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RESUMO 

Este trabalho apresenta o relato de uma experiência de formação desenvolvida com um grupo 
de alunos do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília através de uma proposta 
realizada no espaço curricular denominado projetos. A experiência realizada se refere a 
construção de projetos de pesquisa pelos alunos através da narrativa de experiências vividas 
em suas trajetórias escolares onde a leitura e discussão de contos e crônicas da literatura 
brasileira que abordam questões do universo escolar, possibilitou a construção de relações 
entre temática dos contos, narrativas de experiências de formação e temáticas que gostariam 
de desenvolver e pesquisar. Tais temáticas foram trabalhadas junto a textos teóricos e de 
metodologia de pesquisa, tendo como resultado final a construção de um projeto de pesquisa 
por cada um dos componentes do grupo.  
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LITERARY TEXTS AND EDUCATION EXPERIENCES: A PROPOSAL FOR 
CONSTRUCTION OF RESEARCH PROJECTS.  
 
ABSTRACT  
 
This paper presents an account of a training experience developed by a group of students of 
Pedagogy at the University of Brasilia through a proposal made in the curriculum space called 
projects. The experiment carried out concerning the construction of research projects by 
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students through the narrative of their experiences in school history where the reading and 
discussion of stories and chronicles of Brazilian literature that address issues of school 
environment to the construction of relations between thematic tales , narratives of experience 
and training topics they would like to develop and research. These themes were explored with 
the help of  theoretical writings and research methodology, having  the construction of a 
research project for each component of the group as final result.  
Key-Words: Education, Narrative, Project .   
 

 

Este trabalho apresenta o relato de uma experiência de formação desenvolvida com um 

grupo de alunos do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília através de uma proposta 

realizada no espaço curricular denominado projetos, ordenados de um a cinco, e que visam ao 

lado dos espaços disciplinares, constituírem-se em espaços de natureza não disciplinar, para 

integração da teoria com a prática ou das práticas com a teoria, ambos os caminhos 

viabilizados pela história de vida dos sujeitos em formação. Tal espaço foi fruto de um 

processo de reformulação curricular do curso de Pedagogia, que teve início em 1997 na 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, num esforço conjunto de pensar em um 

currículo como algo aberto e em movimento, onde a idéia de fluxo substitui a idéia de grade 

curricular e que visa entre outras coisas à articulação do ensino com a pesquisa e a extensão, 

através da nucleação das atividades em torno de projetos integrados. Este relato específico 

refere-se a uma proposta realizada através do projeto três que pode assumir o formato de 

projeto de pesquisa, extensão ou de atuação no mundo do trabalho educativo, representando 

uma possibilidade de vivenciar áreas de conhecimento e pesquisa no âmbito da Pedagogia. 

Neste caso a escolha da questão a ser trabalhada recaiu na construção de projetos de pesquisa 

pelos alunos através da leitura contos e crônicas da literatura brasileira e universal e da 

releitura de experiências vividas em suas trajetórias de formação, pois embora os mesmos 

tenham vários anos de escolaridade, de modo geral, não fazem de suas próprias experiências 

campos de reflexão e análise, como também muitas vezes sentem dificuldades em delimitar 

uma questão que possa vir a se constituir em um problema de pesquisa a ser trabalhado em 

suas futuras monografias. Assim, a proposta desenvolvida através deste projeto, teve como 

principal objetivo desenvolver um trabalho de reflexão e análise sobre situações relatadas em 

contos e crônicas da literatura brasileira que remetam ao contexto de escola, bem como as 

vividas pelos discentes ao longo de sua trajetória escolar e acadêmica, articulando-as a 

discussões conceituais e encaminhando sua transformação para projetos de pesquisa. Nesta 

perspectiva, ao procurar desenvolver um olhar reflexivo e analítico sobre tais experiências, 

procurou-se também criar possibilidades de articulação entre as situações trazidas pelos textos 
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literários, o relato de experiências vividas, as práticas pedagógicas e a teoria, através do 

levantamento de temáticas de interesse a serem trabalhadas em forma de problemas de 

pesquisa. Tal objetivo também procurava atender ao novo desenho da proposta curricular, no 

qual os projetos deveriam se constituir em um fio condutor que articulasse a trajetória 

percorrida pelos sujeitos aprendizes ao longo do curso ao seu trabalho final. 

 

Uma proposta metodológica 

A metodologia utilizada para atender a tais objetivos, é uma metodologia que vem 

sendo trabalhada e utilizada em projetos de pesquisa que coordeno como “A Licenciatura 

como espaço instituído/instituinte de formação de professores” e “Processos de Formação: 

Construindo novos sentidos para o conhecimento e a aprendizagem” que utilizam o potencial 

discursivo e narrativo de contos e de crônicas da literatura brasileira e universal, na qual a 

crônica é compreendida na perspectiva da narrativa a partir de Benjamin (1985) e a leitura 

compreendida como uma experiência subjetiva, que se alimenta de impressão artística 

imediata, denominada por Vygotsky (1999) de “crítica de leitor”, que traz de forma implícita 

um projeto de construção de um leitor sujeito de seu processo de interpretação. 

Benjamin em seu texto “O Narrador”, ao destacar a experiência como fonte da 

narrativa, resgata sua importância e sua ligação com uma tradição viva e coletiva, na qual a 

arte do narrador é a arte de contar preservando aos acontecimentos sua força secreta, sem 

encerrá-los em uma única versão. Esse conceito de experiência permite a escrita de uma anti-

história, porque ao invés de encerrar o passado em uma interpretação definitiva, reafirma a 

abertura de seu sentido, de seu caráter inacabado. Assim como nos diz Benjamin (1985), o 

extraordinário e o miraculoso são narrados com grande exatidão, sem que o contexto 

psicológico da ação seja imposto ao leitor, que é livre para interpretar a história como quiser. 

Nesse sentido, o cronista torna-se o narrador da história, que não se preocupa com a exatidão 

dos fatos, mas com a sua inserção no fluxo de outras histórias, tecendo uma rede de histórias 

que se articulam e se constituem entre si, preservando suas forças e seu potencial inesgotável 

de significação. Gagnebin (1985) encontra em “O Narrador” uma teoria antecipada da obra 

aberta, ou seja, a condição que toda narrativa traz de possibilitar a profusão ilimitada do 

sentido, abrindo caminho para a idéia de que todo cronista, todo autor de texto literário pode 

se transformar em um narrador e que todo texto, oral ou escrito, pode se tornar uma narrativa. 

Nessa perspectiva, cada história abre caminho para uma nova história, como diz Gagnebin 
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(1985), em uma dinâmica ilimitada da memória onde cada texto suscita e chama novos textos. 

Assim, a história contida nos contos e crônicas viabiliza ao aluno do projeto 3  um fio 

condutor de suas próprias histórias, ou mais ainda como nos diz Benjamin (1985) de sua 

rememoração, isto é, o relato de lembranças não como uma descrição de fatos objetivos, mas 

como lembranças significadas por quem as viveu. Quando o autor coloca que a narrativa 

“mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele”, traz a idéia de que o 

texto como narrativa, abre a possibilidade da inserção de uma história no fluxo de outras 

histórias, que se articulam e se constituem entre si, preservando seu potencial inesgotável de 

significação. 

 É dentro desse espírito, que o jovem Vygotsky (1999) vai, em um trabalho de 

conclusão de curso escrito em 1915, tratar da relação do crítico com o autor e sua obra em “A 

Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca” no qual faz uma crítica desta obra de 

Shakespeare a partir do que ele denomina “crítica de leitor”, onde defende a idéia de 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, adiantando em algumas décadas a crítica da 

recepção. Nesta perspectiva, a obra é apenas uma possibilidade que o autor realiza, podendo o 

mesmo inclusive desconhecer a sua profundidade, e levar o crítico a revelações que ele como 

autor nem sequer suspeitava, o que faz com que a força da obra não esteja naquilo que o autor 

subentendeu por ela, mas na maneira como age sobre o leitor. Desse modo, a leitura não está 

presa a um modelo semântico fechado, mas se abre sempre e infinitamente para a diversidade 

e universos onde o leitor a enfoca. Universos que podem conter experiências de vida, 

experiências de leitura, experiências em torno do ensinar e do aprender. Assim, é o texto que 

se oferece com seu potencial simbólico na construção de outras narrativas, para a superação 

da “angústia da palavra” (Vygotsky, 1999), do inexprimível de alguns sentidos, do indizível 

do discurso interior. Neste trabalho, o autor antecipa sua futura discussão sobre a relação 

pensamento-linguagem, onde se destaca a questão da complexidade da passagem do 

pensamento à palavra, que nesta perspectiva não se trata de uma tradução direta da linguagem 

interior para a linguagem exterior, nem de uma simples incorporação do aspecto sonoro ao 

aspecto silencioso da fala, ou seja, não é apenas a vocalização da linguagem interior, mas: 

 

“... a reestruturação da linguagem, a transformação de uma sintaxe 
absolutamente original, da estrutura semântica e sonora da linguagem 
interior em outras formas estruturais inerentes à linguagem exterior” 
(Vygotsky, 2001: 474) 
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 Dessa forma, a passagem da linguagem interior para a exterior consiste em 

uma transformação dinâmica, ou seja, na transformação de uma linguagem predicativa e 

idiomática em uma linguagem sintaticamente decomposta e acessível a todos. Assim, o 

pensamento é sempre algo integral, compacto, maior em sua extensão e volume do que uma 

palavra isolada. O que no pensamento existe em simultaneidade, na linguagem se desenvolve 

sucessivamente. Para Vygotsky (2001), a complexidade da decomposição do pensamento e 

sua recriação em palavras se deve ao fato de que o pensamento não coincide com as palavras 

e com os significados das palavras, o que faz com que a transição do pensamento à palavra 

passe pelo significado e que em nosso pensamento sempre exista um subtexto oculto. Nesse 

sentido, há uma imperfeição da palavra na possibilidade de expressar o pensamento, pois o 

pensamento nunca é igual ao significado direto das palavras. O que leva o autor a afirmar que 

o caminho entre o pensamento e a palavra é um caminho indireto, internamente mediatizado 

pelo significado. Tal constatação tem como conseqüência o fato de que a comunicação 

imediata entre as consciências seja impossível psicologicamente, só podendo ser atingido via 

mediata, pelo significado das palavras. Ao que o autor acrescenta que para entendermos o 

discurso do outro não é necessário entendermos apenas algumas palavras, mas é preciso 

entender também seu pensamento e principalmente o motivo que o levou a emiti-lo. Assim, a 

compreensão efetiva e plena do pensamento de outrem só se torna possível quando 

descobrimos o que Vygotsky (2001) denomina de “causa profunda afetivo-volitiva”, que 

encerra o desejo que está na origem de todo o pensamento. Dessa forma, a crítica de leitor 

oferece a possibilidade de superar o indizível, o inexprimível do discurso interior que 

Vygotsky (1999) metaforicamente remete a tirar sons de um instrumento rebelde enquanto 

ouve com o “ouvido da alma” uma melodia potente e triste. Assim o criar com a própria alma 

a obra alheia, significa compromisso apenas com a sua interpretação, sem a preocupação a 

respeito de outros estudos sobre a obra. A possibilidade de transformar a experiência da 

leitura no que Vygotsky denominou de crítica estética promovendo o crítico a crítico artista, 

crítico criador, traz não só novas possibilidades de significação através do potencial simbólico 

do texto, como também novas possibilidades de ressignificação dos sentidos em torno das 

experiências do ensinar e do aprender, geralmente tão marcados por práticas educativas 

escolarizadas, que por suas próprias características, muitas vezes não viabilizam uma maior 

comunicação entre pensamentos de professores e alunos e dos próprios alunos entre si, através 

da compreensão dos desejos e necessidades, interesses e emoções, que estão na base do 

significado das palavras. Tal abordagem viabiliza ao professor conhecer não só o conteúdo 
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objetivo da experiência do aluno, mas também o sentido da mesma e os atos de pensamento 

que os apreendem. Nesta perspectiva, entendendo que o texto literário pode vir a tornar-se 

veículo de revelação e ressignificação de experiências e concepções que nem sempre 

encontram espaço de expressão na sala de aula e na medida em que na perspectiva da crítica 

de leitor deixar falar a obra pelo leitor é também deixar o leitor se falar pela obra, que será 

apresentado. 

Nesta perspectiva, a proposta metodológica com base na leitura, comentário e registro 

de impressões sobre contos e crônicas da literatura brasileira e universal, endossa com Yunes 

(2003), a idéia de que o leitor lê com toda a sua carga pessoal de vida e de experiência, e 

mesmo que não esteja consciente disso, atribui ao lido, marcas pessoais de suas memórias 

particulares, coletivas e institucionais. Assim, como nos mostra a autora, a leitura pode ser um 

importante instrumento de reaproximação à vida ressituando o leitor em relação a sua história, 

mas também à experiência que está sendo relatada no texto, numa dimensão ao mesmo tempo 

singular e plural. Assim através da leitura e discussão de contos que abordam questões do 

universo escolar como Conto de Escola de Machado de Assis, Castigo de Sérgio Porto, 

Escrevo Coisas e Apago de Vivina de Assis, Primeiras Leituras de Paulo Mendes Campos, os 

alunos foram convidados a falar sobre impressões e temáticas que a leitura de cada conto 

poderia suscitar para cada um.  

Percorrendo o caminho dos contos 

O primeiro conto lido e comentado, o Conto de Escola de Machado de Assis se refere 

a uma cena que se desenrola no ano de 1840 em uma escola onde dois alunos são severamente 

castigados pelo professor pelo fato de um deles ter prestado ajuda a um colega mais lento, que 

no caso era filho do professor, para a realização de uma lição e ter recebido uma moeda pela 

ajuda. A seguir, o relato de uma aluna cujos relatos serão acompanhados nos vários momentos 

da proposta para registrar o desenvolvimento do processo. 

Aluna A- Ao ler esse conto me suscitaram várias indagações. Para que serve 
a escola?Para que ser professor?É então que antes do desespero tocar-me a 
alma, imagino um barco. Porque um barco?Porque um barco é construído 
para navegar nas águas de mares e rios, sejam elas límpidas e brandas ou 
escuras e turbulentas. Ser professor é isto, é estar à frente deste barco. 
Navegar através da vida de seus aprendizes para junto com eles construir o 
conhecimento. Conhecimento útil, construído de forma prazerosa. E o barco 
seria o quê?O barco seria a escola, não uma escola cheia de muros e 
correções, mas uma escola que navega a procura de novas descobertas e 
junto com a sua tripulação encara todas as turbulências. E se o barco 
furar?Se furar, nós como educadores e nossos aprendizes providenciaremos 
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juntos um remendo forte para que ele continue a navegar. E assim vamos 
navegando em busca de respostas que possam nos ajudar a guiar nosso 
barco. Então surge a questão: atualmente este barco encontra-se furado e 
seu leme está a deriva. Deixaremos o barco se guiar sozinho?Ou teremos 
coragem de tomar o leme para lhe dar um novo rumo? 

É interessante observar, que nesse momento a leitura do conto permitiu a aluna dar 

voz a sua angústia e também o registro de algumas questões que a preocupam em relação à 

escola e seus rumos. A seguir a continuidade do processo a partir da leitura e discussão do 

conto Castigo de Sérgio Porto que traz as reminiscências do autor relacionadas ao seu grupo 

escolar, a seus companheiros de classe, muitos dos quais já não estavam mais vivos, e aos 

vários castigos ministrados pela professora, entre os quais estava um que o condenava a 

inventar histórias até o dia de sua morte. 

                                                                   Aluna A – Lembro-me das minhas amizades, pois as construídas na escola, 
principalmente de 1ª à 4ª série, foram as mais duradouras. Tínhamos um 
grupo de cinco meninas e estudávamos todos os anos juntas. Porém, na 
quinta série, quando mudamos de escola, o grupo se desfez e isso foi muito 
triste, um marco em nossas vidas eu diria. Na escola eu sempre fui cobrada 
por minha mãe ser professora. Sempre conversei muito, então acredito que a 
tática de separação foi planejada por nossas mães. Uma coisa que me 
marcou muito foi uma surra que levei, reconheço que era um pouco metida, 
mas nunca soube porque apanhei. A respeito dos professores, tive várias 
modalidades, dos mais autoritários que nos faziam decorar a tabuada, até 
os sonhadores que nos instigavam a seguir em frente. Poderia ter 
aproveitado mais certos momentos. 

Aqui a aluna já começa a organizar e a elencar algumas temáticas que ela relaciona ao 

texto e que são:  

- Castigo (ficar fora do grupo escolar) 

- Relações de amizade 

- Reclamações das conversas 

- Cobrança 

- Brigas 

- Autoritarismo 

Em seguida, aspectos que mais chamaram a atenção da aluna na leitura do conto 

Escrevo coisas e apago de Vivina de Assis, que relata a experiência de uma menina passada 

em um colégio de freiras, internato, cuja protagonista no desenrolar da trama relata seu total 

desinteresse por aquele contexto escolar, pelas pessoas que ali estão, como também por tudo 

que se relaciona ao processo de ensino e de aprendizagem. Dessa forma, usa algumas 

estratégias, como: fingir escutar, compreender e aceitar os conteúdos apresentados pelos 
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professores, escrever e apagar diversas vezes as atividades para pensarem que está cumprindo 

suas obrigações, mantendo uma falsa atitude de passividade para que não fosse incomodada 

por nenhum tipo de cobrança, já que sua opinião sobre tudo aquilo não seria mesmo 

considerada. Tal leitura suscitou a relação dos seguintes tópicos: 

Aluna A- Sensação de liberdade falsa-sonho; 

-Conteúdos alheios à realidade das crianças 

-Afastamento de professores e alunos 

- Rotina chata e imposta 

- Vida que passa sem se perceber passar 

- Rota de fuga-sonhos-sensação de liberdade 

O último conto a ser comentado, Primeiras Leituras de Paulo Mendes Campos trata 

das experiências de leitura, aparentemente do autor, ao longo de sua trajetória escolar, onde o 

contato com autores clássicos da literatura brasileira lhe provocaram as mais variadas 

impressões. Aqui, mais uma vez a aluna opta por destacar aspectos e fazer comentários sobre 

o que mais lhe chamou atenção no texto. 

Aluna A – A escola era sem graça, mas o encantamento pela leitura fez com 
que ele alçasse longos vôos, por diversas instâncias. 

- Não foi a escola que despertou a paixão pela leitura, mas sim a vida. Não 
seria esse um dos papéis da escola? 

-A vida não é antológica, não tem gramática. Dissociação da realidade dos 
alunos. Sempre a realidade afastada da escola. 

 

Tecendo o caminho dos Projetos 

Os próximos passos propostos aos alunos foram que fizessem uma releitura de tudo 

que escreveram anotando temas recorrentes que tenham surgido em seus relatos a partir da 

leitura dos contos, que estabelecessem relações com situações e experiências consideradas 

importantes ao longo de sua própria trajetória de formação, e que chegassem a algumas 

questões consideradas importantes neste contexto. Ao lado disso, foi solicitado que fizessem a 

leitura sobre o processo de pesquisa do livro O processo de pesquisa: iniciação de Melania 

Moroz e Mônica Helena T. A. Giandolfini. 

A partir daí a aluna A trouxe algumas temáticas que para ela se articulavam: 
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   - A realidade da criança, o desenvolvimento da criança na escola e a 
avaliação, onde a formação do professor é que vai dar a base. 

                        - A importância da formação dos professores com base na avaliação. 

A partir desse momento a aluna começa a estabelecer uma relação entre o desenvolvimento da 

criança na escola, a formação de professores e o processo de avaliação, entendendo que a 

avaliação não deve servir ao processo de exclusão da criança da escola e começa a esboçar as 

seguintes questões: 

  - De que forma a formação dos professores influencia no desenvolvimento 
escolar dos alunos? 

             - Em que sentido a formação de professores exerce influência na metodologia 
utilizada na avaliação escolar? 

 - Como a formação do professor influencia nas suas práticas de avaliação? 

A essa altura do processo os alunos são convidados a buscar uma fundamentação teórica que 

possa dialogar com as temáticas escolhidas e contribuir para o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa. Então para isso os alunos deveriam trazer os autores e textos escolhidos, fazer uma 

apresentação dos mesmos e falar da relação que percebiam entre os textos teóricos e as 

temáticas escolhidas. No caso da aluna A, os autores escolhidos foram: Boa Ventura de Souza 

Santos e seu livro “Um discurso sobre as ciências” e Alvarez Mendez e suas contribuições  no 

livro “Avaliar para conhecer, examinar para excluir”. O próximo passo seria então 

apresentações e discussões conjuntas para o refinamento do problema de pesquisa 

anteriormente esboçado, e a construção conjunta do objetivo geral e dos possíveis objetivos 

específicos do projeto. Assim, a aluna A, apresentou seu problema de pesquisa e seus 

objetivos gerais e específicos que foram alvo de análise e contribuição de todos. Sua forma 

final ficou da seguinte maneira: 

 Problema de Pesquisa: 

- Qual a concepção que o professor de educação básica do Distrito Federal 
tem sobre      avaliação escolar?  

Objetivo Geral: 

-Refletir sobre a prática avaliativa nos processos de educação formal 

Objetivos específicos: 

- Pesquisar as concepções dos professores de educação básica do Distrito 
Federal a respeito da avaliação escolar; 

- Analisar a prática do professor de educação básica do Distrito Federal a 
respeito da avaliação escolar. 
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- Compreender como ocorre o processo avaliativo nas escolas de educação 
básica do Distrito Federal. 

 

 

 

 

Um olhar sobre o caminho percorrido   

Pode ser interessante realizar uma leitura do processo percorrido pela aluna A na 

construção das questões iniciais de seu projeto de pesquisa ao articular situações relatadas em 

contos e crônicas da literatura brasileira à episódios e reflexões sobre sua própria trajetória 

escolar. Assim, o primeiro conto o “Conto de Escola” de Machado de Assis, suscita na aluna 

a imagem da escola como um barco a deriva que necessita de um rumo, que poderia ser uma 

metáfora à sua própria busca de um tema que contemplasse suas preocupações sobre a escola 

e seu processo pedagógico. O segundo conto “Castigo” de Sérgio Porto, remete direto à 

lembranças muito específicas como à separação de um grupo de amigas na passagem para a 

quinta série, provavelmente realizadas pelas próprias mães, e vivida pela aluna como um 

castigo, porque segundo a própria, conversava muito nas aulas e  relata também a surra que 

levou das colegas sem saber o motivo, mas sobretudo aparece o tema cobrança relacionada ao 

fato de ser filha de professora, como alguns temas relacionados  a reclamações, e 

autoritarismo. O Conto “Escrevo coisas e apago” de Vivina de Assis ao permitir o destaque de 

temas como “conteúdos alheios à realidade da criança”,  “afastamento de professores e 

alunos”, entre outros, parece dar a chave para um esboçar de suas críticas e avaliações sobre 

questões consideradas importantes nos processos pedagógicos desenvolvidos pela escola. 

Com o conto “Primeiras Leituras” de Paulo Mendes Campos, retorna ao tema do afastamento 

da realidade dos alunos da escola, dissociando vida e encantamento dos processos 

pedagógicos. A releitura de todos os relatos suscitados pelos contos, associado à leitura sobre 

o processo de pesquisa, permitiu que a aluna articulasse temas como: a realidade da criança, o 

desenvolvimento da criança na escola, a avaliação e a formação do professor. Temas que já 

estavam presentes em suas primeiras leituras dos contos e que se anunciavam em suas 

lembranças relacionadas a castigos, cobranças, autoritarismo e a preocupação com a 

necessidade de um rumo para a escola. Rumo esse, dado por uma avaliação que direciona, que 

aponta caminhos, mas que não exclui, como no título de um de seus livros escolhidos para a 
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fundamentação teórica de seu projeto: “Avaliar para conhecer, examinar para excluir” de 

Alvarez Mendez.  A partir daí o seu problema de pesquisa e seus objetivos, tanto o geral 

como os específicos, giraram em torno da avaliação, gerando o pré-projeto de pesquisa 

intitulado: “Avaliação Escolar: Concepções dos Professores de Educação Básica do Distrito 

Federal”. 

 

Considerações Finais 

A aluna A entregou como trabalho final do componente curricular Projeto 3, a 

elaboração de um pré-projeto de pesquisa intitulado “Avaliação Escolar: Concepções dos 

Professores de Educação Básica do Distrito Federal” contendo itens que normalmente fazem 

parte de um projeto de pesquisa como: delimitação do tema e problematização, justificativa, 

objetivos (geral e específicos), referencial teórico, metodologia e referências. Certamente o 

início de um processo e de um projeto que deverá ser aperfeiçoado, ampliado, ao longo de sua 

trajetória acadêmica, conceitual e também de vida. Mas o interessante é que a experiência 

com contos e crônicas da literatura brasileira, na qual o conto pôde ser vivenciado como uma 

narrativa, isto é, sem nenhum tipo de direcionamento interpretativo, no qual outras narrativas, 

inclusive as da aluna A, puderam se entrelaçar e dialogar, possibilitou a abertura de um canal 

de expressão de experiências e vivências, em toda a sua dimensão subjetiva e significativa. O 

que permitiu atender a uma das principais questões da própria aluna A, desde o início do 

processo, isto é, sua preocupação com a articulação da vida ao conhecimento ensinado na 

escola, nesse caso específico, a articulação da vida, a partir de uma outra leitura das 

experiências vividas com a elaboração de pré-projetos como veículos de produção de 

conhecimento. 
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