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RESUMO 

Discute-se neste artigo ‘jeitos de ver - a diferença - e ‘jeitos de ser’ - professor/a e aluno/a - 
por meio das representações que emergem da narrativa literária ‘Ensinei meu gato a falar 
francês’ (Sérgio Vieira Brandão) e do discurso de quinze professores/as que atuam nos anos 
finais do ensino fundamental em uma escola pública de Natal/RN. As questões curriculares 
desencadeadas no/pelo texto - o que ensinar, como e por que ensinar - foram problematizadas 
junto aos professores em um contexto de formação continuada. Referencia-se na corrente 
sócio-histórica, orientando-se por metodologia que Vygotsky (1999) denomina como ‘crítica 
de leitor’. Conclui-se que a narrativa constituiu-se como veículo de identificação e expressão 
de vivências e concepções, possibilitando aos professores/as uma nova relação com os 
conteúdos teóricos e procedimentos pedagógicos adotados em sala de aula. 
 
Palavras-Chave: Currículo - Formação continuada – Ensino e aprendizagem 
 
 

LA NARRACIÓN LITERARIA COMO CONTEXTO DE DEBATE EN LA 
FORMAIÓN CONTINUA PARA MAESTROS 

 
RESUMEN 

Se argumenta en este artículo 'formas de ver - la diferencia - y "modos de ser» - profesor 
estudiante - por medio de representaciones que surgen de la narración literaria "Le enseñé a 
mi gato a hablar francés" (Sergio Vieira Brandão) y discurso de quince profesores que 
trabajan en los últimos años de educación primaria en una escuela pública de Natal/RN. Las 
cuestiones curriculares desarrolladas en/por el texto - qué enseñar, cómo y por qué enseñar - 
se discutieron con los docentes en un contexto de educación continua. Referencia en la 
corriente socio-histórica, guiada por una metodología que Vygotsky (1999) se refiere como 
"lector crítico». Se concluye que la narración se estableció como un vehículo para la 
identificación y expresión de ideas y experiencias, permitiendo a los profesores a una nueva 
relación con las prácticas teóricas y pedagógicas adoptadas en el aula. 
 

Palabras-Clave: Curriculum - Formación Continua - Enseñar y aprender 
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1. Introdução 

As narrativas da literatura infantil e juvenil apontam para a problematização de 

discursos e modos de dizer e de fazer nas práticas de ensinar e aprender no contexto da escola 

e/ou da sala de aula. De modo recorrente, a diferença vem sendo abordada, embora 

comumente o foco da discussão tenha sido a linguagem. 

No presente texto, transita-se entre dois pólos: a leitura e/ou a experiência estética e 

atitude reflexiva mediante a narrativa ‘Ensinei meu gato a falar francês’ (Sérgio Vieira 

Brandão) e a reação que esta leitura provocou em professores/as em uma sessão de formação 

continuada caracterizada como ‘Conversa com professores/as’.  

O contexto de formação continuada de quinze professores/as de diferentes disciplinas 

dos anos finais do ensino fundamental que atuam numa escola pública de Natal/RN, capital 

localizada no Nordeste brasileiro e a referida narrativa constituem o corpus de análise para a 

discussão de questões curriculares desencadeadas no/pelo texto. 

Justifica-se a escolha da referida narrativa pela natureza relacional com a qual aborda 

os diversos espaços de inserção dos sujeitos no contexto de ensinar-aprender, colocando em 

discussão este processo no que se refere ao conteúdo, metodologia e referenciais advindos do 

campo da pedagogia. O que ensinar, como e por que ensinar são problematizados numa 

estreita relação entre ensinar-aprender e em consonância com as exigências (im)postas pela 

sociedade do conhecimento e pela educação na contemporaneidade. 

Assume-se na escrita deste artigo, o desafio de discutir questões curriculares, 

‘questionar e questionar-se’ a respeito de possíveis respostas para as recorrentes perguntas: o 

quê/ como e por que ensinar/aprender este ou aquele conteúdo/saber? 

Investe-se nas virtualidades da narrativa, visando: i) desnaturalizar tantas outras “que 

vem fixando sujeitos e grupos em redes de in/exclusão” (PIZZI et al, 2009, p 27); ii) convidar 

os professores/as a falar sobre suas histórias secretas (CLANDININ & CONELLY, 1996), 

explicitando similaridades e singularidades por eles vividas no espaço da sala de aula; iii) 

propiciar um espaço de diálogo em que os professores/as posicionem-se em suas 

convers/ações e sintam-se encorajados a falar sobre o que pensam sobre temas diversos: 

igualdade, diferença, condições do ensinar e do aprender. 

O autor da narrativa escolhida para a experiência estética e a formação de 

professores/as apresenta os seguintes questionamentos: 

 
Alguém precisa ensinar um bichano a miar? Provavelmente não. E a falar? 
Bom, aí já é outro papo. E se for uma língua estrangeira? Ih, complicou. E 
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complicou não só por que é difícil ensinar um gato a falar (ainda mais outra 
língua), é que ensinar não é fácil. Há quem diga o contrário: ensinar é fácil, o 
difícil é o outro aprender. Mas pense comigo: adianta ensinar se o outro não 
aprende? Essa é uma das questões centrais da educação, e é o tema desta 
história (BRANDÃO, 2006). 

 

Para qual tipo de leitor é dirigida a narrativa? O autor se pronuncia: “[...] esta história 

é para as professoras-crianças e as crianças-professoras de todas as idades, que sonham, se 

encantam e acreditam na magia, na ciência e, acima de tudo, na alegria de ensinar e de 

aprender” (BRANDÃO, 2006). 

Se a narrativa apresentada pelo autor pode transitar por crianças-professoras e 

professoras-crianças, entendemos que a experiência estética acompanhada de atitude reflexiva 

pode ser experienciada por professores/as de áreas, gêneros e ideias diversas pela 

universalidade e originalidade da história e dos referenciais teórico-práticos implicados. 

Diz-se tratar de uma narrativa implicada, tanto pelos aspectos de literariedade do texto 

como artefato que possibilita a identificação do sujeito leitor/a ou mesmo o reconhecimento 

do/sobre o outro/a, quanto às virtualidades da narrativa (literária) para discutir questões 

curriculares. 

 
2. Alguns referenciais para leitura e discussão da narrativa  

A narrativa, neste contexto, refere-se tanto ao discurso constante na história quanto a 

fala dos professores ao vivenciarem também uma experiência estética no âmbito das questões 

curriculares. Assume-se com Moreira (1999) o significado do currículo como texto. 

a ideia do currículo como um texto permite designar tudo que se escreve 
sobre as experiências de conhecimento a serem desenvolvidas por 
professores e alunos, bem como tudo que se faz para materializá-las nas 
escolas e nas salas de aula. Inclui, portanto, tanto as intenções como as 
vivências (MOREIRA, 1999, p. 24). 
 

A narrativa escolhida está em consonância com novas questões e problemas sociais e 

pedagógicos discutidos no âmbito curricular, advindos das teorias pós-críticas com as quais 

vêm dialogando os estudiosos da área de currículo.  

Nesta direção, aponta-se os conceitos de igualdade e diferença; desistência e 

resistência; universalidade, especificidade e singularidade; subalternidade e subversividade 

como contrapontos, focos e/ou aportes para re/pensar as intenções e vivências educacionais e 

de ensino nas escolas e nas salas de aula. 
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Conforme, classificação adotada por Pinar et al (apud MOREIRA, 1999, p 25), 

mediante a profusão de influências constantes nos textos curriculares, situamos a narrativa em 

foco como um texto político, pós-moderno e estético. Na esteira explicativa dos autores, o 

texto estético caracteriza-se pelo uso da imaginação como elemento de base para a teorização 

curricular [por instaurar a possibilidade de os professores/as questionarem e questionarem-se 

a respeito do currículo], contrapondo-se à busca de certezas e verdades no campo educacional. 

A narrativa literária como texto estético, coaduna-se com pressupostos das teorias pós-

críticas, contrapondo-se à busca de certezas e verdades, problematizando-as. O enredamento 

do leitor no/pelo texto possibilita-lhe admirar-se; posicionar-se; fazer conjecturas; ajudando-

lhe a olhar de modo diferente para o que se costuma aceitar sem questionamentos. 

A metodologia adotada é referenciada em Vygotsky (1999) no que denomina de 

“crítica de leitor”, argumentando que a obra de arte, após sua criação, separa-se de seu autor e 

é recriada pelo leitor a partir da multiplicidade polissêmica de toda obra. 

A perspectiva de leitura apontada pelo referido autor possibilita a ampliação do texto, 

conforme a diversidade de leitores e seus contextos, incluindo-se outros universos que podem 

abarcar experiências de vida, experiências de escola, experiências em torno do ensinar e do 

aprender. 

Adotou-se o pressuposto de que a prática da mediação da/na leitura do texto literário, 

institui-se não somente pela presença dos sujeitos, mas por meio das experiências e práticas 

sociais vividas, conforme sugere a abordagem sócio-histórica do conhecimento. 

 

3. A experiência estética e formativa no discurso dos professores 

Os quinze professores que integraram a vivência formativa aqui discutida atuam nos 

anos finais do ensino fundamental nas diversas áreas do conhecimento. O grupo era 

constituído por nove mulheres e seis homens e serão aqui identificados em seus discursos pela 

letra inicial da palavra Professor, seguido da inicial da respectiva disciplina que leciona. 

Assim, a fala de um professor de Matemática, será identificada como “PM-1” – professor de 

Matemática, a de um professor/a de Inglês como PI-2 e assim sucessivamente. Os números 

indicarão se é o primeiro, o segundo ou até o terceiro professor da mesma área quem fala.  

A experiência estética mediada pela narrativa constou de três momentos: atividades de 

pré-leitura, leitura e pós-leitura. No contexto de pré-leitura, o título foi problematizado desde 

o tempo verbal, indagando-se sobre a possibilidade de o autor ter ou não ensinado o seu gato a 

falar francês, bem como o motivo da escolha do referido idioma. 
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Os professores/as se pronunciaram, fazendo inferências e colocando suas expectativas 

de leitura: 

 
É! Como o gato era dele, ele pode ter ensinado... 
O gato era chique igual ao dono! Foi logo aprender francês! (PH-1) 
 
Ele pode até ter ensinado, vamos ver é se ele aprendeu!(PA-1) 
 
Se ele ensinou, o gato aprendeu. Ele diz ‘ensinei’ e não que vai ou pretende 
ensinar. Agora, vamos ver como foi que ele fez isso! (PP-1)  
 
Ensinar, ele pode ter ensinado, mas aprender francês é impossível para um 
gato. (PC -1) 

 
As falas iniciais apontam algumas crenças dos professores/as relacionadas ao ensinar e 

ao aprender, embora bem marcadas pela natureza ficcional da narrativa. O pronome 

possessivo ‘meu’ foi observado e associado a uma relação de proximidade, de afetuosidade e 

de conhecimento pessoal como elementos favoráveis ao ensinar-aprender, assim como o 

ambiente de vivência dos sujeitos.  

A relação de reciprocidade ou equivalência entre o ensinar-aprender foi posta em 

questão. A dúvida parece ter sido suspensa, momentaneamente, pelo discurso do autor que 

empregou o verbo ensinar no pretérito perfeito, fazendo uma afirmativa.  

Decerto que a curiosidade e a incredulidade na aprendizagem anunciada na narrativa, 

constituíram-se como elementos motivadores para a continuidade da leitura. O fato de ser 

impossível esta aprendizagem, considerando-se a natureza do ser “gato” fora mencionada pelo 

autor em sua apresentação como dificuldade e não como impossibilidade. Aliás, a referida 

apresentação também foi feita lida para os professores antes da leitura da narrativa. 

Cabe-nos indagar: é a natureza dos sujeitos que define o que deve ser ensinado ou o 

que pode ser aprendido por eles? Quem pode aprender certos ensinamentos? O quê/quem 

define o que deve ser ensinado/aprendido? Como/quando sabemos se o que foi ensinado foi 

aprendido? 

A narrativa organizada em versos foi lida em voz alta e sempre acompanhada por 

risos. Destaco alguns trechos da narrativa para melhor ilustrar posicionamentos do autor e 

outros escolhidos por se constituírem como referentes para algumas falas dos/as 

professores/as. 

O autor inicia a narrativa anunciando a sua façanha e justificando a escolha do objeto 

de ensino: 
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Vou contar para vocês  
uma coisa muito legal: 
ensinei a falar francês 
o meu gato genial. 
 

Neste mudo globalizado 
nada é perdido, tudo soma. 
Para maior aprendizado, 
é preciso outro idioma.  

 
Prossegue na narrativa justificando a matricula/inclusão dos alunos em 

conformidade com as recomendações atuais postas para a educação. A constituição da 

turma e a caracterização do comportamento de cada um dos alunos e sua conseqüente 

re/ação são apresentadas nos versos seguintes: 

 
A sala era lugar perfeito, 
matriculei os candidatos. 
O meu siamês tinha jeito, 
o persa era aluno nato. 
 
Mais o gato do vizinho, 
o poodle e o policial, 
ainda três peixinhos, 
pra diversidade cultural. 
 
Um pato aproveitou 
a chance de ensinamento 
e também se matriculou, 
buscando conhecimento. 
 
A vaga que sobrou 
ofereci à tartaruga, 
que não se interessou 
e esboçou uma fuga. 
 
[...] 
Os peixes, decepcionantes, 
queriam apenas nadar. 
Não viam como é fascinante 
alguém poder estudar. 
 
 
 
 
 

A tartaruga se enfiava 
pra dentro da carapaça, 
da aula não participava, 
como se não tivesse graça. 
 
O policial ficava rosnando 
(não gostava de gatos), 
não me escutava falando 
e tentava pegar o pato. 
 
O pato era desanimado 
e meio surdo também, 
a tudo que era ensinado 
repetia: quem, quem, quem? 
 
O poodle era agitado, 
frenético, como se diz, 
só queria  apagar o quadro 
ou tentar pegar o giz. 
 
O persa não tinha vez, 
cochilava o tempo inteiro, 
e somente o siamês 
era aluno verdadeiro. 
 
quando acabava a paciência 
naqueles maus alunos 
eu tascava advertência, 
tentando achar outro rumo. 

 

A leitura dos trechos destacados provocou muitos risos e comentários. Os/as 

professores/as começaram a nominar alguns dos seus alunos os quais eles identificavam 

com os comportamentos citados: 

 
Parece que o autor está falando dos meus alunos! Eles se comportam 
iguaizinhos! (PM- 2) 
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É temos que encontrar outro rumo... Eles não conseguem aprender 
desse jeito: sem vontade, sem interesse... (PM- 1) 
 
Parece que estamos ensinando mesmo é outra língua, porque eles não 
aprendem! (PH-1) 

 
Advertência não adianta! Também não podemos desistir como fazem 
os alunos! (PM- 2) 
 

Movidos pela curiosidade de saber o desfecho de tamanha façanha, os 

professores continuaram ouvindo a narrativa, descontraidamente. Assim como o 

professor da narrativa, também estavam ansiosos por descobrirem novos referenciais, 

ideias, saídas: resistir para não desistir! Aliás, não seria isso que os alunos da narrativa 

estavam indicando?! E a narrativa continuava: 

 

Um dia a mãe me disse 
que me faltava didática, 
portanto, eu insistisse, 
mas mudasse minha prática. 
 

Tomei livro de pedagogia, 
que via minha mãe usar, 
pois dali saía a magia 
para a gente bem ensinar. 

os maus alunos expulsei 
(assim melhoraria a prática?). 
Teria então mais didática 
Na aula seguinte, mudei. 
 

Ouviu-se o seguinte comentário: Mas como é preciso vencer obstáculos, passar 

por muitas dificuldades para começar a tentar ensinar... (PH-1) 

 

Cada livro, uma lição, 
mas não entendi, por certo, 
a tal da interação 
do sujeito com o objeto. 
 

Outro, bem mais legal, 
falava no desenvolvimento 
de uma zona proximal 
que ajuda o conhecimento. 

 

Outro comentário apresenta-se como um reconhecimento ou como uma 

reclamação:  

 
No curso de licenciatura discutimos muito pouco estes conhecimentos 
que eu acho importante... Essa zona de desenvolvimento proximal que 
eu ouvia falar mas não entendia muito... Eu não sabia que tinha livros 
de literatura tão legais que falavam desses assuntos. (PM-1) 
 

Os referenciais do ensinar-aprender, relacionados ao como se dá a construção de 

conhecimentos advindos dos campos, filosófico, psicológico e pedagógico foram 

sintetizados ou situados na narrativa, como ensinamentos da pedagogia, 

problematizados desde a sua linguagem até os seus efeitos. 
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(Da pedagogia eu abri mão 
com sua linguagem enrolada, 
pois cria mais confusão, 
só atrapalha e não diz nada.) 

Apliquei o ensinamento 
no meu aluno excelente, 
por certo o aproveitamento 
seria mesmo surpreendente. 

 

Novos comentários relacionados à aplicabilidade ou não da pedagogia e ao 

enfoque técnico do currículo também são mencionados, embora de modo implícito: 

 
Mas a pedagogia não diz o que/como fazer. Ela apresenta as teorias de 
modo geral. (PP-1) 
 
Então a pedagogia só serve para os que aprendem. E os que não 
aprendem, e que são maioria?! (PM-2) 
 
Em nenhum momento se falou na didática do ensino da língua 
estrangeira. Se o objetivo é ensinar a falar francês! (PI- 1)  

 
E finalmente, o(s) resultado(s) do desafio assumido pelo ensinante, finalizando 

com o convite em que o leitor é convocado a posicionar-se diante da (não) 

aprendizagem do seu gato. Elementos como dedicação e comportamento exemplar 

foram colocados como favoráveis a promoção/aprovação final do gato. O referido 

sujeito demonstraria ou publicizaria seu aprendizado diante de todos os amigos numa 

festa de formatura: desafio agora deslocado para o aprendente. 

 

Depois de tudo ensinado, 
dei o gato por sabido, 
um aluno tão dedicado 
merecia ser promovido. 
 
Chamei os meus amigos 
para ouvirem o meu gato. 
Iriam curtir comigo 
um ensinamento de fato. 
 
[...] 
Chegou o dia: alegria, coquetel, 
mas o gato não quis falar, 
olhou enfarado o papel 
e voltou a cochilar. 

Os meus amigos, revoltados, 
xingaram-me desse jeito, 
dizendo que sou culpado, 
injustiça que não aceito! 
 
A verdade agora julguem vocês: 
ensinei meu gato a falar francês, 
ele é que não aprendeu, 
o culpado será ele ou serei eu? 
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No momento de pós-leitura, os professores foram convidados a falar sobre o que se 

confirmara ou não das suas hipóteses iniciais: 

 

Eu disse que ele até ensinaria, mas que o gato não aprenderia. (PA-1) 
 
Eu acho que o gato aprendeu para o professor, mas é que o exame! 
 
Não é o professor que tem que certificar, são os outros? (PG-1) 
 
E é por que eram os seus amigos! Imaginem quando o exame é realizado por 
outros que parecem querer culpar o professor. (PM-2) 
 
Mas também o professor quis se mostrar demais e quando não deu certo, 
quis colocar a culpa somente no aluno. Se tivesse dado certo, de quem seria 
o mérito? (PP-1) 

 

 A narrativa termina com uma problemática em que as relações do ensinar-aprender 

ultrapassam o espaço da sala de aula e envolve outros sujeitos, além do ensinante e dos 

aprendentes. 

 O envolvimento dos professores e seus discursos durante todos os momentos da leitura 

sugere que estão implicados na narrativa e que projetam suas leituras no/para o outro e para si 

mesmo: nominando, contestando e até endossando ideias e ações. 

As virtualidades da narrativa foram experienciadas e publicizadas por meio de seus 

discursos. Participar desta seção de formação foi na fala de um professor muito prazeroso, 

pois “a formação foi um momento de descontração em que pudemos falar, concordar, 

discordar e até re-pensar as nossas atitudes com os alunos/as. Certamente, que saímos mais 

fortalecidos... Diferente daquela ideia de que vieram nos ensinar! 

Retomando o tema da desistência já mencionado por um professor/a e recuperado por 

meio da fala de outro/a: “é por isso que muitos alunos desistem” foi desencadeando outra 

conversa em que um caso específico de uma aluna foi citado. O motivo, segundo uma 

professora teria sido o constrangimento da aluna que tivera sua cabeça raspada. Alguns 

comportamentos de pais também foram apontados como geradores de constrangimentos 

perante os colegas. Decidiram por abordar a questão numa reunião de pais a partir de 

elementos recolhidos dos próprios alunos numa espécie de enquete. Uma narrativa literária 

serviria de mote para esta conversa? Afinal, acabavam de descobrir que havia na literatura 

muitos temas e muita ludicidade para tratar de assuntos diversos e sensibilizá-los. 
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4. Apreciando a narrativa: questões implicadas no/pelo texto 

Assumiu-se a apreciação da narrativa como experiência estética propiciadora de 

reflexões, aprendizagens e leituras múltiplas e com/textualizadas. Uma leitura livre, 

interpretativa, orientada por nossas escolhas de referenciais.  

Por que a narrativa remete-nos ao Currículo? Certamente, por propiciar a discussão de 

questões como para que e para quem se ensina, bem como, sobre o quê, porquê e como se 

ensina e se aprende. Como nos diz Sacristán (2000, p. 15): 
 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das 
crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto 
de socialização cultural nas escolas. 
 

 De modo recorrente, as questões de conhecimento e cultura assumem a centralidade na 

discussão curricular. Os professores em suas escolas, precisam adentrá-la em busca de novos 

e outros possíveis caminhos. 

A narrativa sensibiliza-nos para melhor perceber e respeitar as diferenças; instiga-nos, 

como professores, a re-pensar as práticas curriculares; a(s) leitura(a) que fazemos dos modos 

de ser e de aprender dos nossos/as/ alunos/as; a re/ver nossos preconceitos para superá-los.  

Apreciamos a narrativa enquanto experiência estética, mas focalizamos também o seu 

conteúdo mais específico; ousamos tecer relações e aproximações com outros discursos 

relacionados à escola.  

Nessa direção, dizemos não haver por parte dos sujeitos que se encontram nas funções 

de ensinante e de aprendentes na narrativa, nenhuma referência ou reconhecimento de uma 

natureza diferente ou de uma desigualdade, mas todos são postos na mesma condição de 

igualdade. Todavia, são as vontades expressas em comportamentos e atitudes que são 

diferentes. Cabe-nos perguntar: Seriam estas diferenças geradoras de aprendizagens 

desiguais? Seriam necessárias ensinagens também desiguais? Como conciliar a universalidade 

com a/s singularidade/s?  

Na narrativa evidencia-se a suposição da diversidade cultural como abertura de espaço 

para a igualdade social (prerrogativa das políticas públicas e da escola contemporânea) e que, 

portanto, se há desigualdades estas são de natureza subjetiva, da ordem da vontade e que 

podem ser explicitadas como desigualdades de aprendizagens. Não se menciona à diferença 

como emergência do outro, mas a diversidade simplesmente como palavra de ordem da 

atualidade.  
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Nesta direção, é que se encaminha para a tradução da diversidade como “possibilidade 

de manutenção das práticas de exclusão” (ESTEBAN, 2006, p. 11). Trata-se de uma questão a 

ser problematizada, uma pista discursiva deixada pelo autor. Vão se desfazendo as 

expectativas de uma escola inclusiva quando a diversidade é confundida com a diferença. 

Diferença que é invocada para justificar aprendizagens ou não aprendizagens, para classificar 

e excluir.  

Na narrativa, inicialmente, a palavra diferença é naturalizada, como se fosse portadora 

de um único sentido. Ela parece não ter nenhuma relação com outros contextos, aliás, fora 

abolida desde [e somente na narrativa] quando “todos” foram convidados a aprender outra 

língua que eles desconhecem, mas que se apresenta como necessária no contexto de mundo 

globalizado em que vivemos.  

Por outro lado, a linguagem que os aprendentes conhecem parece ser desconhecida do 

ensinante, constatação que o faz pensar em alguma sanção e até desistir, ao passo que os 

aprendentes resistem, aliás, não se menciona que houve alguma desistência, pelo menos, 

oficializada.  

Com relação ao ensinante, sua desistência como des/investimento no (não) 

aprendizado de grande parte dos aprendentes revela também um não-saber daquele que ocupa 

o lugar do saber. Paradoxalmente, sua insistência e investimento no aprendizado daquele que 

lhe era mais próximo pela afetuosidade e identificação com um modelo há tempos assumido 

no processo pedagógico, coloca-lhe em situação de constrangimento perante seus amigos, por 

tê-lo ensinado e ele não ter aprendido - questão posta para julgamento do leitor. 

Valendo-nos da metáfora da “gagueira da escola” sugerida por Corazza (2001) e por 

tratar-se do ensino de outra língua, indagamos com a referida autora a respeito da natureza 

e/ou dos desdobramentos de um possível “embaraço fônico”. A autora afirma que: “[...] a 

Escola é ‘monoglota’: ela fala apenas ‘a sua’, não consegue falar outras línguas. [...] Posta 

diante de uma língua ‘desconhecida’, a Escola tardamudeia, hesita” (CORAZZA, 2001, p. 

98). E finalmente, como terceira prática diz que “é a de só ‘escutar’ aquilo que integra o seu 

sistema ‘linguajeiro’ (id. p. 98)”.  

Na sala de aula apresentada na narrativa não há diálogos entre os diferentes, com suas 

diferenças (ESTEBAN, 2006, p. 8). Aliás, o que começou como diversidade foi revelando-se 

como adversidade. Como ensinar-aprender em condições tão adversas? A sala de aula é lugar 

de ordem. Os diferentes e as diferenças podem adentrar a sala de aula, mas o tumulto causado 
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por suas interações sugere que os diferentes não devem permanecer: expulsá-los pode ser uma 

das saídas. Ah! faltava a didática! 

Recorrer à pedagogia poderia ser uma saída, se não fosse sua linguagem enrolada, 

vazia, e com serventia apenas para os “bons” alunos, talvez fosse esta a saída! Magia que, 

infelizmente não funcionava com os que não queriam aprender, não se comportavam bem ou 

falavam outras linguagens. 

Dedicação e bom comportamento geram diálogos possíveis, promoção e 

aprendizagem, preferencialmente demonstrada. A fórmula quando não funciona a quem deve 

ser atribuída, a falha, a culpa? 

A questão posta para julgamento do leitor encontra-se limitada ao processo 

pedagógico, sem nenhuma referência a sociedade excludente e as condições desiguais a que 

os aprendentes e ensinantes encontram-se submetidos. 

Ademais, os processos pedagógicos requerem diálogo, solidariedade, partilha e o 

reconhecimento do outro em sua diferença. O que podemos inferir da atitude do gato que não 

quis falar diante dos outros que fariam seu julgamento? Seria esta uma cena de resistência, a 

revelação de uma identidade subalterna? Afinal, como disse Santos (2006, p 232): “sem 

resistência, não há identidade subalterna, há apenas subalternidade”.  

Pelo menos, o ensinante assumiu o desafio de narrar-se. Dizemos que mesmo sendo o 

texto ficcional, ou talvez exatamente por isso, tenha permitido aos professores/as que 

participaram da experiência estética com o texto literário fazer muitas aproximações, 

identificações e questionamentos. 

 
Considerações finais 

A formação continuada de professores/as na escola constitui-se como um espaçotempo 

singular na medida em que se instaura uma rede de convers/ações tecida com os fios da 

experiência coletiva. Nessa direção, as ideias de cada um, assim como suas possibilidades de 

ação podem ir mudando, se fortalecendo, se des/construindo já no espaço tempo da 

convers/ação.  

Reafirma-se que a narrativa literária “Ensinei meu gato a falar francês” mobilizou no 

grupo, novas e antigas questões ditas pedagógicas. Todavia não se trata de uma 

aprendizagem, pois conforme esclarece Castoriadis (1999, p.41) “acolher o novo nada tem a 

ver com uma aprendizagem, porque isso equivale no mínimo, a modificar maciçamente e 

repentinamente os dispositivos ‘subjetivos’ já estabelecidos”. 
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A escolha da narrativa “Ensinei meu gato a falar francês”, a princípio ficcional foi 

sendo associada a realidades vividas, comparada, nominada, problematizada. Segundo Eco 

(1994, p. 137) é por meio da ficção que nós, adultos, exercitamos a nossa capacidade de 

estruturar nossa experiência passada e presente (e acrescentamos futura). 

Decerto que, algumas das narrativas literárias infantis ou juvenis podem constituir-se, 

no âmbito da formação continuada dos professores/as, como um convite para re/pensar a sua 

atuação local, específica, individual e coletiva. Suas experiências poderão servir de mote para 

a discussão e para a tomada de decisões.  

Reafirma-se com Garcia (2005, p. 317) que este debate “só pode enriquecer a área 

nem sempre criativa da pedagogia”. Portanto, como bem disse Pizzi et al (2009, p. 27): 

 

perguntar sobre os efeitos desses discursos [neste contexto, das narrativas 
literárias) nos jeitos de ser e nos jeitos de ver do/o Outro nos remetem as 
possibilidades de des-naturalizar narrativas que vem fixando sujeitos e 
grupos em redes de in/exclusão. 

 
 Portanto, nem só de fadas e encantamentos vive a literatura, mas também há bruxas e 

des/encantamentos para os quais precisamos estar atentos: abrir os olhos, ouvidos e mentes 

em busca de olhares, escutas e entendimentos também diversos. 

Assim como um espelho talvez tenhamos sido agentes de refrações e de reflexões na 

escrita deste artigo, mas certamente eximindo-nos sempre da busca de refletir ou de pensar 

certo, cientes de que pensar é essencialmente errar. Valeu a experiência estética propiciada 

pela narrativa e pelo currículo como textualização de intenções, desejos e vivências. 

Constata-se que o uso da narrativa na formação continuada de professores/as 

apresentou-se como uma possibilidade de instaurar convers/ações, conforme deixaram antever 

os professores/as em seus discursos. A narrativa apontou para um repensar da diferença 

enquanto constitutiva dos sujeitos, ao mesmo tempo em que é vista também como 

resistência/desistência experienciada tanto pelos alunos quanto pelo professor nas situações 

apresentadas na narrativa. 

Reafirma-se que a experiência estética possibilitada pela narrativa, aliada as histórias e 

experiências dos professores/as “podem constituir-se em poderosos catalisadores de reflexões 

sobre currículo” (MOREIRA, 1999, p. 23). Conversar (dizer e ouvir) nos ‘espaçostempos’ de 

formação continuada potencializam a ação no contexto da sala de aula.  
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