, pp. 199-200). 

Mas na primeira metade do século XIX começa a prosa literária brasileira com 

o Romantismo e seus ideais nativistas e nacionalistas, porque a tomada de 

consciência de que a realidade brasileira era outra, diferente da variedade lusitana. 

O autor diz que não foi fácil, pois a tradição literária rebaixava o nosso coloquialismo 

a nível popular, grosseiro e esteticamente inadequado.  

As questões nativistas, de amor à pátria e a terra em que vivem, sendo 

nativos e/ou descendentes dos que aqui chegaram, trazem um sentimento de 

pertencimento e de necessidade de dar voz às muitas vozes do povo. O 
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regionalismo, por ocorrer quando há um grupo particular de elementos linguísticos 

em uma localização geográfica delimitada, encontra eco no Brasil, um país com 

imensa extensão territorial, cujo povo possui dialetos bastante característicos.  

É preciso considerar que neste período, além da diversidade dialetal 

proveniente das diferenças culturais e geográficas brasileiras, havia a questão 

populacional. As cidades dos séculos XVI e XVII eram ainda pequenas. Apenas no 

século XVIII, em Minas Gerais que apareceram as cidades dignas de serem 

consideradas como “cidades”. Nesta época a literatura brasileira começou a existir 

realmente como uma realidade e manifestada em livros. Neste sentido, foi em 

cidades como Vila Rica (hoje Ouro Preto) que a divisão entre campo e cidade 

começou a ser notada através de poemas de Claudio Manoel da Costa, onde 

aparece alguma escarpa mineira, e na poesia de Tomás Antônio Gonzaga, com 

referências a alguns elementos da paisagem. 

Para Chiappini: 

 

[...] o grande escritor regionalista é aquele que sabe nomear; que sabe o 
nome exato das árvores, flores, pássaros, rios e montanhas. Mas a região 
descrita ou aludida não é apenas um lugar fisicamente localizável no mapa 
do país. O mundo narrado não se localiza necessariamente em uma 
determinada região geograficamente reconhecível, supondo muito mais um 
compromisso entre referência geográfica e geografia ficcional (CHIAPPINI, 
1995, p. 9). 

 

O regionalismo, com seus quase 150 anos na Literatura Brasileira, surgiu, 

efetivamente, em meados do século XIX com a produção de obras de cunho 

saudosista, cujos autores buscavam retomar de forma romântica o Brasil dos 

séculos anteriores. O regionalismo brasileiro nasce da aspiração patriótica de fundar 

a nobreza do país em um passado mítico, cujo conceito de cor local faz-se muito 

presente nas obras da época e coloca o regional acima do nacional. Costuma-se 

estudar o regionalismo na Literatura Brasileira a partir dos romances coloniais de 

José de Alencar (O Sertanejo, O Gaúcho) e das poesias indianistas de Gonçalves 

Dias (Canção do Exílio). 

Outros expoentes como Bernardo Guimarães (Escrava Isaura), Alfredo 

d‟Escragnole Taunay (Inocência) e Franklin Távora (O Cabeleira) procuravam 

traduzir as peculiaridades regionais em suas obras. A Literatura Regionalista 

Brasileira parte da marca cultural em que a solidão e o isolamento do autor provêm 
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do gosto de prosear e de contar causos. É tipicamente brasileiro o hábito de prosear, 

de contar e ouvir histórias e que é uma tendência regionalista.  

As tendências regionalistas estão presentes nas obras de José de Alencar ao 

traçar um grande painel do Brasil na tentativa de estabelecer uma linguagem 

brasileira. Seu trabalho procurou cobrir de Norte a Sul, o litoral e o sertão, o presente 

e o passado, o urbano e o rural. Consideramos que Alencar foi, mesmo 

indiretamente, o incentivador do regionalismo crítico na literatura brasileira, pois ao 

levar a efeito seu plano de enunciar o país, vozes de desacordo levantam-se. Assim, 

em contestação as suas obras: O Sertanejo e O Gaúcho ocorrem uma reação 

positiva para o regionalismo onde os autores propuseram-se a reinterpretar a 

realidade e apresentam a especificidade local. 

O regionalismo da época é dividido em rural e urbano e um dos objetivos da 

Literatura Regionalista daquele período era representar as diferenças entre o 

realismo e o idílio, entre a letra e a oralidade, a região e a nação, a cidade e o 

campo. Os autores utilizavam as características do passado como forma de 

denúncia das falhas ocorridas no presente e procuravam expressar a realidade 

social e os momentos históricos de determinada região.    

Já no final do século XIX e início do século XX, o regionalismo pitoresco 

passa a ser o elemento de segregação entre o campo e a cidade e onde as 

personagens são absorvidas pela paisagem e os costumes. Assim, o regionalismo é 

caracterizado pelo tratamento anedótico dado à personagem com a função de servir 

de espetáculo para o homem da cidade.  

Fischer (2013, p. 56) afirma que “[...] mergulhados na Independência e as 

tarefas que o Romantismo apresentou, os intelectuais e escritores brasileiros se 

deram conta da vastidão real do país”. Desta forma, “era preciso buscar para a 

literatura os elementos que configurassem a identidade, e esses elementos 

deveriam contar com a paisagem rural e com os índios”. Necessitava-se mostrar a 

diferença entre a Corte e as províncias remotas, não apenas na paisagem, mas 

também a própria linguagem com suas singularidades. Tudo isso configurava um 

abismo social que era mais nítido no campo do que na cidade. 

Dentro do regionalismo brasileiro estão os sertanistas, cujo foco está no 

sertão por oposição à cidade, à Corte, ao Rio de Janeiro (única localidade brasileira 

com características efetivamente urbanas no século XIX). Estes autores ajudaram a 

tornar o sertanejo um símbolo da autenticidade do Brasil. Entretanto, para chegar a 
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expoentes como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e 

Guimarães Rosa, o regionalismo percorreu um grande caminho, com raízes na 

época do Romantismo. Os primeiros autores regionalistas não focalizavam, no 

sentido geográfico, uma região em específico.   

Para Olivieri (2006), o sertanejo passa a ser o “[...] símbolo do autêntico 

brasileiro, alheio às influências da Europa e que eram abundantes na sociedade 

fluminense”. Neste sentido Olivieri afirma que: 

 

[...] os romances de Bernardo Guimarães, Taunay e Franklin Távora, 
constituindo uma metamorfose do "bom selvagem" que Peri (personagem 
central - O Guarani) ou Ubirajara haviam personificado nos romances de 
Alencar anteriormente. Do que já se deduz que o sertanejo romântico 
também padece de uma idealização heroica que o afasta da realidade. 
Além disso, os romances sertanistas são marcados por um "pequeno 
realismo" - como afirma o estudioso Nelson Werneck Sodré - que está 
preocupado em retratar as minúcias do vestuário, da linguagem, dos 
costumes, das paisagens e em valorizar o caráter exótico e grandioso da 
natureza brasileira. Nesse pano de fundo, decorrem os enredos marcados 
por amores, aventuras e peripécias como mandava o figurino da literatura 
romântica (OLIVIERI, 2006, p. 3). 

 
Nos anos de 1880 a 1920 surgem os relatos regionais focados no campo ou 

em pequenas cidades e abordavam questões ligadas a ele. Aparecem vários 

autores de romances naturalistas, como Manoel de Oliveira Paiva (Dona Guidinha 

do Poço), Adolfo Caminha (A Normalista), Domingos Olímpio (Luzia-Homem) entre 

outros, envolvidos na tarefa de debater o mundo rural que se modernizava enquanto 

o modo antigo de vida morria. Essas obras do século XX são os grandes textos do 

regionalismo no Brasil, pois a matéria rural passa a ser assumida dentro de uma 

concepção mimética de prosa. Valdomiro Silveira e Simões Lopes Neto (região sul) 

são exemplos que resultaram de um aproveitamento literário das matrizes regionais.  

Já com nas obras de Guimarães Rosa o regionalismo sofre uma metamorfose 

ao trazer novamente o cerne da ficção brasileira. Simões Lopes Neto, considerado 

“o patriarca das letras gaúchas”, foi o precursor do regionalismo e portador de um 

regionalismo pitoresco carregado de verdade social e psicológico. É considerado o 

exemplo da prosa regionalista brasileira antes do Modernismo.  

Fischer lembra que foi essa geração que salvou do esquecimento: 

 

[...] certos tipos humanos como o velho peão matreiro, depósito vivo da 
experiência brasileira (foi o caso do personagem Blau Nunes, de Simão 
Lopes Neto), e como o inolvidável caipira, parado no tempo e digno de 
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pena, personificado em Jeca tatu, de Monteiro Lobato (FISCHER, 2013, p. 
59).  
 

Esse mesmo autor considerada ainda que em conjunto, “[...] essa turma 

praticamente recobriu o país, de alto a baixo, relatando o que, aos olhos do Rio (e 

da Europa em geral), era tido como atrasado, menor, antigo, superado – „regional‟”. 

Considera que, “para atender às exigências da flamante indústria e do futuro 

redentor as figuras do interiorano, do rural, do regional, foram estigmatizadas, sem 

muita distinção entre os jecas tatus, os blaus nunes e outros” (FUSCHER, 2013, p. 

60). 

A partir do decênio de 1930, esse regionalismo pitoresco cede lugar ao 

chamado romance nordestino, com traços de denúncia e aspereza crítica, ou seja, 

surge o regionalismo crítico. Neste romance, o que antes - personagem e espaço - 

era apresentado com objetivo de servir de espetáculo para o homem da cidade, 

agora aparece com uma complexidade até então inexistente na narrativa 

regionalista. Os autores de narrativas críticas consideravam os leitores também 

críticos e conscientes dos problemas sociais da época.  

O período tomou rumos do engajamento e da denúncia da situação de 

opressão em que a população vivia principalmente a nordestina, sendo responsável 

pela articulação de um discurso comprometido com a melhoria da situação dos 

oprimidos de forma a neutralizar o misticismo presente na cultura popular, pois 

considera que este misticismo mantém uma postura submissa dos desfavorecidos 

em face de seus opressores. 

Com a chegada do período Modernista houve mudança no conceito das 

“escolas” literárias tradicionais. Com uma nova visão do país, este período 

desencadeou um processo de ruptura criativa em relação ao passado literário. Ao 

trazer para a Literatura Brasileira o conceito de modernidade artística, o escritor teve 

liberdade para associar, em sua obra, conteúdo e forma. Muitos autores romperam 

com a forma tradicional de contar histórias e, ao seguirem uma linha 

experimentalista, abriram espaço para uma nova forma de ler e narrar o cotidiano da 

sociedade. 

Os romancistas de 1930 consideravam irreversíveis muitas das conquistas 

dos primeiros modernistas, tais como o interesse por temas nacionais, a busca de 

uma linguagem mais brasileira e o interesse pela vida cotidiana. Assim, o romance 

regionalista, principalmente o nordestino, trilha diferentes caminhos. 
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Para Carvalho (2013), com José Américo de Almeida (A Bagaceira) e Raquel 

de Queirós (O Quinze), o romance regionalista entra em nova fase, com denúncia 

das agruras da seca e da migração, além dos problemas do trabalhador rural, da 

miséria, da ignorância. O primeiro inicia o regionalismo nordestino com o drama 

coletivo da degradação humana através do excluído social, de forma rica e eficiente. 

Já o segundo torna a autora uma das pioneiras do moderno romance regionalista 

brasileiro, ao revelar, com intensidade, a bruta realidade da seca, da fome e da 

migração, a desigualdade e a indiferença dos poderosos diante da situação. 

A realidade nacional passa a ser apresentada através de uma grande 

variedade de obras literárias e o romance regionalista tomou diversos rumos e 

focaliza diversas regiões. Nesse sentido, Jorge Amado soube captar as contradições 

e os problemas da Bahia e a grandeza de sua terra. José Lins do Rego narra o 

telurismo emoldurado pela nostalgia de seu tempo de menino e de adolescente, 

enquanto Graciliano Ramos equilibra a investigação profunda dos problemas sociais 

nordestinos com a análise psicológica de seus personagens, unindo regionalismo e 

intimismo. Érico Veríssimo (O tempo e o vento) mantém a tradição cultural sul-rio-

grandense. Valores novos foram surgindo tais como Otto Lara Resende, Fernando 

Sabino, entre outros. 

Entre 1940 a 1945 ocorre uma cristalização de temas e, posteriormente, 

novos escritores iniciam o super-regionalismo que é uma espécie de superação do 

nacionalismo pitoresco mediante o tema regional crítico como veículo de uma 

expressão de cunho universalista. A ficção brasileira de Guimarães Rosa alcança 

êxito universal ao recriar a linguagem regional de forma elaborada. Mas somente na 

década de 1960 é que ocorre a plena adesão ao imaginário mágico quando os 

escritores realizam um trabalho de apropriação, reutilização e reciclagem das formas 

que permaneceram em isolamento e em segundo plano durante muitos anos. 

 

3.2. CONCEITUANDO CULTURA  

 

Quando falamos em cultura pensamos no que o termo significa, pois nos 

remete a várias interpretações. A palavra latina cultus é um substantivo feminino que 

significa desde o ato, o efeito ou modo de cultivar, como um desenvolvimento 

intelectual, um saber. Seu conceito perpassa também como um sistema de atitudes 

e modos de agir, podendo ser considerado como os costumes e instruções de um 
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povo. Pode ser considerado como as técnicas e as doutrinas que são transmitidos 

pela convivência e ensino e que passam de uma geração à outra.  

Como termo latino, cultura vem de cultum, supino de colere que é 

considerado o cuidado com as crianças e sua educação, onde são desenvolvidas 

suas qualidades e faculdades naturais. Todas essas interpretações remetem ao 

cultivo, ao cuidado com seu desenvolvimento e que tal conhecimento adquirido é 

repassado através de gerações.  

Mas, ao longo da história, foi um termo que possuiu vários significados e 

matizes. Durante muitos séculos, era um conceito inseparável da religião e do 

conhecimento teológico. Na Grécia, o conceito de cultura foi marcado pela Filosofia, 

já em Roma, pelo Direito e durante o Renascimento foi conformada pela literatura e 

pelas artes. Posteriormente, durante o Iluminismo a ciência e os grandes 

descobrimentos foram o seu principal viés.  

Llosa lembra que até nossa época a cultura, 

 

[...] segundo um amplo consenso social, sempre significou uma soma de 
fatores e de disciplinas que a constituíam e eram por sua vez implicadas por 
elas; a reivindicação de um patrimônio de ideias, valores e obras de arte; de 
alguns conhecimentos históricos, religiosos, filosóficos e científicos em 
constante evolução; e o incentivo à exploração de novas formas artísticas e 
literárias; e da investigação em todos os campos do saber (LLOSA, 2013, p. 
12). 

 

Com efeito, cultura remete também ao conhecimento. Antes da utilização do 

conceito de cultura pelos antropólogos o termo significava “refinamento”, “um estudo 

da perfeição”, aproximando-se do sentido de belo, gracioso e adequado, ou seja, era 

considerado como um ideal, pois vivendo uma vida comum, a maioria dos homens, 

sem refinamento, jamais esperariam alcançar. Essa ideia permanece até a 

atualidade quando se passa a ser considerado “culto” quem consegue assistir a um 

espetáculo como uma ópera sem dormir e se fizer comentários inteligentes.  

Se considerarmos no sentido macro, cultura pode significar a herança social 

da Humanidade. Já em sentido micro uma cultura significa determinada variante da 

herança social de um povo. Neste sentido, cultura é o conjunto de bens e atos 

transmitidos entre gerações através da convivência e do ensino, ou seja, é o 

patrimônio herdado que vive pela sua suficiência. Como as culturas diferem de 

acordo com os diferentes povos ela só pode ser avaliada pela sua suficiência e 
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aceitação natural, não sendo superiores ou inferiores senão aos olhos de cada um 

dos participantes.  

Em um país como o Brasil, pela grande extensão territorial e populacional 

nossa cultura é formada por “multis” culturas que convivem harmoniosamente. A 

expressão multiculturalismo designa a “[...] coexistência de formas culturais ou de 

grupos caracterizados por culturas diferentes no seio de sociedades modernas” 

(SANTOS; NUNES, 2003, p. 26). Culturalmente, a linguagem é o espaço onde o 

sujeito se constrói e possui voz. Nesse sentido, a cultura se processa através da 

linguagem, forma como o ser humano expressa seu pensamento, suas emoções. Ou 

seja, não existe cultura sem língua, pois existe uma relação entre língua, 

pensamento e cultura que sustenta a compreensão da cultura como uma realidade 

de linguagem. É através da linguagem que as relações interpessoais se constituem 

e as práticas verbais estão no interior desses processos semióticos marcados pela 

dialogicidade.  

A cultura faz parte do processo de formação da identidade do indivíduo. É a 

partir da compreensão das representações culturais que o posicionamento no 

interior do sujeito se realiza e onde os significados simbólicos deste sistema dão 

sentido às experiências e àquilo que nos faz tornar indivíduos. Não é um processo 

acabado, pronto, pois a identidade sempre necessita de novos elementos para 

constituir-se e a cultura lhe oportuniza estas referências. 

Ao falarmos de cultura na atualidade necessitamos tratar da globalização que 

consiste na participação em uma grande rede que condiciona cada peça do todo. A 

ideia de que estamos na “aldeia global” é uma forma de ressaltar a interdependência 

entre seres humanos, países, povos e culturas, assim como as fragilidades dos 

laços que nos unem. Sacristan acredita que: 

  

[...] as representações mentais dos indivíduos, as ideias sobre o outro, o 
entendimento das situações humanas de conflito, as imagens que 
elaboramos de nós com respeito aos demais devem ser considerados. E 
esse é o terreno da educação. A cultura é algo que caracteriza grupos 
humanos diferenciados e que cada grupo assimila de forma particular 
(SACRISTAN, 1999, p. 20). 

 

Para esse autor, o conceito de globalização é usado para caracterizar a 

peculiaridade do tempo presente, sendo conhecido como a segunda modernidade e, 

sendo assim, começou a ser forjado nas duas últimas décadas do século XX. 
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Sacristan (1999), considera a globalização como uma forma de nos representar e 

explicar em que consiste esta nova condição, ou seja, um termo que se entrelaça 

com outros conceitos e expressões profusamente utilizadas tais como o 

neoliberalismo, as novas tecnologias da comunicação e o mundo da informação.  

A cultura é a herança social da humanidade, ou seja, o conjunto de bens e 

atos transmitidos através da convivência e do ensino. Neste sentido, a escola é um 

dos lugares onde ocorre essa socialização.  

 

3.2.1. A Cultura e a Literatura no Ambiente Escolar  

 

Explanamos sobre Literatura e Cultura e neste texto tratamos da cultura e a 

relação com a literatura no ambiente escolar. Isso porque, no mundo 

contemporâneo, a globalização gera um processo de mudança na sociedade ao não 

isolar os fatores políticos, culturais e sociais. Por isto, no texto acima fizemos um 

breve estudo sobre o termo “cultura”. Mas ao pensarmos no âmbito escolar, 

precisamos analisar qual a cultura que é professada dentro das instituições de 

ensino. Afinal, que cultura escolar é desenvolvida dentro de nossas escolas?  

Antropologicamente, a cultura é vista como um sistema comum de 

significados com conteúdos instituídos por meio de códigos, normas, sistemas de 

ação em um processo ativo, vivo, por meio do qual as pessoas criam e recriam o 

mundo em que vivem. Mas o conceito de cultura escolar foi trazido para a área 

educacional brasileira na década de 1970, visando a possibilidade de uma análise 

da organização escolar que fosse além da racionalidade técnica organizacional para 

uma racionalidade político cultural (NÒVOA, 1995). Os primeiros trabalhos surgiram 

nos anos de 1980, mas a ideia de uma cultura escolar se fortaleceu nos anos de 

1990 e, atualmente, existem diferentes tendências investigativas. 

Assim, ao falarmos em cultura escolar necessitamos, primeiramente, delimitar 

como consideramos o termo em questão. Para isto, tomamos à definição de Julia 

que diz que se poderia descrever a cultura escolar: 

 

Como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 
desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas e finalidades que podem variar segundo as épocas 
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) 
(JULIA, 2002, pp. 10-11).  
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A cultura escolar refere-se às práticas e modos de transposição didática de 

diferentes conteúdos, comportamentos e normas sociais realizado no âmbito 

escolar. Para Julia (2002), as normas e práticas não podem ser consideradas sem 

levarmos em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer 

a estas ordens e a usar os dispositivos pedagógicos que facilitem sua aplicação. A 

cultura ultrapassa os muros da escola e traz para o ambiente escolar os modos de 

pensar da sociedade que concebe que a aquisição dos conhecimentos e das 

habilidades é feita através de processos formais de escolarização. Na realidade, é 

preciso interrogar que práticas cotidianas são estas e como ocorre o funcionamento 

interno da escola e, desta forma, como o currículo é desenvolvido. 

A escola é um ambiente propício para a difusão e a perpetuação da cultura, 

pois ela é fundamental para a formação da identidade do indivíduo e do processo de 

aquisição do conhecimento a ser desenvolvido em sala de aula. É importante ter a 

análise crítica das visões de mundo, de ciência, de conhecimento, de ética, de 

cultura, presentes nas propostas curriculares para compreender qual a visão de 

educação e que tipo de ser humano que a escola propõe formar. O conhecimento é 

perpassado por um conjunto de interesses e, por isso, há uma intencionalidade no 

currículo proposto pela escola. 

Nesta seara, Giroux afirma que: 

 

[...] assim como um país distribui bens e serviços, o que pode ser chamado 
de capital material, ele também distribui e legitima certas formas de 
conhecimento, práticas de linguagem, valores, estilos, e assim por diante, 
ou o que pode ser chamado de capital cultural. Basta considerarmos o que 
é rotulado como de status superior nas escolas e universidades e, assim, 
promove legitimidade a certas formas de conhecimento e práticas sociais. 
(...) o conceito de capital cultural também representa certas maneiras de se 
falar, agir, andar, vestir e socializar que são institucionalizadas pelas 
escolas (GIROUX, 1997, p. 37).  

 
O autor complementa que as escolas não são somente locais de instrução, 

mas um ambiente onde a cultura da sociedade dominante é aprendida e onde os 

estudantes experimentam a diferença entre as distinções de status e classe que 

existem na sociedade mais ampla. A cultura e a educação participam do processo 

de transformação da identidade e da subjetividade individual. Isto porque as práticas 

escolares estão além da aplicação de modos de pensar ou de teorias sobre a 

educação. 
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Em um país multicultural como o Brasil, a cultura é o resultado dos 

conhecimentos adquiridos pelo trabalho humano através dos tempos, a cultura do 

currículo é construída por todos os integrantes da escola. Assim, o educando deve 

participar das várias etapas da construção do currículo, cujo conteúdo programático 

deve ser buscado dentro da realidade que constitui objeto do conhecimento 

intersubjetivo. Nesta linha de pensamento, o sujeito tem direito à voz e à 

participação ativa na construção de seu conhecimento.  

Os indivíduos e suas práticas são a base para o entendimento da cultura 

escolar e, nesse sentido, a formação, seleção e desenvolvimento da carreira 

acadêmica desses indivíduos, juntam-se aos discursos, as formas de comunicação e 

as linguagens intrínsecas ao cotidiano escolar para formar um aspecto fundamental 

de sua cultura. Exemplo disto é o ensino da Língua Portuguesa que tem recebido, 

nas últimas décadas, diversas contribuições da Sociolinguística, especialmente da 

sua vertente qualitativa, que tem como pressuposto lançar um olhar sobre as 

práticas sociais discursivas que se dão no âmbito da sala de aula. É através da 

linguagem que os padrões de conhecimento são transmitidos a partir do respeito e 

do conhecimento de suas peculiaridades culturais. Isso porque a cultura perpassa 

todas as ações do cotidiano escolar, seja na influência sobre seus ritos ou sobre sua 

linguagem, na determinação de suas formas de organização e de gestão quanto na 

constituição dos sistemas curriculares.  

A cultura escolar é a ferramenta com função de propiciar a inculcação de 

valores. Desta forma, sua relação com a Literatura está no desenvolvimento do 

conhecimento das culturas de diversas épocas e no respeito a ser construído às 

diversidades encontradas em sala de aula. Nesse sentido, o currículo escolar que 

privilegie a Literatura Regional está desenvolvendo uma cultura escolar de 

conhecimento e de respeito às diferenças. 

Sacristan (1999, p. 148), diz que devemos considerar o tema cultura para 

entendermos a educação e para projetá-la, pois “[...] esquecendo-o, estaríamos 

falando de ações e de práticas esvaziadas, de certa maneira, de seu sentido”. 

Complementa que “[...] sem conteúdos culturais densos, considerados como 

substanciais e relevantes, a escolaridade perde sua significação moderna de 

elevação dos sujeitos e uma de suas mais fundamentais funções de socialização”.  
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Desta forma, o debate essencial na esfera educacional é, então, aquele que 

gira em torno de qual projeto cultural queremos que ela sirva e a ação educativa 

serve para propagar um modelo cultural. Para Sacristan: 

 

[...] pensamos a educação e a realizamos segundo a cultura, “interferimos” 
nela selecionando-a e reproduzindo-a como conteúdo de ensino, também a 
criamos através das práticas educativas. [...] A cultura é uma das 
ancoragens que nos situam no mundo, graças à qual este adquire um 
determinado sentido para nós. A maneira de entender como se faz essa 
ligação através da cultura é fundamental para a educação. As atitudes, as 
avaliações, as práticas educativas [...] dependem do significado e da 
apreciação que temos de uma série de categorias básicas, como as de 
“sujeito”, “sociedade”, “cultura valiosa”, por exemplo, e de como acreditamos 
que se conectam entre si (SACRISTAN, 2002, p. 21). (Aspas do autor). 

 

Vale salientar que cultura é a herança dos bens e atos sociais humanos 

transmitidos pelas gerações através da convivência e do ensino, diferindo-se de 

acordo com os povos, vivendo pela sua suficiência e aceitação natural. Ou seja, a 

cultura é uma criação humana e, ao serem aceitas, determinam valores e normas de 

comportamento automatizadas pelo grupo. Porém, a prática escolar está imbuída da 

cultura social, através dos usos, das tradições, das técnicas e das perspectivas 

dominantes em torno da realidade do currículo num determinado sistema educativo.  

A cultura e a educação estão interligadas e a escola como território educativo, 

deve estar sempre aberta aos debates democráticos de forma a assegurar à 

comunidade escolar o direito a voz e ao voto nos processos de discussão que dizem 

respeito às mudanças sociais e suas influências na escola e na educação.  

Assim, as diretrizes curriculares constantes nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1999), que orientam o ensino e a aprendizagem para o Ensino 

Médio, mostram que dentro das competências e habilidades da diretriz 

“contextualização sociocultural” encontram-se os descritores que tratam que 

devemos (1) considerar a linguagem e suas manifestações como fontes de 

legitimação de acordos e condutas sociais, e sua representação simbólica como 

uma forma de expressão de sentidos, emoções e experiências do ser humano na 

vida social; (2) compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 

significados, expressão, comunicação e informação; (3) respeitar e preservar as 

manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas 

esferas de socialização; (4) usufruir do patrimônio nacional e internacional, com as 
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suas diferentes visões de mundo; e construir categorias de diferenciação, 

apreciação e criação, etc. (BRASIL, 1999, p. 30).  

Em uma perspectiva de formação humana e integral, que permita o acesso à 

educação e o direito à aprendizagem, a organização do trabalho pedagógico 

escolar, no contexto da diversidade cultural, deve considerar a origem e as 

diferenças culturais das famílias dos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem de forma a perceber que as especificidades de gênero, raça, etnia, 

orientação sexual e religiosa, os valores e as histórias pessoais são fundamentais na 

construção do ser humano. A escola não pode desconhecer essas diferenças, pois o 

currículo está intimamente ligado às questões culturais e, desta forma, deve 

valorizar e respeitar as diferenças. 

Não cabe aqui explicitarmos qual cultura social o currículo deve seguir, se a 

dos alunos, que podem ser muitas e diferenciadas, ou a dos docentes, ou dos 

gestores, etc. O que defendemos é que, dentro da cultura estabelecida pela 

comunidade escolar, o currículo desenvolvido na escola estimule a convergência 

entre indivíduos e sistemas culturais, mesmo dentro das especificidades de cada 

um. Optamos por cultivar essa ideia tendo como base que não devemos doutrinar e 

impor a cultura que professamos, mas promover conhecimentos e respeito sobre a 

diversidade.  

Essa ideia de não impor uma cultura deve ser base também para a formação 

de professores, pois este profissional é que vai adentrar a sala de aula e 

desenvolver valores éticos e culturais. Tal ação eliminará o estranhamento e 

permitirá desenvolver a igualdade como eixo central promovendo conhecimento, 

atitudes e valores, além de verificar como as diferentes culturas entrecruzam-se e, 

assim, explorando as interdependências entre elas. 

Na perspectiva em questão, o currículo deve ser considerado como um 

produto cultural onde ocorre uma relação entre a educação, poder, a identidade 

social e a construção da subjetividade como forma institucionalizada para a 

constituição dos sujeitos com identidades individuais e sociais. A atenção às 

diferenças é um direito do ser humano, como o direito à educação, e o currículo 

deve observar que este direito vem impregnado de pleitos de democratização, de 

participação ativa na vida em sociedade e, por isso, de inclusão e de superação das 

desigualdades e injustiças.  
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Salientamos que os produtos culturais são conceituados como bens onde a 

cultura precisa ser reproduzida para que não se esgote. Neste sentido, Cortella 

(2011, p. 39) diz que “o bem de produção imprescindível para nossa existência é o 

conhecimento” que se constitui “em entendimento, averiguação e interpretação 

sobre a realidade” que nos guia como ferramenta central para nela intervir, sendo 

que a educação é o “veículo que o transporta para ser produzido e reproduzido”. 

Desta forma, a questão da diversidade cultural dos alunos precisa de ser observada 

e discutida no ambiente escolar para não cairmos em um relativismo cultural e 

privilegiarmos práticas que reforcem desigualdades, sejam elas econômicas, ou 

sociais ou culturais, colocando à margem os grupos que estejam em desvantagem 

social. 

Levando em consideração os PCNs (BRASIL, 1999, p. 41) eles mostram que 

dar “espaço para a verbalização da representação social e cultural é um enorme 

passo para a sistematização da identidade de grupos que sofrem processos de 

deslegitimação social”. Desta forma, o trabalho com a Literatura, em especial a 

Regionalista, ajuda no processo do educando em “aprender a conviver com as 

diferenças, reconhecê-las como legítimas e saber defendê-las em espaço público 

fará com que o aluno reconstrua a autoestima”. Assim, a literatura é um “exemplo 

simbólico verbalizado. Guimarães Rosa procurou no interior do estado de Minas 

Gerais a matéria-prima de sua obra: cenários, modos de pensar, sentir, agir, de ver 

o mundo, de falar sobre o mundo, uma bagagem brasileira que resgata a 

brasilidade”.  

Apontamos que, ao pensar na educação, nas escolas, nos currículos, no 

conhecimento a ser construído é preciso pensar na constituição dos sujeitos que 

fazem parte deste fazer pedagógico e qual é a função social e política das escolas, 

especificamente do currículo, nas sociedades atuais. Diante disto, ao retomarmos a 

questão central desta discussão compreendemos que a cultura educacional que 

permeia o currículo é de que a escola é o lugar de construção dos sentidos, dos 

saberes e que sua intencionalidade é proporcionar que cada ser humano 

compreenda o mundo e a si mesmo, sendo um sujeito participativo na sociedade em 

que vive. Neste caso, a escola precisa empreender ações e estratégias que (re) 

signifiquem a diversidade cultural de seus alunos, estabelecendo o cruzamento das 

diferentes culturas existentes no contexto escolar. 



104 
 

CAPÍTULO IV – CAMINHOS E TRAJETÓRIAS DO ENSINO DA LITERATURA 

REGIONALISTA NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO 

MÉDIO DE RORAIMA 

 

Nos capítulos anteriores tratamos sobre a formação continuada, sua relação 

com o currículo escolar e mostramos qual o órgão oficial em que a formação é 

realizada em Roraima. Posteriormente, explanamos sobre as diretrizes nacionais e 

estaduais, que orientam o currículo do Ensino Médio, além de conceituarmos 

Literatura, Cultura e Cultura Escolar. 

Neste capítulo, apresentamos uma retrospectiva do estudo realizado nos três 

capítulos anteriores, traçando, o que chamamos, por analogia, de uma “radiografia” 

das questões relacionadas com a Literatura Regional no Estado de Roraima. 

Organizamos o capítulo, nas seguintes seções: 3.1. A Literatura e a cultura 

regionalista em Roraima cujo propósito é mostrar como se formou essa cultura, 

fazendo uma breve apresentação sobre os autores roraimenses e alguns títulos de 

suas obras. Na sequência, 3.2. Caracterizamos qual é a Literatura trabalhada no 

Ensino Médio nesse estado, averiguando como os professores consideram os Livros 

Didáticos - LD do Ensino Médio utilizados em Roraima, bem como Planos de Curso - 

PC na área de Língua Portuguesa/Literatura, das Escolas Estaduais elencadas para 

esta pesquisa. Ainda nessa seção, considerarmos a visão dos alunos sobre o ensino 

de Literatura Regionalista, para que possamos analisar se a Literatura Regionalista 

é ou não abordada em sala de aula nas escolas estaduais do Ensino Médio 

roraimense.  

Concluímos o capítulo procurando entender como ocorre a formação 

continuada dos professores de Literatura no Estado. O estudo em questão tem a 

função de cumprir a dimensão metodológica de explicar “qual” (o quê) o tratamento 

que está sendo dado à Literatura Regionalista no currículo escolar e na formação de 

professores e que direcionam, tanto no sentido macro quanto micro do ensino, e que 

direcionam as escolhas pedagógicas dos professores. Os dados são apresentados 

no coletivo, sem a especificidade da escola e/ou município para idoneidade dos 

colaboradores.  
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4.1. LITERATURA E CULTURA REGIONALISTA EM RORAIMA 

 

No século XVI, devido a corrida ao “El Dourado” em busca de riqueza fácil, 

houve um trânsito considerável de portugueses a caça de peixes e tartarugas para 

abastecimento dos habitantes do rio Negro e das missões jesuíticas. Dessa forma 

que entre 1637 e 1639, na região do Rio Branco (hoje Roraima), ocorreram os 

primeiros contatos com as populações nativas locais. Os participantes da expedição 

procuravam realizar a captura de indígenas locais para vendê-los como escravos. 

Os portugueses criavam núcleos sob a responsabilidade de religiosos para formar 

as “fronteiras vivas”. Assim, a colonização portuguesa em Roraima foi sendo 

organizada e ocupada nas áreas dos rios Negro e Branco. 

Com a criação do Território Federal do Rio Branco em 1943, posteriormente 

denominado de Roraima (1962), houve a integração da Amazônia ao contexto 

nacional sob a bandeira do crescimento nacional. Nessa época, a economia da 

região centrava-se na criação de rebanhos bovinos e extração de pedras preciosas, 

como o diamante. Por isso, migrantes das mais variadas partes do país migraram 

para cá. Além disso, muitos projetos de assentamento foram implantados como 

estratégia de desenvolvimento e muitos foram incentivados a povoarem a região, 

principalmente os nordestinos.  

Consequentemente, a migração motivada pelo garimpo, ocasionou diversos 

conflitos com os indígenas, além da miscigenação. Outro aspecto da realidade 

destacado é a localização geográfica, isto é, o Estado faz fronteira com a República 

Federativa da Venezuela e República Cooperativista da Guiana e recebe grande 

influência na cultura dos migrantes, dos indígenas e dos caribenhos. Esta 

pluralidade cultural de pessoas oriundas dos países vizinhos e das diferentes 

regiões brasileiras fez de Roraima um  

 

[...] ambiente peculiar, com marcas de todas as culturas convenientes, fato 

que dificulta a definição de um perfil cultural da região e torna complexa a 

tarefa de compreender o que seja uma “identidade roraimense‟” que 

“confundem tais condições com a inexistência de uma cultura ou de uma 

identidade própria (OLIVEIRA et ali, 2009, p 4).  

 

Quando da criação do Território, em 1943, havia apenas as cidades de Boa 

Vista (capital) e Catrimani (hoje Caracaraí). A preocupação era que os moradores do 
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município de Boa Vista se sentissem brasileiros. Neste sentido, as ações estavam 

restritas às celebrações religiosas e cívicas que culminavam em desfiles e 

encenações no dia Sete de Setembro. O governo da época preocupava-se pela falta 

de uma memória oficial local que desse uma identidade nacional e permitisse um 

sentimento de brasilidade.  

Como o governador do território era sempre um coronel do exército, o 

principal discurso militar da época era a preservação e o reconhecimento do Brasil. 

Estes “rituais públicos” preenchiam a falta de uma historiografia oficial produzida 

especificamente para Roraima, cuja construção da história local só ocorreu na 

década de 1980. A identidade e a cultura indígena existentes na região não eram 

consideradas e esta empreitada nacionalizadora.  

A missão de defender a fronteira através da presença brasileira não obteve 

êxito, visto que, muitos habitantes da capital e dos arredores estavam mais próximos 

aos venezuelanos, por causa do garimpo, e aos ingleses, devido ao comércio 

realizado por migrantes estrangeiros. Havia mais familiaridade com estes dois 

países vizinhos, devido à localização geográfica, do que com o estado do 

Amazonas, consideravelmente mais longe. 

Posteriormente a este evento nacional, soma-se o Treze de Setembro como 

data a ser comemorada por ocasião da criação do Território Federal de Roraima. 

Nos dias 7 (sete) a 13 (treze) de Setembro passam a ser comemorados a “Semana 

da Pátria e do Território”, os únicos eventos culturais da região. O governo militar 

procurava estimular que os roraimenses se sentissem parte de uma data 

considerada importante para a memória nacional. Este evento cultural era orientado 

pela Secretaria da Educação do Território e as escolas deveriam participar 

ativamente do desfile com vistas a dar visibilidade à formação e consolidação da 

nação brasileira em que era enfatizado o patriotismo.   

Mais uma vez a cultura indígena local não era considerada, pois: 

 

[...] o evento era utilizado para realçar a memória dos heróis, dos grandes 
acontecimentos do passado, bem como da unidade nacional e da 
participação de Roraima na formação e na construção para com o resto do 
Brasil, tanto como região como povo. Sempre o discurso versava sobre a 
nobreza cívica e o futuro esplendoroso que aguardava a todos os 
roraimenses (SOUZA, 2012, p. 30). 
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Com efeito, esse futuro seria construído com base na memória de um 

passado nacional e não local. O modelo pedagógico das escolas de Boa Vista, na 

década de 1940, era de uma proposta com características inovadoras e marcado 

pela ligação com um ideal de construção da nacionalidade. A nacionalização do 

ensino era monitorada pelo Estado. Como mecanismo de controle e tendências 

exógenas que estavam de acordo com as diretrizes nacionais da educação brasileira 

da época, Roraima também acompanhou estas tendências educacionais. 

Salientamos que Roraima, pela sua condição de território federal, tem tardiamente 

definido sua identidade, visto que só se tornou Estado em 05 de outubro de 1988. 

Já na década de 1980, Roraima passa por profundas transformações com a 

chegada de pessoas das mais variadas partes do país. Para Oliveira, Wankler e 

Souza (2009) essa confluência de culturas e línguas chamou a atenção de um grupo 

de artistas como músicos, poetas que começaram a discutir a identidade roraimense 

através da arte. O Estado não possuía um perfil cultural ficando a dúvida se era 

indígena, nordestino ou outro.  

Diante deste contexto, surgiu um movimento cultural denominado 

“Roraimeira”. De acordo Oliveira, Wankler e Souza (2009), este movimento “[...] 

buscou discutir o problema da identidade cultural roraimense através da produção 

de uma arte referenciada pelos elementos da vida e da paisagem local”. Para Eliakin 

Rufino, um dos líderes do movimento, o Roraimeira “foi uma espécie de Modernismo 

tardio, com influência Tropicalista” (OLIVEIRA et ali, 2009, p...). O movimento contou 

com artistas que até hoje são referência na cultura local, tais como Zeca Preto, 

Neuber Uchoa e Eliakin Rufino que trabalham em seus textos, sejam eles musicados 

ou não, a questão regionalista.  

Após este “boom” artístico promovido pelos componentes do Movimento 

Roraimeira outros eventos culturais surgiram. Atualmente, existem os movimentos 

culturais literários promovidos por grupos como o do “Coletivo Arte Literatura 

Caimbé”, que promove saraus como o “Lona Poética”. Este grupo procura integrar e 

divulgar os trabalhos produzidos no Estado e proporcionar que seus participantes 

negociem seus produtos literários. Já o movimento “Máfia do Verso” funciona como 

uma cooperativa de poetas unidos em prol de criar um processo que subsidie a 

publicação de seus livros. Há também as Feiras de Livros do Serviço Social do 

Comércio - SESC que destina um espaço para lançamento de livros de autores 

locais, ajudando a incentivar, buscar novos talentos e divulgar a produção literária 
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em Roraima. O Projeto “Yamix”, desenvolvido pela UERR/Campus Pacaraima, visa 

a promover e divulgar a arte do e no meio universitário do Estado de Roraima. Estes 

projetos divulgam a arte possibilitando que escritores e músicos, sejam eles de 

renome no Estado ou iniciantes, mostrem seus trabalhos.  

Não há em Roraima um estudo que tenha realizado uma relação sobre os 

escritores roraimenses. No quadro a seguir mostramos alguns desses escritores e 

suas obras, sem a identificação do gênero ao qual pertencem e se são ou não 

regionalistas. A relação traz os nomes de alguns escritores que produzem suas 

obras em Roraima e algumas de suas obras. Alguns destes autores são 

roraimenses e outros são dos demais estados da Federação ou de países vizinhos. 

Não temos ainda um estudo sobre a naturalidade e/ou nacionalidade e nem o tempo 

em que residem em Roraima. Em conversa informal, nas anotações do diário de 

bordo, pudemos identificar alguns autores como o Cristino Wapixana, indígena 

roraimense, Edgar Borges que é venezuelano e residente no Estado desde a 

infância, Alexia Link, paraense e residente aproximadamente quinze anos. Mas a 

premissa é que todos residem e produzem suas obras no Estado. 

A relação obedece a ordem alfabética e foi a compilação de dados 

encontrados em diversos livros. É trabalho de pesquisa coletiva para compilação das 

informações que estão dispersas e por isso é uma relação inicial que tem o objetivo 

de serem constantemente complementada. Alguns desses autores já são 

conhecidos, enquanto outros têm alguns textos publicados esporadicamente. 

 

Figura 05. Relação de escritores que produzem suas obras em Roraima 
 

Nº Autores Obras 

1 Adilson Dantas Domingo Legal 

2 Alcides Lima 

 

Cunhã-Pucá; 

Demarcação ... 

Retalhos 

Idades do bicho-homem; 

Desafio no céu; 

O homem, o Direito e a Fala; 

Poesia 

3 Aldenor Pimentel Kitiana para sempre; 

Poema de sacanagem 

4 Alexandre Magno Coragem; 

Cristo amado; 

Agora; 

Resposta simples; 

Quando? 
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Muito obrigado 

5 Allen Wylder Mundo cão; 

Amor transcendental; 

Apenas um sonho; 

O que é amar para homem; 

O que é amar para mulher; 

6 Alexia Linke Tanholomango 

A Flor do Tepui 

O Arco Íris Coloriu 

7 Allynny Farias Tenhamos Paz 

8 Alzenir Melo Conselhos práticos e não tão úteis assim; 

Texto erudito – tudo o que eu tinha para não ... 

10 Alzira Aymoré Onde vivem meus mortos 

11 Aroldo Pinheiro 

 

Comproventos e morgados; 

Inveja; 

Pá, queda! 

Luta inglória; 

Criança diz cada uma 

12 Aroma_de mulher  (pseudônimo) Abençoas-me; 

Amando aos pedaços 

13 Aureomar Mesquita A ascensão de Ritler 

14 Bruno Gamatz Cristel; 

A dedada salvadora 

15 Cecé A palavra que vem do céu 

16 Charles Wellington Para toda a minha vida 

17 Cintia Brito dos Santps Menina-flor-de-maria 

18 Cristino Wapixana A onça e o Fogo 

Boca da Noite 

Sapatos Trocados 

19 Dagmar Ramalho Ovo esquerdo; 

Águas 

Tia Elvira 

20 Daniele Albuquerque De mãe para mãe 

21 Danilo Sá O jogo de víspora; 

O bom Miguel 

Lembranças 

22 Devair Fiorotti Cota 

A Whitman e Iessinin 

23 Diana Saraiva Aprendi; 

Na solidão 

24 Dilma Cruz 

 

Lembranças 

Para você 

25 Dora Maciel Contexto; 

Rio Branco, rio amado 

26 Edgar Borges Microcontos 

Queda 

Sob o sol 

Off 

27 Edilane Marttins Desabafo; 

Carta Aberta; 

Despedida; 

Minha vida, razão do meu viver, meu amor. 
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28 Edson Damian Paz para todos 

29 Eliakin Rufino Livros: 

Pássaros Ariscos 

Poemas 

Escola de Poesia 

Brincadeira 

Poeta de água doce 

Cavalo Selvagem 

30 Eliana Rocha Malacas, a cabra da peste 

O circo e Severina 

31 Eli Macuxi Traição 

Eu consigo 

Medo 

32 Elói Martins Senhoras Roraimado, roraimando 

33 Epaminondas D‟Alexandria Mulher; 

Huno às crianças do dedo verde 

34 Espiridião Francisco A Pantomina; 

A Micose 

35 Fátima Lopes Um pouco de mim 

36 France Telles Fotografia, meu universo 

37 Francisco Espiridião Relógio ... Para que relógio? 

38 Francisco Saraiva Contemplo 

Trajetória de brilho, audácia e pertinácia 

39 Geraldo França Reminiscências 

40 Geraldo Miranda Pensamentos puros 

41 Gil Rocha O lixo nosso de cada dia 

O principio da morte dos princípios 

42 Girleade de Sousa Oliveira O dia a dia do professor – estudante; 

Pais separados, filhos desmotivados 

43 Hênua Patrícia Lima Andrade Procura 

44 Janice Bessa Leitão  A responsabilidade da Justiça Eleitoral 

45 Jô Nascimento Travessia 

A idade da razão; 

Retalhos da vida 

46 Jonas Silva da Fonseca Caminhada 

Quiçá 

47 José Henrique Ferreira Leite O bolo pra lá de filosófico; 

Acróstico ontológico 

Meninos de rua; 

O lavrado pede socorro; 

Uma viagem para nunca esquecer 

48 Juracy França Lopes Mãe D‟água (história de Keline) 

49 Jurema Villanova Martins Mil coisas, mil histórias; 

Tempo 

50 Kátia Gardênia Feitiço de jacaré; 

Mulher negra, mulher de raça 

51 Luciene Monte Acróstico 

52 Malu Campos Recordações; 

O juiz fiu-fiu 

53 Marcelo Perez Ainda se estivesse faltando pedaços 

54 Maria das Graças Lima Andrade A vontade 
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55 Maria de Fátima Lopes Sonhos; 

Beija-me; 

Meu avô 

56 Marvin França Brito Não adianta aparência 

57 Nélvio Paulo Dutra Santos A verdadeira historia do elefante e da formiga 

58 Neuber Uchoa Discaia 

Sam play 

Cruviana 

Casinha de abelha , entre outros 

59 Nené Macaggi A mulher do garimpo 

60 Nicolas Freitag Nervosol, A Solução 

61 Nicolle Sousa Dias Arco-iris 

62 Odir Lucas Teste – você sabe?; 

Cuidado 

63 Olendina Bonet de Queiroz Sintomas de amor 

64 Orib Ziedson De Boiaçu a Xixuaú 

65 Otaniel Mendes de Souza 

 

Mãe; 

Poesia 

Consciência negra; 

Ombro amigo 

66 Ramayana Braga A morte de minha amiga 

67 Rita de Cássia Costa Pensamentos sem compromisso 

68 Robério Araujo Sim. Somos diferentes; 

Só no Brasil: pobre índio I e II 

69 Roberta de Souza Cruz O telefonema; 

A estrela e o seu pilar; 

Boa Vista por chuvas de palavras; 

Sentimento amarelo 

70 Roberto Mibielli Livro: Partilha 

71 Rodrigo Leonardo C. de Oliveira Pelos caminhos do Rio Branco 

72 Ronaldo Moura Monte Negro; 

Roraima num sonho; 

Sou Mucajaí, caboco macuxi; 

Saudades e Lembranças 

73 Rosangela Maria Bezerra da Costa Amor tem prazo de validade? 

74 Rosilene A. Costa Roraima e o exercício da cidadania 

75 Rubem Leite O encantador de serpentes 

76 Samir Hatef Naufal Reflexões 

77 Sara Silva Não aconteceu comigo 

78 Sebastião Andrade Renasci 

79 Selma Mulinari Estórias de Elisa; 

Medo de assombração 

80 Sérgio Murillo Dentre as flores; 

Lágrima órfã 

Te darei o céu e o mar; 

Amor adormecido 

81 Tatiana Torquato Lima Imensidão do mar; 

Abismo; 

Domador 

82 Tércio Neto Enlouquecimento global 

83 Terêncio Lima Bixesto; 
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Lacônico 

84 Toynha Mathyas Minhas histórias viram contos 

85 Valdiná Franco Extinção 

Dúvida 

86 Vanessa de Paiva Campos Adolescência  

87 Vera Lúcia Barreto de Magalhães Mulher de 40; 

Meus momentos com você 

André – o bombeiro 

88 Wilson Barros Realidade; 

Adolescência  

Pensar em ti 

89 Zanny Adairalba Coleção Bota para ler com 16 folhetins de cordel:  

1. Maria Varre Mundo; 
2. Casa Pequena; 
3. Garimpo de Fronteira: o encontro de Canaimé 

com Dona Ritinha; 
4. Raimundinho, seu Raimundo: e as descobertas 

de um novo mundo; 
5. Ôh peste, essa Conceição; 
6. Chegança: o cordel do bem-querer 
7. Caimbé de Natal: o auto de Macunaima; 
8. Nenê Macaggi: uma história para ser lembrada; 
9. Chiquinho Santos ... 
10. Boa Vista: a cidade que nasceu de uma 

paixão; 
11. Eclipse: a origem de Macunaima 
12. Santana: o cantador; 
13. Coletivo Caimbé: uma caminhada nos passos 

da literatura; 
14. Calango: o almoço da cerca;  
15. Banda Iekuana: um movimento Espinha de 

Peixe 
16. Zé Galinho: e a eleição de seu Raposo 

90 Zeca Preto Ser índio e só; 

Wapixana 

América boi bumbá 

Makunaimando, etc 

91 Zequinha Neto Para o Zé – é assim que se faz comunicação 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Não obstante, inexiste um estudo sistemático sobre os autores regionais para 

determinar se são ou não regionalistas. Consideramos regionais os escritores que 

produzem seus textos em Roraima e regionalistas os que escrevem sobre a cultura 

local, identificando questões essencialmente do contexto regionalista.  

Em conversa informal com alguns escritores roraimenses, percebemos que 

há uma preocupação em não “rotular” o trabalho em regional ou regionalista, de 

forma a permitir o livre trânsito entre as diversas tendências literárias. Esta 

preocupação encontra eco em Fischer (2010, p. 132) ao afirmar que o termo 

“regionalismo” é tão nefasto que não deveria ser utilizado, dando lugar às “narrativas 
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de tema rural”, oposta e complementar à “narrativa de tema urbano” pela carga 

semântica que ele carrega. Essa carga semântica faz com que o autor que se 

identifica como regionalista carregue uma “áurea” negativa, pois esta tendência 

literária ainda é considerada como subliteratura. 

Nesse sentido, os autores locais acreditam que não serem “rotulados” em um 

estilo literário específico, permite que eles possam ir de um estilo para outro, por 

exemplo, do tipo autoajuda para o ficcional ou romântico. Um exemplo é o autor 

Eliakin Rufino que escreve haicai14, poemas musicados com diferentes temáticas e o 

“Cavalo Selvagem” poema regionalista e que fala sobre Roraima. 

Em um cenário onde a mundialização está em voga, caracterizar-se como um 

autor que escreve sobre uma característica específica não traz muitos leitores e a 

“ordem” editorial atual é escrever de forma que muitos se identifiquem com seus 

textos. Em contrapartida, Fischer (2010, p. 203) lembra que se houver algum “[...] 

proveito no debate sobre o regional, certamente estaremos entendendo melhor a 

dinâmica da cultura em nosso país a partir de nosso lugar, seja eles a cidade, a 

região ou o estado”. Considera o autor que existe uma vantagem adicional ao se 

observar e estudar o problema do regionalismo, da maneira mais precisa e mais 

profunda possível, pois “[...] vai ajudar a evitar a macdonaldização do mundo” 

(FISCHER, 2010, p. 203). 

Alguns trabalhos estão sendo realizados em âmbito acadêmico, como 

trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, o “A indômita palavra Eliakiana”, de 

Aguinaldo Teixeira Carvalho (2012) que estudou o professor, músico e escritor 

Eliakin Rufino; o de Ednalva da Silva Dias, com o trabalho “Desvendando a literatura 

de Alexia Linke: uma sondagem analítica de seis contos à luz dos elementos 

estruturais e morfológicos da narrativa” (DIAS, 2012) e de Silvana Menezes da Silva, 

com “Movimento Roraimeira: as poesias musicadas e suas contribuições no 

processo de formação de identificações culturais do discente roraimense” (SILVA, 

2012), todos estudantes da Universidade Estadual de Roraima, e realizados em 

2012, sob nossa orientação.  

Ainda na produção acadêmica, há a nossa dissertação de mestrado 

defendida na UFRR, quando pesquisamos as histórias de vida contadas por 

indígenas, denominada “Análise da personificação e dos elementos ambientais 

                                                             
14 HAICAI: poema conciso formado de três versos, no total de 17 sílabas, sendo que o 1º verso tem 5 sílabas; o 

2º tem 7 sílabas e o 3º tem 5 sílabas, sem necessidade de rima ou título. 
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presentes nas narrativas orais da Comunidade Indígena Nova Esperança – RR“ 

(SPOTTI, 2011) e, a dissertação de Silvia Marques de Almada, com “A questão do 

regionalismo em a Mulher do Garimpo, de Nené Macaggi” (ALMADA, 2015), em que 

estuda o regionalismo na obra desta escritora que é um marco cultural para o 

Estado. 

Além destes trabalhos, e de outros ainda não concluídos ou não catalogados, 

há grupos de pesquisa da UFRR em que as questões culturais de Roraima, na área 

de Língua e Literatura estão sendo estudados com produção de muitas 

dissertações. Na Figura 6, a seguir, mostramos um quadro em que estes grupos 

estão divididos (UFRR, 2016). 

 

Figura 6: Demonstrativo dos grupos de pesquisa na área de Língua e Literatura da 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

 

CNPq = Linhas de Pesquisa Desenvolvidas na UFRR Cadastradas no CNPq em 06/03/2015 

Cód. 
15

 

Linha de Pesquisa Grupo Líder Área 

Predominan

te 

123 Estudos Culturais na 

Amazônia 

Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Patrimônio, Arte e Cultura na 

Amazônia (GPAC) 

Leila 

Adriana 

Baptaglin 

Ciências 

Humanas 

168 História, narrativa e 

cultura 

Grupo de estudos Literários 

Comparados, Cultura e Ensino 

da Literatura 

Roberto 

Mibielli 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

199 Literatura(s), Cultura(s) 

e Identidade(s) 

Estudos de Literaturas e 

Identidades 

Cátia 

Monteiro 

Wankler 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

200 Literatura(s), Paisagem, 

Subjetividade(s) e 

Identidade(s) 

Estudos de Literaturas e 

Identidades 

Cátia 

Monteiro 

Wankler 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

201 Literatura, memória e 

cultura 

Formação de professores, 

práticas pedagógicas e 

epistemologias do professor do 

campo 

Sérgio Luiz 

Lopes 

Ciências 

Humanas 

202 Literatura Comparada: 

Relações Literatura e 

História 

Permanência e atualização das 

fontes textuais ameríndias nas 

literaturas americanas – o caso 

Fábio 

Almeida de 

Carvalho 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

203 Literatura Comparada e 

Análise Literária 

Grupo de Estudos Literários 

Comparados, Cultura e Ensino 

de Literatura 

Roberto 

Mibielli 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

204 Literatura e Cultura 

Regional 

Permanência e atualização das 

fontes textuais ameríndias nas 

Fábio 

Almeida de 

Linguística, 

Letras e 

                                                             
15 Estes códigos estão relacionados com a linha em que aparecem na relação oficial da UFRR, Disponível em 

<http:// www.ufrr.br> Acesso em 10/05/2016. 

http://www.ufrr.br/


115 
 

literaturas americanas – o caso Carvalho Artes 

205 Literatura e etnicidade Permanência e atualização das 

fontes textuais ameríndias nas 

literaturas americanas – o caso 

Fábio 

Almeida de 

Carvalho 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

206 Literaturas do Caribe e 

Imaginário 

Grupo de Estudos Literários 

Comparados, Cultura e Ensino 

de Literatura 

Roberto 

Mibielli 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

207 Literaturas Lusófonas, 

Literaturas da Amazônia 

e Identidade 

Estudos de Literaturas e 

Identidades 

Catia 

Monteiro 

Wankler 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

249 Pesquisa em Ensino de 

Literatura   

Grupo de Estudos Literários 

Comparados, Cultura e Ensino 

de Literatura 

Roberto 

Mibielli 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

Fonte: www.ufrr.br, 2016 

 

Salientamos que a UFRR está incluindo autores locais em suas provas de 

vestibular, tais como Nené Macaggi, Milton Hatoum, Devair Fiorotti, Eli Macuxi, 

Neuber Uchôa, Zeca Preto, Eliakin Rufino e Roberto Mibielli, presentes nas provas 

de 2015.  

Para Wankler (2016) “[...] a literatura regional é, hoje, questionada por muitos 

estudiosos da área. Na literatura específica de Roraima isso não é diferente tendo 

em vista que um povo não vive sem sua cultural local e que a literatura é uma forte 

influência identitária”. Por isso, o grupo de pesquisa está realizando um 

levantamento da produção literária roraimense, com a finalidade de diagnosticar “o 

que existe de publicações literárias e o que há de estudos sobre o assunto em nível 

local”. As conclusões que o grupo de pesquisa da UFRR chegou é o de que mesmo 

havendo um número relativamente baixo de obras publicadas, a produção literária é 

expressiva, o que ocasionou estudos sobre o tema. Este levantamento contribui ao 

possibilitar um trabalho com os professores que lecionam a literatura nas escolas de 

Ensino Médio.  

Partindo do pressuposto que ensinar é uma atividade planejada, cuja 

interação professor e aluno são mediados pela intencionalidade, diagnosticamos a 

necessidade de uma atitude mais proativa na postura do aluno e do professor. 

Nesse sentido, o professor deve ser o mediador entre o aluno e o conhecimento 

através de uma relação dialógica, possibilitando a interatividade no processo de 

ensino e aprendizagem. Para isto, traçamos, a seguir, como está o ensino da 

Literatura Regionalista nos currículos das escolas estaduais do Ensino Médio em 

Roraima. 

 

http://www.ufrr.br/
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4.2. O ENSINO DA LITERATURA NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS ESTADUAIS 

DO ENSINO MÉDIO RORAIMENSE 

 

4.2.1. A Prática Docente 

 

Com a concretização de um Estado democrático, a inserção de novas 

tecnologias e as mudanças na produção de serviços, bens e conhecimentos, o 

Ensino Médio no Brasil está sofrendo alterações tanto na sua formatação, quanto na 

sua finalidade visando a melhoria da qualidade do ensino. Esta mudança exige que 

a escola também mude e possibilite aos alunos integrarem-se à sociedade. Neste 

sentido, o perfil do currículo desenvolvido por estas escolas deve estar apoiado em 

competências básicas para a inserção do educando na vida social. Mesmo com 

todos os estudos e discussões sobre o tema, o que vem a ser o currículo 

propriamente dito suscita muitas interpretações entre os estudiosos e, 

principalmente, entre os professores. Professores estes que estão no cerne do ofício 

e que têm opiniões diversas.  

Nesta pesquisa, encontramos professores que, ao serem questionados sobre 

o que entendem por currículo, preferem não emitir uma opinião, como P 0316, P 01, 

entre outros. É possível inferir que esta omissão indica que tais professores receiam 

em emitir um conceito errôneo, demonstrando o desconhecimento do assunto. Há, 

também, os que tratam o currículo apenas como uma listagem de conteúdo, 

entregue pela coordenação pedagógica, a ser desenvolvido em sala de aula (P 12), 

conforme como afirma P 08 ao conceituar o currículo  

 

[...] como um conjunto de conteúdo sistematizado que deve ser organizado, 
já vem organizado para nós, e que deve ser trabalhado. Então já é um 
conteúdo pronto, um conjunto de conteúdos que a gente deve alcançar, 
trabalhados até o final, isso em cada disciplina (P08).  

 

Ainda de acordo com a pesquisa, estes professores consideram o currículo 

como “matriz curricular” que lista o que deve ser trabalhado em sala e voltado para 

uma área específica. Para o professor P 19, o currículo é “o conteúdo em si, tudo o 

que nós temos que trabalhar dentro, das normativas com os alunos. Tudo o que nós 

temos, de acordo com cada série, passar aos alunos”. Essa opinião de que o 

                                                             
16 P 01, P 02 significa professor 01, professor 02, sucessivamente, que participaram da pesquisa. 
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currículo é considerado como “algo a ser ministrado em sala” encontra eco na 

maioria dos entrevistados que o tratam como “os subsídios utilizados como base 

curricular da educação que são conhecidos como parâmetros para base dos 

conteúdos. Conjunto de dados biográficos” (P. 11).  

Para o P 17, currículo é “tudo que o indivíduo necessita estudar em cada 

período letivo. São os assuntos/conteúdos necessários à formação do educando, 

bem como sua estruturação”. Essa dificuldade de definição do que seja currículo 

geram respostas não muito claras como as de P 06 que diz ser “conjunto de ações 

pedagógicas e a matriz curricular que é a lista de disciplinas e conteúdos do 

currículo” e as de P 09 ao tratar como “conceitos pertinentes à área de 

conhecimento e a formação do aluno”.  

Estas respostas demonstram a ideia arcaica de currículo considerado como 

uma listagem em que constam os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. 

Essa discrepância nos conceitos encontra consonância nas expressões empregadas 

pela LDB 9394/96 como “componentes curriculares” se referem a disciplinas, como 

tratamos no capítulo 2 ao discutirmos as diretrizes nacionais. Diante do exposto, 

podemos deduzir que não existe um discernimento das inferências subjacentes no 

processo de ensino e da aprendizagem na educação. Em contrapartida, há os que 

têm um conceito mais apurado e abrangente do currículo, como o professor P 04 

que afirma ser “tudo aquilo que está relacionado com o desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno”, na mesma linha de pensamento P 20 o define currículo 

como algo que:  

 

[...] vai desde, não só o que precisa trabalhar em sala de aula, mas todos os 
assuntos que são pertinentes também à educação. O currículo vai desde a 
forma como os alunos se comportam aqui no pátio, a forma de se vestir. É 
uma coisa muito ampla. Não está simplesmente limitada aquela 
organização que todo mundo precisa estar cumprindo. Então acho que tem 
de ser bem aberto, bem flexível para poder dar conta de tudo (P20). 

 

Desta forma, percebemos que os professores possuem conceitos diversos 

sobre o que realmente vem a ser o currículo trabalhado no âmbito escolar. Por ser o 

currículo uma construção cultural, a qualidade da educação e do ensino está 

relacionada com o tipo de cultura que nela se desenvolve e que “ganha significado 

educativo através das práticas e dos códigos que a traduzem em processos de 

aprendizagem para os alunos” (SACRISTAN, 2000, p.10). 
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Esta diversidade na concepção de currículo está presente também quando 

perguntamos aos professores se eles conhecem a proposta de trabalho com a 

Literatura Regionalista contida no Referencial Curricular da Rede Pública Estadual 

para o Ensino Médio de Roraima - RECURPEM (questão 02 entrevista). Dos 

professores que responderam 04 (20%) disseram que conhecem o referencial 

estadual, 12 (60%) desconhecem, 03 (15%) falaram que conhecem um pouco e 01 

(5%) alegam desconhecerem o referido documento. 

 

Gráfico 01. Professores conhecem a proposta de trabalho com a Literatura Regionalista do 

Referencial Curricular da Rede Pública Estadual -- RECURPEM: 

20%

15%

5%

60%

Conhecem Desconhecem Conhecem Pouco Não Responderam

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Podemos inferir que o percentual de professor que não respondeu a questão 

deve-se à falta de conhecimento sobre o tema. Observamos, durante a aplicação 

dos questionários, que alguns professores deixavam questões sem respostas 

alegando que “no momento não tenho uma resposta pronta”, mesmo sendo 

orientados a escreverem o que pensavam sobre o assunto. Ressaltamos que o 

RECURPEM é um documento oficial que foi concluído em 2012 e elaborado com a 

participação de profissionais da educação que ainda estão atuando nas escolas. 

Não obstante, os professores que elaboraram os programas acabam com 

concepções menos sensíveis à complexidade do fato literário com o pressuposto de 

que a literatura é apenas um dos inúmeros tipos de discurso.  

Assim, de certa forma, 80% dos professores não consideram importante ter 

conhecimento de um documento redigido com a participação de seus pares e que 

está disponível nas escolas. Este indicativo é confirmado por P19 ao afirmar que 
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“tivemos a oportunidade de há uns anos atrás sentar, em nível de estado, para saber 

o que eles queriam e elaborar um currículo unificado”. O professor complementa que 

este documento não é utilizado porque:  

 

[...] percebemos que dentro da própria escola não trabalhamos igual. Então 
às vezes um começa por uma situação, outro começa por outra. Só que nós 
temos todo início de ano sentar por área e montar o plano anual. Só que, na 
verdade, ele não é seguido da maneira como é montado, porque às vezes o 
aluno troca de período e ocorre que um professor já trabalhou isso ou o 
professor ainda não trabalhou (P 19). 

  

Observa-se que, de acordo com esse colaborador, o RECURPEM não está 

sendo discutido e nem trabalhado dentro da escola, mesmo que na escola tenha um 

profissional que conheça o documento e tenha participado de sua elaboração. 

Salientamos a necessidade de o profissional conhecer os documentos que orientam 

o ensino e a aprendizagem, e que servem como base para o processo educativo. Se 

houvesse a discussão sobre este documento dentro das escolas os professores 

perceberiam que ele é uma diretriz para o processo de ensino e para a 

aprendizagem, e não é algo rígido, inflexível. Durante as entrevistas percebemos 

que muitos professores referem-se aos documentos que orientam o ensino e a 

aprendizagem como “algo a mais” a ser estudado e discutido na escola e não como 

documentos que estão integrados e interligados.  

Como parte de análise dessa pesquisa, foi constatado que em épocas 

anteriores o ensino da Literatura era descontextualizado, compartimentalizado e com 

base no acúmulo de informações, isto é, era apenas um apêndice da língua 

portuguesa, trabalhado de forma “engessada” dentro de escolas literárias fixas. Os 

estudos literários seguiam o caminho em que o trabalho se limitava à história da 

Literatura com foco na compreensão do texto e nem sempre correspondendo ao 

texto considerado como exemplo. Em muitos casos o professor de língua 

portuguesa separava a língua da literatura e se limitava apenas a traçar tendências 

e escolas literárias em um trabalho baseado em esquemas e desconectado da 

análise e da interpretação crítica.  

Para saber se o ensino da Literatura permanece neste mesmo patamar, 

durante nossa pesquisa sobre o ensino de Literatura perguntamos se o professor 

relaciona a escola literária trabalhada com os autores contemporâneos (questão 6). 
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Em relação aos autores contemporâneos 15 (75%) dos professores disseram que 

sempre, 04 (20%) às vezes e, 01 (5%) disse que nunca relaciona.  

 

Gráfico 02: O professor relaciona a escola literária estudada com os autores 
contemporâneos: 

75%

20%

5%

Sempre Às vezes Nunca

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Os resultados mostram que os professores estão atentos e que procuram 

relacionar as escolas literárias estudadas com os autores contemporâneos. Esta 

ação de relacionar permite ao aluno perceber as possibilidades em escrever 

utilizando características de diversas escolas, sem ficarem presos a um único estilo 

literário. Isto porque é necessário ensinar mais a partir dos textos literários, 

compreendendo-os, falando e escrevendo de forma a perceberem suas 

subjetividades e aprenderem a usar a língua nos seus diferentes matizes e não 

apenas usando-a como instrumento de comunicação. 

Para os PCNs: 

 

[...] a função e a época de um texto teatral impõem uma organização 
diferente daquela utilizada em um poema, apesar de haver entre eles uma 
série de elementos comuns como, por exemplo, ambos serem escritos. Os 
poemas escritos em diferentes épocas apresentam especificidades próprias. 
Comparar os recursos expressivos intrínsecos a cada manifestação da 
linguagem e as razões das escolhas, sempre que isso for possível, permite 
aos alunos saber diferenciá-los e inter-relacioná-los (BRASIL, 1999, Vol. 2, 
p. 18).  

 

Um estudo sobre as escolas literárias que há relação com a 

contemporaneidade, mostra que o ensino da Literatura está saindo do 
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engessamento para um ensino em que a interação entre o passado e a atualidade 

está presente. O trabalho realizado com os alunos sobre as escolas literárias, os 

tempos históricos é importante, mas é preciso fazer uso de atividades que estimulem 

os jovens a desenvolver seu senso crítico analítico.  

Pensar no ensino da Literatura e suas modalidades práticas pressupõe a 

definição da finalidade deste ensino. Ou seja, precisamos definir se queremos a 

transmissão do conhecimento ou a formação de um sujeito leitor sensível, autônomo 

e que seja capaz de argumentar e criticar com responsabilidade. 

Sobre a questão se o professor explora a Literatura Regionalista de acordo 

com as características literárias em estudo (questão 7), 03 (15%) dos professores 

disseram que sempre, 11 (55%) às vezes e, 06 (30%) disse que nunca explora. 

 

Gráfico 03: O professor explora a Literatura Regionalista de acordo com as 

características literárias em estudo: 

15%

55%

30%

Sempre Às vezes Nunca

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

O gráfico 3 nos mostra que o professor às vezes ou nunca relaciona a 

Literatura Regionalista com as características literárias em estudo. O “às vezes”, na 

realidade, soma-se ao “nunca” fazer esta relação. Ao não fazer esta relação o 

professor deixa de mostrar ao aluno que o bom texto não é somente o cânone 

nacional ou internacional. Avaliamos que o principal problema encontrado no ensino 

da Literatura é a forma como ele é apresentado no contexto de sala de aula.  

Os cursos de formação continuada dos professores devem primar pela busca 

de novas abordagens e metodologias para que o ensino da literatura seja uma 

construção contínua em que o passado e o presente “conversem” e que o cânone, o 

contemporâneo e o regional estejam em harmonia. Um trabalho em sala de aula que 
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prime pelas questões regionais, possibilita a discussão sobre preconceito linguístico 

e cultura, a valorização de sua cultura e o respeito às diferenças das multiculturas 

existente na escola e na sociedade. Nesse sentido, os PCNs sustentam que: 

  

[...] o trabalho do professor centra-se no objetivo de desenvolvimento e 
sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno, incentivando a 
verbalização da mesma e o domínio de outras utilizadas em diferentes 
esferas sociais. Os conteúdos tradicionais de ensino da língua, ou seja, 
nomenclatura gramatical e história da literatura são deslocados para um 
segundo plano. O estuda da gramática passa a ser uma estratégia para 
compreensão/interpretação/produção de textos e a literatura integra-se à 
área da leitura (BRASIL, 1999, p. 38). 

 

Com a pluralidade cultural brasileira o ensino da Literatura no Ensino Médio 

deve contribuir na formação da cidadania do aluno, pois é através dela que ele tem 

acesso à linguagem como instrumento para comunicação. Neste sentido, a 

experiência estética do aluno contribui para sua experiência social. É através do 

trabalho literário em sala de aula e da leitura como forma autônoma de aquisição do 

conhecimento, que ele desenvolverá sua criticidade. O ensino da Língua Portuguesa 

tem a função de interagir com outras áreas do conhecimento e o professor deve 

trabalhar, também, com textos literários. Nesse sentido, Back (1987) argumenta que 

quando o aluno compreende e dá significado aos textos literários, há uma grande 

contribuição na sua formação pessoal, profissional e social. Back entende que: 

 

O ensino da literatura no ensino médio está bem perto das competências 
argumentativa, reflexiva, interpretativa, dentre outras que os alunos podem 
desenvolver. No entanto, a literatura não é um mero objeto utilizável para 
atender deficiências de outras áreas como da gramática por exemplo. A 
literatura existe dentro de sua essência artística e por este motivo deve ser 
ministrada (BACK, 1997, p. 59). 

 

Entretanto, para o professor trabalhar com a Literatura Regionalista precisa 

conhecer. Assim, ao perguntarmos o que o professor entende por Literatura 

Regionalista, (questão 03), 14 (70%) professores dizem que ela “retrata a realidade 

da região, que aborda temas pertinentes à maneira de viver, de determinada 

população”. Para 03 (15%) a Literatura Regionalista “valoriza e aplica os valores 

regionais bem como seus autores aproximando o aluno a sua cultura local”. Para o 

entrevistado P07 a LR “mostra as peculiaridades locais, expressando traços do 

momento histórico e da realidade social, trabalhando o regionalismo urbano e rural” 



123 
 

e segundo o P17 são “as manifestações artísticas e culturais representativas do 

local ou da região onde se vive. O que caracteriza esse povo”.  

Outros entrevistados abstiveram-se em responder à questão, isto é 6 (30%). 

Não ficou claro se não souberam responder ou se foi receio em não conceituar 

adequadamente o que é a Literatura Regionalista. Em nossa análise, afirmamos que 

se o professor não tem conhecimento e não domina o assunto a ser trabalhado, não 

conseguirá desenvolvê-lo adequadamente e não incentivará os alunos a 

desenvolverem o gosto por esta especificidade da literatura. Argumentamos que o 

estudo da Literatura Regionalista em sala de aula dá-se em virtude de suas 

contribuições para promoção e valorização cultural do estado de Roraima, como as 

obras de exaltação à paisagem natural, da cultura indígena, das tradições, dos 

costumes locais e os aspectos sociais da região, da aceitação da população em ver-

se como indígena, nordestino, sulista, etc. Isso porque estamos em um País 

multicultural e em um estado também multicultural, formado por pessoas oriundas de 

vários estados da federação e/ou de países vizinhos.  

A partir dessa prática, os alunos poderão aproximar-se de sua cultura, 

conhecendo a história de Roraima, desenvolvendo o sentimento de pertencimento a 

um lugar, compreendendo que ele é um sujeito ativo no processo de construção e 

de valorização da cultura. Desta forma, passa a ser um cidadão participativo e 

responsável por manter viva a memória de um povo, de seu povo. Como retrata os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs é preciso que os alunos sejam capazes 

de: 

[...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-
se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de 
classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 
individuais e sociais (BRASIL. 1997, p. 7). 

 

Evidenciamos a necessidade e importância de os professores que trabalham 

com literatura aprendam a gostar de ler e se interessem por obras sugeridas aos 

educandos, pois, somente dessa forma estarão convencendo aos alunos o gosto e o 

hábito de conviver com os livros. Salientamos que o gosto por literatura é um gosto 

possível de ser cultivado através da prática. Um professor que possui o hábito da 

leitura consegue passar ao educando a paixão pelos livros, incentivando-o. 

Em relação à questão 03, perguntamos aos professores se eles conhecem 

algum escritor regionalista e 03 (15%) dos professores não responderam, 03 (15%) 
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afirmaram não conhecer nenhum escritor regionalista. Em contrapartida 13 (65%) 

afirmaram que conhecem. Destes que conhecem 07 (35%) citaram os cânones 

nacionais, tais como José Lins do Rêgo, José de Alencar, Érico Veríssimo, 

Graciliano Ramos, entre outros. Já 06 (30%) citaram autores locais como Eliakin 

Rufino, Neuber Uchoa, Eli Macuxi, Nené Macaggi, Zeca Preto, Edgar Borges, entre 

outros. Na realidade, apenas 30% dos professores conhecem realmente os autores 

regionalistas, evidenciado na fala do professor P08 que diz que “Não conhecia os 

autores regionalistas. Quando começamos a trabalhar em sala de aula os alunos, 

que participam de cursinhos trouxeram os nomes dos que estavam sendo 

trabalhados nestes cursos para vestibular. Foi por intermédio deles que passei a 

conhecer e a trabalhar com os textos que estavam sendo estudados nestes 

cursinhos vestibulares”.  

O desconhecimento sobre os escritores regionalistas justifica-se tendo em 

vista que apenas 15% (03) dos 20 professores são roraimenses, enquanto que 85% 

(17) são naturais de outros estados da Federação. Dos 20 professores, 55% (11) 

estão no estado há mais de 16 anos e/ou são roraimenses. Mas constatamos uma 

dura realidade: a escola continua mantendo-se desatualizada. Com toda a 

possibilidade de informação, os alunos ainda recebem conhecimentos atualizados 

através de cursinhos pré-vestibulares. Durante as conversas com os professores, 

eles informaram que as escolas não possuem ou, se possuem, são um ou dois 

volumes de livros escritos pelos escritores regionalistas.  

Soares (2004) considera que a Literatura possui uma linguagem especifica, 

sendo preciso considerar que a diversidade do discurso literário é extensa. Por isso, 

trabalhar com Literatura pode contribuir tanto para o professor quanto para o aluno. 

A escolha de livros e autores para serem lidos na escola deve constituir uma simples 

resposta e um horizonte de estímulos aos professores e alunos. Quanto mais o texto 

literário prender a atenção do aluno, mais vontade ele terá em ler e conhecer outras 

obras literárias.  

Ao serem questionados sobre as obras da Literatura trabalhadas em sala de 

aula, (questão 04), 12 (60%) citaram obras de autores regionalistas, mas apenas 02 

(10%) dos professores elencaram obras de autores locais e 10 (50%) detiveram-se 

nos cânones nacionais. Os que não responderam foram 08 (40%). Estes 

quantitativos demonstram que 90% dos professores desconhecem as obras dos 

autores regionalistas roraimenses o que reforça a questão anterior que conhecem os 
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nomes, mas desconhecem as obras por eles produzidas. Esse desconhecimento 

esbarra na deficiência da formação inicial e/ou continuada do professor que não está 

preparado para fazer a contextualização do conteúdo, bem como nos conceitos de 

multiculturalismo.  

Acreditamos que a Literatura detém um grande potencial inigualável de 

memória linguística e cultural de um povo. Desta forma, os estudos de textos 

literários proporcionam ao educando benefícios indispensáveis ao exercício da 

criticidade, ao fomento do gosto pelos livros, ao culto da sensibilidade. 

As dificuldades para trabalhar com a Literatura Regionalista (questão 05) são 

inúmeras e as respostas dos professores foram sistematizadas no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 04: Dificuldades encontradas para trabalhar a Literatura Regionalista: 
 

Poucos exemplares Indisponibilidade de material didático

Desmotivação dos alunos Falta de cursos nesta temática

Falta de recursos

 Fonte: dados da pesquisa, 2016 

 

O Gráfico 6 indica as dificuldades listadas pelos professores para trabalhar a 

Literatura Regionalista, destas, 11 (55%) estão relacionadas com a indisponibilidade 

do material didático específico para os professores; seguidos de 06 (30%), que 

consideram a desmotivação dos alunos; 03 (15%) a existência de poucos 

exemplares; 01 (5%) a falta de recursos para aquisição de materiais/livros e 02 

(10%) a falta de cursos nesta temática. O quantitativo ultrapassa a 100%, pois 

alguns indicativos repetiram-se nas respostas dos professores.  

Para o Centro de Pesquisas Literárias da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul - PUCRS: 

15% 

55% 
30% 

10% 
5% 
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[...] o diagnóstico de problemas que envolvem o ato de ler e que influem 
negativamente na prática da leitura, bem como a detecção dos focos de 
interesse dos alunos relativos à obra literária, são procedimentos que 
permitem ao professor captar as diversas dificuldades que se apresentam 
no seu trabalho de formação de leitores eficientes. Esses dois primeiros 
passos são fundamentais para que o professor se transforme num agente 
do desenvolvimento do gosto e das habilidades do aluno quanto à leitura 

literária (PUCRS, 1989, p. 36). 
 

Ao detectar os problemas que interferem no desenvolvimento do processo 

educativo, o professor percebe-se como elemento que influencia decisivamente o 

aprimoramento da leitura e passa a auxiliar seus alunos de forma satisfatória no 

processo de aquisição do conhecimento e das habilidades específicas.  

Osakab (2004) professa que a Literatura pode ser um grande agenciador do 

amadurecimento sensível do aluno, proporcionando um convívio com um domínio 

em que a principal característica é o exercício da liberdade. O autor considera que a 

Literatura, no contexto de Ensino Médio, possui função de formação de um aluno 

com perfil crítico e dominador das competências que o faça administrarem 

corretamente as diversas situações seja no trabalho, como pessoa e dentro do seio 

familiar. 

Podemos considerar a Literatura como um instrumento de múltiplas utilidades 

para a formação do sujeito. O contato com o texto literário contribui para que o uso 

da língua materna seja apreciado pela sua beleza encontrada nos textos e imagens 

existentes nas obras literárias. A Literatura é um meio de educação da sensibilidade 

que procura atingir um conhecimento científico e/ou técnico. É através dela que o 

aluno trabalha sua liberdade e sua criatividade, sua cognição, percepção e demais 

aspectos ligados ao crescimento pessoal. 

Para melhor delinear como se encontra o ensino da Literatura, 

especificamente da Literatura Regionalista, analisamos, a seguir, o livro didático 

utilizado na escola e os planos de curso. Para complementar esta análise, ouvimos a 

opinião dos alunos sobre o ensino como forma de triangulação dos dados.  

 

3.2.2. O Livro Didático  

 

O aprendizado das regras e valores experimentados sob a ótica do grupo e as 

relações de sociabilidade dos educandos é processado na escola. Para colaborar 
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com este aprendizado o Governo Federal distribui livros didáticos às escolas como 

material didático de apoio aos professores. Por isso, em 1929 foi criado o Instituto 

Nacional do Livro – INL, com a função de legitimar e incrementar a produção do livro 

didático nacional17.  

Em 1938, pelo Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38 foi instituída a Comissão 

Nacional do Livro Didático – CNLD com o objetivo de legislar, controlar a produção e 

a circulação do livro didático no país. Através do Decreto-Lei nº 8.460, de 

26/12/1945, além do controle da distribuição, a CNLD passa a ter controle também 

da produção e da importação do livro. 

Na década de 1970 o Programa do Livro Didático era coordenado pela 

Fundação Nacional do Material Escolar – FENAME e na década seguinte passa a 

ser coordenada pela Fundação de Assistência ao Estudante – FAE. Com o Decreto 

nº 91.542, de 19/08/1985 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

que visava à melhoria da qualidade de ensino e à formação de leitores. O programa 

permitiu a indicação do livro didático pelos professores, a reutilização do livro, o fim 

da participação financeira dos estados e passava o controle do processo para a 

FAE. 

Em 1993, a Resolução FNDE nº 6 tem a função de regular as verbas para 

aquisição e distribuição do livro didático e em 1996, constituiu-se uma comissão 

para avaliação pedagógica dos livros a serem adquiridos. Já em fevereiro de 1997, a 

responsabilidade pela política de execução do Programa Nacional do Livro Didático 

passa a ser do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.  

Somente a partir da Resolução FNDE nº 38, de 15/10//2003, com o Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM, o livro didático passa a 

ser distribuído também para o Ensino Médio. Com a FNDE nº 60, de 20/11/2009 as 

escolas públicas fazem adesão formal ao programa para receber os livros didáticos 

que antes era feito pelas secretarias estaduais.  

Para Lajolo & Zilberman o uso do livro didático interessa porque: 

 

[...] talvez mais ostensivamente que outras formas escritas, forma o leitor. 
Pode não ser tão sedutor quanto às publicações destinadas à infância 
(livros e histórias em quadrinhos), mas sua influência é inevitável, sendo 
encontrado em todas as etapas da escolarização de um indivíduo; é cartilha 
quando da alfabetização; seleta quando da aprendizagem da tradição 

                                                             
17 Disponível em: http:// www.planalto.gov.br. Acesso em 14/8/2014. 

http://www.planalto.gov.br/
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literária; manual quando do conhecimento das ciências ou da 
profissionalização adulta, na universidade (LAJOLO & ZILBERMAN, 1996, 
p. 121). 

 
O Livro Didático – LD é um dos veículos mais utilizados em sala de aula das 

escolas públicas brasileiras e se constitui como uma das mais importantes políticas 

públicas no âmbito educacional. É preciso considerar a variável sócio-político-

econômico-cultural, pois ele não é desligado da realidade social. Ao expressar e 

cumprir a função de reproduzir a ideologia da sociedade dominante, contribui para 

justificá-la e mantê-la.  

Ao servir à manutenção dos interesses da classe dominante, ignora os da 

classe operária e das minorias. O livro didático, por tratar os temas de forma 

genérica e abstrata, dá conta de todos os tipos de vivências e meios de vida que 

transmitiram e perpetuaram a ideologia dominante. Mesmo os discursos que 

manifestam ideias contrárias serem comuns, ao reforçar a ideologia dominante. O 

livro didático nega a condição de vida das classes minoritárias e legitima a 

desigualdade social. 

Farias (2000, p. 79) reforça que não se trata apenas de mudar o livro, mas o 

que deve ser entendido é o papel social da escola e como ele é desempenhado. Isto 

é, necessita haver uma sintonia entre o professor, a escola, o livro didático, os 

métodos, as técnicas, as formas avaliativas, etc. para que a educação se 

desenvolva e forme cidadãos autônomos, críticos e participativos na sociedade em 

que vivem. É preciso torná-lo um instrumento possível para a emancipação política e 

cidadã. Desta forma, deve promover a valorização contínua do desenvolvimento do 

profissional da educação e da formação do cidadão crítico e participativo.  

Há correntes que defendem o LD por ser considerado um material facilitador e 

outras que o criticam, por ter um papel de reprodução ideológica. Apesar de ser um 

instrumento muito familiar é difícil definir a sua função em sala de aula. Os que 

apoiam sua utilização trazem a questão de ser um facilitador, uma fonte de 

pesquisa, além de ser um instrumento que homogeneíza os conceitos, os conteúdos 

e as metodologias educacionais. Os contrários alegam que apresentam conteúdos 

fragmentados, nem sempre instigam a discussão e a pesquisa por trazerem os 

conteúdos esquematizados e prontos. 

Não cabe neste momento aprofundamento nestas correntes, visto que a 

polêmica está instaurada tanto nos domínios pedagógicos quanto na legislação 
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educacional e seu perfil está relacionado às alterações da legislação de ensino 

vigente. Nos interessa é conhecer qual a visão do professor sobre o material que, de 

alguma forma, foi escolhido pela sua escola. Em suma, é difícil falar em exclusão 

desta ferramenta, pois ele pode tornar-se um aliado do professor ou um vilão, 

dependendo de como é utilizado. Desta forma, ao questionarmos com que 

frequência o professor utiliza o livro didático em sala de aula, (questão 8), as 

respostas indicam que 15 (75%) utilizam o LD frequentemente, 04 (20%) utilizam às 

vezes e 01 (5%) raramente o utilizam.  

 

Gráfico 05: Frequência em que o professor utiliza o livro didático em sala de aula: 

75%

20%

5%

Frequentemente Às vezes Raramente

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A questão sobre o uso do LD apresentada no Gráfico 5, está relacionada com 

a questão 05 do questionário do professor, quando questionamos sobre as 

dificuldades em trabalhar a Literatura Regionalista em sala, em que 55% deles 

colocam a indisponibilidade de material didático, 5% a falta de recursos para a 

aquisição de materiais e/ou livros, 15% a existência de poucos exemplares para 

realizarem um trabalho melhor.  

Devido às dificuldades que as escolas passam, em relação ao ter material de 

consumo18 para os alunos, o livro é uma saída prática. Desta forma, ao terem estas 

dificuldades os professores apoiam-se no LD como suporte distribuído a todos os 

alunos e sem custo adicional, por ser distribuído gratuitamente pelo Governo 

Federal.  

                                                             
18 Consideramos como material de consumo folhas de papel A4 para reprodução de textos, entre outros. 
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Salientamos que o professor necessita encontrar mecanismos para trabalhar 

os conteúdos observando a carga horária que nem sempre é condizente com o 

conteúdo necessário a ser trabalhado e/ou desenvolvido em sala de aula. 

Observamos que a maioria dos professores não possui material disponibilizado pela 

escola, tais como papel para cópias, cota de cópias, livros para pesquisa e 

computadores com internet para acesso com os alunos. Com a dificuldade de 

acesso a outros tipos de portadores textuais, o professor limita-se ao uso do LD. 

Assim sendo, percebemos que os professores avaliam o LD como um recurso 

de mais uso em sala de aula e que facilita o desenvolvimento da aula. O próprio 

professor diz trabalhar mais com ele, pois o LD tem sido considerado o melhor 

caminho para suprir as necessidades emergenciais da educação, principalmente 

quando estamos com uma educação em que as escolas estão com inúmeros 

problemas em suas estruturas físicas, pedagógicas, administrativas, entre outros 

fatores.  

O LD não deve ser o único instrumento pedagógico em sala de aula, mas 

deve ser utilizado como apoio ao professor. A política do LD sempre teve como 

referencial o aluno desprivilegiado, uma escola carente de materiais e, com a Nova 

República, cresceu a disputa entre as editoras cujas estratégias de venda visavam 

aos programas sociais, a qualidade da mercadoria e uma produção em massa do 

produto. Vale salientar que essa massificação do produto não levava em 

consideração as especificidades regionais. Somente durante o governo de Luís 

Inácio Lula da Silva houve o início da distribuição gratuita de livros didáticos para o 

Ensino Médio, incluindo os de Literatura.  

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, tem um compromisso com a 

universalização do acesso a materiais didáticos diversificados visando à melhoria da 

qualidade dos livros e materiais distribuídos e utilizados pelas escolas públicas. 

Todos os livros aprovados pelo MEC devem conter na capa o selo do PNLD. O 

Programa objetiva prover as escolas públicas, tanto de Ensino Fundamental quanto 

do Ensino Médio, com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras 

complementares e dicionários.  

O Guia orienta que os LDs devem ser escolhidos por coleção, ou seja, um 

conjunto de livros do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano ou do 1º ao 3º ano do Ensino 

Médio, “elaborado por um mesmo autor e publicado por uma mesma editora”, com 

“coerência de abordagens, de perspectivas e de conceitos” (BRASIL2014, p. 61). 
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Por isso mantém um Guia do LD destinado aos professores como um apoio aos 

processos de mediação pedagógica, à formação dos profissionais da Educação, 

bem como à produção, circulação e usos de materiais didáticos nas escolas públicas 

do país19. O referido guia é enviado às escolas como instrumento de apoio aos 

professores no momento da escolha do livro didático. 

Esse Guia do LD apresenta os princípios, os critérios, as resenhas das obras 

aprovadas durante o processo de avaliação e as fichas que norteiam a avaliação 

dos livros. Ele traz princípios e critérios para a avaliação de obras didáticas 

destinadas ao ensino médio. Nesse sentido, o material considera que esses alunos 

trazem uma expectativa de melhores condições de vida, de empregabilidade e 

ascensão social. Considera que a escola deve reconhecer como legítimas as 

aspirações dos alunos e suas famílias, promover o desenvolvimento além de 

proporcionar-lhes condições para que transitem entre os conhecimentos construídos 

ao longo da vida escolar e atendam as demandas da realidade que os cerca com 

autonomia. 

Como o LD é um instrumento de apoio ao trabalho do professor em sala de 

aula, nesta pesquisa analisamos o que os professores pensam sobre os livros 

didáticos que utilizam em sua prática docente. Salientamos que todos os livros de 

Língua Portuguesa são os mesmo de Literatura, mas neste estudo analisamos 

apenas as questões relacionadas à Literatura.  

Os LD (questão 09) aos quais os professores se referem são:  

 

Figura 7. Relação dos Livros Didáticos utilizados nas escolas de EM 

participantes da pesquisa. 

 

Código Nome do livro Editora Ano de publicação 

LD 01 Português, Linguagens em Conexão. Leya, 2013 

LD 02 Português, Contextos, Interlocução e Sentido. Moderna 2015 

LD 03 Português: Linguagens. Saraiva 2013 

LD 04 Viva 1, 2, 3 Português. Ática 2013 

LD 05 Língua Portuguesa: Linguagem e Interação. Ática 2013 

LD 06 Ser Protagonista. SM 2013 

LD 07 Novas Palavras. FTD 2013. 

Fonte: Dados da pesquisa - 2016 

 

                                                             
19

 https: www.www.mec.gov.br/guiadolivrodidatico/obraparaalunosdosextoaononoanodevemserpré-
inscritasporeditoresaté12dejunho .html  -  acesso em 05 de maio de 2015 

http://www.www.mec.gov.br/guiadolivrodidatico/obraparaalunosdosextoaononoanodevemserpré-inscritasporeditoresaté12dejunho%20.html
http://www.www.mec.gov.br/guiadolivrodidatico/obraparaalunosdosextoaononoanodevemserpré-inscritasporeditoresaté12dejunho%20.html
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Duas escolas, das oito pesquisadas, utilizam o mesmo livro, enquanto que 

nas demais cada uma tem um livro didático diferente. Na análise estão as 

conclusões de forma geral, sem particularizar o livro x ou y. Nesta análise a questão 

central (pergunta 10) está composta por perguntas em blocos indicadas por linhas 

“a”, “b”, “c”, sucessivamente. Nos gráficos, de forma a permitir uma melhor 

visualização, colocamos a questão e, em parênteses, a linha em que se encontra no 

questionário.  

Desta forma, os professores, ao serem questionados sobre sua avaliação do 

livro didático utilizado em sua escola, na linha “a”, quando perguntamos se ele 

condiz com a proposta educacional da escola, 17 professores (85%) creem que ele 

está parcialmente em consonância com a proposta educacional da escola enquanto 

03 (15%) dizem que o LD está totalmente de acordo. 

 
Gráfico 06: O livro didático condiz com a proposta educacional da escola (linha a): 

15%

85%

0%

Total Parcial Insuficiente

 
Fonte: Dados de pesquisa 2016. 

 

O fato de os professores analisarem que o LD está em consonância com a 

proposta educacional da escola, está no fato de que eles escolhem o livro através do 

Guia encaminhado pelo PLNEM às escolas, que atendem suas necessidades. Ao 

receberem o livro escolhido, seguem-no adequando-o aos conteúdos a serem 

trabalhados. Assim, o professor tem um facilitador didático e busca outros meios 

metodológicos quando o LD não atende à sua necessidade, visto que ele não dispõe 

de materiais extras que sejam fornecidos pela escola. 
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É preciso que o professor diversifique o trabalho em sala de aula não se 

apoiando apenas no LD, mas também em textos do ponto de vista didático e 

pedagógico. Haja vista que esses vão além de incentivar as várias formas de o 

aluno apresentar a sua leitura, tais como as dramatizações, o júri simulado, a 

produção de murais e o recontar a partir de outras linguagens como o desenho, a 

pintura e a revista em quadrinhos. Ao considerar o processo de ensino centrado na 

aprendizagem e o processo de aprendizagem centrado no aluno como sujeito e 

protagonista, o professor deve preocupar-se mais com a produção do aluno. Dessa 

forma, o texto literário passa a ser usado como instrumento para que os alunos 

testem ou aprimorem suas habilidades quanto à produção textual, elaboração de 

argumentos, organização de suas ideias.  

Assim sendo, o LD é um material que deve ser considerado como apoio ao 

professor de forma a facilitar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Ele é 

elaborado tendo em vista as orientações constantes nas diretrizes curriculares 

nacionais e de forma que atenda a maioria das escolas na Nação. Ou seja, o LD é 

um material produzido para ser utilizado em diferentes unidades da Federação e, por 

isto, não tem como atender totalmente às especificidades individuais e regionais das 

escolas. 

Quando questionamos se o LD trabalha com temas atuais (linha b), 12 

professores (60%) dizem que atende totalmente, 07 (35%) parcialmente e 01 (5%) 

acha que o LD é insuficiente. O gráfico abaixo sistematiza as opiniões dos 

professores. 

 

Gráfico 07: O livro didático trabalha com temas atuais (linha b): 

60%

35%

5%
Totalmente Parcialmente Insuficiente

 

Fonte: Dados de pesquisa 2016. 
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No presente quesito percebemos que na opinião dos entrevistados os autores 

destes materiais estão atentos e procuram trabalhar com questões relacionadas à 

juventude. Trabalhar com temas atuais e de interesse do educando facilita a 

motivação à leitura e como o currículo escolar suscita a discussão em sala de aula 

sobre os problemas sociais atuais, o LD, ao estar trabalhando nesta perspectiva, 

vem ao encontro das necessidades do professor, facilitando o seu trabalho.  

O professor precisa de estar atento para esta questão ao escolher o LD para 

um período em que ele estará em vigor pelo sistema educacional. Ao levantar 

questões atuais para discussão em sala de aula, o professor pode relacionar o tema 

com as obras que tratam sobre o que está sendo discutido. Como exemplo, ao tratar 

de um texto do LD sobre o respeito ao próximo, pode relacionar com o livro de Pedro 

Bandeira “A Droga da Obediência” que também trata do tema voltado para o 

adolescente. 

Quando perguntamos se o livro possui atividades contextualizadas (linha c) 

13 (65%) professores responderam que totalmente, 06 (30%) parcialmente e 01 

(5%) professor disse que é insuficiente. As respostas foram organizadas e 

apresentadas no gráfico que segue. 

 

Gráfico 08: O livro didático possui atividades contextualizadas (linha c): 

65%

30%

5%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

  Fonte: Dados de pesquisa 2016. 

 

Avaliamos, portanto, que as atividades contextualizadas devem tornar-se 

objeto de atenção dos professores, pois temas atuais desenvolvido de forma “solta”, 

sem contextualização, dificulta o trabalho em sala de aula e não motiva a discussão 
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sobre a questão abordada. Consideramos como “atividades contextualizadas” as 

que trabalham interdisciplinarmente, tais como ao estudar uma escola literária 

analisarmos a questão estilística da produção literária da época, os demais tipos de 

artes, dentro de um contexto social, político, histórico e fazemos a transposição do 

estilo para a época contemporânea. 

Para Bender:  

 

Na disciplina de Literatura há várias maneiras de se trabalhar com o texto. 
Nos currículos escolares, as obras literárias precisam ser contextualizadas. 
O tempo histórico adquire importância como, também, a própria vida do 
autor, contudo, para o entendimento do conteúdo das obras, qualquer 
estudo pode ser importante, desde que não seja desconsiderado o texto em 
si e em seu todo. O conteúdo de cada texto precisa ser prioridade. A 
Literatura enquanto componente curricular tem, antes de tudo, como 
objetivo a formação de leitores, sem fazer com que seus textos percam o 
caráter que os torna especial frente a outras modalidades textuais. 
(BENDER, 2006, p. 20). 

 

Se o tema está apresentado de forma contextualizada, o professor terá 

melhor condições de mostrar ao aluno que produzir um texto é uma atividade que 

requer, também, um conhecimento gramatical. Nesse sentido, foi questionado aos 

professores se os LDs estão atentos a este quesito. Os que atendem parcialmente 

mostram que a editora iniciou o trabalho de contextualizar o conteúdo às questões 

de interesse dos adolescentes. A necessidade da contextualização dos temas e o 

trabalho com temas atuais possibilita a discussão dos diferentes pontos de vista do 

texto e a construção da argumentação necessária para a produção textual.  

Quanto à questão sobre se o LD trabalha na perspectiva interdisciplinar (linha 

d) 06 (30%) disseram que trabalham totalmente, 12 (60%) acreditam que o LD 

trabalha parcialmente e 02 (10%) acham que o trabalho é realizado de forma 

insuficiente. O gráfico abaixo apresenta os resultados. 
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Gráfico 09. O livro didático trabalha na perspectiva interdisciplinar (linha d):  

30%

10%60%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

 Fonte: Dados de Pesquisa, 2016. 

 

De acordo com o PNLD, cada escola escolhe democraticamente, entre os 

livros constantes no guia, aqueles que deseja utilizar. A escolha deve levar em conta 

a proximidade do material a ser utilizado em sala com o planejamento pedagógico 

realizado pela escola. Um livro que possua temas atuais, atividades 

contextualizadas e trabalhe na linha interdisciplinar auxiliará o professor durante o 

trabalho pedagógico. A interdisciplinaridade permite que o professor realize um 

trabalho em conjunto com seus pares de diferentes áreas do conhecimento em uma 

ação educacional proativa. 

Apontamos como emergente a necessidade que a escola, ao organizar 

reuniões para análises e reflexões para adotar um livro ou coleção da lista 

estabelecida no Guia do Livro Didático, tenha clareza que este recurso pedagógico 

atenda às necessidades específicas e culturais as quais a escola estará inserida nos 

próximos três anos. Esta atenção à escolha de um material que trabalhe na 

perspectiva adotada pela escola e pelo professor propiciará um trabalho pedagógico 

em sala de aula com caráter motivador.  

Continuando a pesquisa, na questão 10, perguntamos aos professores se o 

LD apresenta sugestões de links de literatura (linha e). 06 (30%) disseram que 

trabalham totalmente, 12 (60%) acreditam que o LD trabalha parcialmente e 02 

(10%) acham que o trabalho é realizado de forma insuficiente.  
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Gráfico 10: O livro didático apresenta links de Literatura (linha e): 

30%

60% 10%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

No quesito citado no gráfico, os professores apontam que os LD trazem links 

de Literatura. A presença destes links possibilita que o aluno possa navegar pela 

internet. Na realidade, desperta a curiosidade do aluno para pesquisar mais sobre o 

assunto, tendo em vista que a internet é uma ferramenta amplamente utilizada por 

ele. Na modernidade o uso de internet é uma ferramenta que pode e deve ser aliada 

à educação, visto que possibilita ao educando mais informações sobre o tema, 

outras opiniões que vão ajudá-lo na criticidade e argumentação.  

Embora esta ferramenta seja interessante observamos que, em Roraima, a 

maioria das escolas estaduais possui laboratório de informática, mas não 

conseguem usar tendo em vista que nem todos os computadores possuem 

condições de uso e/ou não tem acesso à internet. Isso ocorre principalmente nos 

municípios do interior onde o acesso às tecnologias é precário. As escolas do 

interior que não possuem laboratório de informática utilizam, quando está disponível 

e/ou tem acesso à internet, os laboratórios dos polos da Universidade Virtual de 

Roraima – UNIVIR. Atualmente os celulares estão tão modernos que é possível o 

aluno acessar a internet mesmo não tendo acesso a um computador em casa ou na 

escola. A condicional desse acesso está na precariedade do sinal em algumas 

localidades.  

O tempo em sala de aula não possibilita o aprofundamento do assunto, pois a 

carga horária é dividida com a área de Língua Portuguesa. É importante que o 

professor alie o ensino da língua com o da literatura de forma que não massifique o 
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segundo com exercícios gramaticais e, sim, com o desenvolvimento da criticidade do 

aluno. Ainda estamos na fase de ter livros didáticos de literatura em que a 

periodização das escolas literárias é a tônica do ensino e o ensino da língua não 

está integrado com o da literatura.  

Em relação se o LD faz sugestões de leitura de paradidáticos para os alunos 

(linha f), as respostas indicam que 06 professores (30%) acreditam que o LD atende 

totalmente dando sugestões pertinentes, 11 (55%) atende parcialmente, enquanto 

que 03 (15%) consideram insuficientes as sugestões sobre as leituras de 

paradidáticos. 

 

Gráfico 11. O livro didático faz sugestões de leitura de paradidáticos (linha f): 

30%

55% 15%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

O gráfico 11 apresenta a opinião dos professores sobre a presença de 

sugestões de leitura de paradidáticos nos livros didáticos. É possível inferir, a partir 

das respostas dos professores, que o LD elevou o grau de qualidade e alguns 

detalhes informativos são contemplados, nesse caso, indicar ao aluno quais livros e 

escritores trabalha determinada temática, incentiva a leitura extraclasse. Em relação 

à sugestão de livros paradidáticos, eles estão limitados aos dos cânones sem a 

correlação com autores contemporâneos e, principalmente, aos regionais. Para 

Bender: 

 

No Ensino Médio, geralmente o estudo se dá em torno de determinadas 
obras, canonizadas pela Literatura, ou os clássicos, se for mais conveniente 
chamar assim. Há a necessidade da leitura dessas obras, mas, também, de 
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tantas outras e de uma metodologia que faça com que sejam bem aceitas e 
apreciadas. O texto literário possibilita várias leituras sobre o mundo e a 
realidade, havendo curiosidade tanto para quem aprende como para quem 
ensina [...]. Com as sugestões do texto literário, o aluno viaja para vários 
lugares, criando um mundo que passa a ser seu, saindo do determinismo do 
que é científico (BENDER, 2006, p. 22). 

 

Ao considerar os argumentos de Bender (2006), apontamos como importante 

que o professor incentive a leitura intertextual da obra literária, destacando os 

diversos níveis de intertextualidade. Para tanto, o professor precisa incentivar o 

aluno a recriar o texto literário segundo sua leitura. Martins (2006) preceitua que o 

professor deve considerar as escolhas pessoais do aluno, pois o texto literário deixa 

de ser estudado como uma atividade obrigatória e passa a ser uma escolha do aluno 

por haver uma identificação deste com o texto. Nesse sentido, o professor não pode 

ater-se apenas aos cânones, mas incentivar a leitura de autores regionais. O 

professor precisa também ler e conhecer estes autores para estimular e estudo e o 

debate dessas obras. A facilidade de trabalhar com obras regionais, está na 

possibilidade de conseguir a presença do próprio autor para uma conversa em sala 

de aula com os alunos. Muitos autores locais, por não serem muito conhecidos, 

aceitam fazer esta parceria com a escola. 

Quanto à questão se o LD contém boxes ou textos de apoio em Literatura 

(linha g), 04 (20%) dos professores dizem que ele possui boxes e textos de apoio e 

04 (20%) dizem que não possui, enquanto que 12 (60%) diz que possui poucos, ou 

seja, esta ferramenta ainda não é bem explorada nos materiais didáticos 

apresentados pelo PNLD. O gráfico a seguir apresenta as respostas dos professores 

e damos ênfase para o indicativo com maior percentual. 
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Gráfico 12: O livro didático contém boxes ou textos de apoio em Literatura (linha g): 

20%

60%

20%

Possui Não Possui Possui poucos

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

A maioria dos professores (60%), consideram os LD deveriam ter mais boxes 

e textos de apoio. Estes boxes e textos de Literatura são um apoio ao trabalho do 

professor em sala de aula, pois dão informações complementares sobre o tema que 

está sendo tratado aos alunos. Eles somam-se aos links para possibilitar o 

aprofundamento do tema em discussão na sala de aula e dar informações adicionais 

que ajudam a compreensão do conteúdo. Estas informações vão desde questões 

geográficas, política, social, históricas, etc. a simples curiosidades interessantes 

para motivar o aluno. Em outras palavras, são possibilidades de enriquecer o que 

chamamos de background, ampliação do conhecimento cultural sobre o assunto e 

que não seria possível ser veiculada dentro do texto principal. 

Em relação à questão se os livros possuem resumos e esquemas em 

Literatura (linha h), 03 (15%) dos professores dizem que nos materiais existe este 

quesito, já 06 (30%) acham que existem poucos e 11 (55%) professores, a maioria, 

diz que não existe esta ferramenta, pois para eles os resumos e esquemas são 

inexistentes. As respostas foram sistematizadas no gráfico que segue. 
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Gráfico 13: O livro didático possui resumos e esquemas em Literatura (linha h): 

15%

30%
55%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Na visão dos 55% de professores, representados no gráfico 13, os livros 

didáticos que as escolas estão trabalhando não atendem como deveriam às 

expectativas dos trabalhos com a Literatura em sala de aula, e 30% acreditam que 

atendem parcialmente. Essa constatação se dá a partir da análise que os 

professores realizam sobre os boxes com orientações, os textos de apoio ao ensino 

da Literatura, os esquemas dos conteúdos abordados e os resumos sobre os livros 

paradidáticos e/ou os conteúdos de Literatura estão aquém do que é necessário 

para trabalhar os temas e os que possuem são poucos.  

Entretanto, argumentamos que esses recursos são importantes porque 

possibilitariam apoio ao professor para desenvolver o conteúdo e permite que o 

aluno visualize sobre o que está sendo desenvolvido, além de mostrar um mapa 

mental do conteúdo.  

Embora os LD possam atender às expectativas do ensino de Língua 

Portuguesa, contudo no que se refere à Literatura, as expectativas não são 

contempladas. Ainda que o LD seja um material multimodal com vários recursos 

visuais e gráficos, de qualidade na encadernação e que traz tudo pronto para o 

professor não perder tempo com seleção de textos e elaboração de exercícios, nem 

sempre apresenta os conteúdos e atividades organizados em uma sequência lógica 

de estrutura em que o conhecimento seja linear. Para o professor P10: 
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A escola escolhe os livros didáticos e eles são entregues, mas eles não 
suprem o que é necessário trabalhar naquele ano. Possuem deficiências em 
relação ao conteúdo que necessitamos trabalhar. Para complementar o 
trabalho necessitamos ir a busca de outros materiais (P10). 

 

Sabemos que pelo fato dos LD serem elaborados numa visão macro que 

atenda toda a nação, é difícil que as partes regionais e/ou locais sejam 

contempladas a contento. Estes materiais estão direcionados às grandes regiões em 

que a densidade demográfica de alunos é maior e, por isso, atendem a uma 

demanda maior. Nesse sentido, estes livros didáticos tratam o conteúdo que, em 

uma escola x, está sendo estudado no segundo ano encontra-se ou no livro 

destinado ao primeiro ano ou ao terceiro. Essa discrepância está no fato de esses 

livros atendem a uma demanda maior e é impossível atentar para as 

particularidades de cada escola. Desta forma, faz-se necessário que o professor 

complemente com materiais extras o que está sendo desenvolvido na sala de aula. 

Em relação a questão se o LD orienta atividades para o trabalho com a 

Literatura Regional (linha i), 01 (5%) dos professores acredita que o material atende 

totalmente às expectativas, 06 (30%) acham que parcialmente e, a maioria, 13 

(65%) acham insuficiente, como mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 14: O livro didático orienta atividades para o trabalho com a Literatura 

Regional (linha i): 

5%

30%

65%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Considerando a representação dada pelo gráfico 14, observamos que para os 

professores, os LDs trazem algumas orientações relevantes para o ensino da 

Literatura em âmbito nacional, porém em contrapartida, não orientam o trabalho para 

as diversidades regionais e nem direcionam o estudo para uma pesquisa sobre as 

questões culturais locais. Portanto, constatamos que os materiais didáticos ainda 

não atentam para a questão multicultural existente na escola, pois são produzidos 

levando em conta as questões gerais e não particularizando as regiões geográficas 

e suas especificidades. 

Trabalhar com questões culturais regionais é importante porque, de acordo 

com Coelho: 

 

[...] partindo do dado básico de que é através de sua consciência cultural 
que os seres humanos se desenvolvem e se realizam de maneira integral, é 
fácil compreendermos a importância do papel que a Literatura pode 
desempenhar para os seres em formação. É ela, dentre as diferentes 
manifestações da Arte, a que atua de maneira mais profunda e duradoura, 
no sentido de dar forma e de divulgar os valores culturais que dinamizam 
uma sociedade ou uma civilização (COELHO, 1981, p. 3). 

 

Vimos que o LD não tem como tratar as especificidades regionais, tendo em 

vista a diversidade cultural brasileira, contudo deveria orientar os estudos destas 

questões. Realizar um estudo sobre a cultura da região em que os alunos residem 

lhes permitiria perceber a herança cultural bem como sua identidade cultural que 

está ligada à socialização do indivíduo no interior de seu grupo. Neste caso, 

trabalhar com a Literatura Regionalista permite que o professor desenvolva as 

questões relacionadas a essa identidade cultural e estimule a produção textual dos 

alunos sobre a sua cultura. 

Sobre o quesito se o LD atende aos fundamentos do ensino de Literatura 

(características literárias), na linha j do questionário de pesquisa, 05 (25%) dos 

professores acreditam que o material atende totalmente às expectativas, 13 (65%) 

acham que parcialmente e 02 (10%) que não atendem às necessidades no estudo 

das características literárias.  
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Gráfico 15: O livro didático atende aos fundamentos do ensino da Literatura (linha j): 

25%

65%

10%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Concluímos que, de acordo com o gráfico 15, os professores acreditam que 

os LD escolhidos para trabalhar nas escolas atendem total ou parcialmente às 

expectativas do ensino da literatura, pois quando lhes foi inquirido se ele atendia à 

questão interdisciplinar, o resultado foi quase igual. Mas se somarmos os que 

acreditam que o LD não atende (10%) e os que atende parcialmente (65%), teremos 

75% dos professores que acreditam que o LD que a escola recebeu, não é 

adequado para o ensino da Literatura. Isso porque nem sempre o conteúdo a ser 

trabalhado no ano em curso está no LD destinado para este ano de acordo com a 

editora, mas em outro da coleção.  

Com efeito, o ensino de Literatura ainda está “preso” às escolas literárias de 

acordo com a periodização e os estilos de cada época. Como são muitas as 

histórias que um escritor pode contar, ele escolhe um recorte temporal, geográfico, 

entre outros recortes, para que sua narrativa seja compreendida e, ao fazer isto, 

escolhe um estilo.  

Não obstante, até o início do Modernismo estes estilos eram as diretrizes para 

a produção artística. Atualmente, há o livre arbítrio do autor em escolher qual estilo 

quer seguir ou criar um novo estilo. Para Bender (2006, p. 23) “A literatura precisa 

servir para ensinar a leitura e conduzir à análise literária. Na sala de aula, assim, a 

literatura precisa se preocupar com a análise de seus textos e com a formação dos 

estudantes enquanto leitores”. Assim, ao trabalhar com as características literárias o 

LD traz a interdisciplinaridade para reforçar o estudo das obras literárias. 



145 
 

Sobre a pergunta se o LD faz relação das características literárias com 

autores regionalistas (linha l), 01 (5%) diz que relaciona totalmente, 04 (20%) dizem 

ser parcialmente e, a maioria, 15 (75%) considera insuficiente esta relação, como 

aponta o gráfico que segue. 

 

Gráfico 16: O livro didático faz relação das características literárias com autores 

regionalistas (linha l): 

5%

20%

75%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Novamente a questão regional não encontra eco nos LD, como já foi 

constatada a exclusão dessa temática, visto que os LD são elaborados direcionados 

para a região sudeste onde está o grande quantitativo populacional brasileiro, a falta 

destes aspectos regionais faz com que o professor tenha necessidade de pesquisar, 

elaborar seu próprio material. Mas como preparar um material de qualidade se 60% 

dos professores desconhecem as diretrizes curriculares estaduais para o ensino da 

LR?  

O questionamento acima está respondido na questão 6, apresentada no 

gráfico 3, em que indagamos aos professores se eles exploram a Literatura 

Regionalista de acordo com as características literárias em estudo e que 55% 

responderam que somente às vezes exploram a LR e 30% nunca realizam este 

estudo. Ao relacionarmos essas questões com a questão 3 onde perguntamos aos 

professores se conhecem escritores regionalistas, 65% afirmaram conhecer, embora 

35% destes tenham citado autores regionalistas nacionais e não os locais. Os que 

citaram os autores locais foram 30%. Outro item que dificulta o trabalho está na 
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questão 4 em que, dos 60% que citaram obras, apenas 10% referiram-se aos 

regionalistas roraimenses. Como o LD não faz a relação das características literárias 

com os autores regionalistas, os professores praticamente não realizam estes 

estudos com os alunos.  

Já para a questão se o LD trabalha com a Literatura na perspectiva tradicional 

(linha m) 11 (55%) dizem que trabalham totalmente, 07 (35%) acham que o trabalho 

é parcial e 02 (10%) acreditam ser insuficiente.  

 

Gráfico 17. O livro didático trabalha com a Literatura na perspectiva tradicional 

(linha m): 

55%

35%

10%

Totalmente Parcialmente Insuficiente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

De acordo com o gráfico 17, os professores acreditam que o material 

escolhido atende parcialmente ou não atende aos trabalhos com a Literatura como 

esperado, mantendo-se apenas com atividades tradicionais. Vale ressaltar que 

consideramos as atividades tradicionais como as de elencar as características, os 

autores e as obras da época em estudo, sem fazer a conexão com os autores da 

contemporaneidade que também produzem textos com as mesmas características. 

Constatamos, portanto, que as questões da Literatura Regionalista não são levadas 

em conta e apenas as características literárias que atendem aos cânones são 

estudas em aulas tradicionais.  

O próprio Guia que orienta para escolha dos LDs a serem utilizados a partir 

de 2012 (2011, p. 14) traz a informação de que “em muitos casos, parte das 
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concepções e, principalmente das práticas didáticas “tradicionais”, se manifesta nas 

exposições e/ou atividades propostas num diálogo às vezes difícil com as inovações 

pretendidas”.  É preciso lembrar que as escolhas dos livros didáticos são realizadas 

pelos professores observando as orientações dos guias de livros encaminhados pelo 

FNDE através do portal na internet. Estes guias trazem resenhas sobre os mesmos.  

Não negamos que o LD é uma ferramenta útil ao apoio do professor em sala 

de aula e que supre a deficiência de material da escola para apoio pedagógico.  O 

que questionamos é que, em nome dessa facilidade, o professor precisa utilizar o LD 

para não ser inquirido pelos pais do porquê não o usa, de não receber material 

pedagógico para realizar seu trabalho em sala de aula e da acomodação nas 

escolhas metodológicas realizadas. Essa acomodação está expressa nos Planos de 

Curso que analisamos na sequência. 

 

3.2.3. O Plano de Curso 

 

O que é planejar? Qual o sentido de planejar? Se pararmos para pensar no 

que é um planejamento, percebemos que o ato de planejar é antecipar uma ação a 

ser realizada, observando todas as nuanças da situação e procurar agir de acordo 

com o que é previsto.  

No âmbito escolar, o Planejamento de Ensino é um dos elementos que 

compõe o dia a dia da escola. Serve de um amplo instrumento de trabalho, como um 

organizador de referência no processo de ensino-aprendizagem. Não é apenas um 

“formulário” a ser preenchido no início do ano letivo, mas um pensar o ato educativo 

de forma planejada em que, durante seu processo, possa haver modificações que 

ajudarão na sua concretização. 

É preciso lembrar que a escola é um dos espaços de produção e de 

transmissão de conhecimentos, formação do ser humano e de fortalecimento das 

identidades. Na escola a ação é intencional, planejada para alcançar os objetivos da 

educação através de uma ação concreta do processo de ensino e de aprendizagem.  

Para Vasconcellos (2000, p. 12), a ação do planejar necessita de 

intencionalidade e de reflexão. A reflexão “precisa identificar os elementos que 

condicionam a prática e a entender como os mesmos interferem na percepção que 

os sujeitos constroem da existência”. A reflexão precisa articular as dimensões do 

convencimento e da intervenção. O primeiro está em “propiciar o despertar do 
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desejo para a consciência se integrar, se encontrar, se motivar, se dispor para a 

ação”. Já o segundo é “um guia para a prática que se quer transformadora”.  

Refletir sobre o que o compõe e como é realizado o planejar da ação 

educativa é uma atividade necessária para os profissionais da educação. Como 

atividade complexa, possibilita pensar o antes, o durante e pressupor o depois do 

processo educativo. A ação de planejar ajuda na organização e na concretização da 

ação prevista estabelecendo um diálogo entre a teoria e a prática. É na dimensão 

pedagógica que a escola projeta e concretiza sua função educativa. Essa ação 

pedagógica é orientada por planejamento que possui uma carga de concepções de 

ensino e aprendizagem, metodologias de trabalho e processos de avaliação.   

O planejamento do processo de ensino e de aprendizagem na sala de aula é 

direcionado pelo Planejamento de Ensino, composto pelo Plano de Curso, pelo 

Plano de Unidade e o Plano de Aula. O Plano de Curso - PC é um documento que 

serve como um amplo instrumento de trabalho que será realizado durante o ano 

letivo e direcionará a elaboração dos planos de unidade e o de aula.  É um 

organizador de referência para o processo de ensino-aprendizagem que ocorrerá 

durante o ano. Além disso, deve ser executável em determinado tempo.  

Deve possuir estreita relação com os Planos de Unidade e o de Aula de forma 

a garantir a coerência e a integração das ações; ser constituído com base no 

contexto real, levando em consideração as necessidades e as possibilidades dos 

alunos; ser flexível e aberto. Para isso, o PC estabelece as metodologias para as 

modalidades de ensino levando em conta o planejamento curricular que é o 

processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. Constitui-se em 

uma previsão sistemática e ordenada da vida escolar do aluno. É um instrumento 

que orienta a ação educativa na escola.  

Já o Plano de Unidade direciona o trabalho educativo por um período curto, 

compreendido em bimestres e direciona o trabalho a ser realizado pelo Plano de 

Aula que é caracterizado pela descrição específica, mais detalhada, de tudo o que o 

professor realizará em classe durante as aulas de um período específico.  

Em relação aos Planos de Curso – PC das 08 (oito) escolas estaduais de 

Ensino Médio pesquisadas somente 02 (duas) disponibilizaram os planos dos três 

anos do Ensino Médio (PC 01 e PC 06) e 02 (duas) não disponibilizaram (PC 07 e 

PC 08), alegando estarem com os professores para elaboração do plano de unidade 

e plano de aula. As demais escolas liberaram apenas um ou outro plano dos três 
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anos do Ensino Médio. Segundo a justificativa apresentada pela coordenação 

pedagógica, a cópia que fica no arquivo do setor estava com os professores para 

elaborarem os planos de unidades do quarto bimestre. No total recebemos os planos 

de curso apenas de 06 (75%) escolas. Optamos por trabalhar com os Planos de 

Curso tendo em vista que os Planos de Unidade e de Aula não foram 

disponibilizados porque estavam sendo usados pelos professores. 

Até o fechamento da presente pesquisa e final do ano letivo, que ocorreu em 

abril de 2016, os referidos planos de curso não haviam sido devolvidos ao setor. Isto 

mostra que os professores possuem a prática de entregar o planejamento, mas não 

mantem e seu arquivo uma cópia e, por isso, recorrem à que foi entregue para apoio 

da elaboração dos planos de unidade.  

Desta forma, ao analisarmos os PC percebemos que nenhum dos planos de 

curso traz a informação se a Literatura Regionalista é trabalhada em sala de aula. O 

foco das aulas está na Literatura Brasileira expressa nos conteúdos veiculados pelos 

LD e não nas especificidades regionais em que o professor necessita pesquisar para 

poder trabalhar com os alunos em sala de aula.  

Encontramos no PC 01 a meta de “recuperar, pelo estudo do texto literário, as 

formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o patrimônio representativo 

da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e 

espacial”, mas não faz menção ao ensino da literatura regionalista, apenas das 

escolas literárias e não demonstra fazer esta ponte. Ao falar do “patrimônio 

representativo da cultura” não faz referência a qual cultura, se da época da escola 

literária trabalhada ou se a cultura do aluno, no presente contexto, nem a que eixo 

temporal e espacial.  

Já os PCs 03 e 05 evidenciam que trabalham a periodização das escolas 

literárias no estilo tradicional. O PC 02 também demonstra trabalhar tradicionalmente 

os períodos literários, mas traz o indicativo de “reconhecer aspectos históricos e 

culturais nas composições literárias da época; Identificar características literárias, 

autores, estilos e obras”. Este também não demonstra fazer a relação entre a escola 

literária em estudo e os autores contemporâneos e os regionalistas.  

Em contrapartida, o PC 06 mostra em seu objetivo geral “identificar as 

diversas manifestações”, sem especificar à qual manifestação se refere. O PC 04 

também demonstra trabalhar tradicionalmente as escolas literárias, mas quanto no 

PC 04 como no 06 está registrado que “durante todo o estudo de literatura/arte 
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busca-se estabelecer relações entre a história da literatura e a cultura de que 

fazemos parte, nos campos artísticos, culturais e sociais”. Este trecho em dois 

planos de curso são os que mais se aproximam de uma orientação para o trabalho 

com a cultura que, no desenvolver dos planos de unidade e de aula, podem 

constituir-se no estudo da literatura regionalista.  

Esta falta de informação mais objetiva sobre a LR está apoiada na questão 02 

do questionário dos professores, pois ao serem indagados sobre o que entendem 

por LR 20% abstiveram-se de responder. Já na questão 03 perguntamos aos 

professores se conhecem algum escritor regionalista e muitos dos que responderam 

disseram que passaram a conhecer através dos alunos que participam de cursinhos. 

Dos 65% que afirmaram conhecer, 35% citaram os cânones nacionais. O 

desconhecimento sobre o assunto não permite que o professor elabore 

metodologias que permitam o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Como o objetivo de todo o processo de planejamento é chegar à ação, este é 

considerado a ferramenta que determina a intencionalidade da ação. Salientamos 

que quanto mais detalhada esta ação está descrita no planejamento melhor será 

desenvolvida, pois a descrição detalhada ativa a memória de como esta ação foi 

planejada. Neste caso os PC especificam de forma superficial do que deverá ser 

desenvolvido durante o ano letivo, deixando os detalhamentos para serem inclusos 

nos Planos de Unidade e nos de Aula.  

Nessa perspectiva, como trabalhar a literatura regionalista em sala de aula se 

não há claramente a intencionalidade de se trabalhar com ela? Vasconcellos (2000, 

p. 47) diz que “planejar ajuda a „fluir‟ de maneira lógica (o que vem antes, o que vem 

depois) e significativa (o que é relevante, o que está de acordo com a realidade e 

necessidade do grupo)”. Ou seja, a ação de planejar o estudo da Literatura 

Regionalista necessita ser repensada pelos professores e expressa com clareza em 

seus planejamentos para que a ação seja sobreposta apenas pela intenção e se 

concretize nos planos de aula.  

Para compreendermos como o ensino da Literatura Regionalista se manifesta 

no currículo das escolas estaduais do Ensino Médio em Roraima, além das questões 

aos professores, da análise dos livros didáticos e dos planos de curso 

questionamos, também, aos alunos visando observar todos os pontos de vista da 

ação pedagógica. 
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3.2.4. Os Alunos 

 

Como estamos analisando questões relacionadas ao ensino da Literatura 

Regionalista, vimos a necessidade de verificar a opinião dos alunos em algumas 

questões como forma de triangulação dos dados. Neste sentido, aplicamos um 

questionário com turmas do terceiro ano do Ensino Médio, alcançando 635 alunos 

das oito escolas pesquisadas que aceitaram participar desta pesquisa. 

Neste contexto, primeiramente, perguntamos aos alunos o que eles entendem 

por Literatura Regionalista. 281 (44%) alunos conseguiram conceituar e 323 (51%) 

deram conceitos incompletos e/ou confusos, enquanto 31 (5%) não responderam.  

 

Gráfico 18: O que os alunos entendem por Literatura Regionalista: 

44%

51%

5%

Conceituaram Conceitos incompletos/confusos Não responderam

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

De acordo com o gráfico 18, entre os 44% que responderam estão conceitos 

como “é a literatura da região”, “literatura que expressa características de 

determinada região” e “a literatura que busca mostrar os costumes, as tradições e a 

cultura de sua região”. Já entre os 51% que não conseguiram formular um conceito 

objetivo, encontramos respostas tais como “aquela pela qual representa o conteúdo 

mais antigo e que mostra as histórias passadas”, como “uma cultura regional”. 

Ocorreu de alunos responderam que “no momento não lembro se já estudei” ou 

“sem definição formada”.  

As respostas ambíguas e/ou a falta delas (56%), podem estar relacionadas à 

displicência em responder a um questionário, ao desconhecimento sobre o tema ou 

à falta de um planejamento mais sistemático sobre o tema nos planos de curso, 
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como as respostas dos professores em que 20% deles abstiveram-se de responder. 

É possível inferir que talvez a desmotivação do aluno esteja expressa quando 30% 

dos professores indicam este quesito como dificuldades para trabalhar o tema em 

sala de aula. Ou seja, se o aluno não é motivado e, consequentemente, não se 

interessa pelo que está sendo tratado em sala de aula, dificilmente ele assimilará o 

conteúdo. 

Quanto ao questionarmos acerca de com qual frequência o professor utiliza o 

livro didático em sala de aula, questão 01, 146 (23%) dos alunos informaram que o 

LD é usado com frequência, 375 (59%) disseram que o professor o usa às vezes e 

114 (18%) que ele é utilizado raramente em sala de aula. Apresentamos o gráfico 

abaixo para visualizar as respostas. 

 

Gráfico 19: Frequência que o LD é utilizado pelo professor em sala de aula: 

23%

59%

18%

Frequentemente Às vezes Raramente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Em análise às respostas expressas no gráfico 19, observamos que na visão 

dos alunos, (77%) acham que o livro didático não é muito utilizado pelo professor. 

Essa resposta se contrapõe à dos professores, visto que 75% informaram que 

utilizam o LD com frequência e 20% que às vezes o utilizam. Durante a pesquisa 

observamos que a maioria dos alunos tinha o LD em sala e, na medida em que iam 

terminando de responder ao questionário, voltavam para desenvolver as atividades 

do LD.  

Muitos desses alunos que alegam não usarem o LD em sala são alunos dos 

professores que também informaram não o utilizarem ou o usarem pouco. 

Salientamos que todos os alunos recebem os LD no início do ano letivo, mas nem 
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todos o trazem para sala nos dias das aulas. Isto é visível quando 423 (67%) dos 

alunos dizem que trazem sempre o LD para sala e 212 (34%) informam que o 

trazem às vezes ou nunca por serem pesados e/ou esquecerem o material em casa. 

Para Bender: 

 

[...] há a necessidade do auxílio de um material pedagógico para que o 
aluno não passe um período inteiro de aula copiando do quadro-verde ou 
transcrevendo o que o professor lhe dita. Uma das saídas são as 
fotocópias, em que o professor seleciona textos, conteúdos e exercícios, e, 
depois, repassa aos alunos. Esse material é criticado por muitos 
professores, que dizem não ser atrativo, mas mal apresentado e algo que 
alunos mal-organizados podem perder facilmente, pois acaba sendo 
composto de folhas soltas. O livro é um material com vários recursos visuais 
e está bem encadernado, fazendo com que o aluno tenha organizado todo o 
conteúdo e atividades. Outra vantagem desse material é que traz tudo 
pronto para o professor, que não precisa mais perder tempo com seleção de 
textos e elaboração de exercícios. Apenas o que tem a fazer é explicar o 
conteúdo, quando isso acontece (BENDER, 2006, p. 34). 

 

A autora complementa que o LD pode exigir pouco do aluno e muito menos 

ainda do professor que já tem o material pronto. Por isto, o LD deve ser considerado 

um guia para os estudos e professor deve atentar para atividades motivadoras do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ao serem questionados se o professor segue o LD para trabalhar a Literatura, 

questão 02, 368 (58%) dos alunos afirmaram que sim, 222 (35%) que às vezes e 45 

(7%) nunca. Vejamos o gráfico que segue: 

 

Gráfico 20: O professor segue as atividades do livro didático para trabalhar a 

Literatura:

58%

35%

7%
Segue sempre Segue às vezes Nunca segue

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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As respostas dos alunos apresentadas pelo gráfico 20, faz-nos crer que o 

professor usa frequentemente o LD, seguindo a sequência das atividades 

relacionada à Literatura, embora na questão anterior 59% dos alunos tenham 

informado que o professor utiliza às vezes o LD. É a praticidade da aula quando as 

atividades já estão prontas. Neste sentido, 93% dos alunos informaram que o 

professor segue frequentemente e/ou às vezes o material. Constatamos que o uso 

maciço do LD está aliado às dificuldades elencadas pelos professores em que 55% 

alegam a indisponibilidade de material didático específico. Desta forma, o LD ainda é 

o material mais acessível para o desenvolvimento dos estudos na escola seja pelo 

custo-benefício ou pela facilidade de o professor ter um material pronto e que facilita 

a atividade a ser desenvolvida em sala de aula. 

Em relação a pergunta 03, se o professor relaciona a escola literária com 

autores contemporâneos, 83 (13%) dos alunos disseram que o professor relaciona a 

escola literária em estudo com os autores contemporâneos, 457 (72%) afirmaram 

que às vezes relaciona e 95 (15%) que o professor nunca relaciona a escola literária 

com os autores contemporâneos, essas respostas foram representadas pelo gráfico 

a seguir.  

 

Gráfico 21: O professor relaciona a escola literária com os autores contemporâneos: 

13%

15%

72%

Relaciona Às vezes Relaciona Nunca Relaciona

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Notamos a partir das respostas dos alunos representadas no gráfico 21, que o 

professor nem sempre faz a relação dos autores contemporâneos com a escola 

literária em estudo, embora 75% dos professores tenham respondido realizarem tal 

relação. Diante desse quadro de respostas, ao triangular para análise, captamos que 

a especificidade e clareza dos objetivos do trabalho realizado pelos professores em 

sala não é apreendido pelos alunos como os professores esperam. Os alunos 

demonstram não ter desenvolvido a capacidade de relacionar autores de geração e 

escolas diferentes, aparecendo confuso e distorcido para os alunos que não estão 

compreendendo este processo de relacionar os autores.  

Ao serem questionados se o professor trabalha com a LR em sala de aula, 

138 (22%) responderam que sim, 319 (50%) que não e 178 (28%) afirmaram que às 

vezes o professor trabalha a LR, como mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 22: O professor trabalha com a Literatura Regionalista em sala de 

aula: 

22%

50%

28%

Trabalha Não Trabalha Às vezes Trabalha

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Conforme a questão apresentada pelo gráfico 22, embora 50% dos alunos 

acreditam que o professor trabalha com a Literatura Regionalista e/ou este trabalho 

ocorre às vezes em contrapartida dos 50% que afirmam a não realização, ao 

questionamos (questão 03, linha b) se o professor relaciona a escola literária com os 

autores regionalistas, 239 (37%) informaram que o professor faz esta relação, 372 

(59%) afirma que parcialmente e 24 (4%) que nunca realiza esta relação. 
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Novamente salientamos a necessidade de um trabalho mais específico sobre LR 

para que o aluno possa compreender os objetivos propostos pelo professor. 

Em relação aos autores regionalistas trabalhados em sala de aula 362 (57%) 

não responderam e 273 (43%) citaram e entre estes 30% detiveram-se nos cânones 

nacionais e apenas 13% lembraram-se dos regionalistas como Nené Macaggi, José 

Villela, Eliakin Rufino e Milton Hatum. Atestamos, portanto, que o alto índice de 

alunos que não responderam (57%) demonstra ou que não se lembram de ou não 

conhecem os autores.  

Se levarmos em conta os 30% que citaram os cânones nacionais em vez dos 

regionais, chegamos ao patamar de 87% de alunos que desconhecem os 

regionalistas roraimenses. Desta forma, constatamos o desconhecimento dos alunos 

em relação a quem são os autores regionalistas embora a Universidade Federal de 

Roraima – UFRR, que possui um dos vestibulares mais procurados por ser 

instituição pública, esteja incluindo nas provas informações sobre escritores 

regionalistas. 

Para essa resposta havia expectativa nossa em coincidir as respostas entre 

professores e alunos, haja vista que 40% dos professores também não souberam 

informar e 50% citaram os cânones. Diante do exposto, ratificamos outro item que 

comprova a falta de articulação entre os saberes dos professores e sua prática. No 

Plano de Curso não encontramos indicativos sobre o trabalho com a Literatura 

Regionalista. 

Neste contexto, identificamos o desconhecimento de muitos professores 

sobre o Referencial Curricular da Rede Pública Estadual para o Ensino Médio de 

Roraima - RECURPEM. O próprio documento (RORAIMA, 2012, p. 21) assinala a 

necessidade de investimento na formação dos professores como meta para sanar 

esta deficiência no processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, analisamos 

como ocorre a formação continuada dos professores no Estado. 

 

3.3. A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES EM RORAIMA  

 

Uma das questões muito discutidas no ambiente escolar diz respeito ao nosso 

olhar para a sala de aula, foco do trabalho docente, sobre o que ensinar e como 

ensinar, o que deve ser aprendido pelo aluno, sobre as relações, muitas vezes 

tensas, entre professores, alunos, gestores e demais profissionais da escola. Diante 
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deste quadro, nós professores, somos levados a repensar o tipo de profissionais que 

somos e a qual cultura educacional que professamos. 

Para tratar da formação continuada, faz-se necessário discutir sobre as 

concepções de formação de professores e como isso está sendo trabalhado na 

prática. Isto porque a formação docente é complexa, incompleta, multidiferencial e 

não existe individualmente. Pensar em formação vem de encontro com a ideologia 

cultural de como vemos esta formação.  

Esta visão cultural da formação continuada do professor tem muito a ver com 

a heterogeneidade de culturas, pois o professor ainda não consegue trabalhar com a 

diversidade porque não sabe como agir em sala. Esta ambiguidade do conceito de 

cultura provém tanto da maneira como as pessoas a definem quanto da 

incompatibilidade das numerosas linhas de pensamento (BAUMANN, 2012). 

A escola contribui com a extensão do conhecimento, superação da ignorância 

e das superstições que escravizam o indivíduo, na preparação dos cidadãos e na 

diminuição da desigualdade. Ao trabalhar com a Literatura Regionalista a escola 

proporciona o desenvolvimento do respeito à diversidade cultural existente no 

estado, tendo em vista as questões multiculturais tais como a cultura indígena, a 

nordestina, a venezuelana, a guianense, a gaúcha, entre outras que são muito 

presentes na sociedade. 

Ao mesmo tempo, ela precisa mudar institucionalmente, pois o contexto em 

que exercemos a atividade influencia fortemente o desenvolvimento pessoal e 

profissional. Desta forma, trabalhar com uma literatura que só privilegie os cânones 

não traz as questões sociais presentes no dia-a-dia do aluno como pauta de 

discussão e de produção do conhecimento. O professor precisa ver a escola não só 

como o lugar onde ele ensina, mas também onde aprende.  

A atualização e a produção de novas práticas de ensino só surgem de uma 

reflexão partilhada entre os colegas, que tem lugar na escola e nasce do esforço de 

encontrar respostas para problemas educativos. A escola precisa construir o marco 

intercultural mais amplo e flexível que permita a integração de valores, ideias, 

tradições, costumes e aspirações que assumam a diversidade, pluralidade, a 

reflexão crítica e a tolerância.  

Durante a pesquisa, os professores ao serem questionados sobre sua 

participação em formação continuada (questão 11) em relação a cursos e/ou oficinas 

de capacitação as respostas foram: 12 (60%) afirmaram que realizaram nos últimos 
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3 (três) anos; 02 (10%) participaram há mais de 3 (três) anos e o mesmo, 02 (10%), 

afirmam nunca terem participado, enquanto que 04 (20%) não responderam à 

questão. As respostas são apresentadas no gráfico que segue. 

 

Gráfico 23: Participação em atividade de formação continuada: cursos e/ou oficinas. 

60%
10%

10%

20%
Até 3 anos Há mais de 3 anos Nunca participaram Não responderam

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

De acordo com o gráfico 23, percebemos que os cursos ou oficinas de 

capacitação são procurados pelos profissionais, embora 20% não terem respondido 

e 10% informarem que nunca participaram. Esta procura pelos cursos e/ou oficinas 

deve-se ao fato de que eles trabalham com questões pontuais, são mais objetivos, o 

grupo de trabalho permite uma maior interação e o professor escolhe o que tem 

mais necessidade. Para Feldmann: 

 

[...] formar professores com qualidade social e compromisso político de 
transformação tem se mostrado um grande desafio às pessoas que 
compreendem a educação como um bem universal, como espaço público, 
como um direito humano e social na construção da identidade e no 
exercício da cidadania (FELDMANN, 2013, p. 71). 

 

É preocupante o fato de que, se somarmos os que participaram há mais de 3 

anos, os que nunca participaram e os que não responderam o quantitativo, soma 

40%, ou seja, aferimos que, os profissionais participantes da pesquisa necessitam 

de que o Estado tenha ações pedagógicas que os motivem a participar da formação 

continuada. Desta forma, é muito importante que o professor compreenda que, além 

da formação inicial, ele deve estar atento à sua formação continuada, pois ela 
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permitirá que a troca de conhecimentos e a discussão com os seus pares sobre as 

questões didáticas que o ajudarão em sala de aula.  

Em relação ao item sobre a participação em seminários e/ou congressos 

(questão 12), 08 (40%) têm participado nestes 3 anos; 04 (20%) participaram há 

mais de 3 anos; 02 (10%) nunca participaram e 06 (30%) não responderam. 

 

Gráfico 24: Participação em atividades de formação continuada: seminários e/ou 

congressos: 

40%

20%

10%

30%
Até 3 anos De 3 anos e um dia em diante Nunca participou Não respondeu

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

De acordo com os dados do gráfico 24, os Seminários e/ou Congressos, em 

relação aos cursos e/ou oficinas, são menos procurados pelos professores. Nos 

seminários e/ou os congressos são inúmeros os temas disponíveis para discussão e 

a interação nem sempre é dinâmica seja pelo tempo de discussão, seja pelo número 

de participantes. Neste quesito ocorre o contrário do anterior. Se somarmos os que 

participaram há mais de 3 anos, os que nunca participaram e os que não 

responderam somam 60%. Ou seja, estes profissionais, por algum motivo não estão 

participando destas atividades embora, eventualmente as universidades locais 

promovam seminários e/ou congressos na área. 

Para Feldmann (2013, p.136) “[...] a práxis é a atividade que se reproduz 

historicamente, portanto renova-se continuamente, e tem seu cerne na prática”. Isto 

porque para compreender a dimensão da escola na atualidade, devemos estudar as 

transformações das práticas docentes. Estas transformações dizem respeito ao fato 

de que atualmente a educação vive uma grande contradição que valoriza a 

educação informal e desvaloriza a escola e os profissionais de educação formal. 
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Desta forma, independentemente do tipo de formação continuada que o 

professor escolhe, as atividades de formação nesse nível devem ser uma prática 

contínua. Esta cultura de participação propicia o encontro com seus pares e permite 

ao professor a troca de experiências. Neste sentido, os órgãos que trabalham com a 

formação continuada, devem atentar para esta necessidade e criarem espaços para 

que isto se concretize.  

No item que trata sobre a necessidade de participarem de cursos sobre 

metodologias de ensino (questão 13), 18 (90%) dos professores responderam que é 

muito importante, enquanto que 01 (5%) acredita ser pouco importante e 01 (5%) 

não respondeu. Vejamos o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 25: Necessidade de participarem de cursos sobre metodologias de 

ensino 

90%

5%

5%

Muito Importante Pouco Importante Não Respondeu
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Em análise ao gráfico 25, ratificamos que participar de curso sobre 

metodologias de ensino possibilita ao professor lidar com um conhecimento em 

permanentemente construção. A reflexão das experiências vividas no espaço escola 

e a busca por respostas aos problemas cotidianos, contribuem para a teorização da 

aprendizagem e para a apropriação de situações práticas e problematizadoras, um 

constructo da práxis, cujas atitudes devem ser consideradas tão importantes quanto 

o conhecimento. Esta análise reflexiva permite a revisão de ações e a intervenção 

no processo educativo, tendo em vista que não nascemos educadores, mas nos 

formamos educadores.  



161 
 

Para Silva (2003), devemos questionar o que é preciso ensinar, pois não 

podemos conceber o conhecimento constituído apenas de informações e fatos a 

serem simplesmente transferidos do professor aos alunos, mas de objetividade e 

significado. A educação deve promover a discussão que permita que o ato de 

conhecer envolva o tornar “presente” o mundo para a consciência e não apenas ser 

um ato isolado, mas mediado pelos objetos a serem conhecidos (SILVA, 2003, 

p.59).  

Ao perguntarmos sobre a necessidade de participarem dos encontros para 

discussão e/ou troca de experiências sobre a disciplina (questão 14), 16 (80%) os 

professores demonstraram acreditar ser muito importante, 02 (10%) creem ser 

pouco importante e 02 (10%) não responderam. O gráfico a seguir expressa isso. 

 

Gráfico 26: Necessidade de participarem de encontros para discussão e/ou troca de 

experiências sobre a disciplina: 

80%

10%

10%

Muito Importante Pouco Importante Não Responderam

          Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Observamos que de acordo com gráfico 26, para 80% dos professores há a 

necessidade de participarem destes encontros e/ou troca de experiências sobre a 

disciplina de Literatura. Candau lembra que a formação continuada: 

 

[...] não pode ser concebida como um meio de acumulação (de cursos, 
palestras, seminários de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através 
de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua 
(CANDAU, 1997. p. 67). 
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Corroboramos com os argumentos de Candau (1997), por isso cabe ao 

professor, portanto, recusar o individualismo em busca de novas práticas de ensino. 

As identidades isoladas, construídas historicamente pelos docentes, precisam de ser 

superadas em busca de uma dimensão de grupo que rejeite o corporativismo e 

afirme a existência do coletivo profissional. Nesse sentido, o professor deve 

preocupar-se em participar nos planos de regulação do trabalho escolar, de 

pesquisa e de avaliação conjunta e formação continuada, para permitir a partilha de 

tarefas e responsabilidades.  

Em relação a importância dos encontros para discussão sobre Literatura 

Regionalista (questão 15), 18 (90%) professores responderam que os encontros são 

muito importantes, 01 (5%) responderam ser pouco importante e para 01 (5%), são 

sem importância, como demonstra o gráfico na sequência. 

 

Gráfico 27: Importância dos encontros para discussão sobre Literatura Regionalista: 

90%

5%
5%

Muito Importantes Pouco Importantes Sem importancia
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Em conformidade com o gráfico 27, este indicativo de 90% para importância 

destes encontros está em consonância com a necessidade apontada pelos 

professores em conhecer mais sobre o tema, pois muitos indicaram o 

desconhecimento sobre os autores regionalistas. Durante a pesquisa não foram 

sugeridos temas para possibilitar que os professores tivessem a liberdade de indicar 

aqueles que mais necessitassem na área de Literatura. Desta forma, o professor 

deve estar atento para sua formação continuada, pois ela vai possibilitar que o 
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conhecimento pelo tema a ser abordado em sala de aula se amplie, bem como a 

troca de experiência com seus pares. 

Para Garcia (1999, pp. 84-90), na formação devem ser considerados os 

conhecimentos, as competências e as atitudes do professor. Em relação aos 

conhecimentos, ele se refere ao conhecimento profissional, psicopedagógico, de 

conteúdo e o didático de conteúdo que o professor necessita ter e dominar. Por isto, 

participar destes encontros, principalmente os específicos de sua área, permite ao 

professor refletir sobre sua prática e, ao mesmo tempo, trocar informações 

pertinentes que o ajudarão no seu crescimento profissional e na dos colegas. 

Seguindo nessa direção, portanto, ao serem questionados sobre quais os 

cursos que melhor atendem sua necessidade em sala de aula (questão 16), os 

professores tiveram as opções de escolha como técnica de ensino-aprendizagem, 

com 14 (70%) dos professores e como conteúdos específicos (para relembrar os 

conteúdos), com 04 (20%) dos inquiridos. Os que não responderam foram 02 (10%) 

dos professores.  

 

Gráfico 28: Cursos que melhor atendem a sua necessidade em sala de aula. 

 

70%
20%

10%
Técnicas de Ensino-Aprendizagem Conteúdos Específicos Não Responderam

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Com o gráfico 27, percebemos que as técnicas de ensino e de aprendizagem 

são, ainda, as mais procuradas como objeto de estudo para os professores, tendo 

em vista a necessidade de motivar os alunos (70%). Para o professor P 06 “é 

preciso termos cursos que nos ajudem a motivar nossos alunos para o ensino da 

Literatura, para tornar este ensino mais agradável e mais interessante, pois o tempo 

é curto e o conteúdo extenso”. Em relação aos conteúdos específicos, alguns 
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professores veem a necessidade de relembrar e/ou ver conceitos que possam ter 

mudado.  

Sacristan (1999) assegura que o profissionalismo docente é caracterizado 

pelo pensamento estratégico e pragmático que relaciona o conhecimento prático, o 

teórico e as crenças, bem como o ético. Tais conhecimentos perpassam a relação 

da teoria e da prática criando interações e dependências entre o saber como fazer, o 

saber o que fazer, sobre o que fazer e que orientam a prática pedagógica.  

Após a pergunta, os participantes puderam sugerir temas que atendessem às 

suas necessidades em sala de aula. Apenas 02 (10%) dos professores sugeriram o 

tema “como trabalhar literatura regionalista no atual contexto”. Isto mostra que o 

professor tem necessidade de discutir sobre o ensino de Literatura no Estado, 

principalmente a regionalista. Esse quesito vem complementar as questões 

anteriores que mostraram o desconhecimento de muitos professores sobre os 

escritores regionalistas, ficando limitados aos cânones nacionais. 

Para Aguiar (2004, p. 34) “o estudo da literatura [...] já não pode se ater tão 

somente a autores e obras, mas deve voltar-se para o papel do leitor, pois através 

dele que os textos adquirem sentidos”. Desta forma, as inquietações dos 

professores ganham eco quanto à necessidade de promovermos uma discussão 

sobre o ensino da Literatura no Estado. 

A formação continuada pode ser realizada pelos departamentos de extensão 

das universidades e/ou pela Secretaria de Educação e Desporto de Roraima – 

SEED/RR, através do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação 

de Roraima – CEFORR.  

Questionamos se o CEFORR tem realizado alguma formação em Literatura 

(questão 17). Dos que responderam 02 (10%) disseram que frequentemente, 04 

(20%) afirmaram que raramente e 14 (70%) informaram que nunca participaram de 

formação nesta área realizada pela instituição.  

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

Gráfico 29: Formação continuada sobre Literatura pelo CEFORR: 

10%

20%70%

Frequentemente Raramente Nunca Participaram
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Notamos que, de acordo com o gráfico 28, o CEFORR não tem oferecido 

formação continuada em Literatura aos professores da rede pública estadual como 

publica em seu plano diretor, apenas em Língua Portuguesa. Os cursos de Literatura 

realizados pela Gerência foram na Literatura Infanto-juvenil, por isto 70% dos 

profissionais nunca participaram. Como o Centro não possui, atualmente, um curso 

direcionado aos professores que trabalham com Literatura no Ensino Médio e, por 

isso, ainda não é visto, pelos professores que atuam na área de Literatura na rede 

pública, como ponto de referência na formação continuada no estado. Tal fato 

demonstra a necessidade de o Centro proporcionar uma ampla discussão sobre o 

ensino da Literatura, e a GFLM é a gerência capacitada para tal ação, pois trabalha 

com a área específica. De acordo com os responsáveis, está sendo elaborado um 

projeto para trabalhar a Literatura com os professores do estado. 

Aqui retomamos o que justifica essa pesquisa, pois, os indicadores aqui 

discutidos poderão servir de orientação para a elaboração de ações nesta área do 

conhecimento no CEFORR. Essa discussão pode ser articulada à questão 18 do 

questionário dessa pesquisa, respondido pelos professores, sobre quais temas o 

CEFORR poderia abordar em uma capacitação, apenas 05 (25%) dos professores 

se posicionaram e disseram ser sobre Literatura, mais especificamente a Literatura 

Regional.  

Complementando as questões sobre o CEFORR, quando inquiridos sobre as 

sugestões de cursos na área de Literatura que deveriam promover (questão 5 - 

entrevista) 10 (50%) dos professores as sugestões ficaram em “metodologias que 
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ajudem os alunos a se interessarem pelo ensino de literatura”; “a importância do 

ensino de literatura nas escolas”, “cursos voltados para literatura”, “pós-graduação 

em literatura” e 05 (25%) dos professores sugeriram “literatura regionalista”. Já 05 

(25%) dos professores não responderam por que não souberam ou se omitiram a 

sugerir temas que pudessem originar cursos e/ou encontros de estudos.  

Observamos a necessidade de fomentar a discussão sobre o tema, 

principalmente sobre Literatura Regionalista. A equipe gestora entende que o 

Centro, no contexto educacional de Roraima, é de: 

 

[...] suma importância para o Estado como instituição responsável pela 
formação de qualidade dos profissionais docentes e não docentes que 
atuam nas escolas do estado de Roraima, viabilizando a melhoria das 
práticas educacionais em Roraima, especialmente pelos programas federais 
que atendem a públicos específicos. O CEFORR é o espaço específico para 
permitir que estes profissionais possam promover reflexões sobre a prática 
profissional e construir novos conhecimentos (RORAIMA, 2015, p. 17). 

 
Diante dessas questões, argumentamos que há imprescindível necessidade 

de o Centro atualizar suas estratégias de formação continuada para atender às 

demandas apontadas pelos professores da área de literatura do Estado. Uma forma 

de contribuir com o trabalho pedagógico realizado em sala de aula nas escolas 

estaduais do Ensino Médio. Desta forma, para Nóvoa (2001), a articulação entre a 

teoria e a prática só funciona se não houver divisão de tarefas e todos se sentirem 

responsáveis por facilitar a relação entre as aprendizagens teóricas e as vivencias e 

observações práticas. 

De acordo com os pilares da educação (DELLORES, 1998), a escola é 

concebida como sendo um lugar da busca do saber, do saber-fazer, do saber-ser e 

do saber-conviver – é o espaço que possibilita o desenvolvimento e o gosto pelas 

múltiplas dimensões do conhecimento, ampliando a visão de mundo, também 

através da socialização da cultura e humanização das relações. O professor como 

agente transformador, mediador e articulador do conhecimento, comprometido com 

seus alunos, com a sociedade e consigo mesmo, deve buscar constantemente sua 

formação pessoal e profissional, consciente que ao mesmo tempo em que ensina, 

será sempre um aprendiz.  

O profissional deve estar sempre atento às dimensões que implicam o ensinar 

e o aprender, pois para Garcia (1999, p. 93), o professor deve também possuir 

competências, habilidades tanto de conduta como as cognitivas em que estão 
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incluídas as capacidades de avaliação, resolução de conflitos, análise de contexto, 

entre outras. Para isso, deve estar sempre se capacitando em serviço. O educador 

tem papel fundamental como condutor desse processo de sistematização do saber e 

mediador do processo de transformação das informações em conhecimentos.  

Para que isto se concretize, é preciso que o professor participe de 

movimentos pedagógicos que reúnam profissionais de origens diversas em torno de 

um mesmo programa de renovação de ensino. Essas equipes de trabalho são 

fundamentais para estimular o debate e a reflexão, pois irão consolidar sistemas de 

ação coletiva no seio do professorado, o que exigirá a construção de uma cultura de 

cooperação muito maior do que adesões ou ações individuais. Assim, Sacristan 

lembra que: 

 

[...] a formação de professores, metodologicamente falando, é tão complexa 
como a dos próprios alunos. O que nos parece importante ressaltar agora é 
o fato de que ou se ligam de alguma forma os diversos componentes do 
currículo de formação com as atividades reais que os professores realizam 
e terão que realizar nos contextos escolares, ou essa formação pode ficar 
no mínimo isolada do exercício da profissionalidade (SACRISTAN, 2000, p. 
272). 

 

Como o fazer pedagógico necessita estar sempre sendo avaliado e reavaliado 

para que se compreenda todo o processo de ensino e de aprendizagem, a auto 

avaliação constitui-se na capacidade de quem a está realizando de se perceber 

parte do processo e ser capaz de informar o que é necessário para desenvolver 

suas aprendizagens. Implica na capacidade e na habilidade de observar a si mesmo, 

comparando e relacionando seu desempenho ao longo de um dado período com os 

objetivos propostos, reconhecendo seus sucessos e suas falhas. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

A formação de professores continua sendo um dos principais problemas da 

educação e, ao finalizarmos as ideias que conduziram esta pesquisa, faz-se 

necessário retomar da questão: como o ensino da Literatura Regional é 

contemplado no currículo das escolas estaduais de Ensino Médio em Roraima e de 

que maneira tal literatura se materializa no cotidiano escolar e na formação 

continuada de professores? A fim de estabelecer indicativos para a formação 

continuada de professores esta foi questão lançada sobre o material a ser 

pesquisado e que buscamos responder através da análise dos dados coletados 

embasados nas bibliografias consultadas. 

Para isso, nosso objetivo foi realizar um estudo sobre a formação continuada 

dos professores e o currículo das escolas estaduais do Ensino Médio do estado de 

Roraima para saber como esse currículo contempla o ensino da Literatura 

Regionalista e de que maneira ela se materializa no cotidiano escolar, de modo que 

se tracem indicativos para a formação continuada de professores em Roraima. O 

caminho percorrido para concretizar o estudo foi de um estudo bibliográfico sobre a 

formação continuada de professores e a sua relação com o currículo escolar; sobre 

o currículo e como ele é discutido nos referenciais de ensino; conceituamos 

Literatura Regionalista e a cultura escolar; verificamos como o ensino da Literatura 

Regionalista se materializa no currículo escolar; estabelecemos relação entre o 

currículo pensado e o currículo executado no que se refere ao ensino de Literatura 

Regionalista nas escolas estatuais de Ensino Médio de Roraima e estabelecemos 

indicadores para a formação continuada dos professores do Estado de Roraima que 

contemplem a Literatura Regionalista. Apesar de sua abrangência, não tivemos a 

pretensão de esgotar tal discussão haja vista seu valor para o ensino nas escolas do 

Estado e das variadas abordagens que perpassam a discussão. 

Fatores intervenientes contingenciaram um grande esforço na realização da 

presente pesquisa: a localização geográfica das escolas nos municípios elencados 

foi um deles; a greve dos professores foi um fator de atenção, que duraram 66 dias 

letivos. Muitos professores não participaram desta pesquisa porque consideraram 

que era mais uma coisa para fazer e estavam sobrecarregados de serviço após a 

greve. Percebemos que alguns professores se sentiram “incomodados” em 
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responder perguntas sobre currículo e literatura regionalista. Portanto, encontrar 

colaboradores, nesse contexto, demandou mais tempo que o previsto. 

É preciso ressaltar a valiosa participação da gestão das escolas e os 

coordenadores pedagógicos que colaboraram com a nossa entrada nas instituições 

de ensino e aos seus professores e alunos que participarem da pesquisa 

respondendo os questionários. O grupo pesquisado de professores e alunos aceitou 

voluntariamente participar da pesquisa e foi bastante significativo. Um fator positivo 

foi que todos os professores pesquisados são formados em Letras e que possuem 

mais de 03 (três) anos de atuação em sala de aula, além de serem especialistas. 

Neste estudo percebemos que a Constituição Federal, a Constituição do 

Estado de Roraima, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394-96, os 

documentos oficiais do Ministério da Educação reportam-se ao ensino de Literatura 

como parte integrante do estudo da linguagem e da língua no estudo da Língua 

Portuguesa e tratam as especificidades locais apenas como “questões culturais”. Os 

documentos oficiais consideram que o contato com obras renomadas, os cânones 

da literatura, permite a formação de um sujeito social e crítico. Acreditamos que 

desta forma privam o aluno de ter contato com as produções culturais 

contemporâneas e multiculturais diversas e que dificilmente ele terá contato fora da 

escola, pois não conhece os autores e/ou não terem acesso às suas obras. 

Estes documentos citados possuem uma grande dificuldade em especificar a 

função geral do Ensino Médio, tratando-o como o de seguir-se ao Ensino 

Fundamental e o de preceder o Ensino Superior. Desta forma, a finalidade do Ensino 

Médio é a de preparar o aluno para seguir seus estudos. Neste sentido, os alunos, 

mesmo não tendo seguindo seus estudos em nível superior devem sair da escola 

com um domínio razoável da escrita em todas suas implicações, sejam elas 

ortográficas, de registro, entre outras. Eles devem estar capacitados para atender às 

solicitações da vida cotidiana e que permitam sua participação na sociedade 

enfrentando as exigências da vida social e do mercado de trabalho.  

Em relação ao Referencial Curricular da Rede Pública Estadual para o Ensino 

Médio de Roraima, o documento orienta o trabalho com as questões culturais locais 

e com a Literatura Regionalista, inclusive especificando o que deveria ser estudado 

em cada ano do Ensino Médio, mas os professores, mesmo tendo alguns que 

participaram de sua elaboração, não o estudam e o utilizam na escola. O documento 

em questão traz a contextualização, a interdisciplinaridade e o letramento como 
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eixos balizadores dos trabalhos pedagógicos nas escolas de ensino médio e 

recursos complementares para ampliar as possibilidades de interação entre 

disciplinas e entre as áreas de conhecimento. É um documento que não é de 

conhecimento dos demais e está “guardado”.  

Embora os professores conheçam a Literatura Regionalista e consideram que 

conhecem os autores regionalistas a maioria reporta-se aos cânones nacionais.  

Esta falta de conhecimento sobre o tema e dos saberes didáticos pedagógicos não 

permite que o professor valorize os conhecimentos locais. Desta forma, eles alegam 

que a dificuldade de trabalhar com esta especificidade ocorre também pela 

desmotivação em relação à leitura dos alunos e falta de material didático sobre o 

tema, pela falta de recursos e de exemplares para atender aos alunos do Ensino 

Médio. Aliados a estes quesitos está o fato de que muitos professores são oriundos 

de outros estados da federação. 

A prática pedagógica do professor faz com que ele utilize sistematicamente o 

livro didático por estar tão enraizado na cultura escolar e, pelo tempo destinado a 

esta área do conhecimento, limita-se a seguir os conteúdos expostos por ele.  O 

Plano de Curso das escolas pesquisadas é muito sucinto e dá margens para 

diversas interpretações sobre como deve ser conduzido o planejamento diário em 

sala de aula. Um exemplo claro está relacionado ao ensino da Literatura 

Regionalista que é tratado subjetivamente, pois reporta a questão cultural sem 

especificar se é local, se a mundial, nacional ou regional. 

A ação do professor nessa direção exige, além da mudança de concepção de 

currículo, a necessidade de considerar a linguagem como objeto de estudo, com um 

papel mais interativo do professor diante do ensino e da aprendizagem, ação que 

tem se tornado grande desafio. Desenvolver atividades de linguagem através do 

ensino da literatura na sala de aula significa pensar um ensino pela via da interação 

dos sujeitos com essa prática, fato que resulta em alteração do fazer linguístico em 

duas dimensões ligadas ao objeto de ensino e a ação didática produzida para a 

obtenção dos objetivos desse ensino. Isso demanda também uma política 

pedagógico-administrativa escolar que viabilize uma configuração mais interativa da 

relação de ensino e de aprendizagem.  

Assim, o professor deve desafiar o viés monocultural do currículo para uma 

educação multicultural que implica na renovação do conhecimento e das estratégias 

de construí-lo e reconstruí-lo no âmbito escolar. Neste processo, o aluno passa a 
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conhecer as diferentes manifestações culturais e a fruir do contato de obras de 

diversos estilos e épocas de forma que a escola se constitua em lugar que se 

articulem diferentes conhecimentos e culturas. O currículo deve ser entendido como 

ordenador do processo educacional através de sua construção voltado para as 

especificidades e diversidades que formam a cultura e a educação de cada região, 

expressando as diferenças, as contradições, as formas de viver dentro dos mais 

diversos ambientes e situações vividas. Esta concepção assume o currículo como 

ato político que objetiva a emancipação das camadas populares e desenvolve uma 

interação dialógica entre os sujeitos participantes da comunidade escolar. 

Para que o currículo cumpra o seu papel o professor precisa ver a escola 

como lugar onde ele ensina e também aprende, pois a atualização e a produção de 

novas práticas de ensino só surgem através de uma reflexão partilhada e no esforço 

de encontrar respostas para os problemas educativos. Para isso a equipe da escola 

precisa organizar seu currículo de forma que as especificidades regionais e locais 

tenham também espaço em uma visão interdisciplinar e que atenda a realidade 

cognitiva dos alunos. 

A escola deve repensar o que ela tem a oferecer para a formação de nossos 

alunos e que formação está sendo desenvolvida. Nesse sentido, o professor deve 

estar sempre questionando o que ensina, quais as funções e a praticidade do 

conhecimento ensinado, bem como os princípios de seleção e organização do 

planejamento realizado e que vai definir o currículo desenvolvido no âmbito escolar. 

Esta reflexão permitirá que o professor faça uma auto avaliação de sua ação, pois é 

ele quem conduz o processo e orienta as experiências do uso da língua 

desenvolvidas em sala de aula. O reconhecimento das diferenças culturais 

existentes no âmbito escolar pode estimular novas indagações, propostas e 

procedimentos pedagógicos, novo currículo. Isso porque o currículo deve ser um 

ordenador do processo educacional e deve estar voltado para as especificidades e 

diversidades que formam a cultura e a educação de maneira que expresse as 

diferenças, as contradições e as formas de viver, nos mais diversos ambientes e 

situações vividas. 

O professor que tem domínio da sua área específica e dos conhecimentos 

didáticos pedagógicos dará mais importância à organização curricular da escola e 

valorizará os conhecimentos locais. Desta forma, ele tem a possibilidade de 

flexibilizar os conteúdos, as metodologias e dar enfoque na diversidade das 
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realidades local, nacional e mundial. Para poder fazer uma ação pedagógica 

reflexiva ele deve estar atento à sua formação seja ela inicial e/ou continuada. Deve 

atentar para sua participação em cursos, seminários, oficinas que permita conhecer 

novas técnicas e conceitos que ajude no desenvolvimento das atividades em sala de 

aula, além de trocar experiências com seus pares. É importante ressaltar que a troca 

de experiências permite que a solução encontrada para um problema seja 

socializada e que o professor possa aproveitar esta experiência para encontrar a 

solução para a sua dificuldade em sala de aula.  

Não há no Estado uma política de formação continuada dos professores 

porque não há subsídios e recursos financeiros e humanos para isso. O Centro de 

Formação dos Profissionais da Educação de Roraima – CEFORR ainda não tem 

realizado nenhuma formação continuada em Literatura ou em Literatura Regionalista 

para o Ensino Médio. Procuramos, neste trabalho, trazer indicativos de como está a 

formação continuada dos professores, principalmente os da área de Literatura, para 

entabular uma proposta curricular para a formação no que concerne ao ensino da 

Literatura Regionalista. Como os professores são da rede estadual de ensino, há a 

necessidade dos órgãos estaduais pensarem em uma formação continuada que 

sirva de apoio ao trabalho pedagógico realizado em sala de aula e que possibilite a 

elevação da qualidade da educação realizada no Estado.  

Assim, entender quais fatores e/ou aspectos estão interferindo no resultado 

qualitativo da aprendizagem escolar dos roraimenses é imprescindível para que o 

Estado possa direcionar ações e políticas públicas que ajudem a superar os 

problemas como a falta de atendimento das expectativas de qualidade desenhadas 

pelo sistema nacional de educação, pelos gestores, pelos professores e pelos pais 

de alunos; as dificuldades dos professores na promoção de práticas pedagógicas 

que resultem na elevação dos níveis de habilidades de leitura e de escrita nos 

diferentes gêneros textuais dos alunos em conformidade com o nível de ensino em 

que se encontram; a dificuldade em possuir materiais didáticos atualizados sobre a 

Literatura Regionalista e a falta de promoção de formação continuada em 

atendimento às necessidades reais do professor de Literatura. 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu, CARMEM VÉRA NUNES SPOTTI, responsável pela pesquisa “O 

CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO E A LITERATURA REGIONALISTA EM 

RORAIMA” está fazendo um convite para você participar como voluntário(a) deste 

nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende analisar como a literatura regionalista está presente 

e se materializa no currículo escolar e no currículo de formação de professores. 

Acreditamos que ela seja importante porque é de suma importância traçar uma 

“radiografia” e um estudo sobre como a literatura está sendo trabalhada na 

educação básica das escolas estaduais de Roraima, em específico a literatura 

regionalista.  

Para sua realização será feito o seguinte: a) entrevista com os professores; 

b) análise de documentos oficiais da escola como Plano de Curso e os Diários de 

Classe dos professores; c) análise dos livros didáticos distribuídos pela Secretaria 

Estadual de Educação e Desporto de Roraima - SEEDRR; d) o currículo 

disponibilizado pela SEEDRR; e) análise dos documentos oficiais do Ministério da 

Educação; f) questionário aos alunos e professores, g) entrevista com os “criadores” 

do Movimento Roraimeira. Sua participação constará de participação na entrevista e 

no questionário. 

Não há previsão de riscos, pois os dados serão sigilosos e o nome do 

entrevistado não será divulgado. Nesse caso serão tratados como “Professor A”, 

“Professor B”, “Aluno 1”, “Aluno 2”, etc. sem identificação de pessoa, município, 

escola e/ou série. Os benefícios esperados são desenvolver estudo sobre a 

realidade do ensino da Literatura, principalmente da regionalista, de modo a 

identificar os fatores que interferem na promoção da qualidade do ensino, com a 

finalidade de subsidiar a implementação de ações que visem à superação dos 

problemas detectados, tais como a criação de um banco de dados sobre os vários 

contextos do ensino, de modo a produzir um diagnóstico do ensino da Literatura 

Regionalista em Roraima. 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em 
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contato, com a pesquisadora ou com o Conselho de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUCSP em que o projeto em questão está 

registrado. 

Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua 

permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela 

sua decisão de participação voluntária. 

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 

sobre sua participação. Serão também utilizadas imagens como fotografia e 

filmagens que permitirão um maior controle dos dados pesquisados.  

 

Autorização: 

Eu, pelo presente documento, ______________________-

________________________(entrevistado/a),__________________(nacionalidade),

_____________________(estado civill),__________________________(profissão), 

________________________________________ (tipo e número documento legal), 

residente e domiciliado em ______________________________ 

______________________________________, nº_________, Bairro 

____________________________, município de 

___________________________________,  após a leitura (ou a escuta da leitura) 

deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com a pesquisadora 

responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informado(a), ficando claro para mim que minha participação é 

voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da 

pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido(a), dos possíveis danos ou 

riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos 

sempre que desejar. Diante do exposto expresso minha concordância de 

espontânea vontade em participar deste estudo. 

Neste caso, cedo e transfiro neste ato, gratuitamente, em caráter universal e 

definitivo à CARMEM VÈRA NUNES SPOTTI a totalidade dos seus direitos 

patrimoniais, inclusive os de seus descendentes, de autor sobre o depoimento oral 

(entrevista) e fotos (e/ou imagens) de seu acervo particular disponibilizadas para o 

estudo em questão, prestado no dia (ou entre os dias) 

_________________________, na cidade ______________________,perante as 

testemunhas _________________________________________________(nome) 

,__________________________________________ (número e tipo documento) 

e______________________________________________________________ 

(nome), __________________________________ (número e tipo documento).  
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Na forma preconizada pela legislação nacional e pelas convenções 

internacionais de que o Brasil é signatário, o(a) DEPOENTE, proprietário originário 

do depoimento de que trata este termo, terá, indefinidamente, o direito ao exercício 

pelo dos seus direitos morais sobre o referido depoimento, de sorte que sempre terá 

seu nome citado, por ocasião de qualquer utilização.  

Fica, pois CARMEM VÉRA NUMES SPOTTI, plenamente autorizada a 

utilizar o referido depoimento, no todo ou em parte, editado ou integral, bem como 

mantê-lo como arquivo para consulta de terceiros, no Brasil e/ou exterior, ficando 

vinculado o controle à pesquisadora, que tem a guarda da mesma, sem restrição de 

prazos desde a presente data.  

Sendo esta a forma legítima e eficaz que representa legalmente os nossos 

interesses, assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e para 

um só efeito.  

___________________________________________  

Local: Data:  

 

__________________________________           _________________________  

Cedente:                                                                RG:  

 

_________________________________________________________ 

Pesquisadora: CARMEM VÉRA NUNES SPOTTI  

 

TESTEMUNHAS:  

___________________________________        ___________________________  

Nome:                                                                    Doctº  

 

___________________________________        ___________________________  

Nome:                                                                    Doctº  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste(a) voluntário(a) (ou de seu representante legal) para a 

participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE: 

Dados dos pesquisadores:  

Nome: Carmem Véra Nunes Spotti 

Endereço: Rua Deusuita Paracat, 420 Bairro Caçari, Boa Vista – Roraima 

Telefone: (95) 99114.43.05, (11) 948626284 

Endereço eletrônico: carmemspotti@bol.com.br/ - spottiroraima@gmail.com  

 

mailto:carmemspotti@bol.com.br/
mailto:spottiroraima@gmail.com
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Dados do CEP responsável pela autorização da pesquisa. 

Endereço: ______________________________________________, nº _______ 

Bairro: _________________________ Município: _________________________ 

UF:______________  Telefone(s): _____________________________________ 

Endereço eletrônico: ________________________________________________ 
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APÊNDICE  

 

PROJETO DE PESQUISA  

 

Caro(a) professor(a), o presente questionário objetiva coletar dados sobre o 

ensino de Literatura nas escolas estaduais do ensino médio do estado de Roraima, 

visando a identificação de indicadores para a tese denominada “Formação de 

Professores de Literatura: o ensino da literatura regionalista nos currículos 

das escolas estaduais de Ensino Médio em Roraima”, do Doutorado em 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. 

Sua colaboração é fundamental. Os dados são confidenciais e seu nome não será 

divulgado. 
 

A) Dados gerais do(a) professor(a)                                   

Escola:_____________________________________________________________ 

Série(s) que leciona: (  ) Ensino Fundamental:__________ 

                                    (   ) Ensino Médio: __________ 

I. Formação: 

1.(   ) Letras          2.(   ) Letras/ literatura      3.(    ) Letras/Língua Estrangeira. 

4.( ) Ensino superior – outras – Qual: ___________________________________ 

5.(   ) Pós-graduação  - Qual: _________________________________________ 

6.(   ) Mestrado ____________________________________________________ 

7.(   ) Doutorado ___________________________________________________ 

 

II. Qual o tempo de conclusão ou atuação nas seguintes ações? 

1. Até 3 anos  - 2. de 3 anos a 6 anos  - 3. Mais de 6 anos  

 Enumere de (1 a 4) as Ações abaixo  1 2 3 

a) Tempo de experiência como professor (no geral).    

b) Tempo de experiência no ensino de Língua Portuguesa.    

c) Tempo de experiência no Ensino Médio.    

d) Tempo em que concluiu a graduação.    

 

B). Questões pedagógicas  

 

III.  Você conhece algum escritor(a) regionalista? (  ) Sim    (   ) Não   

Qual(is)?____________________________________________________________ 

 

IV. Você trabalha com a literatura regionalista em sala?  

(    ) Sim    (    ) Não     (   ) às vezes 

 Quais as obras de literatura que você trabalha ou trabalhou em sala de aula?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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V. Qual(is) as dificuldades que você encontra para trabalhar a literatura 

regionalista? 

(  ) Poucos exemplares de obras de Literatura Regionalista; 
(   ) Desmotivação dos alunos; 
(   ) Falta de recursos da escola e/ou alunos para compra de exemplares; 
(   ) Indisponibilidade de material didático (livros na biblioteca); 
(   ) Falta de cursos nesta temática para os professores. 
 

VI. Relaciona as escolas literárias com autores contemporâneos.  

(   ) Sempre    (   ) Às vezes      (    ) Nunca 

 

VII. Explora a literatura regionalista de acordo com as características literárias em 

estudo:  (   ) Sempre    (   ) Às vezes      (    ) Nunca 

 

VIII. Frequência de utilização do livro didático em sala de aula:  

(    ) Frequentemente      (    ) Às vezes      (    ) Raramente  

 

IX. Qual o livro didático de Literatura que é utilizado em sala de aula?  

a) Título: ____________________________________________________________ 

b) Autor(es):_________________________________________________________ 

c) Editora:__________________________________ Ano de publicação: _________ 

d) É o mesmo livro de Língua Portuguesa?  (   ) Sim   (   ) Não  

 

X. Informe sua avaliação sobre o livro didático:  

  1.Totalmente    2. Parcialmente    3. Insuficiente  

Atividades 1 2 3 

a) O livro está condizente com a norma proposta pela escola?    

b) Trabalha com temas atuais?    

c) Possui atividades contextualizadas?    

d) Trabalha na perspectiva interdisciplinar?    

e) Apresenta sugestões de links de literatura?    

f) Faz sugestão de leitura de paradidáticos para os alunos?    

g) Contem boxes ou textos de apoio em literatura?    

h) Contem resumo e esquemas?    

i) Possui orientações relevantes de literatura (aos alunos)?    

j) Orienta atividades para trabalho com literatura regional?    

k) Atende aos fundamentos do ensino de literatura (características 

literárias)? 

   

l) Faz relação das características literárias com autores 

contemporâneos? 

   

m) Faz relação das características literárias com autores regionalistas?    

n) Trabalha com a literatura na perspectiva tradicional (escolas 

literárias)? 
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C) - Questões sobre a profissionalização 

 

Indique a atividade de formação continuada que você participou:  

1. Até 3 anos       2. de 3 anos e um dia em diante       3. Nunca participei   

Ações 1 2 3 

11. Curso/oficinas de capacitação. Q 11    

12, Seminário/congresso. Q 12    

 

D) O Centro de Formação dos Profissionais em Educação de Roraima - 

CEFORR 

 

Que temas o CEFORR poderia abordar em uma capacitação? 

1. Muito importante         2. Pouco Importante     3. Sem importância  

Atividades 1 2 3 

13. Cursos sobre metodologia de ensino. Q 13    

14. Encontros para discussão/troca de experiência. Q 14    

15. Encontros para discussão sobre Literatura Regionalista     

 

XVI. Quais os cursos que melhor atendem a sua necessidade em sala de aula  

(   ) Técnica de ensino-aprendizagem             (    ) Conteúdos específicos (relembrar) 

Sugestões:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

XVII. O CEFORR tem realizado alguma formação em Literatura?  

(   ) Frequentemente    (    ) Raramente     (    ) Nunca  

 

XVIII. Sugestão de cursos na área de Literatura que você acredita que o CEFORR 

deveria promover: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Caro(a) aluno(a), o questionário tem o objetivo de coletar dados sobre o 

ensino de Literatura nas escolas estaduais do ensino médio do estado de Roraima, 

visando a identificação de indicadores para a tese denominada “Formação de 

Professores de Literatura: o ensino da literatura regionalista nos currículos das 

escolas estaduais de Ensino Médio em Roraima”, do Doutorado em Educação: 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. Portanto, sua 

colaboração é fundamental para conhecer as áreas de prioridades no ensino dessa 

disciplina. Os dados são confidenciais e seu nome não será divulgado. 

 

Escola:_____________________________________________________________ 

Série: ___________      Município:_________________________________ 

 

I. Sua idade: 

1.(  ) De 14 a 18 anos    2.(  ) de 19 a 22 anos  3.(  ) de 23 a 30 anos  4.(  ) de 31 a 

50 anos  5.(  ) mais de 51   

 

II. Qual a frequência que o professor utiliza o livro didático em sala de aula. 

(    ) Frequentemente      (     ) Às vezes         (     ) Raramente  

 

III. O professor(a) relaciona a escola literária trabalhada com:   

1. Sempre    2. Às vezes        3. Nunca 

Atividades 1 2 3 

a) Autores contemporâneos (atuais).    

b) Autores regionalistas.    

 

V. O que você entende por literatura regionalista?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

VI. O professor trabalha a literatura regionalista em sala de aula?  

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) às vezes 

 

VII. Qual(is) autor(es) regionalistas foram trabalhados em sala de aula?_______ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

 

QUESTÕES PARA ENTREVISTA: 

1. O que você entende por currículo?  

2. Você conhece o Referencial Curricular para o Ensino Médio de Roraima? 

3. O que você entende por regionalismo na literatura? 

4.  Você trabalha com literatura regionalista em sala de aula? 

5. Você conhece algum autor regionalista? (roraimense) 

6. Você encontra dificuldade em trabalhar a literatura e, principalmente, os autores 

regionais (Roraima)?  

7. Se encontra dificuldade, qual(is) a(s) dificuldade(s) que você encontra para 

trabalhar os autores regionais (Roraima)?  

8. Você se sente motivada a trabalhar a literatura regionalista? Por quê? 

9. Você acha importante trabalhar a literatura regionalista em sala? Por quê? 

10. O livro didático utilizado pela escola ajuda você no trabalho com a literatura 

regionalista? 

11. Como você faz a associação dos estilos dos autores regionalistas com a 

literatura contemporânea? 

12. Você já participou de algum estudo sobre a literatura regionalista?  
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