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RESUMO 

 

 Este trabalho discute as narrativas e os valores pedagógicos do contar 

histórias no ocidente e oriente e, ao mesmo tempo, dialoga com a pedagogia árabe 

e a forma de pensamento relacionada ao contar histórias, fábulas, piadas, 

provérbios, parábolas, o que se denomina amthal. Essas narrativas articulam-se 

entre o abstrato e o concreto e estão diretamente entrelaçadas com a própria 

experiência de vida, proporcionando analogias para alcançar a dimensão concreta 

no processo de tomar decisões, uma vez que são mais facilmente guardadas na 

memória. Discute-se também o alcance pedagógico de veicular os contos em novas 

mídias, a fim de  estimular a leitura e a escrita a partir dos diálogos pedagógicos e 

filosóficos apresentados. Dessa forma, levar a entender que o crescimento se dá a 

partir da linguagem e do modo de agir, com uma proposta de educação integrada 

com situações concretas presentes nas mais variadas práticas diárias, resgatando 

valores, como: ética, respeito e solidariedade; fatores essenciais para a inserção dos 

educandos na sociedade como cidadão crítico e protagonista de sua própria história.  

 

Palavras-chave: Contos. Contar histórias. Educação.  Leitura e escrita. Novas 

mídias. 
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ABSTRACT 

 

 This paper discusses stories and storytelling as educational value in the West, 

in dialogue with Arabic pedagogy, based in storytelling: amthal (the Arabic word (with 

cumulative sense) connections between abstract and concrete, narratives (amthal, in 

general) can play a decisive role in the decision-making process: bringing values to 

“here and now”, providing analogies in order. To bring someone’s life experience to 

this concrete situation, since they are more easily stored in memory. It also discusses 

the pedagogical potential of storytelling in new media, in order to encourage reading 

and writing from “pedagogical” and “philosophical” amthal. This approach leads to 

understanding, from a concrete approach, how language, decisions and choices. Are 

important in education concerned with values, ethics, solidarity, integrity; key factors 

for inclusion of students in society as critical citizens and protagonists of their own 

history. 

 

Keywords: Tales. Storytelling. Education. Reading and writing. New media. 
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“A admiração é não só – como apontam já Platão e Aristóteles – o princípio, a 
arché do filosofar, mas também de todo conhecimento profundo, onde 
educador e educando trilham o caminho do mirandum, do caráter admirável 
da realidade”. (LAUAND, 1988, p. 49) 

 

Trajetória formativa e profissional para o presente trabalho. 

 

No antigo curso ginasial, nos anos finais da década de 1970, para minha 

felicidade, o professor de Língua Portuguesa apresentava em suas aulas uma 

prática bastante inovadora ao utilizar recursos textuais, intertextuais e 

contextualização com a realidade, visto que era uma época em que se valorizava, 

muito mais, o aspecto normativo e gramatical da língua, com métodos decorativos e 

automáticos.  

Ele, porém, oferecia-nos muitas histórias orais, incluindo anedotas e 

provérbios, utilizava-se da entonação e do encantamento, o que prendia nossa 

atenção; de muitas idas à biblioteca, de leituras, de reflexões e de debates 

dialogados, a partir da oralidade, e estava sempre disposto a nos ouvir e a contar-

nos uma história. Esse professor – Antônio Carlos da Costa - esteve presente na 

minha formação por quatro anos no antigo curso ginasial e, posteriormente, por um 

semestre no curso de Letras. 

Naquela época, não tinha ideia da importância das narrativas para a 

construção do pensamento, da reflexão e do discernimento, nos momentos de 

tomadas de decisões prudentes; mas, de alguma maneira, suas aulas 

proporcionaram um abalo, que despertou em mim a grande admiração pelos mais 

variados gêneros da narrativa, que, atualmente, relacionamos com a Pedagogia 

Árabe do mathal. 

Advirta-se, desde já, que a língua árabe (e a hebraica) condensa em uma 

única palavra mathal (pl.: amthal / hebr.: mashal; mashalim) conceitos, para nós 

distintos, como: provérbio, parábola, metáfora, conto etc. 

Suas aulas estruturavam-se com exemplos concretos a partir dos 

pensamentos, atitudes, virtudes e decisões de cada um dos personagens, ilustrados 

nos mais variados gêneros da narrativa.  

Num paralelo com Oriente, temos a importância da pedagogia do mathal 

quando se volta para o concreto, conforme afirma Paul Auvray (1959 apud LAUAND, 

1997a, p. 51) “(...) sobre as línguas semitas, analisa uma característica importante: 
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seu acentuado voltar-se para o concreto”, pois se analisarmos as características da 

língua percebemos que, em hebraico e nas línguas semitas, são poucas as palavras 

verdadeiramente abstratas, contrariamente do que ocorre no Ocidente, cuja 

estrutura da linguagem e do pensamento manifestam-se, predominantemente, por 

meio do abstrato. 

As abordagens que partem do concreto tornam-se mais consistentes e  

próximas da realidade, principalmente, considerando-se a relação entre significado e 

significante, pois a imagem concretiza-se  em nossas mentes com a dimensão do 

pensamento figurativo. Desta forma, Lauand (1997a, p. 51) afirma que “(...) este 

voltar-se para o concreto não é apanágio árabe ou semita é (...) fenômeno humano, 

em alguma medida está presente em todas as línguas.” 

Encontramos um exemplo clássico entre provérbios orientais e ocidentais, 

apresentados no livro de Lauand (1997a, p. 53): 

 

O ocidental diz: 

Quem o feio ama, bonito lhe parece. 

 

Já a formulação oriental é: 

O macaco, aos olhos de sua mãe, (é uma) gazela. 

 

Ou em vez da nossa: 

A educação vem do berço 

 

Encontramos como correspondente na tradição árabe:  

O pai dele é alho; a mãe, cebola. Como pode ele cheirar bem? 

(note-se que conduta, rihat, literalmente cheiro (bom ou mau) é uma daquelas tantas     antas 

palavras orientais concretas (no lugar de nossa abstrata “conduta”) 

 

 

Se observarmos a importância dos provérbios, temos várias possibilidades de 

inferências; enquanto o ocidental utiliza o discurso abstrato, através da construção 

lexical com pronomes indefinidos, verbos e adjetivos, o oriental revela-se no discurso 

concreto a partir de substantivos e, assim, se materializa a partir das imagens 

construídas, porém, em ambos os casos, há uma mensagem a ser desvendada e 

compete ao leitor decodificá-la. 
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Transcorridos vários anos, em 1994, deixei meu emprego de secretária em 

uma grande empresa para dedicar-me ao magistério. Difícil decisão, mas, com 

certeza, a melhor da minha vida, profissionalmente.  

Desde então, tenho me dedicado a estimular meus alunos a partir da leitura 

dos mais variados gêneros narrativos, seja na sala de aula em forma de leitura 

compartilhada, seja nas dependências de convivência escolar, sempre procurando 

direcionar para o contexto, para as relações intertextuais apresentadas, para o 

sentido explícito ou implícito, promovendo debates, questionamentos e abordagens 

diversificadas sobre os mais variados pontos de vista, e, muitas vezes, com leitura 

de encantamento e dramatização, o que proporciona certa leveza durante as 

abordagens dos conteúdos e maior interesse por parte dos alunos. 

No início, minhas leituras direcionavam-se aos alunos do Ensino Fundamental 

II, no entanto, ampliaram-se para o Ensino Médio, para a antiga Suplência e, hoje, 

até mesmo para o Curso Superior, trabalhando com formação de professores. 

Não é uma tarefa fácil, pois a leitura exige certa concentração e temos salas 

lotadas, com interesses diversificados; é preciso estimular e apresentar o enredo 

com entusiasmo e encantamento; não há uma regra, o que há é uma situação 

precária que se alastra pela educação e que precisamos superá-la, ou pelo menos 

tentar fazê-la. 

Como exemplo de proposta concreta bem sucedida, em 2004 na E. E. Prof. 

Manoel Grandini Casquel, escola pública da periferia de Santo André, 

desenvolvemos, interdisciplinarmente com Arte, o projeto da publicação interna de 

um livro de poesias. O grande desafio foi estimular os alunos do 1º e 2º anos do 

Ensino Médio a se encantarem com o texto literário, quando o real interesse estava 

bastante distante da proposta. 

Na época, após a definição projeto, foi grandiosa a experiência de fazê-los ler 

e se encantar com as palavras, as metáforas, a musicalidade, as rimas, a linguagem 

conotativa, as aliterações, as assonâncias e, acima de tudo, com a mensagem de 

cada poesia, sabendo-se que a plurrisignificação, a complexidade e a subjetividade 

estão presentes no gênero literário e perceber a vastidão do significado, muitas 

vezes implícito, a revelar-se através das palavras, como apresentado no poema 

elaborado por uma das alunas que, em uma estrofe, utiliza a palavra “admirar” no 
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sentido de contemplação, uma lembrança do “eu-lírico” que não mais existirá, sendo 

a morte a mensagem oculta. 

 

  Árvore 
 
  Hoje não sinto a brisa me tocar. 
  Hoje ninguém mais pode me admirar. 
  Hoje fico na lembrança de quem me viu. 
 
  Eu estava ali parada, e não te incomodava. 
  E comigo ali, você melhor respirava. 
 
  Ao menos podia me aproveitar, 
  pois em várias coisas poderia me transformar. 
 
  Mas hoje nos reencontramos, 
  pois sou estas cinzas 
  Que teus pés estão pisando. 
    N. O. D., 2º B – E.M. – 2004. 

   

Ao final do projeto, a emoção tomou conta de todos, pois o resultado foi a 

realização do livro “Palavras”: 

 

 

Após a finalização, cada aluno teve sua poesia publicada e recebeu um 

exemplar. Ressalto que a elaboração foi toda voluntária e artesanal, a capa foi 

escolhida por meio de um concurso com votos dos alunos, foi impresso em via 

original e xerografado com recursos de doações.  

Saliento que, ao final, a aderência à participação foi total, com direito a tarde 

de autógrafos e, hoje, percebo que, naquela época, despertamos nos alunos um 

grande abalo, pois a proposta tornou-se inusitada e, assim, posso dizer que se 

estabeleceu a Pedagogia da Admiração, uma vez que a subjetividade e a 

sensibilidade, tão presentes na poesia, transcenderam o espaço da sala de aula, 

rompendo as barreiras limitadoras e proporcionaram uma nova forma de olhar e de 
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sentir, de vivenciar o mirandum (aquilo que suscita a admiração) e de compartilhar o 

conhecimento por meio de uma experiência concreta e real. 

A grande lição que aprendi é que na vida é preciso perceber que o caminho 

do saber é estimulante e precioso, pois através da magia e do dinamismo podemos 

nos transportar para um mundo repleto de expectativas, onde horizontes são abertos 

para o nosso crescimento. Ao mesmo tempo, quando o educando trabalha com 

autonomia, desenvolve suas habilidades e aptidões e também sua autoestima no 

sentido da valorização – encanta-se e admira-se.   

Por outro lado, no que se relaciona aos recursos tecnológicos, o primeiro 

contato com essa metodologia ocorreu no ano de 2005, na mesma escola, com 

alunos do Ensino Fundamental II que apresentavam defasagem de aprendizagem. 

Na época, o Governo do Estado de São Paulo implementou o projeto denominado 

“Trilha de Letras”, desenvolvido a partir de situações de aprendizagens relacionadas 

às Tecnologias da Informação e Comunicação e aos Gêneros Textuais. 

As aulas eram realizadas em módulos, nas salas especiais de informática, 

que foram devidamente instaladas na escola, com computadores e televisão. Cada 

turma tinha, no máximo, dezoito alunos e a carga horária era de cinco aulas 

semanais. Os professores envolvidos foram selecionados conforme formação, perfil 

e competências no uso das tecnologias, sendo que foram oferecidas capacitações 

na Unidade Escolar e também na Diretoria de Ensino, com encontros periódicos 

para capacitações e apresentações dos resultados. 

Os conteúdos eram direcionados aos conceitos de leitura e produção textual 

como práticas sociais, a partir das tipologias textuais, adequação de linguagem, 

contexto, intenção e finalidade textual, envolvendo as linguagens verbais e não 

verbais, e, como se tratava dos recursos tecnológicos, envolvia, também, a inclusão 

desses alunos nas práticas tecnológicas. 

Dessa forma, mais uma vez, o conteúdo voltava-se às narrativas, porém com 

nova roupagem, contemplando aspectos culturais e variados gêneros literários, 

como: contos, provérbios, fábulas e anedotas o que denominaremos, 

posteriormente, como mathal, e esferas do gênero jornalístico, juntamente com 

atividades lúdicas e com a utilização de hipertextos, porém, sempre, 

contextualizados. 
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 Havia, também, módulos que se direcionavam às oficinas de desenho como: 

autorretrato, quadrinhos, tirinhas, desenvolvimento e criação de personagens que 

criavam vida a partir da ilustração concreta, que se materializava no imaginário do 

aluno. 

Foi um grande desafio participar do projeto, entretanto muito satisfatório, por 

ter sido desenvolvido em um bairro de periferia, a maioria os alunos não tinha 

acesso ao computador e passaram a perceber a importância das histórias, 

esperavam ansiosamente o momento de cada uma das aulas, que eram 

direcionadas conforme a evolução individual do aluno, respeitando o tempo de 

aprendizagem.  

Considerando ser uma prática diferente e inovadora na época, percebi que a 

maioria dos alunos desenvolveu habilidades até então não apresentadas, 

admiravam-se com as propostas e com as novas ferramentas, preocupavam-se com 

a leitura e também com a escrita, pois gostavam da nova proposta que unia 

linguagem verbal e não verbal às ferramentas tecnológicas.  

Infelizmente, em 2007, o projeto simplesmente deixou de pertencer à  

proposta de ensino, foi extinto sem qualquer explicação e muitos alunos ficaram na 

expectativa de fazer parte dele, já que não fora idealizado para todos. Assim, 

embora muito bem sucedido e aceito pela comunidade escolar, não passou de uma 

breve experiência, que tinha tudo para dar certo. 

Simultaneamente, em 2005 iniciei a Pós-gradução lato-sensu em Língua e 

Literatura na UMESP – Universidade Metodista de São Paulo, onde tive contato com 

mestres excepcionais e colegas especiais, os quais foram essenciais para minha 

formação, lá estudamos os gêneros literários e a sua relação com a vida e o mundo; 

a linguagem e a essência da arte através das palavras. 

Em dezembro de 2006, tomei posse do cargo público e me efetivei como 

professora de Língua Portuguesa, no município de Mauá, onde desenvolvo meu 

trabalho docente até o momento. 

Sentindo necessidade de aprender, em 2010, percebi que era momento de 

seguir meus estudos e partir para o mundo acadêmico, inscrevi-me para o Mestrado 

em Educação na UMESP – Universidade Metodista de São Paulo, participei do 

processo seletivo e fui aprovada para iniciar o curso, que seria sob a orientação da 

Professora Dra. Norinês Panicatti Bahia – mas não era o momento, pois, naquele 
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ano, a Secretaria do Estado da Educação de São Paulo não ofereceu a Bolsa 

Mestrado para iniciantes e, sem recurso financeiro, não foi possível prosseguir no 

tão sonhado curso.  

Por outro lado, neste mesmo ano, iniciei minha carreira profissional no Curso 

Superior, onde leciono até o momento e continuei, também, na Escola da Rede 

Pública. Com o tempo restrito, demiti-me da escola particular onde lecionava para o 

Ensino Médio. Ao final do mesmo ano, recebi o prêmio Professor Padrão oferecido 

pela OAB (Ordem dos advogados do Brasil) da cidade de Mauá, pelos projetos 

desenvolvidos em sala de aula que se evidenciaram, estimulando a oralidade, a 

leitura e a escrita. 

Naquela época, a Secretaria da Educação ofereceu um curso de 

especialização para professores da rede pública com objetivo de capacitar e 

proporcionar novas práticas metodológicas para o Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. A seleção ocorreu por meio de currículo e perfil e, assim, iniciei o curso de 

especialização em Língua Portuguesa, pela UNICAMP – IEL (Universidade Estadual 

de Campinas). O trabalho final foi apresentado em 19 de janeiro de 2013, em 

Campinas, com o título: “Temas controversos na formação de opinião”. 

O estudo teve por embasamento teórico os autores Bernard Schneuwly e 

Joaquim Dolz (2004) e Jean Paul Bronkart (1999), os quais destacam a importância 

de se abordarem os gêneros textuais na escola, enfatizando, também, a oralidade e 

a escolarização deles como mecanismo fundamental de socialização, uma vez que 

operam como forma de legitimação discursiva; Mikhail Bakhtin (1997) afirma que os 

gêneros são enunciados relativamente estáveis, caracterizados por apresentarem: 

conteúdo temático, construção composicional e um estilo, e, também, Roxane Rojo 

(2006) que segue sua linha de pesquisa pautada em oralidade, letramento, 

multiletramento e novas aprendizagens. 

O objetivo foi apresentar e discutir uma Sequência Didática, elaborada para 

alunos do Ensino Médio, focalizada dentro da esfera jornalística - gênero “artigo de 

opinião”, a importância do meio cultural de difusão de informação e de conhecimento 

da vida contemporânea; a construção do leitor reflexivo, capaz de posicionar-se 

socialmente e de reconhecer gêneros textuais e a interação entre autor e leitor de 

jornais, revistas e artigos impressos ou digitais e, dessa forma, perceber também a 

função política e social da língua. 
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Os temas controversos foram apresentados a partir de várias ferramentas, 

como: vídeos, contos, crônicas, blogs, filmes, charges etc, possibilitando momentos 

de aprendizagem prazerosos e dinâmicos, o que estimulou a participação de todos.  

Essas atividades diversificadas promoveram leitura, escrita, reflexão e 

estimularam a construção do leitor reflexivo capaz de opinar, de reconhecer recursos 

argumentativos, percebendo-se como ser social integrado à sociedade em que está 

inserido, pois ser o protagonista de sua vida dependerá do discernimento das 

escolhas que lhes forem apresentadas, e que elas tenham por base o que, 

classicamente, é designado como a virtude cardeal da prudentia. 

Por ser  tema a ser discutido, cabe, desde já, um esclarecimento sobre o 

sentido originário dessa virtude: 

 

Se hoje a palavra prudência tornou-se aquela egoísta cautela da indecisão 
(em cima do muro), em Tomás, ao contrário, prudentia expressa exatamente 
o oposto: é a arte de decidir corretamente, isto é, com base não em 
interesses oportunistas, não em sentimentos piegas, não em impulsos, não 
em temores, não em preconceito etc., mas, unicamente com base na 
realidade, em virtude do límpido conhecimento do ser. É esse conhecimento 
do ser que é significado para a palavra ratio na definição de prudentia: recta 
ratio agibilium, “reta razão aplicada ao agir”, como repete, uma e outra vez, 
Tomás. Prudentia é ver a realidade e, com base nela, tomar a decisão certa. 
(AQUINO, T.; trad. LAUAND, J., 2014, p. X). 
 
 

Essa nova experiência causou-me muitas inquietações e angústias, pois 

percebi que, talvez, a simbiose dos gêneros narrativos com recursos tecnológicos 

pudesse ser um processo mais instigante para conduzir os alunos ao caminho do 

conhecimento, do encantamento e da admiração e, dessa forma, promovesse um 

ensino significativo para formação do educando na construção humana e social. 

 

A gênese do trabalho 

 

Durante todo meu período de docência, tenho procurado dialogar com os 

alunos, perceber como veem o mundo, a vida, o sistema educacional, quais são 

seus interesses e a percepção humana e social deles. Assim, torna-se evidente 

repensar o método de ensino utilizado que, muitas vezes, não contempla seus 

interesses, não desperta o desejo pela aprendizagem, não estimula e não incentiva 

o processo de aprendizagem, não apresenta beleza, nem mesmo admiração – tão 

primordiais para a reflexão, o ato de agir e de pensar. 
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Surge, então, a necessidade, quase emergencial, de repensar sobre o ensino, 

uma vez que a metodologia, o currículo e as finalidades sociais conduzem a um 

novo tempo em que nossos alunos têm disponíveis: a tecnologia, as funções 

midiáticas e, acima de tudo, demonstram interesses diferentes dos apresentados. 

Muitos alunos se encantavam com as narrativas: contos, crônicas, fábulas, 

anedotas, provérbios, etc. e, pensando nisso, surgiu a ideia de estabelecer uma 

reflexão sobre a importância das narrativas e os recursos tecnológicos aliados à 

prática pedagógica para alunos do Ensino Médio. Iniciei um projeto envolvendo as 

narrativas e a transposição do gênero para novas mídias; não deixando de primar 

pela essência da palavra – visando resgatá-la e não descartá-la e; assim, uni-las a 

um novo formatado de prática, pois sabe-se que a tecnologia tem invadido o espaço 

cultural, principalmente no ocidente, e que resgatar narrativas e percebê-las como 

exemplos de histórias de vida é objetivo primordial desse processo. 

Sobre esse viés, é importante evidenciar que: 

 

Não é de se estranhar também que, para a estreiteza do ocidental de hoje, 
encerrado em seu mundo tecnologicamente domesticado, obcecado pelo 
acessório, a observação da natureza tenha deixado de ser interessante e já 
não lhe diga mais nada: para ele, falam mais alto o culto à eficiência e ruídos 
eletrônicos dos diversos artefatos de que se cercou. (LAUAND, 1997a, p. 68). 
 

  

 O desafio de trabalhar com narrativas e transformá-las em novas mídias foi 

lançado por meio da escolha de algumas delas, através de rodas de leitura, em 

espaços abertos de convivência escolar, cujas análises permitiram a 

contextualização, a oralidade e os diálogos e, dessa forma, o projeto foi iniciado.  

O resultado foi excelente, a princípio, com o envolvimento da grande maioria 

dos alunos, pois perceberam que a leitura e a análise eram primordiais para que se 

abstraísse a essência do conto ao transformá-lo em mídia, procurando não tirar seu 

fundamento literário e assim resgatamos contos, leitura, escrita e reflexão. 

As leituras expandiram-se, pois havia a necessidade de pensar na mensagem 

e nos elementos que seriam indispensáveis para elaboração do trabalho. Os 

enredos direcionaram os educandos aos debates, às análises e às reflexões, 

promovendo neles crescimento e conhecimento de mundo a partir do ato de pensar, 

pois somente o pensamento conduz-nos aos questionamentos e à expansão da 

aprendizagem, promovendo ao mesmo tempo, o estudo amplo e um patamar de 
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debate interacional que evidenciam a linguagem, possibilitando ao leitor o 

enriquecimento e/ou a transformação de sua maneira de viver e pensar.  

Um desses projetos efetivou-se a partir da análise do conto Os dois velhinhos 

de Dalton Trevisan, e teve como desenvolvimento a elaboração de um roteiro de 

trabalho baseado em uma sequência didática, a produção do cenário a partir do 

storyboard, a interpretação simbólica dos elementos concretos, a percepção do 

implícito/oculto e a própria situação do idoso, avaliando o percurso da vida, a 

inocência, a inveja, entre outras. 

Em atendimento à solicitação de Diretoria de Ensino da Região de Mauá, em 

2014, esse projeto, denominado “Mediação e Linguagem” foi, posteriormente, 

transformado em vídeo de um minuto, desenvolvido pelos próprios alunos, o qual 

está disponibilizado no youtube através do link 

https://www.youtube.com/watch?v=0ehCJgGUKRY, acesso em 20/04/2015.  

Ao iniciar as aulas do Mestrado, no segundo semestre de 2014, vi-me 

envolvida com a riqueza inquestionável da erudição apresentada pelos magníficos 

professores, um verdadeiro alimento de conhecimento para a alma, pois cada aula 

possibilitou-nos um novo olhar, uma reflexão e, ao mesmo tempo, conduziu-nos aos 

questionamentos contínuos que, sinceramente, desestabilizou-nos e nos fez 

acreditar, mais uma vez, que a beleza do conhecimento é a magia transcendental do 

saber humano, e o professor é aquele que doa com coração todo o seu 

conhecimento, aquele que divide com generosidade todo seu percurso de estudo e 

pesquisa, enriquecendo-nos e somando-se a cada um de nós. 

Durante as aulas de “Abordagens Filosóficas da Educação”, ministradas pelo 

Prof. Dr. Jean Lauand, vivenciei a importância das narrativas em nossas vidas. Suas 

aulas, sempre ilustradas e tão maravilhosamente interpretadas através de 

fragmentos de romances, contos, provérbios, parábolas, anedotas, canções, poesias 

etc., surgiam, iluminadamente, nos proporcionando um caminho para o 

entendimento e, sem dúvida, possibilitando que aquele momento se materializasse 

com o conteúdo de maneira ímpar, pois cada aula direcionava-se, verdadeiramente, 

a um abalo filosófico, ao ato de pensar, à Pedagogia da Admiração e, acima de tudo, 

ao espaço que se tornava genuinamente o exemplo de skholé (classicamente, a 

atitude de serena disponibilidade da alma para acolher e contemplar, festivamente, o 

conhecimento).  

https://www.youtube.com/watch?v=0ehCJgGUKRY
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Entre tantas leituras e explanações, destaco: a forma de pensar entre Oriente 

e Ocidente, o pensamento confudente, o estudo de Pieper, a importância da 

pedagogia do mathal. Saliento, também, a grande alegria de ser aceita como 

orientanda pelo professor Dr. Luiz Jean Lauand, que iniciou nossa primeira 

orientação com a “A Jangada” (que a tradição considera a mais apreciada por Buda), 

transcendendo magicamente o momento do conceito do abstrato para o concreto, 

proporcionando o verdadeiro sentido da Pedagogia da Admiração. 

Destarte, o projeto seguiu a proposta na mesma temática, discutir as 

narrativas e o alcance pedagógico de transformá-las em novas mídias, porém 

relacionando também com a importância da pedagogia do mathal, como ferramenta 

primordial para proporcionar o conhecimento, a prudência e a virtude, a partir das 

narrativas.  

Na seleção das narrativas ocidentais e orientais, priorizaram-se temáticas 

diferenciadas e intertextuais, com enredos que conduzissem ao debate, à reflexão e 

à construção intelectual; para Garcia Hoz (1988 apud LAUAND, 1997a, p. 12) é 

visível “a significação especial que os estudos sobre cultura popular adquirem na 

educação pós-moderna; tradições milenares são consideradas as mais audazes e 

indispensáveis”, pois ampliar o campo do conhecimento em uma viagem cultural, 

desde os primórdios até a atualidade, significa enriquecimento da visão de mundo e 

da percepção da realidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo consiste em discutir narrativas, valores pedagógicos de 

contar histórias e a possibilidade de apresentá-las em novas mídias, a fim de se 

estimularem processos de leitura,  de escrita,  tomadas de decisões e de reflexões, a 

partir de diálogos literários e filosóficos e, paralelamente, de estabelecer relação com 

a Pedagogia dos amthal bem como a possibilidade de se instaurar a Pedagogia da 

Admiração. 

 A importância da pedagogia dos amthal evidencia-se porque há a 

necessidade de articulação entre o visível e o invisível; a virtude da prudência - 

definida como a “reta razão no agir” que realiza uma ponte entre o abstrato e o 

concreto e, assim, “a realidade vivida transforma-se em experiência”1, e, 

principalmente, porque a base da Pedagogia do mathal direciona-se ao 

conhecimento a partir do sensível. 

 A relação entre Oriente e Ocidente é relevante, pois para a milenar sabedoria 

oriental, os amthal relacionam-se à imagem concreta e ao recurso da experiência, ao 

passado, à lembrança, que pode ser resgatada a partir de narrativas atemporais, 

mas que se tornam presentes a cada nova leitura, gerando uma nova concepção de 

linguagem e de pensamento e, assim, uma educação direcionada, não somente ao 

momento presente, mas também com projeção para o futuro, possibilitando a 

liberdade para o crescimento e interferindo nas escolhas que poderão ser 

determinantes para a existência individual, embora essa esteja fortemente 

entrelaçada com as relações em sociedade. 

 Sobre individualidade e sociedade, Marías (1998, p. 59) evidencia-nos que “o 

homem vive em uma sociedade, o homem tem uma vida individual que está, porém, 

articulada com a vida coletiva e, assim, a vida moral está naturalmente condicionada 

pela situação social em que vive, pelo conjunto de usos, de vigências, de pressões 

sociais, de modelos e de exemplos”. 

 Da mesma forma, ao pensar no conceito de liberdade, contribuindo para a 

formação e transformação do sujeito inserido em um espaço coletivo e social, Marías 

(1998) adverte-nos que muitos acontecimentos deixam em cada um de nós uma 

marca que pode ser boa ou má, mas que, em muitos casos, tornam-se importantes 

                                                             

1 Lauand (1997b, p. 17). 
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para nossa vida e que, de modo igual, cabe a cada um determinada interpretação, a 

qual poderá direcionar esse caminho e, para isso, é primordial ter liberdade e 

autonomia para as possíveis escolhas e decisões, mesmo sabendo-se que essas 

decisões, muitas vezes, estão imbricadas com outros acontecimentos e outras 

consequências que estão inseridos no contexto social. 

 

A liberdade, desse modo, é sempre fundamental e decisiva. A liberdade faz 
também que o homem seja responsável: não sou responsável pelo conteúdo 
último de minha vida nem pelo que vem de fora, mas sim por aquilo que  
escolho, que eu prefiro, que eu decido dentro das minhas possibilidades. 
Muito bem, mas a sociedade exerce uma grande pressão. Em alguns 
sentidos trata-se de uma pressão difusa: é a pressão que é exercida pelas 
vigências, os usos sociais, que de certo modo configuram nossa vida e tiram-
lhe a espontaneidade, tiram-lhe a autonomia, ao mesmo tempo que a regulam 
e lhe propiciam facilidades. [...] Considerem, então, que um homem de nossa 
época recebe diversas interpretações do real [...] (MARÍAS, 1998, p. 59-60). 
 

 

 Sobre o princípio de liberdade, Lauand (1987, p. 68) corrobora assegurando 

que “se a liberdade pressupõe o bem, este por sua vez pressupõe a realidade, bem 

é o que está de acordo com a natureza do homem”, assim o conhecimento está 

direcionado à captação dos elementos da realidade que são relacionados aos 

fatores do mundo externo. 

 O desejo de ver e de conhecer, constitutivo do ser humano é, além do mais, 

essencial para que se torne um ser livre para pensar e decidir, Pieper2 (1977 apud 

LAUAND, 1987a, p. 68) expõe que: 

 

O homem é um ente cuja natureza essencialmente reside no desejo de ver e 
conhecer (...). Na atividade de compreender, o homem está fazendo aquilo 
que, essencialmente, ele quer fazer, e no ato do conhecimento é que ele é 
realmente livre. 
 
 

 Conforme exposto, acreditamos que uma prática vinculada às abordagens 

apresentadas, nas quais os educandos sejam capazes de perceber que o processo 

poderá revelar muito mais que uma simples aula de interpretação - explícita ou 

implícita -, sejam, também, capazes de questionar e perceber que no percurso do 

conhecimento há um objeto oculto que poderá conduzi-los à liberdade de escolha e 

ao crescimento e, assim, ser possível voltar para o conhecimento “teorético” 

contemplativo da realidade. 

                                                             

2 Über den Begriff der Sünde, 1977, p. 49. 
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 O objetivo é resgatar contos tradicionais orientais e, também, ocidentais 

contemporâneos e transformá-los em narrativas digitais e, nesse processo, a partir 

das análises e da transposição da forma abstrata para a concreta, observar se as 

metodologias que priorizam um ensino mais dinâmico e a utilização de ferramentas 

tecnológicas presentes nas mais variadas práticas sociais diárias, podem 

estabelecer algum interesse e encantamento pelas narrativas, estimulando o gosto 

pela leitura e pela produção textual. 

 Objetiva-se também investigar a possibilidade de os educandos sentirem-se 

motivados e integrados ao espaço educacional e social ao qual estão inseridos, com 

liberdade de escolha sobre o objeto a ser estudado, e verificar se é possível 

promover uma aprendizagem direcionada à Pedagogia da Admiração, com seu 

primordial sentido de skholé, rompendo a prática mecânica e promovendo um 

convívio aberto para construção e formação, tendo como ponto inicial a oralidade e o 

debate, transformando o espaço em local de crescimento e diálogo entre todos os 

envolvidos no processo. 

 Muitas vezes, nas práticas educacionais temos um estudo mecânico, o qual, 

geralmente, não conduz à reflexão, não se evidencia a sensibilidade e, um estudo 

sem significado, torna-se vazio e desinteressante. Lauand (2012, p. 33) explica que 

“O ensino de literatura, de história, de línguas, de matemática e ciências, etc., que 

deve ser a fantástica descoberta da grandeza do humano, corre o risco de ficar 

reduzido a uma burocrática transmissão de informações, sem muito significado”. 

 Se acreditarmos que a escola é espaço de interação e expansão do 

conhecimento, lembrando que a palavra escola nos remete à skholé – “atitude de 

serena festa da alma que se deleita na contemplação da verdade, despertada pelo 

olhar da admiração”, verificar se é interessante conduzir a um novo olhar que possa 

suscitar a admiração a partir de situações do quotidiano e, consequentemente – 

admirar - Lauand nos esclarece que: 

 

somente aquele que admira consegue realizar em si a forma original de 
relação com o ser, que desde Platão se chama “Teoria”, isto é, aceitação 
puramente receptiva da realidade (...)Teoria só existe quando o homem não 
se tornou cego maravilhoso, que reside em que alguma coisa existe. (1987, p. 
109). 
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 Ainda, no que se refere à admiração, Pieper (2014, p. 43) esclarece que 

“diante do olhar dirigido às coisas encontradas na experiência cotidiana se apresenta 

o não cotidiano, o que não é mais óbvio nessas coisas. É exatamente a esse estado 

das coisas que está associado aquele acontecimento interior no qual se colocou, há 

muito, no princípio de filosofar: a admiração”. 

 Com base nas práticas direcionadas às situações simples do quotidiano, 

reveladas através do enredo das narrativas deve-se procurar instaurar o mirandum 

e, assim, promover um abalo admirativo,  que parece esquecido nos dias atuais, 

mas que pode ser resgatado, uma vez que pertence à esfera do que há de mais 

profundo no humano.  

 Sobre a admiração, Pieper (ibidem) adverte que “a prova de que a natureza 

humana não está disposta a nada menor que esse fim é o fato de o homem ser 

capaz de experimentar o mirandum da criação e ser capaz de se admirar”, o que 

conduziria ao encantamento, a partir da reflexão, e a reconhecer-se a partir do 

desejo do saber. 

 Consequentemente, a proposta está direcionada às indagações e às 

possibilidades de interpretações diversificadas que possam ser discutidas em 

espaço de interação dinâmica, onde cada um tenha voz ativa para expor suas 

opiniões, estimulando o prazer e o gosto pela aprendizagem a partir da experiência 

concreta e da liberdade para agir e pensar. 

Quanto aos recursos tecnológicos, é primordial a aceitação dos novos meios 

que nos são apresentados e que fazem parte da realidade, pois inserir as 

ferramentas tecnológicas é caminho para construção de um diálogo com a 

atualidade; da mesma forma que, se a língua, em sua concepção social, é um 

organismo vivo que se concretiza através do uso em diferentes espaços sociais é 

necessário refletir sobre as mais variadas formas de narrativas e linguagens. 

Segundo PCNs (2000, p. 6): 

 

No mundo contemporâneo, marcado pelo informativo imediato, a reflexão 
sobre as linguagens e seus sistemas, que se mostram articulados por 
múltiplos códigos, e sobre os processos e procedimentos comunicativos é 
mais que uma necessidade, é garantia de participação ativa na vida social, a 
cidadania desejada. 

 
 



- 

 

29 

 

Destarte, o estudo justifica-se em decorrência do próprio contexto atual que 

envolve diversidade, pluralidade cultural, efeitos da globalização, mídia interativa e  

cultura de massa, tópicos eminentes na contemporaneidade e percebemos que são 

inúmeros os desafios no processo educacional em que se prioriza uma escola 

inovadora, segmentada e em busca de melhoria na qualidade. 

Novas metodologias de ensino pressupõem uma prática reflexiva que implica 

o aperfeiçoamento pertinente às experiências significativas, a fim de que o educador 

sinta-se capaz de contribuir para a formação do aluno e que esse possa, também, 

reconhecer-se como ser social pertencente à sociedade na qual está inserido.  

Por outro lado, a modernidade apresenta, cada vez mais, o surgimento de 

diversificados gêneros textuais e midiáticos; usa-se a linguagem em todos os 

ambientes e gêneros digitais, sugerindo uma nova configuração dos objetos de 

ensino. Segundo Moran (2006, p.11) “Ensinar com as novas mídias será uma 

revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, 

que mantêm distantes professores e alunos”. 

Pensando nesses propósitos, torna-se proeminente a necessidade de buscar 

caminhos que direcionem as mudanças e proponham adaptações para uma 

metodologia de ensino que privilegie a melhoria da qualidade educacional, tendo 

como referência essencial o educando. 

São muitos os desafios que enfrentamos no processo de estruturação prática 

e metodológica; despertar o interesse e o desejo de aprender e apreender e 

promover uma formação direcionada ao educando, leitor-produtor textual, é um 

deles. Entretanto, tornam-se emergenciais elaborações de projetos que o estimule, 

pois a prática que não proporciona reflexão e construção para emancipação e 

liberdade não se efetivará para a construção social e nem mesmo despertará para a 

necessidade de aprimorar o conhecimento. 

O professor deve ser o mediador desse percurso e o educando deve saber 

decifrar os caminhos que lhes são apresentados e perceber-se como protagonista 

do processo e não exclusivamente como copista, leitor passivo e não interpretativo. 

A problemática está relacionada ao desafio da formação de um aluno capaz 

de ler, de escrever, de interpretar e de inferir, a partir de temas diversos, e que   

reconheça-se como leitor e produtor textual e, assim, sinta-se capaz de interação e 
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debate a partir das práticas discursivo-sociais, com noção de autoria do próprio 

texto. 

Sobre a importância da autoria, explica-nos Foucault (2006) que o autor é o 

princípio do agrupamento da relação dos discursos, entre unidade, origem e 

significações; ao mesmo tempo em que a noção de autor se dá como uma função da 

noção sujeito. A indagação que nos direciona é: seria possível refletir sobre as 

concepções de desenvolvimento da competência leitora e da escritora a partir de 

sequências didáticas relacionadas às narrativas (amthal), aliadas aos recursos 

tecnológicos de maneira crítica, e estimular a construção do conhecimento que 

proporcione um espaço de diálogo e reflexão, conduzindo ao encantamento, que 

denominamos Pedagogia da Admiração?  

Simultaneamente, ao rompermos certos paradigmas metodológicos 

tradicionais e apresentarmos, novas práticas teremos momento de interação, 

socialização, leitura, debate, elaboração de roteiros, seleção de sequências textuais, 

caracterização de cenário, figurino e personagens, de forma que o educando 

considere-se e realmente seja relevante para o resultado final do processo, sentindo-

se essencial para a construção e elaboração do projeto, a partir de um roteiro com 

objetivos e metas a serem seguidas. Segundo PCNs (2000,  p. 6-7): 

 

A disciplina de língua portuguesa permite abordar estudos das linguagens 
verbal e não verbal, relações contextuais, semânticas, lexicais, aspectos do 
mundo contemporâneo, marcado pelo informativo imediato, a reflexão sobre 
as linguagens e seus sistemas, que se mostram articulados por múltiplos 
códigos. E sobre os processos e procedimentos comunicativos é mais que 
uma necessidade, é garantia de participação ativa na vida social, a cidadania 
desejada. 

. 

  Segundo o discorrido, afirma Morin (s/d, p. 51), “a educação do futuro deverá 

ser um ensino primeiro universal centrado na condição humana. [...] Estes devem 

reconhecer-se na sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a 

diversidade cultural a tudo quanto é humano”, a área de língua portuguesa tem o 

privilégio de trabalhar com textos, releituras, retextualizações, oralidades, variações; 

portanto, mergulhar no espaço social juvenil, valorizar e transformar conhecimentos 

a partir de situações concretas é uma possibilidade de desvendar um universo até 

então desconhecido, compreendendo a necessidade do novo olhar que seja capaz 

de reconhecer os jovens como potencial de transformação social. 
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  O presente trabalho fundamenta-se, portanto, sob um cabedal teórico 

relacionado à importância do encantamento e da admiração, considerando-se, 

também, a relação oriente e ocidente, a pedagogia do mathal, a relação entre o 

concreto e o abstrato. Para isso, buscamos estabelecer um diálogo entre os estudos 

de Jean Lauand – que recolhem referencial teórico base, que ricamente nos 

transporta ao conhecimento, compartilhando suas vastas pesquisas com a 

metodologia de Josef Pieper, Julian Marías, entre outros. 

Quanto aos autores relacionados à prática pedagógica, direcionada às  

tecnologias, destaco, entre outros autores: José Manuel Moran que aborda sobre o 

ensino e a aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas; 

Marilda Aparecida Behrens que apresenta uma reflexão sobre a ação docente que 

venha a atender as exigências desse novo paradigma, propondo um contrato 

didático que subsidie uma aprendizagem colaborativa na era digital e Marcos T. 

Masetto, que discute e aprofunda o tema da mediação pedagógica, visando à 

melhoria do processo de aprendizagem. 

  O presente trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos, além da 

Apresentação e das Considerações Finais, obedecendo à seguinte estruturação: 

  O primeiro capítulo está direcionado à Introdução, especificando objetivos, 

problemática, justificativa e método. 

  O segundo capítulo, ao apresentar a importância da Pedagogia da 

Admiração, a partir do estudo das narrativas, estabelece a sua relevância na prática 

educacional, relacionando-a ao princípio do filosofar. Em seguida, apresenta uma 

abordagem sobre o estudo dos gêneros literários e sobre a prática pedagógica na 

contemporaneidade, apoiando-se nos estudos apresentados pelos autores 

genebrinos Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz (2004); discorre sobre o conceito de 

gêneros desde Aristóteles, em sua Poética (2004), até Moisés (1978) e Marcuschi 

(2009). 

         Segue, ainda, com a explanação sobre o gênero narrativo e a literatura entre 

Ocidente e Oriente (mathal), a fim de que se direcione linearmente a sequência que 

se efetivará para concluir a análise.  

Sabendo-se que é muito complexo definir o que é a literatura, procurou-se 

conceituá-la, considerando a representação plurissignificativa de determinada 

situação real ou fictícia, cujo entendimento dependerá das estratégias de leitura para 
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que o leitor decodifique a pluralidade de sentidos que lhes são apresentados e, 

finalmente, elucide sobre as narrativas como verdadeiros exemplos de vida que 

poderão relacionar-se com a virtude da prudência, com o modo de agir, de pensar e 

de tomar decisões, a partir da subjetividade e da interpretação de cada leitor. 

  O terceiro capítulo está organizado a partir da importância das narrativas 

como fonte inesgotável para ler, contar e interpretar histórias e, para isso, discutiu-se 

a importância da arte de contar histórias, uma prática que faz parte da vida, desde 

sempre, na humanidade e ultrapassa gerações e gerações; assim tem-se o 

referencial teórico estabelecido a partir dos estudos de Lauand. Primeiramente sobre 

o pensamento confundente – uma descoberta de Ortega y Gasset, que possibilitará 

a compreensão da complexidade semântica de algumas palavras e da sua 

importância para desvendar um enunciado ambíguo nas mais variadas formas 

textuais. Para isso, Lauand esclarece que confundir é uma função tão necessária 

quanto distinguir, porque permite descobrir as conexões entre realidades que, por 

outro lado, é necessário distingui-las. Posteriormente, destaca a relevância do neutro 

nas narrativas, a voz média e sua ressignificação a partir da linguagem e da forma 

de pensamento, finalizando com as narrativas e a virtude da prudência – “prudentia: 

é ver na realidade e, com base nela, tomar a decisão certa” e, assim, decidir 

corretamente, sem deixar-se envolver por atitudes oportunistas, mas com base na 

realidade respeitando o verdadeiro conhecimento do ser. 

  O quarto capítulo está direcionado ao estudo dos casos – amthal - e à 

reflexão sobre a prática e a mediação entre: tecnologia, narrativas e prática docente. 

Para tanto, pretende-se revisitar conceitos de leitura e escrita, bem como apresentar 

as temáticas e relacioná-las ao referencial teórico citado no decorrer da elaboração 

do presente trabalho, evidenciando os desafios presentes e as conquistas efetuadas, 

a fim de que se possa compreender o percurso metodológico que embasou o 

presente trabalho. 

  Por fim, nas considerações finais, procura-se realizar uma síntese dos 

elementos fundamentais que sustentaram o presente trabalho por meio da retomada 

de indagações  apresentadas nos capítulos anteriores.  
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1.1 Metodologia 

 

Neste trabalho, a metodologia está diretamente relacionada ao referencial 

teórico e segue o percurso qualitativo; para embasamento prático o desenvolvimento 

do processo foi construído a partir do princípio da pesquisa participante, a qual 

apresenta como uma das características a possibilidade de pensar e intervir juntos. 

Assim, a proposta é contribuir para que os espaços escolares tornem os sujeitos 

capazes de história própria, individual e coletiva, para saberem pensar sua condição 

e poderem desenvolver possibilidades, intervenção alternativa, como ferramenta 

auxiliar para seu processo de formação. 

Entretanto, para esse estudo, a metodologia utilizada para a efetivação de 

análise será discutida mediante algumas características do método, em Josef 

Pieper, e sua conexão com o ato de filosofar, para isso, evidenciar-se-á a linguagem 

como elemento metodológico principal na articulação entre pensamento e realidade.      

 

1.2  Metodologia: Perspectiva antropológica pieperiana.    

 

Nessa perspectiva antropológica, prima-se por analisar: narrativas a partir do 

diálogo entre Oriente e Ocidente, a importância da Pedagogia do mathal, o concreto 

e o abstrato, o pensamento confundente, a voz média, a estrutura e forma de 

pensamento, a prudência e a memória entre outros, à luz da antropologia filosófica, 

partindo do princípio da liberdade para o questionamento constante. Demo (2004, p. 

3) corrobora afirmando que “quem não questiona o conhecimento faz qualquer 

conhecimento. Ou, como se diz: quem não sabe pensar acredita no que pensa; 

quem sabe pensar, questiona o que pensa”. 

A metodologia está pautada nas considerações de Lauand e em seus estudos 

sobre a antropologia de Josef Pieper e nas relações com todo o processo de 

desenvolvimento do trabalho, uma vez que ele esteve totalmente imbricado com 

várias vertentes de análise, favorecendo a situação real momentânea e a reflexão 

individual e coletiva, sugerindo sempre o questionamento como base para todo o 

desenvolvimento, sabendo-se que esse surge a partir de um processo existencial e 
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como ato espontâneo, assim “o método que se escolhe depende da concepção de 

filosofar”. Lauand3 adverte que: 

 

Esta é a razão pela qual – no caso JP – o método escapa de toda tentativa de 
“operacionalização”, de deixar-se expressar em “receitas” ou regras rígidas. 
Pois filosofar é, para JP: um processo existencial que se desenvolve no 
centro do espírito, um ato espontâneo que arranca a vida do interior. (2004, p. 
3) 
 

 
 Assim, a metodologia está atrelada à construção da mensagem e do 

conhecimento, a partir da linguagem e do próprio ato de filosofar; seguindo esse 

viés, tem-se como tema principal o homem e a relação entre todos os subtemas 

apresentados em cada uma das narrativas estudadas e a possibilidade de 

reconhecer-se a partir do ato de filosofar, podendo conduzir à virtude, à metafísica e 

a reflexão sobre a verdade das coisas, entretanto, a partir de caminhos indiretos. 

Neste caso, Lauand (2004, p. 4) nos explica que: 

 

O tema, o grande tema que subjaz a todos os escritos pieperianos é o 
homem, a antropologia filosófica. Mas – e com isso tocamos um dos traços 
principais do pensamento/método de Josef Pieper – a essa realidade 
fundamental, o homem, só há acesso por caminhos indiretos. 

 
 

 Na revelação, mediante o acesso à realidade por caminhos indiretos, temos 

(LAUAND, 2004, p. 4) ilustrando com Mnemosyne – a mãe das musas e afirma que 

“O homem é um ser esquecediço e precisa de musas para recordá-lo”, pensando 

nesse apontamento, “o homem é um ser que esquece”, principalmente dos 

elementos inerentes à sensibilidade – ao ser, ao dizer: “Bom dia, tudo bem com 

você?”, “Parece-me triste, o que te aflige?”  Nos esquecemos de olhar para o outro, 

de nos colocarmos no seu lugar e, portanto, invocam-se as musas que poderão 

ajudar-nos a recordar – “recordar as grandes verdades que sabemos, mas das 

quais, uma e outra vez, nos esquecemos” (LAUAND, 2004, p. 4). 

 Com isso, fica evidente que “o caráter esquecedor do homem [...] está nos 

fundamentos do método de filosofar de Josef Pieper, um método que atinge seu 

objeto, o homem, por caminhos indiretos” (Ibid. p. 4). 

                                                             

3 Método e Linguagem no Pensamento de Josef Pieper. (notas de conferência proferida no congresso 
internacional: “Josef Pieper e o pensamento contemporâneo”, Buenos Aires, agosto de 2004). Disponível em: 
http://hottopos.com/videtur29/ljargport.htm acesso em 05/03/2016. 

http://hottopos.com/videtur29/ljargport.htm
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1.3 Metodologia: Insight e experiência. 

 

 A metodologia entrelaçada aos enredos apresentados pelas narrativas, 

sugere a possibilidade de um insight, através de um acontecimento banal do 

quotidiano. Nessa perspectiva, para as análises, seguiremos a linha pieperiana, 

conforme adverte Lauand (2004, p. 5): 

 

[...] sempre a análise pieperiana se alimenta da manifestação, do fenômeno: 
o insight e a sabedoria se encontram justamente no esforço de trazer à 
consideração tudo aquilo que realmente é significativo em relação a esta ou 
aquela experiência. E é por apoiar-se na experiência, que o pensamento de 
Josef Pieper tem a viveza e o colorido do concreto, do vivido [...]. 
 
 

 Posto isso, está voltada para a experiência que esses educandos trilharão 

para a elaboração do processo de transposição do gênero literário para narrativa 

digital, considerando a relevância entre linguagem, mensagem e pensamento que os 

conduzirão à indagação – o princípio do ato de filosofar, já que nem sempre todas as 

lembranças das nossas experiências vividas estão na nossa memória – é preciso 

reativá-las. 

 

Pode ocorrer, por exemplo, que as experiências, as grandes experiências que 
podemos ter sobre o homem e o mundo, brilhem com toda a viveza por um 
instante na consciência e depois, sob a pressão do quotidiano, comecem a 
desvanecer-se, a cair no esquecimento... Seja como for, não é que se 
aniquilem (se se aniquilassem não restaria sequer a possibilidade de 
filosofar...), mas se transformar, se tornam...instituições, formas de agir do 
homem e linguagem. (LAUAND, 2004, p. 5-6). 
 
 
 

 Após a seleção e a escolha das narrativas, ocorreram análises a partir da 

linguagem, da mensagem e da forma de agir de cada personagem, e a transposição 

deu-se de maneira concreta – uma vez que houve a caracterização dos elementos e 

dos personagens, a percepção da sua forma de agir, de suas escolhas, a da relação 

entre o visível e o invisível etc, a partir da experiência que se efetivou na finalização 

do projeto. 

 Sobre as vias de acesso para experiência, Josef Pieper (1974 apud LAUAND, 

2004) apresenta-nos:  

Primeiramente, a partir do questionamento: Que significa experiência? – Um 

conhecimento com base num contato direto com a realidade; porém os resultados 
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não desaparecem quando termina o ato da experiência, ao contrário, acumulam-se e 

conservam-se nas grandes instituições, no agir dos homens e no fazer da 

linguagem. 

Seguidamente, nos alerta que há experiências em que o conteúdo pode ser 

expresso e conhecido para quem as faz e outros não podem ser expressos e 

realizados, mas permanecem latentes. Pois, muitas vezes, no momento em que 

vivemos certas situações não há surpresas, é como se já esperássemos. Isso deixa 

claro que, normalmente, “sabemos mais do que sabemos”.  

Para isso, o autor cita Friedrich Von Hügel: “Não se trata tanto do que alguém 

julga que pensa, mas do que realmente pensa...” o que pode descobrir somente a 

partir de um abalo existencial – um plus - e, justamente nesse ponto, que é possível 

resgatar o ato de filosofar, no agir humano e na própria linguagem. 

Sobre metodologia, Lauand (2004, p.1-2) nos apresenta a abordagem de 

Josef Pieper, denominada o problema da metodologia, uma vez que ela extrapola os 

limites do científico, pois transcende determinado ponto de vista, de forma que é 

possível analisar um específico objeto de estudo de maneiras diversificadas. Pieper 

contrapõe a metodologia filosófica aos saberes científicos. 

 

Cada ciência estuda seu objeto sob determinado ponto de vista: dirige-se a 
um determinado aspecto e todo o resto simplesmente não lhe interessa. 
Assim, uma mesma realidade, por exemplo, o homem, é estudada por 
diferentes ciências sob diferentes ângulos: um é o enfoque da Medicina; o 
outro, da Psicologia; o outro, o da Sociologia etc. o objeto de estudo de uma 
ciência e, principalmente, seu peculiar ponto de vista condicionam, como é 
lógico, sua metodologia: de que servem, digamos, a compreensão empática 
para o matemático empenhado em demonstrar seus teoremas ou, 
reciprocamente, os teoremas do matemático para o historiador? E, como é 
evidente, o mesmo pode-se dizer do instrumental de cada ciência, também, 
neste caso o objeto é decisivo: é pelo seu objeto que a astronomia emprega o 
Telescópio e não o microscópio; a física – ao contrário da matemática – 
requer um laboratório; etc. 
É certo que a questão do método das ciências não é simples e suscita 
infinitas discussões. No entanto, quando se trata de filosofar – do genuíno 
filosofar, tal como o entenderam “os antigos” – a questão do método torna-se 
ainda mais problemática e isto não por um maior grau de complexidade, mas 
porque ela nos introduz em uma nova ordem: a mesma que distingue o 
filosofar das ciências. Por isso, o filosofar não tem nem pode ter – e nem 
sequer pretende ter... – operacionalidade metodológica que pode se dar – em 
maior ou menor grau – nas ciências. (LAUAND, 2004, p. 2) 
 

 

 Entendemos que o processo metodológico, na perspectiva antropológica, 

valoriza a unidade, a realidade, a experiência, o visível, o concreto, a flexibilidade da 
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análise e a indagação, não se limitando a determinado ponto de vista, mas àquilo 

que está imbricado com a vida, com o desenvolvimento da arte, com o sentimento e 

a liberdade de criação. 

  Sem dúvida, é inerente aos processos evidenciados a partir da experiência 

vivida e ao que podem ocasionar esses acontecimentos e, nesse caso, o fato de os 

insights incidirem sobre a realidade quotidiana, promovendo um abalo, o qual 

revelaria algo profundo da realidade humana. 

 

De repente, sofremos um abalo que nos revela, como numa iluminação que 
“desce”, com extraordinária nitidez, algo profundo a respeito da realidade 
humana: um insight filosófico, um estremecimento poético (ou artístico em 
geral), amoroso, religioso ou temático. (LAUAND, 2012, p. 7-8). 

 

 Esperamos que se promovam abalos, evidentemente que não há 

necessidade de atingir a todos num momento específico, nem é esse nosso objetivo, 

mas que se possa, por meio da possibilidade do abalo projetar-se ao olhar da 

admiração, que para Platão, Aristóteles ou Tomás de Aquino é o princípio que 

alimenta o ato de filosofar. 

 

 

1.4 Metodologia e compreensão: Verstehen 

 

Finalmente, esse trabalho, tem por viés instigar a compreensão, 

considerando-a um método que se ocupa de significações e sentidos, como 

contraponto da explicação (erklären) que se refere às coisas, pois nossos objetos de 

análise são as narrativas escolhidas. A compreensão a que nos referimos está 

interligada diretamente ao que Ferrater Mora (2004, apud LAUAND, 2012, p. 6) 

denomina Verstehen e que se torna elemento primordial para se atingir o objetivo 

proposto, como vemos: 

 

Verstehen O termo alemão Verstehen é habitualmente traduzido por 

‘compreensão’. Como se deu a Verstehen um sentido “técnico” que aparece 
em Dilthey e depois, em diversas outras acepções, em autores como 
Heideggeer e Hans-Georg Gadamer, considera-se às vezes que é apropriado 
deixar Verstehen sem tradução. 
Compreensão A partir de Dilthey, contrapôs-se com frequência a 
compreensão [verstehen] à explicação (Erklärung), considerando-se a 
primeira como modo de apreensão dos objetos das ciências do espírito, 
ciências naturais, ciências humanas, história etc.; e a segunda como modo de 
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apreensão dos objetos das ciências naturais. Considerando-se também a 
compreensão um método que se ocupa de significações, sentidos, relações e 
complexos sentidos, ao contrário da explicação, que se refere a fatos, a 
relações causais etc. 
 

  
 

 Assim, buscar através desse estudo as significações e relações entre elas e 

poder atingir as relações mais complexas de sentido através da compreensão 

definida, diferentemente da matemática, à qual interessam somente demonstrações 

lógicas. Quando nos referimos a Verstehen, direcionamos à compreensão atenta às 

realidades culturais e antropológicas, diretamente relacionadas à existência humana. 

 

 

1.5 Trajetória metodológica 
 

 

O projeto efetivou-se na E.E. Profª. Marilene de Oliveira Acetto, localizada na 

cidade de Mauá – São Paulo - e envolveu alunos do Ensino Médio, incluindo 1º, 2º e 

3º anos. O gênero narrativo, especificamente o conto, faz parte da proposta 

curricular, o que facilitou muito o desenvolvimento.  

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma sequência didática, conforme 

proposta dos autores genebrinos Schneuwly; Dolz (2004, p. 98), representada a 

partir do esquema proposto pelos autores: 

 

 

Tendo por base a sequência apresentada e a proposta a ser desenvolvida, a 

adesão, por parte dos alunos, ocorreu de maneira voluntária; considerando um total 

geral de oitenta e um alunos frequentes no Ensino Médio, ocorreu a participação 

direta de setenta deles.  

O período de aplicação foi de, aproximadamente, quatro meses, durante as 

aulas de Língua Portuguesa, intercalando-se os conteúdos programáticos e o projeto 

(também encaminhado à Diretoria de Ensino de Mauá). Os onze alunos que não 

participaram diretamente das atividades com recursos tecnológicos não efetivaram 
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todo o processo, porque se desestimularam, por excesso de faltas ou, mesmo, por 

desinteresse pela proposta. 

As realizações das narrativas digitais ocorreram dentro do espaço escolar, 

como também a elaboração do story board, do roteiro, do cenário, da caracterização 

de personagens, da definição do foco da narrativa, da percepção da mensagem 

explícita e da contextualização, enfim todos os recursos necessários. 

Os vídeos foram editados na ferramenta movie maker nos seguintes formatos: 

vídeos com legenda, áudio original, fotonovela (nesse caso utilizaram a ferramenta 

superlame) e stop motion. Foram produzidos com aparelhos celulares e a edição foi 

elaborada por alguns alunos que ficaram responsáveis por: filmagens, direção, 

cenário, fotografia, sequenciação da narrativa, confecção de personagens, pinturas, 

efeitos, entre outros. O relato da experiência do projeto desenvolvido e o produto 

final foram publicados com maiores detalhes no artigo: Narrativas e Tecnologia: 

Desafios para a ‘Pedagogia da Admiração4. 

Em seguida, todos os alunos tiveram acesso aos projetos finalizados, 

assistiram a todas as narrativas digitais e fizeram suas observações sobre elas; os 

trabalhos foram concluídos com um debate informal sobre a importância ou não do 

projeto desenvolvido. Posteriormente, tiveram acesso ao artigo publicado5, 

detalhando e referenciando todo o trabalho desenvolvido e o envolvimento de todos.  

Dessa forma, afirma-se (PINTO, 2016, p. 98) que “A efetivação do trabalho 

com base nos elementos concretos, os quais são apresentados como roteiros de 

experiências diversificadas e se relacionam com a realidade presente na vida, 

atrelam-se ao processo da construção humana, nas situações quotidianas, no que 

entendemos por verdade e modo de agir”. 

                                                             

4 Disponível em: Convenit International. Nº 20, jan-abr 2016, ISSN 1517-6975. P. 93-106. CEMOrOc 
EDF-USP.Acesso on-line: http://hottopos.com/convenit20/index.htm  

 
 
5 Disponível em: http://hottopos.com/convenit20/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hottopos.com/convenit20/index.htm
http://hottopos.com/convenit20/index.htm
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Desde o início do projeto, foi possível perceber que mergulhar no espaço 

juvenil, valorizar e transformar conhecimentos a partir de situações concretas está 

“na base de todo ensino, sempre está o retorno ao concreto, Tomás de Aquino 

afirma que um homem nada pode ensinar a outro homem, senão movendo pelo seu 

ensino” (LAUAND, 1997a, p. 74). 

A mediação tecnológica aliada ao processo foi fundamental, ressalta-se que 

não se tratou de descartar a riqueza literária ou filosófica construída desde o início 

da humanidade, considerando os contos e a literariedade de cada um deles, mas 

sim, reapresentá-los em novo formato, por meio das ferramentas tecnológicas que 

auxiliaram no desempenho e pela interação dos alunos, procurando despertá-los 

para um novo olhar, com interesses amplos sobre o conhecimento, a interpretação a 

partir da leitura de situações fictícias inerentes ao quotidiano, bem como suas 

relações com a vida e, assim, talvez, conduzi-los ao interesse, ao encantamento e à 

essência da Pedagogia da Admiração. 
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2 NARRATIVAS E “PEDAGOGIA DA ADMIRAÇÃO”. 

 

2.1 A importância da “Pedagogia da Admiração”. 

 

Inicialmente, é necessário estabelecer a importância da prática educacional, 

denominada Pedagogia da Admiração, estritamente vinculada ao quotidiano, 

conforme Lauand (2012). Contudo, ao nos referirmos a tal prática, estamos 

transcendendo o limite do lugar comum e possibilitando olhares projetados por 

infindáveis caminhos, o que poderá promover um abalo admirativo. 

Sobre o abalo da admiração, Lauand6 (2012, p. 26) evidencia que “é pelo 

abalo da admiração que surge a questão filosófica, que longe de afastar-se da 

realidade quotidiana, volta-se para ela sob um ângulo não quotidiano, posto à luz do 

abalo admirativo”. 

Se considerarmos a etimologia da palavra admiração temos: 

 

do latim admiratio, espanto, surpresa. Para Aristóteles, a filosofia começa 
com a admiração. Para Descartes, a admiração ‘é a primeira de todas as 
paixões’, dando força a quase todas as coisas: ela ‘é uma súbita surpresa 
da alma levando-a a considerar com atenção objetos que lhe parecem raros 
e extraordinários’, ela ‘não possui o bem ou o mal por objeto, mas somente 
o conhecimento das coisas que admiramos. (JAPIASSÚ E MARCONDES, 
2001, p. 9). 
 

    

 Na perspectiva diacrônica, se a admiração é o princípio da filosofia, conforme 

Aristóteles, e a primeira de todas as paixões para Descartes; corrobora Lauand 

(1987a, p. 26) confrontando o conhecimento filosófico com o científico e conclui “a 

admiração como princípio e o mistério como condição do filosofar”.  

 É interessante observar que – para Platão, Aristóteles ou Tomás de Aquino – 

a admiração não é meramente “o começo” do filosofar (ou do ato poético), mas 

muito mais: é princípio, arkhé, no sentido em que explica Lauand (2012, p. XXX): 

A admiração, princípio do filosofar 
Aqui se coloca uma importante característica do filosofar. Sempre em união 
com a grande tradição do Ocidente7, Pieper afirmará a admiração como 
princípio do filosofar.  

                                                             

6 International Studies on Law and Education 10 jan-abr 2012 CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ. do 
Porto-  Abalo filosófico e afins. Por uma Pedagogia da Admiração. Disponível em: 
http://hottopos.com/isle10/23-34Jean.pdf - acesso em 04/03/2016. 

7
 Cf. por exemplo PLATÃO, Teeteto, 155d; ARISTÓTELES, Metafísica, A, 2, 982b: SANTO TOMÁS, In Met. I, 3; etc. 

http://hottopos.com/isle10/23-34Jean.pdf
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Princípio, arkhé, com seu sentido confundente, é uma dessas palavras 
chaves que herdamos dos gregos (via as traduções de Boécio para o latim). 
Princípio não é mero começo, mas como diz Heidegger – comentando 
precisamente a afirmação de Platão e Aristóteles de que a admiração é o 
princípio (arkhé) do filosofar – um começo que se projeta em cada passo e 
impera no interior do processo (beherrschendes Woher). Um pontapé inicial 
num jogo de futebol é um mero começo, que pode até ser delegado a 
alguma celebridade; mas uma abertura de xadrez já tem algo de princípio.  
“O espanto é, enquanto páthos, a arkhé da filosofia. Devemos 
compreender, em seu pleno sentido, a palavra grega arkhé Designa aquilo 
de onde algo surge. Mas este “de onde” não é deixado para trás no surgir; 
antes, a arkhé torna-se aquilo que é expresso pelo verbo arkhein, o que 
impera. O páthos do espanto não está simplesmente no começo da 
filosofia, como, por exemplo, o lavar das mãos precede a operação do 
cirurgião. O espanto carrega a filosofia e impera em seu interior” 
(HEIDEGGER: 1973). 
A admiração é um abalo. E é pelo abalo da admiração que surge a questão 
filosófica, que longe de afastar-se da realidade quotidiana, volta-se para ela 
sob um ângulo não-quotidiano, posto à luz no abalo admirativo. Pieper 
exemplifica com o aparentemente pacífico, mas problemático 
filosoficamente, “ter”. 
“A cada instante falamos de “meu amigo”, “minha mulher”, “minha casa”, 
no sentido de que os “temos” e “possuímos”. Mas, de repente começamos 
a nos surpreender: Será que “temos” realmente todas essas “posses”? 
Podem elas ser “possuídas”? O que significa, em última análise, “possuir” 
alguma coisa?” (PIEPER: 1980, 63). 
E registra a profundidade dessa questão com uma epigramática frase de 
longínqua origem oriental: “Meu jardim', disse o rico; o jardineiro, 
sorriu..."(PIEPER: 1976, 649). (...) 
O aburguesamento do espírito ocorre quando o homem já não é capaz de 
se admirar ou precisa do sensacionalismo do estapafúrdio para provocar 
em si um Ersatz da admiração, da verdadeira admiração: 
“Perceber no comum e no diário aquilo que é incomum e não-diário, o 
mirandum (o que suscita admiração), eis o princípio do filosofar. Nesse 
ponto, como dizem Aristóteles e S. Tomás, o ato de filosofar se assemelha 
ao ato poético; tanto o filósofo como o poeta se ocupam do maravilhoso, 
daquilo que suscita e inflama a admiração” (PIEPER: 1980, 67). 

 

 A Pedagogia da Admiração, como já mencionado, alimenta-se de uma súbita 

surpresa ou um espanto, o que poderá provocar um insigth, pois o admirar é 

convocado pelos acontecimentos simples da vida, em situações recorrentes que, 

inesperadamente, se apresentam em uma nova roupagem e se relacionam ao ato de 

contemplar e de se encantar; “filosofar é uma atitude interior, um ‘modo de olhar’ 

para o mundo e a realidade, filosofar é antes uma atitude humana fundamental 

diante do mundo” (Lauand, 2012, p. 41) e tudo o que se revela através de um 

momento de admiração.  
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 Por outro lado, Lauand8 apresenta uma análise paralela entre o filósofo e o 

poeta, afirma que tanto o ato poético quanto o filosófico têm seu princípio no 

mirandum, naquilo que causa admiração, assim define que a admiração “é um abalo 

que de súbito nos faz reparar que o mundo, a natureza, as pessoas escondem um 

encanto inesperado, até então despercebido”. De repente, uma palavra, com seu 

mais simples significado, revela-se com uma carga semântica que nos convida a 

pensar.  

 

 

Rompe-se assim o círculo fechado em que o totalitarismo do mundo do 
trabalho pretendia nos encerrar com sua visão definitiva e compacta da 
realidade quotidiana, que julga tudo evidente. 
“Mas, na verdade, o que é evidente neste mundo? Por acaso será evidente 
que existamos? Será evidente que exista alguma coisa como o ver? Mas, 
quem está encerrado no dia-a-dia não pode fazer tais perguntas. E não 
pode fazê-las porque não consegue (em todo caso, não o consegue 
conscientemente e, talvez só semi-inconscientemente) esquecer os fins 
utilitários imediatistas. Para quem, pelo contrário, admira, os fins utilitários 
emudecem. Para quem foi atingido pelo rosto mais profundo do mundo, 
calam-se os fins mais imediatos da vida, mesmo que seja apenas por esse 
único momento, em que, abalado, olha para o rosto pasmoso do mundo. 
Somente aquele que admira consegue realizar em si a forma original de 
relação com o ser, que desde Platão se chama “teoria”, isto é, aceitação 
puramente receptiva da realidade, não perturbada por qualquer intervenção 
da vontade. (...) Teoria só existe quando o homem não se torna cego ao 
maravilhoso, que reside em que alguma coisa existe” (PIEPER: 1980, 65-
66). 
O aburguesamento do espírito ocorre quando o homem já não é capaz de 
se admirar ou precisa do sensacionalismo do estapafúrdio para provocar em 

si um Ersatz da admiração, da verdadeira admiração: 
“Perceber no comum e no diário aquilo que é incomum e não-diário, o 
mirandum (o que suscita admiração), eis o princípio do filosofar. Nesse 
ponto, como dizem Aristóteles e S. Tomás, o ato de filosofar se assemelha 
ao ato poético; tanto o filósofo como o poeta se ocupam do maravilhoso, 
daquilo que suscita e inflama a admiração” (PIEPER: 1980, 67).  

 
 

 Podemos ilustrar o mirandum que conduz à contemplação a partir da obra do 

século XIX Suspicious smoke, datada 1860 do pintor Carl Spitzweg, na qual a 

contemplação se estabelece a partir de olhar para o horizonte e, assim, conduz à 

admiração de um momento banal, de uma paisagem constante, mas que de repente 

se evidencia sob a possibilidade contemplativa. 

                                                             

8 O Filósofo e o Poeta. Originalmente, “Que há de comum entre estes dois senhores?” e “Filosofia e 
Poesia”, artigo publicado no Jornal da Tarde, resp. 15-8-81 e 19-6-82), disponível em 
http://www.hottopos.com/geral/naftalina/poet.htm - acesso em 22/04/2015. 

http://www.hottopos.com/geral/naftalina/poet.htm
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Disponível: em: http://www.wikiart.org/en/carl-spitzweg/suspicious-smoke#supersized-artistPaintings-276096, 

Acesso em 01/05/2015. 

 

 Destarte, um simples momento que se direciona a uma nova leitura, a uma 

nova paisagem, a uma nova possibilidade de interpretação seja de linguagens 

verbais ou não verbais, podem promover um abalo filosófico que proporcionará 

indagações e, assim, ao pensar. 

 

Pieper, falando do filosofar, e da sensibilidade admirativa que essa atitude 
requer, põe o seguinte exemplo: um dia, ao saudar um amigo, “Como vai, 
meu amigo,”, uma pessoa pode sentir o abalo filosófico que o leva a 
perguntar pelo ser (“o que afinal é isto, em si e em suas últimas razões”) e 
indagar-se: Mas, afinal o que a amizade é? Que misteriosos e maravilhosos 

laços me unem à pessoa fazendo-a minha?
9
 

 
 

 Surgiria, então, o despertar para o questionamento: o que de fato é meu, qual 

sentido há entre o que é meu e como se estabelece o conceito de possuir algo? O 

questionamento conduz a um aspecto mais profundo, revelando as sensações de: 

estranheza, espanto, surpresa e/ou da própria admiração, tão necessárias para que 

se estabeleçam debates, reflexões, valorização e construção de metodologias que 

possam se direcionar à busca do conhecimento, a partir da liberdade de 

interpretação e da elaboração de conceitos pautados nos princípios da ética, da 

moral, da prudência e da valorização humana. 

 Um bom exemplo é o conto O asno de Nasreddin, que poderia promover um 

questionamento e conduzir à reflexão mais profunda, considerando-se a essência do 

                                                             

9 O Filósofo e o Poeta. Originalmente, “Que há de comum entre estes dois senhores?” e “Filosofia e 
Poesia”, artigo publicado no Jornal da Tarde, resp. 15-8-81 e 19-6-82), disponível em 
http://www.hottopos.com/geral/naftalina/poet.htm - acesso em 22/04/2015. 

 

http://www.wikiart.org/en/carl-spitzweg/suspicious-smoke#supersized-artistPaintings-276096
http://www.hottopos.com/geral/naftalina/poet.htm


- 

 

45 

 

“ser” em detrimento ao “ter”, se considerarmos o desejo de Nasreddin em encontrar 

o asno perdido.   

 

O asno de Nasreddin.  

 

Tendo perdido seu asno – conta uma história turca -, Nasreddin Hodja fez anunciar por toda  aidade 
cidade que ele daria o animal a quem o trouxesse de volta, dando ainda como prêmio a carga e o o o o 
cabresto. 
E, como alguém se espantasse por ele prometer dar seu asno a quem o trouxesse, não uindo 
conseguindo entender o que ele poderia ganhar com isso, Nasreddin responde: 

- Considera então insignificante a alegria de encontrar uma coisa perdida? 
(CARRIÈRRE, 2004, p. 206) 

 

 

Nasreddin é, nas histórias orientais, um personagem tipo: o bobo. Mas o bobo 

pode, por vezes (como no caso dos bobos da corte), revelar, em um nível mais 

profundo de leitura, a tolice dos “espertos”.  

Considerando-se a textualidade do conto, qual seria o impacto despertado em 

outrem ao se deparar com tal situação inusitada? Pois o desejo do enunciador, em 

ter seu asno novamente, conduziu-o a oferecer não somente o animal, mas toda 

carga como recompensa. Qual seria o grande desejo, então? Qual seria a busca, se 

ao reencontrar o animal se disporia dele?  

Dessa forma, como se estabelece a relação do “ter” em nossas vidas, 

pensando que o “ter” nos remete às coisas materiais, em oposição à alegria, que nos 

remete às coisas imateriais o “ser” – tão essencial para a vida, mesmo quando 

relacionada à busca do “ter” - encontrando o asno? A sensação de satisfação 

imaterial parece despercebida, não que não exista, no atual panorama pós-moderno.  

O propósito em encontrá-lo direcionava-se somente à satisfação de 

reencontrar o que havia perdido e reconhecer o paradeiro? Ou seria o desejo de 

desvendar a tão cruel dúvida: onde estaria o animal?  

A interpretação do conto está relacionada à concepção de leitura, 

conhecimento de mundo10 e da vivência do leitor, da mesma forma que há a 

surpresa explícita no próprio conto: “E, como alguém se espantasse por ele prometer 

o asno a quem o trouxesse…”, os questionamentos relacionam-se à recepção do 

                                                             

10 KOCH, I. V. (2010, p. 42) Refere-se a conhecimentos gerais sobre o mundo – uma espécie de 
thesaurus mental – bem como conhecimentos alusivos a vivências pessoais e eventos espácios-temporalmente 
situados, permitindo a produção de sentidos. 
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interlocutor, estabelecendo, assim a interação entre o leitor e o texto e a efetivação 

da produção de sentido que poderá conduzi-lo ao questionamento. 

Ainda assim, quantas vezes, no quotidiano, nos deparamos com situações 

semelhantes e nem percebemos a mensagem, ora direcionando-se ao óbvio - ao 

explícito, ora oculta - ao implícito e, ao percebê-la, as indagações surgem e nos 

levam à reflexão, à mudança de atitude, às práticas diferenciadas. Nesse momento, 

temos um novo olhar e passamos a admirar o que parecia imperceptível, no caso o 

“desejo” de encontrar o asno que supera a própria vontade de recuperá-lo. 

Em contraposição, se pensarmos no significado da palavra desejo, em outro 

enfoque, constata-se que, normalmente, o desejo torna-se superior à realidade, 

direciona-se por percursos inimagináveis, promovendo uma espécie de cegueira, e 

então só se vê o que  interessa, como diz o provérbio: “O pior cego é aquele que não 

quer ver”, também relacionamos ao conto a seguir: 

 

O ladrão de ouro 
 

O desejo não é cego, ele cega. É o que conta Lie Tsé: 
- Um homem que tinha como única paixão da sua vida o ouro certa manhã vestiu-se, penteou-se 
e correu para o mercado. Aproximou-se da banca de um homem que fazia negócios com ouro,  
apanhou bruscamente o ouro que estava ali e fugiu. 
Ele foi pego e lhe perguntaram: 
-Mas como teve coragem de pegar esse ouro de todos? 
-De todos? – disse o homem. – Quando peguei esse ouro, não havia mais ninguém. Só via o ouro. 
                                                       (CARRIÈRE, 2004, p. 187) 
 
 

 

Neste caso, não podemos inferir que ele se fez de cego como demonstrado 

através do provérbio, mas a cegueira foi gerada em decorrência do forte desejo de 

adquirir o ouro, assim obstinado a ver somente o que lhe interessasse, um bem 

material, portanto concreto, que lhe traria a riqueza.  

Dessa maneira, a leitura e a análise das narrativas que imitam situações do 

quotidiano são convites à reflexão e à indagação, situações que instigam o leitor a 

conhecer a si mesmo, seu interior e sua relação com o mundo, auxiliando-o sobre 

atitudes e situações presentes em sua vida.  

Ao mesmo tempo, por serem textos literários, a subjetividade e a 

plurissignificação possibilitam a liberdade de interpretação, pois o leitor estará se 

conhecendo e se reconhecendo a partir da sua interação com o texto, para isso é 
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preciso extrapolar a materialidade linguística a fim de que se estabeleça relação com 

o contexto. Essa prática, menos mecanizada, estimula o percurso da descoberta, 

seja pela mensagem oculta, seja pelo prazer em desvendar os mistérios do texto.  

Retornando ao conto O asno de Nasreddine, podemos depreender o contexto 

da pós-modernidade em que se exalta o “ter”, deixando-se de lado a essência do 

“ser” - percurso em que se estabelecem as virtudes a partir do ato do pensar, o que 

parece distante das aspirações dos alunos, ora em decorrência do contexto social 

apresentado, que valoriza a ostentação e os recursos materiais, os quais são 

projetados no mundo do trabalho, ora no mundo das coisas úteis, deixando a 

essência do ser em segundo plano, e, consequentemente, os aspectos relacionados 

à leitura, à reflexão e ao encantamento, como se o maravilhoso já não fizesse mais 

parte das descobertas que alimentam o conhecimento e possibilitam as mais 

variadas formas de inferência a partir do entendimento do mundo e da sensibilidade. 

Dessa maneira, a relevância da integração sobre material/imaterial, 

corpo/alma – sabendo-se que o homem se constitui e se completa a partir da relação 

apresentada entre mundo do trabalho e a fundamentação entre a concepção da 

inteligência que se articula a partir da construção dos pensamentos, e sua estrutura 

sequencial a partir das ideias e do conhecimento.  

Partindo do exposto, teremos na concepção de Tomás de Aquino11, para essa 

integração entre espírito e matéria “anima forma corporis12”, e a referência entre 

situações que contextualizam a ideia, enriquecendo a abordagem, como a virtude da 

prudentia, e as duas partes integrantes que são a memoria e a docilitas13 e o 

obiectum proprium14 da inteligencia humana. 

 

Lauand acrescenta que (1997, p. 71)  

 

O caso do conhecimento intelectual é mais complexo: o intelecto é 
reconhecido, por Tomás, como capaz de abertura, sem limites, para o real: 
“As naturezas intelectuais, porém, têm maior afinidade com o todo do que as 
outras naturezas; pois, uma substância intelectual qualquer é, de certo modo, 
todas as coisas, já que pode apreender a totalidade do real pelo seu intelecto; 

                                                             

11 In: LAUAND, JEAN. Provérbios e Educação Moral. São Paulo: Hottopos, 1997, p. 70. 
12 União Alma e Corpo. 
13 Docilidade. Disposição natural para se deixar instruir, conduzir, guiar, educar (moral e fisicamente) 
14 Objeto próprio. 
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ao passo que qualquer outra substância participa apenas de um setor 

particular do ser”. 
 
 

Por outra perspectiva, sobressai-se, ainda, a mídia que impera como forte 

ferramenta manipuladora e está vinculada aos interesses de uma sociedade 

consumista, tornando-se protagonista do sistema e, como a leitura literária, a 

interpretação e a reflexão estão intrinsecamente relacionadas ao ato de pensar e ao 

princípio de filosofar, instaura-se mais evidentemente o distanciamento aos 

interesses dos nossos alunos, pois ressaltamos que não é óbvia a necessidade de 

algo que não parece ser útil, como ocorre nas situações concretas e definidas no 

mundo do trabalho que poderá promover, aparentemente, bens consumíveis e 

materiais, portanto úteis. 

Sobre essas considerações, enfatizamos as observações de Pieper (2014, p. 

8): 

 

O mundo do trabalho é o mundo do dia do trabalho, o mundo da utilidade, da 
sujeição a fins imediatos, dos resultados, do exercício e da função; é o mundo 
das necessidades e da produtividade, o mundo da fome e do modo de saciá-
la. O mundo do trabalho se rege por esta meta: a realização da “utilidade 
comum”; é este o mundo do trabalho na medida em que o trabalho é 
sinônimo de atividade útil (à qual é próprio ao mesmo tempo à ação e o 
esforço). 

 
 

Como mencionado, surge necessidade de transportar nossos alunos, 

também, ao plano das ideias, do pensamento, da reflexão, da imaginação e do 

sonho, de modo a elevar seus sentimentos e à percepção de que a literatura, 

conforme Candido (1988, p.180) é um direito de todos, pois “desenvolvem-nos cota 

de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 

natureza, a sociedade, o semelhante”. Por conseguinte, através das narrativas, das 

poesias, das anedotas, dos provérbios, enfim de tudo o que se denomina, também, 

pedagogia árabe do mathal considerando-se textos milenares que representam tão 

perfeitamente situações de vida do nosso quotidiano. 

 Oferecer a nossos alunos a oportunidade de perceber que são nas coisas 

mais simples que se estabelecem os grandes momentos e que se dá o mirandum, 

tão necessário para o fazer pedagógico contemporâneo, pois “se os alunos forem 

incapazes de ler o mundo, de ver o mirandum e, portanto, de vibrar com o 



- 

 

49 

 

conhecimento, sentir-se-ão cada vez mais deslocados da escola” (LAUAND, 2012, p. 

33)15. 

Nessa prática, é preciso que o professor estimule os alunos oferecendo-lhes 

diversidades de narrativas que apresentem significados capazes de tocá-los, de 

provocá-los e de instigá-los às discussões, que seja provedor de debates 

fundamentais para decisões e reconhecimentos de valores da atitude humana.         

Da mesma forma, cabe ao professor voltar-se para a sensibilidade e para a 

contemplação de ensinar e refletir sobre as atitudes humanas. Assim Lauand16 nos 

apresenta que: 

    
Pieper analisa o que é ensinar a partir de S. Tomás de Aquino, que foi 
“essencialmente um professor” que realizou em si as características 
essenciais do verdadeiro mestre, de maneira intensa e apaixonada.(…) 
Ensinar é, diz S. Tomás, uma das formas mais elevadas e perfeitas da vida 
espiritual, pois no ensino se enlaçam as duas formas fundamentais da 
existência humana: a vita contemplativa e a vita activa. (2004, s/p). 

 

 

 Para que se estabeleça a Pedagogia da Admiração é necessário, também, 

“estar com” - que exista de fato um encontro verdadeiro, não apenas “estar”. Quintás 

(1999, p. 43) afirma que “quando há encontro de verdade, superam-se as divisões 

(…) quando há encontro, há comunicação”. Infere-se, então, que, para ocorrer a 

relação entre professor e aluno de forma efetiva, é necessário que esse momento de 

encontro conduza a uma prática pautada na cumplicidade. 

Porém, é importante que o professor seja, também, capaz de contemplar, de 

ver o mirandum e de admirar-se com os alunos. Somente a técnica didática e o 

conhecimento do conteúdo não serão suficientes para encantar e emocionar, pois 

como diz João Guimarães Rosa: “Mestre, mestre não é quem sempre ensina, mas 

quem de repente aprende”. E somente com contato diário, sensibilidade, dedicação, 

reciprocidade de confiança e com o verdadeiro “encontro” seremos capazes de 

ajudá-los na construção do conhecimento, e assim levar e receber a esperança. 

                                                             

15 Abalo filosófico e afins. Por uma Pedagogia da Admiração. International Studies on Law Education 
10 jan-abr 2012. CEMOrOc-Feusp/IJI-Univ.do Porto 

16  LAUAND, J. Aspectos do Ensino na Filosofia da Educação de Tomás de Aquino – A Memória e o 
Concreto. (Notas de conferência proferida no / Colóquio Filosofia e Educação – “Educação e Educadores”, 
Feusp, 04-19-04) . Disponível em: http://hottopos.com/rih8/jean.htm acesso em 01/04/2016. 
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 Sobre o ato de aprender, Tomás de Aquino (apud LAUAND 1997a, p. 123) 

evidencia que: 

    
O sentido íntimo de aprender consiste no conhecimento do mundo real e de 
sua estrutura, e, por isso, para que haja uma verdadeira aprendizagem é 
necessário que o aluno seja guiado pelo caminho da admiração. De 
percepção do mirandum, onde o mundo perde seu caráter evidente e do 
quotidiano. 
 

 

 Diante do exposto, acredita-se que a prática pedagógica necessita romper 

barreiras, extrapolar o texto, promover a sensibilidade, o conhecimento e a 

possibilidade de um novo olhar a partir da admiração e da subjetividade, das 

inúmeras possibilidades de leitura e interpretação, na qual se efetive a construção do 

ser pensante, capaz de refletir, posicionar-se e ter discernimento em suas tomadas 

de decisão, com princípios da ética, da solidariedade e da esperança que “refere-se 

à totalidade da existência: dar-se bem (...) dar-se bem enquanto homem, caminhar 

para a realização final e definitiva, ser feliz”. (LAUAND, 1997b, p. 12). 

 Contudo, talvez, sejam possibilidades utópicas, mas acreditamos que sem 

utopia, sem esperança, sem determinação, sem mirandum e sem admiração tornar-

se-á cada dia mais difícil uma prática metodológica que proporcione a essência da 

skholé, em seu primordial sentido de festa da alma que se expande para o saber. 

 

 

2.2  O estudo dos gêneros e a prática pedagógica na contemporaneidade. 

 

O estudo dos gêneros tem se expandido muito nos últimos tempos, 

principalmente, após propostas de práticas metodológicas e estudos apresentados 

pelos autores genebrinos Bernard Schneuwly & Joaquim Dolz (2004), os quais 

apresentam uma organização didática por agrupamento de gêneros que estrutura o 

tratamento em sala de aula, organizando uma progressão de ensino baseada em 

critérios e conjuntos; sendo que os critérios correspondem às grandes finalidades 

sociais legadas ao ensino, pautadas nas necessidades de linguagem em expressão 

escrita e oral e nos domínios essenciais da comunicação em sociedade; afirmam 

que (2004, p. 57) “o gênero textual é uma ferramenta que possibilita exercer uma 

ação linguística sobre a realidade”. 
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Quanto aos conjuntos, são relacionados às tipologias, predominantes nos 

gêneros reunidos em cada agrupamento: narrar, relatar, argumentar, expor, 

descrever ações/prescrever. A finalidade dos autores genebrinos, relacionada à 

ideia de progressão curricular, seria a elaboração de um ensino modular, de possível 

aplicação em toda a seriação dos anos de ensino e que os alunos fossem capazes 

de produzir textos de maneira mais conscientes de suas intencionalidades e 

possibilidades em cada situação comunicativa e, consequentemente, esse trabalho 

diversificado proporcionasse uma capacidade de leitura, produção oral e escrita mais 

abrangente. 

Sabendo-se que os gêneros são dinâmicos e mutáveis e desenvolvem-se 

conforme a necessidade comunicacional, reconhecer os gêneros é ampliar a 

competência linguística e discursiva. Corrobora Bronckart (1999, p.103), “a 

apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção 

prática das atividades comunicativas humanas”. Da mesma forma, na concepção 

bakhtiniana, é explicitado que todas as atividades humanas estão relacionadas ao 

uso da língua, que se efetiva através de enunciado.  

 

O estudo dos gêneros textuais é hoje uma fértil área interdisciplinar, com 
atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as atividades 
culturais e sociais, desde que não concebamos os gêneros como modelos 
estanques nem como estruturas rígidas, mas como formas cognitivas de 
ação social inseridas na linguagem, sejam orais ou escritas. (MARCUSCHI, 
2009, p. 151). 
 

 

O processo educacional viabiliza-se com a inserção nas práticas 

metodológicas segmentadas com referência ao ensino das sequências de 

aprendizagem, ora através das marcas linguísticas: traços do enunciador, do locutor 

e a forma composicional do gênero, os quais são instrumentos capazes de promover 

a comunicação humana, englobando a análise do texto, do discurso, descrição da 

língua e visão da sociedade, ora efetivando o gênero como forma de ação social, a 

qual está repleta de intencionalidade comunicativa, pois manipulam, reforçando a 

relação língua-sociedade-poder.  

 

No mundo contemporâneo, marcado pelo informativo imediato, a reflexão 
sobre as linguagens e seus sistemas, que se mostram articulados por 
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múltiplos códigos [...]  e sobre os processos e procedimentos comunicativos 
é mais que uma necessidade, é garantia de participação ativa na vida 
social, a cidadania desejada.[...] Nas interações, relações comunicativas de 
conhecimento, códigos, símbolos que estão em uso e permitem adequação 
de sentidos partilhados são gerados e transformados e representações são 
convencionadas e padronizadas. [...] Nas práticas sociais, o espaço de 
produção de sentidos é simultâneo. Nesse, as linguagens se estruturam, 
normas (códigos) são partilhadas e negociadas. Como diz Bakhtin, a arena 
de luta daqueles que procuram conservar ou transgredir os sentidos 
acumulados são as trocas linguísticas, relações de força entre 
interlocutores. (PCNs, 2000, p. 5-6). 
 

 
 

Sendo assim, ao se pensar nos gêneros literários, especificamente o narrativo 

– que nos interessa, no momento, tem-se uma ferramenta primordial, capaz de 

promover abertura para reflexões diversificadas, as quais poderão estar explícita ou 

implicitamente relacionadas ao contexto apresentado e vinculadas aos 

conhecimentos reais ou fictícios, concatenados diretamente com as condições 

quotidianas, às formas de comunicação e experiências de vida. 

Partindo da percepção do enredo e das mais variadas formas de enunciação, 

será possível a reflexão, seja, literalmente, a partir do explícito, seja implicitamente 

ou simbolicamente17 – um elemento representativo que permite a construção mental 

evidenciada por meio de um elemento concreto; mesmo que subjetivo direcionará à 

possibilidade de interação com o outro; os elementos concretos são apresentados 

como verdadeiros roteiros de experiências diversificadas e se relacionam com a 

realidade presente na vida e diretamente atrelada ao processo de construção 

humana e do modo como agir. “O agir humano é bom e bem ordenado quando 

procede da verdade, que afinal de contas nada mais é que o vir-a-encarar a 

realidade” Lauand (1989, p.49), e desta forma, percebe-se que a realidade está 

diretamente relacionada às nossas escolhas e decisões, para as quais se pressupõe 

sempre o conhecimento. 

                                                             

17 Importante destacar que ao fixar uma relação entre temas e figuras, há um processo de 
simbolização. Nele estabelece-se para uma dada figura uma determinada interpretação temática. O símbolo 
pode então ser definido como uma figura cuja interpretação temática é fixa. A mulher de olhos vendados com 
uma balança na mão (figura) simboliza a Justiça (tema); a coruja, a Sabedoria etc. O símbolo é sempre um 
elemento concreto a veicular um conteúdo abstrato. (FIORIN, 2011, P. 96) 

Paralelamente, se considerarmos a Pedagogia Árabe do mathal,  evidenciamos que em um estudo 
sobre as línguas semitas, analisa-se mais uma característica importante: seu acentuado voltar-se para o 
concreto, porém, ressalta-se, também, que voltar-se para o concreto não é característica árabe ou semita, mas 
, sim, um fenômeno humano, presente em todas as línguas. Entretanto, Auvray observa que “os antigos 
semitas não eram muito dados ao pensamento abstrato”, pois “são raras, em hebraico, as palavras 
verdadeiramente abstratas”. (LAUAND, 1997a, p. 51). 
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  Afirma também Morin (1987, p. 51), “a educação do futuro deverá ser um 

ensino primeiro universal centrado na condição humana”, a área de língua 

portuguesa tem o privilégio de trabalhar com textos, releituras, retextualizações, 

oralidade e debates e, assim, mergulhar no espaço social juvenil, valorizar e 

transformar conhecimentos partindo de situações concretas: “Na base de todo 

ensino, sempre está o retorno ao concreto, Tomás afirma que um homem nada pode 

ensinar a outro homem, senão movendo pelo seu ensino” Lauand (1997a, p. 74), 

assim é desvendar um universo até então desconhecido, com base no 

conhecimento concreto e em situações reais, compreender a necessidade de um 

novo olhar que seja capaz promover nos educandos o conhecimento das verdades 

ocultas. 

     

Pieper traz a colorida viveza do concreto, da experiência, o que torna a leitura 
algo fascinante, que se impõe com o peso da realidade, não permitindo 
sequer o aparecimento da célebre objeção contra a obscuridade dos filósofos, 
homens – assim se formula a irônica objeção – “com os pés firmes nas 
nuvens”. (LAUAND, 1987, p. 46). 
 
 
 

Retornando ao estudo dos gêneros e estabelecendo propostas significativas, 

tem-se possibilidades de proporcionar inferências que extrapolam a materialidade 

textual, direcionando ao entendimento da realidade através do pensamento e da 

reflexão, pois para Pieper é das relações sociais que precisamos partir para 

compreender o quê, o como, e o porquê os homens agem e pensam de maneiras 

determinadas que estão presentes desde situações imaginárias reproduzidas como 

a realidade cotidiana “como já em 1936 apontava Pieper – pode lançar uma luz 

totalmente surpreendente sobre o conceito sociológico de ideologia (...) que não é 

senão falta de objetividade na percepção da realidade” (Ibid., p. 92).  

O exposto evidencia que não podemos delimitar um estudo tão amplo 

somente às análises estruturais que, normalmente, não proporcionam o interesse e 

nem mesmo despertam para um novo olhar, uma nova possibilidade de relacionar a 

textualidade com a realidade; é primordial que se estabeleça um processo reflexivo e 

se amplie o conhecimento e, por conseguinte, o educando consiga se relacionar com 

o mundo e com a sociedade em que está inserido, sentindo-se protagonista de sua 

vida e de sua história. Importante destacar a relação que Pieper descreve sobre o 

aspecto do conhecimento: 
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Quanto mais abrangente é a capacidade de relacionar-se com o mundo do 
ser objetivo, tanto mais profundamente essa capacidade se encontra 
ancorada no interior do sujeito. E onde está presente o grau mais elevado de 
“amplidão do mundo”, isto é, orientação para a totalidade, aí se realiza 
também o grau mais elevado de concentração em si mesmo (....) é uma 
possibilidade extrema de centrar-se em si mesmo, de autonomia, de 
independência. Trata-se, precisamente, daquilo que, na tradição ocidental foi 
designado como ser-pessoa, como pessoalidade. (LAUAND, 1987, p. 104). 
 
 
 

Para tanto, não basta somente codificar e decodificar palavras, é necessário 

que a interpretação seja percebida como esfera de produção discursiva e, para 

tanto, é primordial estimular as competências leitora e escritora, fatores essenciais 

para a inserção do leitor na sociedade como cidadão crítico, considerando os valores 

éticos, respeito e solidariedade. Conforme PCNs (1998, p. 69-70): 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a 
linguagem etc. Não se trata de extrair informações, decodificando letras por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 
de seleção, antecipação, inferências e verificação, sem as quais não é 
possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar 
o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante das dificuldades de 
compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 
suposições feitas. 
 

 
 

  Se considerarmos a abordagem de Moisés (1978), o conceito e o estudo dos 

gêneros ocorrem no Ocidente há mais de vinte e cinco séculos, cuja essência está 

relacionada à teoria de Platão, que se concretizou em Aristóteles. Entretanto, essa 

abordagem platônica sobre a origem do gênero era especificamente direcionada ao 

gênero literário, ou seja, àquele intrinsecamente relacionado à literatura.  

Aristóteles (2004) em sua Poética, na qual se refere aos gêneros poéticos que 

utilizam a linguagem em prosa ou em verso, apresenta a seguinte ideia: o emprego 

correto a ser utilizado diante dos grupos sociais seria, no que diz respeito ao sentido 

material, o de “espécies” e “indivíduos”, uma vez que ambos formam correntes de 

ideias dissidentes que se reuniriam em grupos, constituindo e originando os gêneros 

literários. Ainda no que diz respeito à Poética Aristotélica, entende-se que os 

critérios preestabelecidos por Aristóteles foram formulados para orientar as diretrizes 
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da literatura em si e para isso foi elaborada uma padronização que funciona por 

intermédio de ferramentas linguísticas como mimese, verossimilhança e catarse.  

Nessa sequência, Aristóteles denomina de fábula toda narrativa que tem por 

essência a imitação, na qual cada personagem, utilizando-se do enredo, pode 

manifestar o seu pensamento. 

 

A fábula é imitação da ação. Chamo de fábula a reunião das ações; por 
caráter entendo aquilo que nos leva a dizer que as personagens possuem tais 
e tais qualidades; por ideias, refiro-me a tudo o que os personagens dizem 
para manifestar seu pensamento. (ARISTÓTELES, 2004, p. 43). 
 
 
 

Para tanto, a estruturação temática da prosa ou da poesia, está relacionada 

diretamente a uma situação real, já acontecida, ou seja, o ato da criação seria 

desenvolvido a partir da imitação: Aristóteles (2004, p. 40) “Ao homem é natural 

imitar desde a infância – e nisso difere dos outros animais, por ser capaz da imitação 

e por aprender, por meio da imitação, os primeiros conhecimentos-; e todos os 

homens sentem prazer em imitar”, assim a importância de visualizar e sentir a 

semelhança de um episódio e relacioná-lo com sua própria vida; a encenação 

poderia promover a catarse18 que se efetivaria através de uma grande descarga 

emocional, fazendo-o passar por um momento de transformação que o conduziria às 

mais diversas reflexões.  

Entretanto, é necessário enfatizar que a interpretação tem caráter pessoal, 

estando imbricada com a experiência de vida e conhecimento de mundo de cada 

indivíduo, conforme o momento histórico, valores morais, ambiente social e 

concepção ideológica. Consequentemente, as mudanças sociais que ocorrem 

repentinamente impõem padrões de conduta conforme interesse momentâneo, 

havendo, muitas vezes, possíveis inversões de valores que foram construídos 

socialmente ao longo do tempo e que passam a representar uma ideia coletiva, nem 

sempre individual, justamente porque o homem vive em sociedade. 

Essas possíveis inversões de valores, podem se efetivar favorável ou 

desfavoravelmente, dependendo do ponto de vista daquele que as interpreta. Sobre 

essa abordagem, Marías (1998, p. 60) direciona para a seguinte reflexão: 

                                                             

18 Para Aristóteles, “a tragédia é a representação de uma ação elevada, de alguma extensão e completa, essa linguagem 
adornada, distribuídos os adornos por todas as partes, com atores atuando e não narrando; e que, despertando piedade e temor, tem por 
resultado a catarse dessas emoções” (2004, p. 43). 
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Considerem, então, que um homem de nossa época recebe diversas 
interpretações do real que têm muitas vezes caráter moral. Apresentam-se-
lhes formas de vida, formas de relações humanas, de família, de moral 
política, de uma série de fenômenos e ele recebe, de certo modo, 
interpretações que se lhe são apresentadas sob uma certa luz, isto é, são 
apresentadas atitudes, de modo favorável ou desfavorável conforme os 
casos, e muito frequentemente como normais, por serem frequentes. 
 
 

  Assim, a interpretação tem caráter subjetivo e torna-se necessário que se 

estabeleça leitura, análise, debate e reflexão acerca do texto a ser apresentado e do 

contexto ao qual está inserido. Ao considerarmos sequências pedagógicas 

elaboradas a partir das narrativas e, pensando em sua transposição para o gênero 

midiático, podemos estabelecer análises variadas, percepção e ampliação do 

conhecimento de mundo, pois em todas as culturas há “anedóctas”, que são contos, 

histórias, historietas, causos, provérbios, fábulas, etc., denominadas no Oriente por 

mathal, enfim são enredos apresentados desde a antiguidade, seja no Oriente ou no 

Ocidente e, também, na contemporaneidade, promovendo uma relação dialógica 

entre o enredo e experiências de vida. 

 

2.3 O gênero narrativo e a literatura entre Ocidente e Oriente (mathal). 

  

Referindo-nos ao gênero literário, torna-se necessário enfatizar uma 

possibilidade de significação para o termo Literatura. Conforme Souza (2006), em 

latim, a palavra littera traduz o grego γράμμα (grama), significando letra do alfabeto, 

caráter de escrita. Já o plural litterae equivalente ao grego γράμματα (grammata) 

significa uma carta, sinônimo de epístola e, em seguida qualquer tipo de obra 

escrita; instrução, cultura. Cícero (séculos II-I a.C.), emprega litterae e também o 

neologismo litteratura, ambos com o mesmo sentido de cultura obtida mediante o 

domínio da arte de ler e escrever. Aulo Gélio (século II a.C.) identifica o latim 

humanitas como grego παιδεία (Paideia), para designar o estudo das artes e letras 

dos gregos, concebidas como representante da ideia geral do homem. 

Conceituar o que é literatura é muito complexo e antigo, toda a discussão 

sobre esse aspecto no Ocidente inicia-se na Grécia, onde eclodiram as primeiras e 

grandes narrativas, assim, a Literatura é um produto cultural que aparece com a 

própria civilização. Segundo Gonçalves & Bellodi (2005) toda discussão em torno da 
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natureza do literário começa na Grécia, e isto se justifica na medida em que foi lá 

que surgiram as primeiras obras-primas que permaneceram, em termo, no mundo 

ocidental, sendo que os textos mais antigos são os poemas narrativos Ilíada e 

Odisséia, datando do século VI a.C., cuja circulação oral, na Grécia antiga, remonta 

ao século X a.C., assim: 

 

[...] a origem da literatura é o ensinamento dos deuses; sua natureza 
consiste em ser uma narrativa dotada de especial poder de 
encantamento; sua função é reconstruir com fidelidade as ações dos 
heróis, decorrendo dessa tríplice determinação a elevada 
consideração de que o poeta desfruta na continuidade. (SOUZA, 
1995, p. 10). 

 

Paralelamente, a literatura é a representação plurissignificativa de 

determinada situação real ou fictícia, ancorada em uma linguagem ambígua, 

usufruindo, muitas vezes, da linguagem figurada; com expressões conotativas e 

metafóricas capazes de produzirem encantamento, reflexão e as mais variadas 

emoções no leitor, conduzindo-o ao maravilhoso mundo do sonho e da imaginação, 

o que proporciona sensações inigualáveis e possibilidades de transitar entre o real e 

o irreal, numa linha muito tênue entre o encantamento e a desilusão, a vida terrena e 

a transcendental, pois “considerar o leitor e seus conhecimentos e que esses 

conhecimentos são diferentes de um leitor para outro implica aceitar a pluralidade de 

leituras e sentidos [...]” (KOCH, 2010, p. 21). 

Como mencionado, sabemos que os enredos surgem do criador a partir da 

imaginação, relatando: situações da vida, intervenções políticas, sociais e 

ideológicas etc. que interferem no cognitivo, atuando sobre o pensamento e o 

conhecimento do leitor, Coelho (2003, p. 29) corrobora explicando que: 

 

[...] a literatura aparece ligada a essa função essencial: atuar sobre as 
mentes, nas quais se decidem as vontades ou as ações; e sobre os espíritos, 
nos quais se expandem as emoções, paixões, desejos, sentimentos de toda 
ordem... No encontro com a literatura (ou com a arte em geral), os homens 
têm a oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria 
experiência de vida, em grau de intensidade não igualada por nenhuma outra 
atividade. 

 
 

 Interessante perceber que Lauand; Pinto (2015, p. 93-94) também estabelece 

uma relação com contos e fábulas e a forma como esses atuam em nossas mentes, 
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porém ressalta, de maneira bastante peculiar, a função social das narrativas,  a partir 

de sua interpretação, afirmando que: 

 

Certamente, os contos e as fábulas podem ser mal utilizados, mas isso não 
significa que sejam perversos em si: muito pelo contrário. Mesmo os mais 
radicais revolucionários constroem seu próprio “fabulário”. [...] Não podemos 
evitar os contos como parte importante (para o bem ou, eventualmente, para 
o mal) na formação de cada um: naturalmente, seu valor depende dos contos 
que assumimos como parte de nosso cabedal de histórias: da flexibilidade e 
da inteligência), com que os tomamos como referências para nossas decisões 
(para além da rigidez de uma “moral da história” fixa etc.). 
 
 

 Da mesma forma, considerando a relação entre literatura e sociedade, nota-

se uma analogia com alusão de Candido (1988, p. 174): 

 
Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento 
poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a 
cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade 
preconiza, ou os que consideram prejudiciais, estão presentes nas diversas 
manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma 
e nega, apoia e combate, fornecendo possibilidade de vivermos 
dialeticamente os problemas. [...] A respeito destes dois lados da literatura, 
convém lembrar que ela não é uma experiência inofensiva, mas uma 
aventura que pode causar problemas psíquicos e morais, como acontece com 
a própria vida, da qual é imagem e transfiguração.  

 
 

Destarte, literatura é um fenômeno da linguagem e está vinculada ao contexto 

social, histórico e cultural de um povo, intrinsecamente ligada às tradições seculares. 

Além disso, estabelece relações de aprendizagem e vivência entre sua essência e 

os indivíduos, construindo através da palavra a consciência do eu, do outro e do 

mundo a partir das ideias, do pensamento e da imaginação presentes no mundo da 

leitura, para Coelho (2003, p.10) “[...] sua eficácia como instrumento de formação do 

ser está diretamente ligada a uma das atividades básicas do indivíduo em 

sociedade: a leitura”. 

Referindo-nos à tipologia narrativa, no ocidente, abordaremos, 

especificamente, o “conto” e suas características básicas, como: poucos 

personagens, única célula dramática e por ter seu enredo, geralmente, breve, 

unívoco.  De acordo com Moisés (1978), com o surgimento desse verbete e suas 

possíveis acepções teremos: Contu – (Latim), que remonta a Kóntus (Grego) – com 

igual significado, Computu- (Latim), com o sentido de “cálculo”, “conta”. 
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Relacionando a acepção com a perspectiva literária, a palavra conto se 

origina na forma latina commentu (m) com significado de “invenção” ou “ficção”, tem-

se a arte da palavra pertencente a essa acepção, uma vez que a criação literária se 

estabelece a partir dos vários sentidos que a narrativa pode apresentar. Desde 

tempos remotos, sabemos que a literatura antecede a escrita e, assim, se denomina 

desde os primórdios da oralidade. 

Elucidando que na Idade Média seria o deverbal de contar que derivaria de 

computare, com sentido de “enumerar objetos” e, sabendo-se que, com o tempo, a 

semântica da palavra foi se modificando, passando assim, a significar 

metaforicamente “enumeração de acontecimento”, nesse caso: contar, relatar, 

narrar. 

Evidenciamos o gênero “conto” dentro da tipologia narrativa porque, na 

literatura, a sua origem é desconhecida e, também, em seu sentido amplo mathal, 

sabendo-se que, a princípio, era transmitido oralmente de geração em geração em 

virtude da possibilidade de sua estrutura ter sido base de outros gêneros literários, 

também, por se relacionar às situações quotidianas presentes em nossa memória, 

conforme Lauand; Pinto (2015, p. 115): 

 

se esse sentido de recolher a experiência humana que pode nos 
orientar nas grandes (e pequenas...) decisões de vida é característica 
de toda literatura, o conto (em seu sentido mais amplo mathal) tem a 
vantagem pedagógica da memória: curto, incisivo, ele é mais 
facilmente lembrado. 
 
 

Em contrapartida, temos em Aristóteles (2004), que a fábula é a reunião das 

ações, que leva a dizer que os personagens possuem tais ou tais qualidades e, por 

ideias, refere-se a tudo que os personagens dizem para manifestar seu pensamento, 

exemplifica com a tragédia por ser imitação de uma ação realizada por personagens, 

os quais se diferenciam pelo caráter e pela ideia. 

Ainda, considerando a perspectiva da narrativa, no livro Tutaméia de João 

Guimarães Rosa, o primeiro dos quatro prefácios apresentados intitula-se Aletria e 

Hermenêutica, o autor discorre sobre “A estória que não quer ser história. A estória, 

em rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida 

à anedota”, logo de início temos a personificação da estória/história, pois a mesma 

tem vontade própria e parece estar em conflito entre o que deseja ser: história ou 
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anedota? “Às vezes, quer ser um pouco parecida com a anedota”, temos a 

colocação de Lauand; Pinto (2015, p. 109): 

 

É aí que entram os contos, aproximando os princípios gerais à realidade 
concreta, a esta situação que estou vivendo agora, como mediadores entre o 
abstrato e o concreto. E aí deve ser incluída a experiência vivida de cada um: 
os contos “pessoais”, as anedóctas (como se diz em espanhol); episódios 
marcantes do passado que lançam luz sobre o futuro. “Nossa experiência é 
sempre mais vívida e presente quando se torna história”, seguimos para uma 
reflexão sobre a construção do texto literário e a concepção de interpretação 
que veicula através de várias narrativas, e, magnificamente, apresenta um 
panorama geral e complexo sobre as possibilidades de interpretações. 

 
 

Interpretações, essas, evidentes no próprio título, possibilitando ao leitor as 

mais variadas, entre elas a relação metafórica entre aletria (massa de farinha, em 

fios delgados, espécie de macarrão) e hermenêutica (ramo da filosofia que estuda a 

teoria da interpretação, que pode referir-se tanto à arte da interpretação, ou a teoria 

e treino de interpretação); a simbiose de algo relacionado ao diálogo do senso 

comum, no caso a aletria, e sua relação a uma denominação filosófica – 

hermenêutica. Corrobora Cezar19 (2007, p.17) afirmando que: 

 

Colocados lado a lado, tem-se, num primeiro momento, o registro da 
especificidade da obra literária como um labirinto construído por um fio 
emaranhado, num segundo momento, a maneira como ela deve ser 
apreendida pelo leitor. Concebida a realidade concreta estruturada por fio que 
se emaranha formando ninho acolhedor cujo objetivo consiste em alimentar, 
no caso, o espírito do leitor (“aletria”), compete a este, o leitor, o devido 
respeito à mesma na análise e interpretação que lhe cabe atribuir 
(“hermenêutica”). 

 

Por outro lado, direcionando-nos a uma abordagem sobre linguagem, 

poderíamos inferir que é necessário conhecimento de mundo, concepções 

ideológicas, culturais e extralinguísticas para perceber a intenção comunicativa, que 

segundo Josgrilberg (2015) estaria relacionada à fenomenologia que hoje tende para 

uma derivação hermenêutica ou uma interpretação de sentido que vai além da 

                                                             
19 Adelaide Caramuru Cezar(Doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Estadual Paulista – UNESP – câmpus de Assis. Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Estadual de Londrina) Tutaméia (Terceiras Estórias): Derradeira Obra de João 
Guimarães Rosa. TUTAMÉIA (TERCEIRAS ESTÓRIAS): DERRADEIRA OBRA DE JOÃO GUIMARÃES ROSA.  Revista Trama – Vol. 3, n. 5 – 1º 
semestre de 2007 – p.11-24. Disponível em: e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/download/920/783. Acesso em 

12/07/2015.   
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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descrição da pura essência (eidética)20, e, ainda, corrobora afirmando que a 

interpretação estaria relacionada ao pensamento de Husserl - a possibilidade de, 

através da ideia da intencionalidade, explorar o caminho das coisas e sua 

percepção, assim: 

 

estaria relacionada à fenomenologia “que compartilha com grande temática 
contemporânea em torno da linguagem. A fenomenologia é uma questão de 
sentido (...). Porém, a fenomenologia é paralinguística (isto é, caminha com a 
linguagem e mesmo dependendo da língua vai além dela; a relação com o 
mundo tem um momento intuitivo extralinguístico. (...) A intencionalidade nos 
muitos atos intencionais, por assim dizer, “vaza”, “trespassa”, “perfura”, as 
espessuras que nos afastam da mesma coisa”. (JOSGRILBERG, 2015, p. 9). 
 
 
 

Destarte, Rosa joga com palavras, anedotas ou histórias construindo esse 

emaranhado textual ricamente ilustrado com narrativas que se multiplicam em suas 

possíveis ressignificações, sejam elas as anedotas de abstração que, vão se 

misturando às narrativas clássicas e às populares e, assim, construindo outras 

narrativas, como exemplo a piada – pertencente também à tipologia narrar.  

 

Manuel corre a Niterói, a tua mulher está feito louca, tua casa está pegando 

fogo!... Larga o herói a carrocinha, corre, voa, toma a barca, atravessa a Baía e 

exclama: - Que diabo! Eu não me chamo Manuel, não moro em Niterói, não sou 

casado e não tenho casa... 

 

Posto isso, temos a relação de sentido que se constrói a partir do que é 

implícito ou oculto, pois a mensagem que se camufla entre léxicos ditos ou não ditos; 

assim, desvendar os mistérios do texto é estimular o entendimento (se não sou o 

Manuel, por que então toda a preocupação?) – a revelação do que está oculto, 

ativando as relações de sentido que se efetiva a partir da leitura que é  “uma 

atividade altamente complexa de produção de sentidos que se realiza, 

evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual 

e na sua forma de organização, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto 

de saberes” (KOCH, 2010, p. 57). 

                                                             

20
 Sf. (fem. de eidética) 1. Filos Doutrina da essência geral, abstrata, das coisas; dos significados ideais; do "ser assim" em 

contraste ao "ser" simplesmente. 2. Psicol. Teoria de que certas pessoas possuem a faculdade de evocar visual e exatamente eventos 
passados ou imagens de objetos vistos (imagens eidéticas). Disponível em: http://www.dicio.com.br/eidetica/ acesso em 29/05/2016. 

 



- 

 

62 

 

Seguidamente, refere-se ao clássico autor Kafka, e, mais uma vez à 

necessidade de um conhecimento subjacente a essa leitura, pois “encontra-se o 

pressuposto segundo o qual o sentido de um texto não existirá a priori, mas é 

construído na interação sujeitos-texto” (KOCH, 2010, p. 57), assim segue o enredo, 

brincando com narrativas, como se o texto fosse uma confecção de colcha de 

retalhos entre enredos clássicos e modernos, deixando para o leitor a possibilidade 

de deleitar-se e inferir, a partir dele, inúmeras possibilidades de interpretação.  

Nessa sequenciação, chega até à famosa história infantil da Sopa de Pedra, 

deixando-nos o seguinte pensamento: “E não será esse um caminho por onde o 

perfeitíssimo se alcança? Sempre que algo de importante e grande se faz, houve um 

silogismo inconcluso, ou, digamos, um pulo do cômico ao excelso”, e poeticamente 

“O silêncio proposital dá maior possibilidade de música”. 

Caberia, então, ao leitor a possibilidade da compreensão da leitura, uma vez 

que “a compreensão de um texto varia segundo as circunstâncias de leitura e 

depende de vários fatores, complexos e inter-relacionados entre si.” (ALLIENDE & 

CONDEMARÍN apud KOCH, 2010, p. 24). Teríamos um conto construído a partir de 

tantas outras narrativas, com exemplos de fatos corriqueiros, existenciais, 

inusitados, introspectivos, enfim. 

Considerando a concepção Oriental, é necessário destacar que o objetivo é 

discutir sobre narrativas orientais e ocidentais e, para tanto, a abordagem sobre a 

estrutura de pensamento e linguagem oriental torna-se primordial, não nos cabe aqui 

julgar ou comparar ideologias, fatores sociais ou históricos, mas, simplesmente, 

resgatar narrativas e valores específicos dos contos orientais e da Pedagogia do 

mathal. 

Nessa perspectiva, reportar-nos-emos à Pedagogia do mathal21 – a educação 

intelectual e a formação como um todo; à forma do pensamento árabe; à maneira 

como o Ocidental afina-se ao culto da razão, enquanto que o Oriental, 

especificamente, o árabe afina-se à intuição e subjetividade.  

 

Enquanto o ocidental cultua  a razão racionalista  e persegue a lógica, que, 
afinal, organizam e universalizam a expressão, o árabe valoriza a sugestão, 
a insinuação.[...] Por isso, tantos desacertos do ocidental ao interpretar 

                                                             

21 Adiantemos, desde já, que a tradução do conceito – central para nós – de mathal (plural: amthal), 
pode ser aproximada pelos nossos “provérbios”, “comparação”, “parábola” etc. 
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literal e cartesianamente a expressão árabe. [...] E, reciprocamente, o árabe 
fica perplexo ao constatar que a intuição e a subjetividade (tenha-se em 
conta que a dicotomia objetivo/subjetivo, como mutuamente excludentes, é 
parte do ideário ocidental) – de importância nuclear na visão-de-mundo 
oriental – importam pouco para o Ocidente com seu vezo de “objetividade”. 
(LAUAND, 1997a, p. 9). 

 
 

 No estudo sobre mathal, o fato de os sentimentos e a imaginação dos árabes 

serem exuberantes demonstra sutilmente a alma humana e a língua demonstra que 

“a fantasia nem sempre é fantasiosa, mas muitas vezes, supera a fria razão em 

captação da realidade”22.  

Do mesmo modo, é a língua dos desfechos, dramatiza efeitos enigmáticos, 

apodera-se de exclamações para palavras religiosas, apresenta musicalidade, 

prevalece-se da narrativa concreta, como exemplo o provérbio na formulação árabe: 

“O macaco aos olhos de sua mãe, (é uma) gazela”, comparando ao ocidental temos: 

“Quem o feio ama, bonito lhe parece”. (LAUAND, 1997a, p. 53). Assim, a utilização 

do concreto apresenta-nos, diretamente, as atitudes, no caso – com categoria 

substantiva: macaco, olhos, mãe, gazela - deixando a abstração para o segundo 

exemplo – com categoria adjetiva: feio, bonito. 

A partir do exposto, inferimos que a maneira como se estrutura o enunciado 

está diretamente relacionado à recepção e ao entendimento do leitor, pois sabemos 

que o alcance do pensamento condiciona-se pela linguagem. 

Essa dicotomia entre o sistema língua/pensamento é muito bem elucidada na  

colocação de Lauand (1997a, p. 34): 

 

Cabe, portanto, falar num sistema língua/pensamento que, no caso do grego, 
é justamento denominado logos e, no caso do árabe ma’na. “O conceito de 
ma’na, intencionalidade, é tão característico da forma árabe de pensamento, 
como é a noção específica do termo grego logos, em sua concepção original, 
para a forma de pensamento do grego clássico”. 

 
 
  A questão da intencionalidade fica evidente considerando a relevância do 

estudo dos contos Sufis e sua revelação na forma de ensino por amthal e na leitura 

de mundo como mathal, pois estão carregados de ensinamentos universais, 

provocam experiências de conhecimento e percepção que estão relacionadas à 

                                                             

22 “Oriente e Ocidente: Língua e Mentalidade” Revista de Estudos Árabes.  São Paulo, Centro de 
Estudos Árabes FFLCH-USP, v.1, n.1, jan/jun. 1993, p.64, (em coautoria). 
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sabedoria, promovendo na mente humana uma série de significações. “Quando a 

mente do leitor se familiariza com essa estrutura, pode compreender conceitos e 

experiências que têm estrutura semelhante, mas que operam em um nível superior 

de percepção”. (LAUAND, 1997a, p.118). 

 

  Vejamos o conto O sonho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisando o enredo, há um personagem – o mestre – que a partir do sonho 

chega-se ao mundo da imaginação transformando-se em borboleta e, 

posteriormente, retornando ao mundo real. Ao despertar do sonho, percebe que 

ocorreu uma simbiose tão perfeita entre realidade e ficção que já nem tem certeza 

da situação que se torna inusitada, conduzindo-o ao questionamento determinante: 

“Fui antes um homem que sonhava  ser uma borboleta, ou sou agora uma borboleta 

que sonha em ser homem?” 

 Pois bem, a própria temática da transformação, apresentada a partir da 

metamorfose de um ser em outro – no caso, a própria borboleta, confundem-se, 

simultaneamente, sugerindo as inúmeras transformações pelas quais passamos no 

decorrer da vida.  Nesse caso, na estrutura discursiva, o fato de o enredo finalizar-se 

com indagação, sugere um possível retorno à sensibilidade, à realidade e à razão 

como forma de construção da mensagem intencionalmente apresentada. Assim, o 

leitor necessita recorrer aos seus conhecimentos cognitivos e à sensibilidade em 

Certa vez o mestre taoista Chuang Tzu sonhou que era uma borboleta, voando 
alegremente aqui e ali. No sonho ele não tinha mais a mínima consciência de sua individualidade 
como pessoa. Ele era realmente uma borboleta. Repentinamente, ele acordou e descobriu-se 
deitado ali. Uma pessoa novamente. Mas então ele pensou para si mesmo: “Fui antes um homem 
que sonhava ser uma borboleta, ou sou agora uma borboleta que sonha em ser homem?” 

 

Disponível em: http://www.letraselivros.com.br/livros/textos-escolhidos/2498-historias-
que-o-mundo-conta acesso em 23/07/2015. 

http://www.letraselivros.com.br/livros/textos-escolhidos/2498-historias-que-o-mundo-conta
http://www.letraselivros.com.br/livros/textos-escolhidos/2498-historias-que-o-mundo-conta
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busca da razão a fim de que se estabeleça a formação de um conceito. Conforme 

Lauand23 (1993, p. 42): 

 

Pois a realidade, cada coisa real, tem um conteúdo inteligível, um significado, 
“um quê”, uma verdade que, por um lado, faz com que a coisa seja aquilo que 
é, e, por outro, a torna compreensível para a inteligência humana.É 
precisamente isto o que se designa por ratio. Assim, indagar “O que é isto? 
(“O que é uma árvore? O que é o homem?”) significa, afinal de contas, 
perguntar pelo ser, pelo “que” [...]. E esta ratio que estrutura, que plasma um 
ente, é a mesma que se oferece à inteligência humana para formar o 
conceito, que será tanto mais adequado quanto maior for a objetividade que 
se abre à realidade contida no objeto. 

 

Por outro lado, em uma análise simbólica, a borboleta representa as 

transformações e superações necessárias a sua sobrevivência, conforme definido 

por Chevalier; Gheerbrant (2009, p. 138), “crisálida é o ovo que contém a 

potencialidade do ser: a borboleta que sai dele é o símbolo da ressurreição [...] um 

simbolismo dessa ordem é utilizado no mito de Psique, que é representada com as 

asas da borboleta.” Ortega (apud LAUAND at. al. 2012, p. 102)24 diz que: “O papel 

do mito não é nos proporcionar uma adaptação intelectual à realidade, não é no 

mundo externo que ele encontra seu objeto adequado, mas sim no mundo interior” , 

assim o mito relaciona-se ao nosso subconsciente, ao nosso sentimento e à nossa 

vida. 

Na abordagem sobre o discurso implícito e a intencionalidade, o oculto 

poderia estar no ensinamento das dificuldades que deverão ser superadas para 

continuidade da vida, uma vez que mudamos a cada instante, Heraclito25 dizia que 

“Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já 

não se é o mesmo, assim como as águas que já serão outras". 

Contudo, no espaço educacional, também, vive-se um tempo de 

transformações, assim como na própria sociedade. Valores parecem esvair-se a 

cada dia, as pessoas não demonstram preocupação com o próximo, com a 

solidariedade, com o respeito, com a generosidade e com a gratidão, o que as 

                                                             

23 LAUAND, L. J. Ensaio: O falar divino e o falar humano em Tomás de Aquino. R. Fac. Educ., São 
Paulo, v.19, n.1, p.39-46, jan/jun 1993. http://www.revistas.usp.br/rfe/article/view/33509 acesso em 
08/03/2016. 

24 Lauand, J.; Hirose, C.; Vassimon, G. Oliveira, S.; Horta, S.  Educação, contar histórias e artes 
orientais. Collatio 11 abr-jun 2012 CEMOrOc-Feusp / IJI - Univ. do Porto. Disponível em: 
http://hottopos.com/collat11/101-116MesaRedonda.pdf - acesso em 08/03/2016. 

25 Disponível em: http://pensador.uol.com.br/heraclito_frases/ acesso em 09/12/2014. 

http://www.revistas.usp.br/rfe/article/view/33509
http://hottopos.com/collat11/101-116MesaRedonda.pdf


- 

 

66 

 

conduz, muitas vezes, a um espaço sem esperança e sem perspectivas; perde-se o 

real sentido do conhecimento e da realidade, sem saber direcionar-se para escolhas 

e tomadas de decisões prudentes26 que as fortaleçam para seu crescimento 

humano.   

A utilização de narrativas (mathal) e provérbios é peça essencial para 

estimular a reflexão, a leitura e o enriquecimento cultural, pois são conhecidos 

também como ditos populares, surgiram desde a antiguidade e instauram-se, 

atualmente, como ensinamentos, por conterem temáticas universais; existem em 

todas as culturas. Partem de um acontecimento real e se instauram como posturas 

da conduta humana. São ensinamentos milenares e ricos de sabedoria. 

Seria também uma função dos provérbios (amthal) “a realidade vivida 

transforma-se em experiência e esta se condensa em provérbios que, por sua vez, 

volta para a realidade, iluminando-a e permitindo sua leitura”. Lauand (1997, p. 13). 

Portanto, resgatar narrativas ocidentais ou orientais é de suma importância, 

não somente como recurso didático e metodológico, mas, principalmente, como  

possibilidade de otimizar o conhecimento a partir de necessidades básicas e vitais 

para sua construção  pessoal e social. 

 

2.4 Narrativas como exemplo de vida: Para uma Pedagogia da Admiração. 

 

 A relevância das narrativas em nossos estudos torna-se primordial a partir do 

momento em que nossas vidas estão intrinsecamente relacionadas com as histórias 

que constituem a formação e a construção da pessoa humana. Por outro lado, 

também, pelo fato de sermos narradores por excelência, pois desde o processo de 

aquisição da linguagem assim nos tornamos: verdadeiros contadores de histórias, 

desde os fatos corriqueiros até as mais complexas elaborações estruturais. 

 Esse poder de criar histórias está diretamente relacionado com a palavra e 

com a linguagem, – seja ela verbal ou não verbal –, expressando emoções, ideias, 

pensamentos e relações sociais, históricas e culturais, entre outras; relacionadas às 

                                                             

26 Segundo Isidoro, prudente (prudens)  significa aquele que vê longe (porro uidens), pois tem visão 
aguda e antevê as possibilidades que podem ocorrer em situações contintigentes. In: Lauand (2014, p. 3). A 
Prudência – A virtude da decisão certa Tomás de Aquino. São Paulo: Martins Fontes. 
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experiências e ao conhecimento de mundo, que se concretizam através da 

linguagem. 

 O encantamento pelas narrativas faz parte da história universal desde os 

primórdios, conforme Fiorin (2010, p. 11): 

 
“O fascínio que a linguagem sempre exerceu sobre o homem vem desse 

poder, que permite não só nomear/criar/transformar o universo real, mas 
também possibilita trocar experiências, falar sobre o que existiu, poderá vir a 
existir, e até mesmo imaginar o que não precisa nem pode existir. A 
linguagem verbal é, então, a matéria do pensamento e o veículo da 
comunicação social. 
 
 

 Podemos ilustrar a necessidade de narrar histórias, nomear, imaginar e criar 

desde a origem do mundo, considerando a narrativa bíblica, temos em Gênesis, 1:  

  

No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem 
forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito 
de Deus se movia sobre a face das águas. 

Disse Deus: “Haja luz!”, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa; e 
separou a luz das trevas. Chamou Deus à luz “Dia”, e às trevas chamou 
“Noite”. Houve então a tarde e a manhã: o primeiro dia. 

Depois disse Deus: “Haja entre as águas um limite para separá-las 
em duas partes!” Fez, portanto, o firmamento e separou as águas 
estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim 
aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de “Céu”. A tarde passou, e 
raiou a manhã: esse foi o segundo dia. 

Então disse Deus: “Que as águas que estão sob o céu se reúnam 
num só lugar, a fim de que apareça a parte seca!” E assim aconteceu. Deus 
outorgou o nome “Terra” à parte seca, e a massa das águas que haviam 
ajuntado. Ele chamou de “Mares”. E observou Deus que isso era bom. E 
determinou: “Que a terra seja coberta com todo o tipo de vegetação! Plantas 
que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas 
próprias espécies”. E assim aconteceu. E, assim, a terra fez brotar toda a 
vegetação: ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que 
produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas 
espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a 
manhã: esse foi o terceiro dia. 

Declarou Deus: “Haja luminares no firmamento do céu a fim de 
separar o dia da noite: e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e 
anos: e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra!” E 
assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros: o maior apara governar 
o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as 
estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a 
terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem a separação 
entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a 
tarde e a manhã: esse foi o quarto dia. 

Disse também Deus: “Fervilhem as aguar um fervilhar de seres vivos 
e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu!” E assim 
aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os 
demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas 
espécies; e todas as aves, também de acordo com suas espécies. E 
observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: 
“Sede fecundos, multiplicai-vos! Enchei as águas dos mares. E que também 
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as aves se multipliquem na terra!” Passaram-se a tarde e a manhã: esse foi o 
quinto dia. 

E disse Deus: “Que a terra produza seres vivos segundo suas 
espécies: rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres 
viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie”. E observou Deus 
que isso era bom. 

Então Deus determinou: “Façamos o ser humano à nossa imagem, de 
acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os grande animais e todas as feras da terra, e 
sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão!” Deus, 
portanto, criou os seres humanos a sua imagem, à imagem de Deus os criou: 
macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: “Sede férteis e 
multiplicai-vos¹ Povoai e sujeitai toda a terra; dominai sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra!” E 
acrescentou Deus: “Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a 
terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes: 
esse será o vosso alimento! Também dou a todos os animais da terra, a todas 
as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que 
há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento!” 
E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que 
tudo era muito bom. Houve, assim, a tarde e a manhã: esse foi o sexto dia. 
Disponível em:  http://bibliaportugues.com/kja/genesis/1.htm acesso em 28/07/2015. 
  

 
O que nos importa, realmente, é destacar o mérito da narrativa e não 

questionar valores relacionados a conceitos e dogmas religiosos, 

consequentemente, é interessante que se perceba o valor do enredo e sua intenção, 

pois no referido texto, temos uma narrativa milenar, marcas temporais, sequência 

lógica dos fatos apresentados e construídos a partir de elementos estruturados e 

articulados, considerando a história que relata. Nesse específico ponto de vista,  a 

intenção é demonstrar a criação do mundo a partir da narrativa mítica e, ainda, como 

se estabelece a relação entre uma sequenciação temporal que transcende gerações 

numa perspectiva atemporal, assim como a importância do enredo na construção de 

ideias e conceitos identitários, os quais a humanidade sempre buscou. 

Nessa busca do homem pela necessidade do entendimento e do 

conhecimento sobre a origem dos tempos, surgem os mitos. “As narrativas míticas, 

assumindo a criação do mundo pelos deuses, atribuem à experiência religiosa uma 

possibilidade de identidade do indivíduo que busca compreender o tempo. A 

urgência da identidade é elevada na leitura de textos significativos.” (SOUZA, V. C., 

2015, p. 48)27.  

Não obstante, é prudente ressaltar, também, a possibilidade de uma leitura 

simbólica, considerando elementos concretos apresentados, como: sol, lua, céu, 

                                                             

27 Publicação: LAUAND, J.; JOSGRILBERG, R. Estudos em Antropologia, Religião e Educação. São Paulo: 
Factash Editora, 2015, p.45-68. 

http://bibliaportugues.com/kja/genesis/1.htm
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terra, mar, água, entre outros e como se estabelece a relação com tantas outras 

narrativas, sejam elas intertextuais ou não, porém construíram e constroem o 

imaginário de muitas gerações, deixando aos leitores inúmeras possibilidades de 

releituras, análises e interpretações. 

Paralelamente, se considerarmos a temática da Criação à luz da mitologia 

grega, teríamos a narrativa extremamente peculiar, conforme as abordagens de 

Hesíodo (1995), em sua obra Teogonia, sobre a origem do mundo -  no início havia o 

Caos28 e, do Caos surgiu a Terra denominada de Géia, o mundo dos mortos 

denominado de Tártaro e o desejo sexual – Eros, que séculos depois se torna filho 

de Afrodite. 

A Terra representa segurança, firmeza e o fundamento de tudo, conforme 

Torrano apud Hesíodo (1995, p. 33): 

 

nela e por ela têm sua sede nos Deuses do Olimpo. [...] Esta referência aos 
Imortais que tem o Olimpo exprime integralmente o que há de sagrada 
proximidade nesta mais remota origem: o Olimpo representa para Hesíodo a 
mais atual e a mais forte experiência numinosa (nele Zeus tem sua sede).É 
esta atualidade numinosa (expressa nos Deuses Olímpios) que Hesíodo 
lembra ao nomear a Terra como Potesdade original, porque a aparição e 
presença da Terra como sagrada origem de tudo implica já uma experiência 
atual que é a destes habitantes do Olimpo [...]. 
 

Opostamente, Tártaro nos é apresentado como nevoento e fica no fundo da 

Terra, representando simbolicamente um grande abismo, onde: 

 

se anula todo sentido de direção e onde a única possibilidade que se dá é a 
queda cega, sem fim e sem rumo. O Tártato, “temível até para os Deuses 
imortais”, é o lugar onde “se estabelece a casa temível da noite trevosa, aí 
oculta por nuvens escuras. [...]ao mesmo tempo que o ligam íntima e 
essencialmente à Terra (de que ele é o contra ponto) aproximam-no e 
aparentam-no a Kháos, em cuja descendência se incluem Érebos (região 
informal) e Noite. (HESÍODO, 1995, p. 35). 
 
 

 Terra e Tártaro instauram-se em um processo antagônico e  Eros representa-

nos a paixão, o desejo de acasalamento que está presente em todos os seres, a 

força da fecundação e a continuidade da vida. 

                                                             

28 O nome Kháos está para o verbo Khaíno ou variante Khásko (“abrir-se, entreabrir-se”  e ainda: “abrir 
a boca, as fauces ou o bico”) assim como o nome Éros está para o verbo eráo ou seja variante éramai (=”amar, 
desejar apaixonadamente”). Tal como Éros é a força que preside a união amorosa, Kháos é a forma que preside 
à separação, ao fender-se, dividindo-se em dois. (TORRANO, 1995, p. 35). 
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 Percebemos que, desde os primórdios, as narrativas evidenciam-se como 

essenciais para a construção da história, da cultura, da ideologia de um povo e, 

acima de tudo, para a construção do sujeito e de suas necessidades de entender os 

acontecimentos do mundo desde o momento de criação e do contexto apresentado, 

respeitando-se as variantes temporais.  

Moisés (1987, p. 17) expõe que: “Um escrito constitui sempre um ser vivo, 

empregando regras (ainda que somente sintáticas), aberto aos influxos de fora, da 

cultura em que foi produzido, da Língua em que foi elaborado, da sociedade que o 

motivou, dos valores de vigência do tempo [...] é imediato depreender que 

efetivamente, toda análise textual acaba sendo contextual”.  

Neste caso, podemos ilustrar com o “Mito da Caverna” de Platão (2010), no 

qual se utiliza da alegoria29 para revelar que as situações quotidianas, às vezes,  

impossibilitam-nos de enxergar e transcender aos mais simples acontecimentos da 

vida. Desta maneira, a caverna representa a redoma que, sobremaneira, 

incorporamos para nossa vida, impossibilitando-nos de ver as belezas, vislumbrar e 

conquistar a partir do conhecimento. 

Todavia, para isso é preciso ousar e perceber que o conhecimento é a mais 

bela forma de libertação e, infelizmente, corremos o risco de, ao retornamos com 

uma nova capacidade de interpretação e esclarecimento, sermos mal interpretados.  

É uma opção de escolha, há aqueles que preferem viver enclausurados e na 

ignorância, pois a possibilidade de libertar-se poderia evidenciar reais  mudanças e 

descobertas, inclusive o questionamento sobre a própria vida. 

 Embora o homem utilize a linguagem de maneira natural, não percebe a 

relevância desta em sua vida, nas relações objetivas e subjetivas – relata, cria, 

argumenta, estabelece relações de persuasão e poder, mas não percebe a 

importância dela em sua formação. 

Selecionar narrativas em que se estabeleçam temáticas diferenciadas e 

intertextuais é essencial, pois ampliar o conhecimento enciclopédico30 em uma 

                                                             

29 Alegoria (expressão de uma ideia através de uma imagem) é uma narrativa (em prosa ou em verso) 
que tem significação completa em dois níveis: na da narrativa em si, como história, e no de seu sentido 
translato, figurado (cuja interpretação pode variar de leitor para leitor; o que explica, por exemplo, as 
discordâncias de interpretações, entre os teólogos de certas passagens bíblicas). (COELHO, 2003, p. 168). 

30 Refere-se a conhecimentos gerais sobre o mundo – uma espécie de thesaurus mental – bem como a 
conhecimento alusivos e vivências pessoais e eventos espácio-temporalmente situados, permitindo a produção 
de sentidos. (KOCH, 2010, p. 42) 
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viagem cultural, desde os primórdios até a atualidade, é enriquecer a percepção da 

realidade, para Garcia Holz (1988 apud LAUAND, 1997a, p. 12) é visível “a 

significação especial que os estudos sobre cultura popular adquirem na educação 

pós-moderna: ‘tradições milenares são consideradas as mais audazes e 

indispensáveis’”. 

O Prof. Sylvio Horta31 corrobora afirmando que a experiência de vida é 

transmitida a partir de rituais, livros sapienciais, provérbios, fábulas etc., o que 

possibilita encontrar o novo e problematizá-lo, que é fundamental para a vida. Ao 

retornarmos às experiências de vida e a uma educação que as tenham em conta, 

será possível evitarmos a perda de sentido da realidade que é a própria vida. 

Ao mesmo tempo, as narrativas são verdadeiros guias de vida. Temos na 

pedagogia árabe, que a forma do pensamento está relacionada ao contar histórias, 

denominado por amthal, pois articulam entre o abstrato e o concreto e está 

diretamente entrelaçado com a própria experiência de vida; mesmo que 

implicitamente, ao direcionamento das nossas escolhas, das nossas tomadas de 

decisões; e que essas sejam conduzidas pela prudência, que segundo Tomás de 

Aquino, in: Lauand (2014, XVII) “Afirmar a prudência é afirmar que cada pessoa é 

protagonista de sua vida, só ela é responsável, em suas decisões livres, por 

encontrar os meios de atingir seu fim: sua realização”. 

Destarte, os amthal apresentam a realidade, seja através da mimese, da 

verossimilhança, da ficção, da fantasia, etc. o que promove a capacidade de 

apresentações de situações imaginárias que se integram na história de vida, 

inerentes ao reconhecimento de valores, de solidariedade, de alteridade, de 

entretenimento e são enredos que se perpetuam através dos livros. Para 

Cademartori (1994, p. 23) “a literatura surge como um meio de superação da 

dependência e da carência por possibilitar a reformulação de conceitos e a 

autonomia de pensamento”, nesse sentido, as narrativas são muito mais que 

histórias, são verdadeiros relatos de vida, pois: 

 

sem narrativa, e sem possibilidade de contar essa narrativa, não somos ou 
somos muito pouco. É como uma história, antes de tudo, é um movimento de 

                                                             

31 HORTA, Sylvio (s/d apud LAUAND, 1997, p. 101) In.: Provérbios e Educação Moral – A filosofia de 
Tomás de Aquino e a Pedagogia Árabe do Mathal, São Paulo. Hottopos, 1997. 
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um ponto a outro, que jamais deixa as coisas no seu estado inicial, vivemos 
nessa vazão, nessa mudança. Temos começo, meio e fim”. (CARRIÈRE, 

2004, p. 12). 
 
 

Outrossim, somos seres inconclusos, estamos aprendendo e nos 

transformando diariamente, é um processo contínuo, não há um acabamento 

estanque, a vida nos proporciona reflexão, movimento e transformação; nossa 

construção se efetiva a começar de situações reais e/ou imaginárias, por meios das 

quais podemos nos reportar a outro mundo e vivenciar situações inusitadas a partir 

da fantasia.  

Sobre essa abordagem Carrière afirma que “é evidente, nos transportar em 

algumas palavras a outro mundo, àquele onde imaginemos coisas em vez de 

vivenciá-las, um mundo no qual dominamos o espaço e o tempo, onde colocamos 

personagens impossíveis em movimento”. (2008, p. 10). 

Paralelamente à história das narrativas, há também a importante função do 

narrador, aquele que nos revela o enredo, dá sequência e relata os fatos, dá vida 

aos personagens, cuja importância é vital para a construção, para o 

desenvolvimento e para a apresentação dos fatos. A fim de ilustrar a importância do 

narrador, vejamos o conto Diante do Oceano (CARRIÈRE, 2004, p. 414): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referindo-nos ao conto Diante do Oceano, o narrador é nos apresentado 

como um homem solitário que mal faz uma pausa para beber um copo d’água, ao 

mesmo tempo em que narra para o oceano personificado, que o escuta - pois caso 

se calasse seria inimaginável a reação do oceano - o que nos sugere a importância 

das narrativas.  

Uma história persa muito antiga mostra o narrador como um homem isolado, de pé sobre 
um rochedo diante do oceano. Ele conta, sem parar, história atrás de história, mal fazendo uma 
pausa para beber, de vez em quando, um copo d’água. 

O oceano, tranquilo, o escuta fascinado. 
E o autor anônimo acrescenta: 
- Se um dia o contador se cala, ou se fazem com que ele se cale, ninguém pode dizer o 

que fará o oceano. 
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Poderíamos comparar, implicitamente, que tanto a água32 que é necessária 

para a continuidade da vida do narrador, quanto para a existência do oceano, 

representa simbolicamente a existência de vida. O oceano se tranquiliza perante as 

histórias do narrador, são essenciais para continuidade, preservação, reflexão e 

representação simbólica da vida, assim como as narrativas são primordiais para nos 

conduzir a outros mundos, onde possamos manipular nossos espaços, nossas 

épocas, acreditar e sonhar.  

Outra forma de narrativa  que nos é apresentada, desde a origem dos 

tempos, é a fábula, pois a própria etimologia da palavra nos remete a contar algo, do 

latim fari – falar e do grego phaó – dizer, contar algo); acredita-se ter sido a primeira 

espécie de narrativa e tem característica simbólica. Segundo Coelho (2003) a fábula, 

surgiu, inicialmente, no Oriente, posteriormente é reinventada pelo grego Esopo 

(séc. VI a.C.) e aperfeiçoada, mais tarde, pelo escravo romano Fedro (séc. I a.C.), 

que a enriqueceu estilisticamente. 

Contudo, no séc. XVII, La Fontaine a reinventa, a partir do modelo latino e 

oriental e a introduz na literatura ocidental. É uma narrativa apresentada, no aspecto 

literário, como história de moralidade, porém, nesse caso, apresenta uma relação 

maniqueísta, pois há sempre uma relação entre o bem e o mal, não havendo 

possibilidades intermediárias.  

São histórias de animais personificados, seus personagens são carregados 

de representações simbólicas que se apresentam num contexto universal, muitas 

vezes incompreensível. Coelho (2003, p. 167) afirma que “tal peculiaridade liga essa 

espécie literária ao simbolismo mais antigo de que o homem lançou mão para 

expressar suas relações com o espaço em que vivia ou com fenômenos que 

ultrapassavam sua capacidade de compreensão.” 

Reportando-nos à fábula de La Fontaine, O Lobo e o Cordeiro, é notório o 

poder do discurso do Lobo, o qual se apropria do recurso argumentativo e da 

linguagem para persuadir, elucidando relação de poder sobre o domínio da língua e, 

consequentemente, sobre o Cordeiro, que, embora argumente, não tem o domínio 

persuasivo sobre a linguagem em detrimento ao seu pensamento. Porém, outra 

                                                             

32 Na Ásia, a água é a forma substancial da manifestação, a origem da vida e o elemento de 
regeneração corporal e espiritual, o símbolo da  fertilidade, da pureza, da sabedoria da graça e da virtude. 
(CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, 2009,  Água/15). 
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possibilidade apresentada que conduziria ao desfecho é seu aspecto simbólico, a 

cuja estrutura está vinculada a sanção dos acontecimentos. 

Dessa forma, o Lobo simboliza a força e o poder, e o Cordeiro a fragilidade e 

a inocência. Utilizando-se dos animais, o autor procura explicar os comportamentos 

humanos a partir da linguagem, infere-se que há o opressor e o oprimido. Em uma 

perspectiva intertextual, teríamos como exemplo o provérbio “Ele é um lobo em pele 

de cordeiro”, que mais uma vez elucida temáticas do cotidiano, porém com uma 

abordagem universal. 

São inúmeras as narrativas que circulam pelo mundo, e a diversidade de 

análise delas vai depender muito do que se pretende atingir, do nível de 

conhecimento do leitor e da mensagem interpretada, seja ela implícita ou não. 

Contudo, são riquezas relatadas através das palavras que poderiam levar ao 

encantamento, ao despertar para o mundo mágico da leitura, conduzindo-nos a um 

novo olhar sobre a realidade que nos cerca, reportando-nos às mais belas 

narrativas, sejam elas contemporâneas ou milenares, quando resgatadas renascem 

para fascinar aquele que delas se apropria.  

Podemos exemplificar a importância da recordação e do esquecimento, 

considerando o contexto apresentado, conforme conto a seguir, atribuído a Rumi 33 

(CARRIÈRE, 2004, p. 414): 

 

 

 

 

  

Sendo assim, o resgate poderia promover a lembrança de tempos de infância, 

aparentemente esquecidos na memória, motivar o encantamento, estimular a 

imaginação e a possibilidade de sonhar; pois somos início, meio e fim, assim como 

incentivar o enredo das narrativas que se recriam nas mais variadas formas 

interpretativas, a partir da subjetividade de cada leitor.  

                                                             

33  Jalal ud-Din Rumi foi um poeta, jurista e teólogo sufi persa do século XIII. Se nome significa 
literalmente “Revelador da Religião”. Jalal significa “revelador” e Din significa “religião”. Rumi é, também um 
nome descritivo cujo significado é o “romano”, pois ele viveu grande parte da sua vida na Anatólia (atual 
Turquia), que era parte do Império Bizantino dois séculos antes. In: Rumi a dança da alma. Seleção, tradução e 
comentários de Sérgio Arrais (2013, p.7). Disponível em: amazon.com.br/Rumi-A-dança-alma-
ebook/dp/B00FM46HUG/ acesso em 05/08/2013. 

Para não esquecer: 

 - Quando o tempo se esgotar, quando não existirmos mais, então veremos se 
alguém se lembra de nós. As velhas leis são sempre mais fortes. Acreditem. Vocês ouviram muitas 
histórias que começam com “era uma vez um leão”. Já ouviram muitas histórias com “era uma vez 
um chacal”? 
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3 NARRATIVAS: LER, CONTAR E INTERPRETAR. 

 

3.1 A importância de ler e de contar histórias. 

 

Sabemos que as narrativas existem desde o início dos tempos e fazem parte 

da vida, nada somos, ou somos muito pouco sem a história de nossa própria 

existência, perpassando pelo percurso de nossas alegrias, tristezas, conquistas, 

derrotas enfim, histórias que constituem nosso crescimento, nossa identidade, 

nossas escolhas, nossa memória, se concretizam em nossas vidas. 

 Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o ato de contar histórias surge 

da tradição oral, desde os primórdios, quando grupos de pessoas sentavam-se ao 

redor das fogueiras e, assim, objetivava-se preservar crenças, culturas, histórias, 

exemplos de vida, passando de geração em geração seus ideais de valores, ou 

somente como entretenimento. Porém, normalmente, havia uma determinada 

pessoa que desempenhava a função de contador de histórias. 

   Naturalmente, narravam-se os mais variados gêneros, como; fábulas, contos, 

causos, anécdotas, entre outros e, atualmente, muitas dessas narrativas, são 

adaptadas e chegam ao leitor em versão mais moderna, com uma linguagem mais 

acessível. Para Coelho (2003, p. 104) “não podemos esquecer que essas narrativas 

nasceram da comunicação oral. Nas adaptações que vêm sendo feitas através dos 

anos, nota-se que esse recurso oral tem sido bastante explorado, pois é dos que 

atraem de imediato os leitores [...]”. 

 Reportando-nos ao passado, Jesus utilizava-se de parábolas trazendo-nos a 

narrativa, apresentada em uma linguagem que sugere uma interpretação a partir de 

fatos concretos, para transmitir seus ensinamentos, Coelho (2003, p. 115), 

exemplifica no fragmento da parábola O Semeador: 

 

 

 

 

 

 

Eis aquele que semeia saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu 
junto da estrada, vieram as aves do céu e comeram-nas. Outra caiu em pedregulho, onde não tinha 
muita pedra: e logo nasceu, na pouca altura da terra;  mas saindo o sol se queimou e porque não 
tinha raiz se secou. Outra caiu sobre os espinhos: e estes, crescendo, a afogaram.  Outra, enfim, 
caiu em boa terra: e deu frutos e mais frutos. 
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Com a parábola, Jesus revela aos seus discípulos que assim como é preciso 

boa terra para bons frutos, também é necessário bons ouvintes para pregar: o que 

plantamos hoje, colheremos amanhã. É uma mensagem direcionada a todos os 

homens, um ensinamento que se concretiza a partir da semeadura, representando 

metaforicamente os atos humanos, pois “de boa semeadura resultam bons frutos”, o 

que podemos direcionar para nossas atitudes, nas práticas diárias.  

 Paralelamente, temos o provérbio “Quem planta vento, colhe tempestade”, 

que apresenta uma interpretação similar, ora: aqueles que cultivam maldades 

sofrerão as consequências dos seus atos. Para Hirose34 (2012, p. 105), “os 

provérbios e as parábolas, os amthal (...) propõem uma situação concreta, um 

história, uma máxima expressiva... é a partir daí que se obtém a luz prudencial para 

a decisão”. 

 E, mais uma vez, evidenciamos a intertextualidade com a obra de Pe. Antônio 

Vieira – O sermão da sexagésima35, ao narrar: 

 

Quando o semeador do Céu deixou o campo, saindo deste Mundo, as pedras 
se quebraram para lhe fazerem aclamações, e os espinhos se teceram para 
lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras 
triunfa; se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce; não 
triunfar dos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações, não 
é por culpa, nem por indisposição dos ouvintes.    

Supostas estas duas demonstrações; suposto que o fruto e o efeito 
da palavra de Deus, não ficam, nem por parte de Deus, nem por parte dos 
ouvintes, segue-se por consequência clara, que fica por parte do pregador. E 
assim é. Sabeis, cristãos, porque não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa 
dos pregadores. Sabeis, pregadores, porque não faz fruto a palavra de Deus? 
- Por culpa nossa.   (Pe. A. VIEIRA, 1965, cap. IV, p. 4). 

  

 Ao recuperá-las, sejam orientais ou ocidentais, estamos estimulando o 

cognitivo a partir da leitura, da imaginação, da reflexão, do senso crítico e ativando a 

memória e, acima de tudo, possibilitando que se estabeleça um momento prazeroso, 

no qual surge a relação de cumplicidade entre leitor/contador e ouvinte, inicia-se a 

possibilidade de expandir a afetividade e o conhecimento, sendo um momento de 

doação que envolve sentidos e sentimento. Conforme Pietro (1999, p. 41): 

 

                                                             

34 Educação, contar histórias e artes orientais. Collatio 11 abr-jun 2012. CEMOrOc-Feusp/IJI – Univ. do 
Porto. 

35 Pregado na Capela Real, no ano de 1655.   
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Quando um professor se senta no meio de um círculo de alunos e narra uma 
história, na verdade cumpre um desígnio ancestral. Nesse momento, ocupa o 
lugar do xamã, do bardo celta, do cigano, do mestre oriental, daquele que 
detém a sabedoria e o encanto, do porta voz da ancestralidade e da 
sabedoria. Nesse momento ele exerce a arte da memória. 
 
 

Dessa forma, Lauand36 (2012) elucida uma questão crucial ao mencionar que, 

na relação ensino-aprendizagem, os amthal têm um papel importantíssimo, que  

torna, até mesmo, difícil distinguir o que é de “uso didático” e o que é de “uso 

pessoal”, porém esclarece que: “todo professor sabe disso e... vive disso – ensinar é 

um processo de “voz média”: ações que não são propriamente ativas ou passivas, 

mas de interação” (Ibid., p. 101). 

 Podemos dizer, também, que deve ser o momento do encontro entre 

leitor/contador, ouvinte e enredo. Porém, esse “encontro”, deve extrapolar sua 

acepção de “encontrar-se, de chegar um diante do outro ou um diante de outros37”, 

pois o verdadeiro encontro, o que talvez seja utópico, atualmente, considerando-se 

as adversidades que a sociedade nos impõem, é, como afirma Quintás38, “[...] um 

enriquecimento mútuo [...]  um campo de liberdade comum... isso é o encontro.” 

 O que supomos que deva ocorrer no momento da leitura ou da contação de 

histórias, a fim de que ocorra o envolvimento e não meramente a proximidade, “a 

proximidade é muito fácil: eu dou dois ou três passos e estamos perto [...] o encontro 

não é mera proximidade” é o momento onde se vigoram as possibilidades de 

interpretações da vida. 

 Para isso, Quintás (1999) define que um verdadeiro encontro deve ocorrer 

pautado na generosidade e na verdade, pois a veracidade é o princípio da conquista 

e da confiança e, também, na fidelidade que deve ser criada a cada dia, a cada hora, 

devendo ser criativa e não um simples “aguentar”; elenca, também, a cordialidade e 

evidencia que é fundamental, ainda, compartilhar valores elevados, reconhecidos e 

interpretados juntos, o que tornará o processo muito mais valioso. 

                                                             

36 Educação, contar histórias e artes orientais. Collatio 11, abr-jun 2012. CEMOrOc-Feusp / IJI – Univ. do 
Porto. 

37
 Verbete e acepção disponível em: http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=encontro – acesso em 

13/08/2015. 
38 Dr. Alfonso López Quintás na FEUSP, em 26-11-99. Trad. Ana Lúcia Carvalho Fujikura. Ed. Jean Lauand. 

A Formação Adequada à Configuração de um Novo Humanismo. P. 42-58. São Paulo/Porto: Notandum Libro-16, 
2012. 

http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=encontro
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 Mediante o exposto, podemos inferir que o momento da leitura, seja por meio 

da roda de leitura, da dramatização ou do encantamento, e que se efetivará com 

mais eficácia se ocorrer a sensibilidade e a cumplicidade entre professores e alunos, 

o que  poderá conduzir a um princípio39 mais sólido e propiciar um ambiente 

acolhedor e sadio, onde o ouvinte terá a oportunidade de vivenciar as narrativas que 

trazem os mais variados enredos com personagens que se apresentam nas mais 

inimagináveis formas; para Tahan (1963, p. 8): 

 

Contando histórias, narrando lendas, sugerindo a leitura de contos e 
tradições, está o professor proporcionando à criança uma atividade sadia, 
uma oportunidade para desenvolver a imaginação, enriquecer o vocabulário, 
completar a experiências e atender às curiosidades da vida em suas estreias 
pelo mundo do encantamento. 
 
 

 Paralelamente, Coelho (2003, p. 104) corrobora, afirmando que “o ato de 

contar é referido no corpo da própria efabulação40 e corresponde a uma voz familiar 

(a do contador de histórias) que serve de mediador entre a situação narrada e o 

leitor”. Quando contamos uma história encantamos a partir da entonação, da 

situacionalidade apresentada e dos recursos narrativos utilizados, envolvendo e 

proporcionando um clima de aprendizagem acolhedor. 

 Ao mesmo tempo, “faz-se cada vez mais presente e consciente no corpo da 

narrativa” (Ibidem), pois a linguagem se concretiza através da fala, sendo fator 

essencial para formação da criança e dos jovens. “A literatura contemporânea tem 

supervalorizado o ato de narrar – compreendido como ato de criar através da 

palavra” que, quando contada, cria forma, força, vida e emoção, tornando-se um 

grande espetáculo. Conforme Sisto (2007, p. 39): 

 

Mas a palavra merece mais que um espetáculo. A palavra na boca de quem 
conta é o próprio espetáculo, se com isso extrapolar-se a noção de cartilha. 
Se para isso o narrar, o comunicar, o dialogar, o atingir outrem, o suspender o 
tempo, o emocionar, estiverem conjugados de moda a transformar um texto 
em objeto duplamente estético. Estética na escrita, estético na passagem 
para a oralidade. Impacto estético antes, durante e depois. 

                                                             

39 Vale observar a importância da palavra princípio, Pieper nos apresenta a aproximação semântica 
entre começo e princípio, porém revela uma diferença entre as palavras: “a admiração não só é o começo da 
filosofia – no sentido de initium, início, primeiro estágio, grau anterior. Mais do que isso, admiração é principium, 
origem interna e permanente do filosofar. (2014, p.45). A essa semântica de origem interna e permanente nos 
referimos. 

40 Recurso pelo qual os fatos são encadeados na trama, na sequencia da narrativa. É o recurso básico na 
estruturação de qualquer narrativa, pois dele depende o ritmo da ação. (COELHO, 2003, p. 71). 
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 Importante, também, perceber que o êxito de uma narrativa dependerá muito 

da maneira como é feita, considerando-se os seus elementos, os ouvintes e a 

atuação do contador, enquanto apresentador. Tahan (1963, p. 128) sugere que a 

forma da apresentação dependerá de certas circunstâncias que poderão influenciar 

positivamente quanto ao interesse pela narrativa, vejamos: 

 Primeiramente, relaciona com os recursos do narrador, em seguida refere-se 

à escolha do local em que a história será narrada, do tempo da narrativa, da classe 

dos ouvintes, da finalidade e do número dos ouvintes. Posteriormente, o narrador 

deve estar ciente do título, da relação entre título e enredo, da origem da história, do 

gênero específico, da estrutura da apresentação, da duração, entre outros... 

 Percebe-se, então, que não basta querer contar, é preciso conhecer os mais 

variados gêneros e narrativas e preparar-se, possibilitar o “encontro”, dando vida aos 

livros e às palavras até então adormecidas. Essa viagem ao mundo literário pode 

ocorrer em inúmeros espaços, principalmente, no educacional, lugar apropriado para 

desenvolver tal prática, além de ser bom para quem a ouve deve ser ótimo para 

quem conta. 

  

A arte de contar exige um fazer anterior, um preparo, um domínio prévio, um 
conhecimento, um estudo, ensaio, profundidade. E é, evidentemente, 
exercício de longo prazo. A arte de contar histórias é também a arte de não 
fazer concessões: contar bons textos, contar com preparo, contar para ir além 
do que conta. (SISTO, 2007, p. 41). 
 
 

 Se percebermos a leitura como uma prática de libertação, de transcendência, 

poderemos conhecer ainda mais o espaço em que vivemos, a necessidade de nos 

posicionarmos criticamente perante a sociedade, pensar em uma possibilidade 

transformadora e estimular nossos alunos ao mundo encantador das narrativas, 

através dos mais variados gêneros. 

 

3.2 Narrativas: pensamento confundente e o neutro. 

 

Torna-se essencial definir-se a concepção de pensamento confundente e 

evidenciar a relevância com relação ao desenvolvimento do projeto e aos estudos 

dos amthal. Ao nos aproximarmos das linguagens, percebemos que as palavras, 
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muitas vezes, nos confundem; ou por não serem tão específicas quanto à 

semântica, ou por apresentarem mais de uma acepção; assim, o pensamento 

confundente nos permite vários olhares para uma mesma realidade, uma vez que 

linguagem, realidade, formas de pensar e agir estão entrelaçados. 

Para esse capítulo, o referencial está fortemente direcionado à Entrevista41 

que Julián Marías concedeu à Lauand e Lucci, em 1999. Lauand inicia mencionando 

o livro La Felicidad Humana, no qual Marías se refere ao tema de Ortega y Gasset: 

pensamento confundente. 

Sobre essa abordagem, Hirose nos apresenta um raciocínio ricamente 

elaborado sob a luz do estudo de Lauand; e afirma que para não cometermos um 

equívoco, cabe-nos que: 

 

nada tem de pejorativo: não se trata da confusão que, para nós pode evocar 
imediatamente equívoco, engano, mixórdia, bagunça, desarrumação, mistura 
indevida, ou mesmo baderna” (Houaiss). Trata-se, isto sim, de uma das mais 
importantes funções do pensamento. (HIROSE, 2013, p. 115). 
 
 
 

 Marías nos esclarece que o pensamento confundente: 

 
 

Trata-se de uma dupla dimensão do pensamento. Há uma função, diríamos, 
normal do pensamento que é distinguir e determinar as diferentes formas de 
realidade. Por outro lado, se esta fosse a única função do pensamento, não 
haveria como lidar intelectualmente com realidades complexas, em suas 
conexões, nas quais interessa ver o que há de comum e, portanto, o tipo de 
relações que há entre realidades que, de resto, são muito diferentes. Isto é o 
que Ortega denominava “pensamento confundente”. Eu gosto do exemplo da 
palavra “bicho”, muito vaga, que se refere a milhões de animais, mas nos 
comportamos como “bicho” de uma maneira de certo modo homogênea: em 
muitas ocasiões as diferenças não contam: e não nos importa a espécie 
haverá centenas de milhares de coleópteros, mas, para muitos efeitos, não 
interessa. O “pensamento confundente” é muito importante e é um 
complemento para o pensamento que distingue. (MARÍAS, 1999, p. 1). 

 

São inúmeros os léxicos que se apresentam, entretanto, Lauand (2010, p. 15) 

nos adverte que “essa atenção ao confundente no sistema língua-pensamento-

realidade é uma rica dimensão da forma de pensamento nas línguas semíticas”. 

Assim, apresenta-nos um exemplo ao nos revelar que, em árabe, há uma 

“confusão” com o radical S-D-Q – sendo convidado a pensar como indissociáveis, 

                                                             

41 http://hottopos.com/videtur8/entrevista.htm - Entrevista - Julián Marías (Realizada em Madrid, em 
26-5-99, por Jean Lauand e Elian Lucci. Edição de Tradução: Gabriel Perissé).  

http://hottopos.com/videtur8/entrevista.htm
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conceitos que são distintos para o ocidental, como: amizade e confiança. Outro 

exemplo citado é o caso do radical S-L-M do vocábulo Salam ou Sh-L-M de shalom 

em hebraico, que o ocidental traduz por “paz” e em árabe (/hebraico) tem cerca de 

uma dúzia de significados “confundidos”, a paz sendo pensada conjuntamente, por 

exemplo, com a integridade territorial, que é também salam!! 

Para compreendermos a complexidade do potencial semântico dessas raízes 

semíticas e para poder estabelecer relações com os amthal, são indispensáveis 

algumas considerações sobre o conceito, resgatado dos filósofos espanhóis Julián 

Marías e José Ortega y Gasset, sobre o “pensamento confundente”. Lauand (2015a, 

p.43) adverte que: 

 

como se sabe, nas línguas semíticas (como o árabe ou o hebraico), a mesma 
palavra ou, mais amplamente, o mesmo radical tri-consonantal (o radical tri-
lítere é que é a alma da palavra semita), confunde em si (de um ponto de 
vista ocidental) diversos significados, oferecendo-nos a oportunidade de 
apreensão de relações e significados até então insuspeitadas. Pense (é um 
primeiro exemplo) no fato de que o árabe – pela “confusão” de sentidos do 
radical S-D-Q – é convidado (ou mesmo compelido) a pensar como 
indissociáveis conceitos tão distintos (para o ocidental) como amizade e 
confiança. 

 

 Como explica Julián Marías (1988 apud LAUAND, 2015a, p. 42): 

 

Uma das mais interessantes descobertas de Ortega y Gasset é a do 
pensamento confundente (grifo nosso): confundir é uma função tão 
necessária quanto distinguir, porque permite descobrir conexões entre 
realidades que, por outro lado, é necessário distinguir [...].  
 

 

 
Temos ainda, uma relação analógica com o sistema língua-pensamento-

realidade, uma das mais importantes diretrizes a serem observadas nas análises dos 

amthal e, nesse caso, vale ressaltar que se confundir é uma função necessária, 

distinguir não o deixa de ser. 

A linguagem é o elemento base que o ser humano utiliza para se comunicar e, 

consequentemente, para viver em sociedade, pois é o alicerce da cultura, da 

história, da ideologia de um povo, está enraizada com o modo de agir, de pensar e 

de interpretar, estabelecendo vínculos sociais e, também, relações de poder; é 

natural entender o pensamento confundente como um potencial muito amplo, que 

extrapola o comum e possibilita inúmeros significados. 
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 Se confrontarmos a língua árabe com a língua ocidental, a própria palavra 

mathal condensa, em única palavra, vários conceitos, embora categorize todos como 

gêneros da narrativa, que, quanto às características próprias, nos são distintos, 

como: provérbio, parábola, conto, metáfora etc. 

 Nessa linha de pensamento, Vassimon (2014, p. 38) corrobora afirmando que: 

 

A ideia do confundente é mais de fusão do que de confusão, conviver e 
incluir, em uma comparação com o metal, poderíamos empregar o verbo 
fundir. O pensamento confundente nos convida a pensar em algo que contém 
dois significados diferentes, e com isso gerar modos de viver e conviver. 
 

  

Podemos ilustrar a ideia do pensamento confundente com a discursividade 

apresentada na charge a seguir, cuja construção do humor se dá a partir da 

polissemia da expressão sistema, o que interferirá diretamente na interpretação de 

sentido em que prevalece o conflito do entendimento. 

 

 

 
Disponível em: http://www.revista.vestibular.uerj.br/questao/questao-objetiva.php?seq_questao=1321 – acesso em 08/11/2015 

 

 

 

 

A charge apresenta um momento de protesto, no qual se infere a semântica 

da palavra sistema no sentido de: qualidade econômica, moral, social ou política de 

uma sociedade que condiciona ou integra regras; nesse ínterim, o funcionário 

emprega a mesma palavra, porém associando-a ao sentido de sistema operacional 

“fora do ar” – que seria “não há conectividade” - no campo da informática, gerando 

outra construção de sentido, diretamente relacionada às relações semânticas para 

que se determine a compreensão da mensagem.  

http://www.revista.vestibular.uerj.br/questao/questao-objetiva.php?seq_questao=1321
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Importante ressaltar que, conforme Hirose (2013, p. 115)42, o pensamento 

confundente “não se trata de uma confusão que, para nós pode evocar 

imediatamente ‘equívoco, engano, mixórdia, bagunça, desarrumação, mistura 

indevida, ou mesmo baderna’ [...] trata-se, isto sim, de uma das importantes funções 

do pensamento [...]”.  

 

 Ao mesmo tempo, considerando-se o pensamento confundente relacionado à 

prática pedagógica, sua importância revela-se a partir da dúvida que ocorre em 

decorrência da ambígua interpretação da palavra e, ao mesmo tempo, proporciona o 

momento ideal para se mostrar a distinção, que se torna necessária, para que ocorra 

o entendimento do enunciado. Como já se pode observar (Pinto 2016, p. 100) “a 

inferência do pensamento confundente nos remete à língua como fator primordial 

para direcionarmos a determinado pensamento, ou seja, vários significados da 

realidade para uma única palavra”.  

 Este é um dos grandes desafios que se instauram no processo ensino-

aprendizagem, em aspecto geral, afetando todas as disciplinas, pois a cada dia a 

capacidade de abstração das mensagens, principalmente quando relacionada à 

mensagem implícita, justamente por estar subentendida ou pressuposta, gera 

grande implicação na construção de sentidos, interferindo no entendimento. 

 Assim, toda a atividade linguística é composta por alguns elementos, que 

segundo Koch (1998, p. 24) são: “enunciado, produzido com dada intenção 

(propósito), sob certas condições necessárias para o atingimento do objetivo visado 

e consequências decorrentes da realização do objetivo”.  

 Para as autoras Colomer; Camps (2011, p. 36) “o ato de ler consiste, pois, no 

processamento de informação de um texto escrito com a finalidade de interpretá-lo” 

e para isso, destacam que “nosso conhecimento nunca avança como uma soma de 

informações, mas cada novo elemento provoca uma reestruturação do sistema de 

conexões anteriores”, o que podemos inferir que está engendrado ao conjunto de 

conhecimentos adquiridos pelo leitor no decorrer da sua vida, o que interferirá na 

construção de significado que será estabelecido. 

                                                             

42 HIROSE, C. Pensamento confundente e corpo na antropologia oriental e na educação inclusiva. 
Disponível em: //www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/view/4474/3823 – acesso em 
28/05/2016. 
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 Paralelamente, partimos da premissa que a atividade de leitura e produção de 

sentidos está imbricada com várias estratégias, como: conhecimento linguístico, 

enciclopédico e interacional, os quais envolvem um conjunto de saberes, a interação 

entre sujeitos-texto e, também, o contexto (KOCH; ELIAS, 2010, p. 57) afirmam que 

“a leitura é uma atividade altamente complexa de produção de sentidos que se 

realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na superfície 

textual e na sua forma de organização, mas que requer a mobilização de um vasto 

conjunto de saberes”. 

 O conhecimento linguístico, especificamente, abrange a estrutura gramatical e 

lexical; a partir dele se efetiva a compreensão textual, pois “os leitores, diante de um 

texto, realizam simultaneamente vários passos interpretativos finalisticamente 

orientados, efetivos, eficientes, flexíveis e extremamente rápidos” (Ibidem), a 

importância do pensamento confundente se materializa nesse campo, pois é a 

mesma palavra que gera a possibilidade de outras interpretações e, nesse momento, 

é necessário recorrer às estratégias sociocognitivas de leitura, mobilizar os vários 

tipos de conhecimentos que se instauram na memória e buscar o discernimento 

entre um ou outro sentido atribuído à mesma palavra no texto. 

 O que nos direciona ao entendimento de que nenhum interlocutor/leitor é 

passivo, pois o entendimento do texto implicará compreensão e interpretação e para 

isso, é necessário decodificar a mensagem por meio do material linguístico 

apresentado, isto é, construir um sentido a partir da leitura. 

 O pensamento confundente também está diretamente relacionado às piadas 

do cotidiano, como exemplo algumas que têm circulado pelas redes sociais, como 

exemplo: 

 

  Atenção! Novo golpe! 

  Tem uns caras vendendo pipa sem folha, não compre... É armação! 

 

 

 Ao nos darmos conta da estrutura do pensamento confundente e de sua 

importância e sabermos “distinguir” certos enunciados, percebemos a real 

necessidade dos conceitos e dos empregos das palavras para uma interpretação de 

qualidade, relacionada à linguagem e à realidade que se faz presente, ampliando os 
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nossos conhecimentos e dos educandos, proporcionando-nos uma nova visão de 

mundo, a partir de inúmeras estratégias de leitura e de interpretação. 

  

Contar é também distinguir e só quem distingue pode contar (também o duplo 
sentido do nosso ‘contar’ envolve uma ordem e uma sucessão...). E é essa 
mesma (ou semelhante) estrutura nítida do conto (/piada etc), que 
distinguimos em determinada situação de vida, que requer de nós uma 
decisão. (LAUAND, PINTO, 2015, p. 94). 
 
 

 Cabe aqui ressaltar que a língua é importantíssima para conhecermos e 

analisarmos a cultura e o modo de pensar de determinado povo, pois é através dela 

que o pensamento se concretiza e nos possibilita ter acesso à realidade.  

Outro aspecto muito importante, no estudo do pensamento confundente, é o 

neutro como indeterminado. Muitas vezes, enuncia-se que se refere a uma categoria 

gramatical que representa um gênero que não é macho nem fêmea, ou seja, seres 

inanimados,  podemos afirmar que, em nossos estudos, essa definição não é 

certeira; o neutro direciona mais para o que é abstrato e para totalidade. Lauand 

adverte que: 

 

Na verdade, o neutro puxa para a abstração, para a totalidade, para a 
indeterminação mais do que para “seres concebidos como não animados” e 
nem tão pouco é uma “terceira opção” para aqueles que não decidiram ainda 
se são masculinos ou femininos... Masculinos e femininos só se opõem ao 
neutro enquanto determinação; não enquanto a “gênero” ou sexo. (2015a, p. 
58). 
 

 

 Em retrospectiva diacrônica, podemos exemplificar com Tomás de Aquino, o 

qual explorava muito o pensamento filosófico e teológico relacionado ao neutro. E, 

mais uma vez, através de Lauand, temos acesso à explicação Aquino: 

 

O gênero neutro é informe e indistinto; enquanto o masculino (e o feminino) é 
formado e distinto. E, assim, o neutro permite adequadamente significar a 
essência comum, enquanto o masculino e feminino apontam para um sujeito 
determinado dentro da natureza comum. (AQUINO, I, 31, 2 AD 4, apud 
LAUAND, 2010, p. 61). 
 

  

 A partir do entendimento do neutro, é possível transportar-se para a prática 

pedagógica direcionada aos desafios de leitura e interpretação, uma vez que o 

entendimento extrapola o lugar comum e conduz à necessidade de analisar a 

indeterminação na linguagem e como essa se estabelece na nossa cultura, 
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evidenciando as possibilidades a partir da literatura, das piadas e de situações 

corriqueiras do cotidiano. 

 Se considerarmos o neutro na literatura, a partir da criação de Clarice 

Lispector em seu romance Paixão Segundo G.H., temos o monólogo: 

 

[...] entrecortado de apelos a um ser ausente, é o fim dos recursos habituais 
do romance psicológico. Nele não há propriamente etapas de um drama, pois 
cada pensamento envolve todo o drama: logo, não há começo definido no 
tempo nem um epílogo repousante (nesse sentido é uma obra aberta, como 
aberta ao passado em memória e ao futuro do desejo é a corrente da 
consciência). (BOSI, 2006, p. 424-425). 
 

 
 Destarte, o romance apresenta uma narrativa densa, que se fundamenta a 

partir da crise existencial da personagem e se mantém através do fluxo da 

consciência. Vejamos o neutro no fragmento (LISPECTOR, 2009, p. 9-10): 

 

Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já não é mais. Não me é 
necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até 
então me impossibilitava de andar mas que fazia de mim um tripé estável. 
 

    

 Diante do exposto, a percepção do plano ontológico prevalece e podemos 

perceber isso a partir da própria narratividade, pois o neutro direciona-se ao abstrato 

e à totalidade, e para a compreensão mais aprofundada é necessário mergulhar na 

confundência do neutro, no caso “a terceira perna”. “Não é por acaso que nossos 

autores mais metafísicos, João Guimarães Rosa e Clarice Lispector, tenham sua 

clave de interpretação mais profunda precisamente na confundência do neutro”. 

(LAUAND, 2015a, p. 59). 

 Corrobora Bosi (2006, p. 425), em sua análise literária: 

 

A terceira perna é o supérfluo que parece essencial: tudo aquilo que impede o 
espírito de caminhar com as forças nuas do próprio ser. [...] A palavra neutra 
de Clarice Lispector articula essa experiência metafísica radical valendo-se do 
verbo “ser” e de construções sintáticas que obrigam o leitor a repensar as 
relações convencionais praticadas pela própria linguagem. 
 

  

 Um exemplo bem simples e próximo da realidade e do quotidiano é 

evidenciado no primeiro quadro da tirinha: 
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   Disponível em: http://www.leovillanova.net/category/charges/page/15/ acesso em 29/03/2016. 

 

 A expressão “Bom dia!” nos evidencia a indeterminação do neutro, pois ao 

enunciarmos essa saudação não se específica, pois “bom dia” podemos dizer 

àqueles que temos afeição ou não, está dentro do princípio da boa educação, o que 

não deixa claro se esse “bom dia” é para uma pessoa querida ou não. “Bom dia” é 

rotineiro, não demonstra afinidade, tornando-se neutro, diferentemente ao se 

enunciar: “Bom dia, querido!”.  

 Por outro lado, considerando as piadas, o neutro também está presente. 

 

 Manuel liga para a agência de viagem: 
- Por favor, quanto dura um voo daqui para Lisboa? 
- Ah, sim, só um minutinho. 
- Obrigado. 
 
 

Na referida piada, temos um exemplo de neutro considerando a palavra “um 

minutinho”, ora além de haver um mal entendido, o Manuel acredita que o voo, de 

fato, demora “um minutinho”, a intenção do interlocutor era utilizar a expressão no 

sentido de priorizar o suposto atendimento, ou seja, um minutinho era o tempo 

necessário para que o mesmo pudesse dar uma resposta adequada, e, assim, 

indeterminando o tempo, afinal um minutinho pode ser um minuto, uma hora... enfim. 

Assim, percebemos que o neutro está imbricado com expressões que não são 

nítidas ou específicas, mas que se apresentam de forma genérica, embora não 
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esteja explicitamente evidente nas gramáticas da Língua Portuguesa, porém 

possibilita o enriquecimento contextual que ampliará a interpretação, a reflexão e o 

pensamento.  

 

3.3 A relação entre o abstrato, o concreto e o oculto. 

 

Outro ponto relevante é a relação entre o abstrato, o concreto e o oculto; 

como na pedagogia árabe do mathal43, o concreto manifesta materialmente as 

atitudes “a consideração deixa de ser abstrata quando se traduz de modo visível (...) 

numa homenagem, deve-se elogiar/presentear ostensivamente; num velório, é 

necessário chorar convulsivamente: numa recepção, comer:” (Lauand, 1997, p. 53). 

Corrobora Paul Auvray (1959 apud LAUAND, 1997a, p. 51) afirmando que “sobre as 

línguas semitas, analisa uma característica importante: seu acentuado voltar-se para 

o concreto”. 

Transportando essa prática para a sala de aula, a metodologia aplicada 

direcionou-se à leitura, à análise, à interpretação e, posteriormente, à encenação do 

enredo, de modo que, a materialização do texto se concretizasse a partir da 

produção das narrativas em formato digital e as sequências, conforme Pinto (2015, 

p. 96) “passaram a ser estruturadas com exemplos concretos relacionados aos 

pensamentos, às atitudes, às virtudes e às decisões de cada um dos personagens 

ilustrados por meio das narrativas”. 

Paralelamente, a pedagogia do mathal exalta o conhecimento a partir do 

sensível, do oculto e está relacionada diretamente ao sentido amplo e metafórico. 

 

Sobre essa abordagem corrobora (LAUAND, 1997a, p. 73): 

 

Dessa afirmação decorre, imediatamente que mesmo as realidade mais 
espirituais são alcançadas através do sensível. Ora – prossegue Tomás -, 
tudo o que nesta vida conhecemos, é conhecimento por comparação (per 
comparationem) com as coisas mais sensíveis e naturais. (...) além do mais, 
sugere-nos que o sentido extensivo e metafórico está presente na linguagem 
de modo muito mais amplo e intenso do que, à primeira vista, poderíamos 
supor. 
 

                                                             

43 Advita-se, desde já, que a língua árabe (e a hebraica) condensa em uma única palavra mathal (pl.: 
amthal / hebr.; mashal; mashalim) conceitos, para nós distintos, como: provérbio, parábola, metáfora, conto 
etc. 
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 Procuramos essa concretização na crônica Medo da Eternidade44 de Clarice 

Lispector. Primeiramente, ao relacionar o chiclete com a efemeridade da vida e, 

seguidamente, ao comparar com a eternidade, relação bastante paradoxal; ao 

mesmo tempo, a oposição se instaura no momento em que o narrador descreve o 

chiclete como “pequena pastilha cor-de-rosa que representa o elixir do longo prazer” 

e, posteriormente, revelando “em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de 

borracha que não tinha gosto de nada” e, a seguir, na passagem em que a menina 

apresenta uma reflexão bastante amadurecida ao dizer que não será capaz de 

suportar o peso da eternidade. 

 Podemos inferir que tanto as palavras “medo” quanto “eternidade” pertencem 

à categoria abstrata, entretanto se materializam a partir do “chiclete” que nos 

representa um substantivo concreto, simbolizando as antíteses abstratas doce 

versus amargo e também, na perspectiva das cores, no início, cor-de-rosa e no final, 

cinzento. A transformação metafórica evidenciada na composição do chiclete é 

comparada, de maneira implícita ou “oculta”, com a passagem do tempo, assim 

como o chiclete se transforma, a inocência e anseios vão se transformando 

conforme a experiência diária. 

 Segundo Lauand (1997a, p. 73) “o sentido extensivo e metafórico está 

presente na linguagem de modo muito mais amplo e intenso do que, à primeira vista, 

poderíamos supor”, o que nos revela o sentido figurado que compõe  e colabora 

para o desvendamento da mensagem implícita ou oculta. 

Na abordagem sobre o discurso implícito, o oculto poderia estar no 

ensinamento das dificuldades que deverão ser superadas para continuidade da vida, 

uma vez que nos transformamos constantemente, Heráclito45 dizia que “Ninguém 

entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se é o 

mesmo, assim como as águas que já serão outras." 

Assim, a transformação está enraizada à essência da existência humana, que 

por sua incompletude se compõe, se recompõe, se constrói, se desconstrói e se 

reconstrói a cada momento vivido. 

                                                             

44 Disponível em: http://claricelispector.blogspot.com.br/2009/04/medo-da-eternidade.html - acesso 
em 12/11/2015. 

45 Disponível em: http://pensador.uol.com.br/heraclito_frases/ acesso em 09/12/2014. 

http://claricelispector.blogspot.com.br/2009/04/medo-da-eternidade.html
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 Se nos atentarmos para a importância da comparação entre a efemeridade da 

vida e o chiclete através das cores, podemos afirmar que “o primeiro caráter 

simbólico das cores é a sua universalidade, não só geográfica, mas também em 

todos os níveis do ser e do conhecimento, cosmológico, psicológico, místico etc.” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 275). O chiclete passa a representar essa 

passagem a partir da percepção do concreto, ao se proporcionar a reflexão com a 

estrutura material do mesmo e sua transformação. 

 Simbolicamente, temos a cor rosa simbolizando pureza, inocência e  infância; 

enquanto a cor cinzenta nos remete ao sombrio, à tristeza, conforme Chevalier; 

Gheerbrant nos indica sobre a cor rosa: 

    

Encontram-se dois elementos na cor rosa, o vermelho e o branco, com seu 
valor simbólico tradicional, em todos os planos, do profano ao sagrado, na 
diferença atribuída às oferendas de rosas brancas e de rosas vermelhas, 
assim como na diferença entre as noções de paixão e de pureza, e entre as 
de amor transcendente e de sabedoria divina. (2009, p. 789). 
 
 

Na relação antagônica com a cor rosa, temos a cor cinza que: 
 

É a cor da cinza e da bruma. Os hebreus se cobriam de cinza para exprimir 
uma intensa dor. Entre nós, o gris-cinza é uma cor de luto aliviado. A grisalha 
de certos tempos brumosos dá a impressão de tristeza, de melancolia, de 
enfado. É o que se chama de um tempo gris, e os franceses dizem faire grise 
mine para designar um ar rebarbativo. (Ibidem. p. 248). 
 

 
  

Na abordagem comparativa, o oculto se evidencia simbolicamente a partir do 

chiclete e seu desgaste, com os ciclos da vida, desde a inocência e a pureza da 

menina até seu desenvolvimento, amadurecimento e, consequentemente, a perda 

da inocência. Percurso esse que segue gradativamente no curso natural da vida até 

a morte, nos remete à palavra eternidade, que está no âmbito do infinito, do mistério 

do eterno e, também, na transcendência metafísica. 

 O enredo proporciona a reflexão sobre a fragilidade da existência, da 

efemeridade da vida e, implicitamente, dos acontecimentos que direcionam ao 

entendimento e à maturidade de maneira metafórica, sabendo-se da complexidade 

da temática apresentada, principalmente ao nos reportarmos à reflexão que a 

personagem faz dizendo que não será capaz de suportar o peso da eternidade. 
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 Quanto aos ciclos da vida, é possível visualizar, em outra perspectiva, na tela 

do pintor simbolista Gustave Klimt denominada As três idades da vida. 

 

 

Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/artistas/pw_vp_influencias_files/klimt.jpg acesso em 24/11/2015. 

 

Nesta obra, a análise comparativa se configura por meio da temática da 

passagem do tempo, demonstrada através da infância, maternidade e velhice, 

situações inevitáveis que circundam a existência humana e extrapolam a 

visualização das imagens, remetendo-nos à transitoriedade da vida. 

Considerando a relação com a pedagogia árabe do mathal, cabe-nos, aqui, 

relação comparativa entre texto e imagem a partir da cultura árabe. Para tanto, 

direcionaremo-nos aos estudos da autora Hanania (1998)46, sobre “o papel da 

imagem na tradição árabe”, nos quais busca compará-la com a importância da 

palavra, exemplificando a partir do conto sentenciado, do provérbio, do teatro, do 

conto dramatizado entre outros...e, ao mesmo tempo, mostrando a enorme 

valorização da  palavra alcorânica e da Arte da Caligrafia. 

Hanania (1998) nos explica que “no contexto árabe, o estudo da imagem 

adquire uma instigante complexidade e torna-se cada vez mais necessário, na 

medida em que a intrusão da imagem, sob as formas modernas: plástica, áudio-

visual, ‘internética’, digamos assim, em estruturas sociais  dominantes é amplamente 

tradicional, leva a desequilíbrios enriquecedores e às vezes, a mudanças radicais. 

                                                             

46 HANANIA, A. R.  O papel da Imagem na Tradição Árabe.   Conferência para concurso para Professor Titular FFLCHUSP, 22-6-98. 
Disponível em: http://hottopos.com/collat2/o_papel_da_imagem.htm acesso em 08/03/2016. 

  

 

http://www.dezenovevinte.net/artistas/pw_vp_influencias_files/klimt.jpg
http://hottopos.com/collat2/o_papel_da_imagem.htm
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[...] Ao falar da imagem, remetemo-nos muito naturalmente ao âmbito da arte, campo 

onde mais sensivelmente se pode observá-la”. 

A observação da imagem e a leitura textual nos condicionam à análise 

comparativa, recurso importante para o entendimento de situações análogas, no 

caso, as correlações entre a obra literária e a obra de arte. Sobre as relações entre 

literatura e outras artes, Carvalhal (1999, p. 49) explica que: 

 

As relações entre a literatura e outras artes encontram no campo dos estudos 
semiológicos, nas relações que os sistemas sígnicos travam entre eles, novas 
possibilidades de compreensão para essas correspondências. Embora os 
comparativistas tradicionais não incluam no campo da atuação da literatura 
comparada a relação entre literatura e outras artes, situando-a no âmbito 
geral da história da cultura, os comparativistas americanos a incorporam às 
suas preocupações. 
 

 

 A partir da comparação, a priori, há uma ampliação do conhecimento, o que 

estimulará as várias possibilidades de interpretação, e, ainda, a percepção de que 

alguns temas apresentam universalidade, permitindo que se identifique nos estudos 

a nítida relação entre as obras, confrontando a linguagem verbal e não verbal. 

 

    
Os conhecimento da hermenêutica aplicados à literatura comparada 
favorecem a definição do que se convencionou chamar de “situação 
hermenêutica”, isto é, das condições de compreensão e de interpretação de 
uma dada obra e dos processos literários quando eles “migram” de um  
sistema literário para outro. (CARVALHAL, 199, p. 49). 
 
 

 Essa perspectiva de análise aproxima os princípios das situações reais, pois o 

entendimento está direcionado, também, à experiência de vida de cada um, em 

situações mediadas entre o abstrato e o concreto. 

 
 

3.4 Linguagem, pensamento e realidade. 

 
 

 A partir dos estudos de Lauand (1997a), temos uma relação direta com o fato 

gramatical/mental que fundamenta o conceito de Lohmann de língua/pensamento, e 

acontece a partir de particularidades do verbo ser. Ao contrário do árabe, no centro 

semântico do sistema grego, “encontra-se o verbo esti (ser), que, segundo 

Aristóteles, está implicitamente contido em qualquer outro verbo” (Ibidem, p. 35). 
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 Na estrutura gramatical ocidental, pressupõe-se que toda a frase é um 

enunciado completo, é a unidade mínima da comunicação, podendo se constituir de 

uma só palavra, de várias palavras, com verbo ou sem verbo. No caso, a frase pode 

conter uma ou mais orações, mas, para isso, dependerá das formas verbais 

integrantes. O período é a frase organizada em oração ou orações, podendo ser: 

simples ou composto, enfim, será o verbo que determinará o predicado.  

 No caso do predicado verbal, o núcleo será um verbo de ação, elemento 

principal da declaração que se faz do sujeito e, ao nos referirmos ao predicado 

nominal, é formado por um verbo de ligação, que pode expressar um estado 

permanente, transitório, mudança de estado, continuidade de estado e aparência de 

estado. 

 Segundo Cunha; Cintra (2007, p. 147) “os verbos de ligação ou copulativos 

servem para estabelecer a união entre duas palavras ou expressões de caráter 

nominal”, evidenciamos o verbo “ser”. 

 Paralelamente, Lohmann47 (1976) aponta que há três tipos de línguas ou de 

expressões linguísticas. Sendo o primeiro tipo de predicação explícita com o verbo 

esti (ser) como da frase; o segundo tipo simples de constatação, com dois verbos de 

existência, “há tal...” e “não há tal...” e o terceiro relacionado à forma “intencional” 

que ocorre no semítico, particularmente no árabe. O autor esclarece que: 

 

Dentro do primeiro tipo há duas variantes (1a e 1b) representadas, 
respectivamente, pelo grego antigo e pelo europeu moderno – notadamente 
pelo inglês atual. Esta última variante é caracterizada por um distanciamento 
entre a palavra e seu objeto (correspondente atitude do subjetivismo 
moderno, em que se distanciam “subjetividade” e “objetividade”). Já a forma 
logos de pensamento grego apresenta uma identificação ou isomorfia na 
articulação do discurso e seu objeto. Esta concepção – a consciência de uma 
isomorfia na formulação de uma relação com a coisa conhecida – foi a base 
da invenção do método matemático pelos gregos – método cujo princípio 
fundamental é justamente uma identidade absoluta entre a fórmula e a coisa 
formulada.(LOHMANN, 1976, p. 32). 
 
 

Lauand (1997a, p. 35) corrobora, afirmando sobre o verbo “ser” para o árabe 

que “onde sequer existe o verbo ser como verbo de ligação – é muito mais frequente 

                                                             

47 Estruturas Linguísticas e Formas de Pensamento (conferência publ. Na Revue Philosophique de 
Louvain, t. 74, fev. 1976, p.30-44. Trad. Por Ana Lúcia Carvalho Fujikura e Helena Meidani, mestres do 
Programa de Pós-Graduação em Cultura Árabe – FFLCH-USP. Revisão técnica: Jean Lauand). 
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e natural a frase nominal do que para o ocidental que, nesses casos, pressupõe 

implícito o verbo ser”.  

Essa particularidade está presente em alguns contextos de enunciação entre 

os ocidentais, que se aproximam da estrutura linguística e da forma de pensamento 

árabe, e atrelam-se ao uso de certos provérbios, como por exemplo: Tal pai, tal filho, 

entre outros, assim, subentende-se a presença do verbo ser/estar em Tal como é o 

pai, tal é o filho. 

Lauand (1997a, p. 36) nos assegura que: 

 

Se o emprego da frase nominal para o ocidental pretende expressar algum 
tipo de ênfase peculiar, já o árabe, ao empregar a frase nominal, está se 
exprimindo de forma espontânea, condizente com sua postura de vida, com 
seu espírito essencialmente poético. 

 

 

Sabemos que determinadas características de uma língua ultrapassam o 

limite unicamente da comunicação e influenciam a maneira de ver e interpretar o 

mundo. Segundo Lauand48, para a compreensão dos provérbios e o alcance do 

papel exercido pelo mathal na cultura, é necessário conhecer algumas 

características da língua árabe e retoma ao filósofo alemão Johannes Lohmann ao 

elucidar que prefere falar, de modo especial, do caso árabe – em sistema de 

língua/pensamento.  

Para isso, destacam-se sete características da língua/forma de pensamento 

árabe: - o uso da frase nominal, a associação imediata, a flexão das raízes, o 

pensamento confundente, a metátese49, o papel da imagem concreta e a ligação 

com o passado. 

A grande importância está vinculada à língua enquanto possibilidade de 

pensamento e concepção de mundo para o falante e a relação entre léxico, 

                                                             

48 Os Amthal e a Cultura Árabe. Disponível em: http://www.hottopos.com.br/collat5/amthal.htm acesso em 09/12/2015 
49 Conforme Camara Jr. (2002, p. 167) – Mudança fonética que consiste na transposição de um fonema dentro de 

um vocábulo. Na evolução da língua portuguesa, são principalmente importante dois tipos de metátese: 1) transposição de um 
/i/ ou um /u/, feito prepositiva de um ditongo crescente, para a sílaba precedente tônica, onde passa a constituir um ditongo 
decrescente com a vogal silábica (v. ditongo); exs.: primária- > primairo (donde – primeiro), capio > caibo, habui > haube 
(donde – houve); 2) Transposição do /r/, como segundo membro de um grupo consonântico, de uma sílaba interna ou final para 
sílaba inicial: exs.: fenestra > fresta, prigritia > preguiça, tenebras > trevas. Metáteses esporádicas aparecem em – teneru- > 
terno (ao lado de tenro, sem metátese), meruli- > meiro. 

Paralelamente, conforme Lauand (1997b, p. 49) sobre metátese temos que: O ocidental fica surpreso com a 
“imprecisão” e extrema amplitude do campo semântico em torno de radicais [...] em geral o árabe é definido pelos três 
consoantes, alma da palavra, e as vogas só fazem a articulação periférica do sentido. Um exemplo, calcado em português, 
ajudar-nos-á a compreender a clave árabe: é como se, para nós, fosse imediatamente evidente não haver hiato semântico 
entre palavras como: carta, certo, curto e corta (pois a atenção estaria principalmente voltada para o “radical”, C-R-T); ou, 
absoluto, obsoleto e basalto... 

http://www.hottopos.com.br/collat5/amthal.htm
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pensamento e linguagem e consequentemente com a realidade, que se materializa a 

partir da comunicação. 

De modo geral, os fatos linguísticos estão interligados à associação do verbo 

“ser” e a relação apresentada entre pensamento e realidade, mais uma vez 

exemplificada a partir do provérbio: O vizinho antes da moradia, ou seja, é mais 

relevante pensar no vizinho que se vai ter do que na casa que se vai morar. 

Temos um exemplo de estrutura ocidental a partir da forma de pensamento 

árabe marcada pela ausência de verbo no poema A pesca de autoria de Affonso 

Romano de Sant’Anna: 

A PESCA 

o anil 
o anzol 
o azul 
 
o silêncio 
o tempo 
o peixe 

 
a agulha 
   vertical 
   mergulha 
 
a água 
a linha 
a espuma 
 
o tempo 
o peixe 
o silêncio 
 
a garganta 
a âncora 
o peixe 
 
a boca 
o arranco 
o rasgão 
 
aberta a água 
aberta a chaga 
aberto o anzol 
 
aquelíneo  
ágil-claro 
estabanado 
 
o peixe 
a areia 
o sol 
 

(Extraído de: KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. Texto e coerência. 12. ed. São Paulo: Cortez, 

2008, p. 27-28). 

 No poema apresentado, temos uma sequência lógica de pensamento, 

estruturada a partir de artigos e substantivos e ausência de verbos, mas que 
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apresenta unidade de sentido que se inicia a partir do título, criando, assim, uma 

paisagem imaginária que se concretiza nos elementos presentes no enunciado que 

ficam subentendidos por detrás da sequência das imagens. 

Por outro lado, a importância da Linguagem Comum na perspectiva 

pieperiana, que, como os grandes filósofos, considera que a linguagem comum é um 

campo privilegiado onde se manifesta (e também se esconde...) a realidade, foco 

primordial para desenvolvimento da pesquisa, uma vez que a análise metodológica 

está imbricada com método e linguagem de acordo com o pensamento de Josef 

Pieper. 

A começar da observação sobre a linguagem comum, podemos refletir sobre 

vários aspectos e conceitos inerentes às situações do quotidiano, pois nas palavras 

mais simples podemos encontrar as mais belas mensagens e significações da 

realidade por meio do pensamento que se concretiza na da etimologia da palavra e 

na sua materialidade linguística. 

A preocupação pela etimologia já era vigorosa no pensamento medieval, 

quando S. Isidoro de Sevilha escreveu, aproximadamente nos anos 600, a primeira 

enciclopédia da história. Conforme Lauand (2016, p. 217) “Lá se diz que, sem a 

etimologia, não se conhece a realidade e, com ela, mais rapidamente atinamos com 

a força expressiva das palavras”. E conclui: 

 “Quando a filosofia volta-se para a linguagem comum, não está praticando 

um procedimento periférico, mas atingindo algo de muito essencial, pertencente ao 

próprio núcleo da reflexão filosófica”.(LAUAND, 2016, p. 217). 

Entretanto, a decodificação de determinada mensagem, inserida em um 

enunciado, torna-se complexa e passível de inúmeras interpretações, pois do 

mesmo modo que revela pode esconder a realidade. 

Para Pieper (apud LAUAND, 1987a, p. 49): 

   
A averiguação do que é verdadeiramente pensado na linguagem viva dos 
homens não pode, em caso algum, ser considerada tarefa fácil [...].  É quase 
impossível esgotar e circunscrever de modo preciso a significação plena, 
principalmente das palavras fundamentais (...). Cada indivíduo, ao utilizar de 
modo espontâneo as palavras, costuma exprimir com elas mais do que 
realmente diz conscientemente. 

 
 

 Para ilustrar a referida afirmação, Lauand (Ibidem) exemplifica com a palavra 

“semelhança” que é “coincidência em alguns traços” – definição tirada do dicionário 



- 

 

97 

 

filosófico de Johannes Hoffmeister e, neste caso, Pieper adverte que somente o uso 

vivo da linguagem pode manifestar que a referida definição é falsa, pois necessita de 

um elemento essencial que é a relação de dependência. Ao trazermos para a 

linguagem viva, percebemos que não se diz que “um pai é semelhante ao filho”, mas 

sim que “o filho é que é semelhante ao pai”. 

 Outro problema, que se refere à interpretação da linguagem, é a possibilidade 

de não captar o “não dito”. Pois aquilo que é evidente não se fala - subentende-se, 

passa-se por compreendido e, nesse caso, o que é óbvio pode não ser dito, o que 

nos direciona para o problema da real dificuldade de interpretação.  

 Pieper (1997c, p. 65) explica, no capítulo Esperança e Destino Humano, sobre 

a linguagem, para isso explana sobre a busca  do sentido próprio em relação à 

totalidade da existência e da atitude humana fundamental a que denominados de 

esperança. Para isso, ele recorre à linguagem viva: 

 

A linguagem viva, essa que nós mesmos falamos e ouvimos todos os dias – 
encerra em si informações muito mais profundas e precisas do que nós 
comumente sabemos, do que sabemos; se bem que, a rigor, sim o sabemos. 
(PIEPER, 1981 apud LAUAND, 1997c, p. 65). 
 
 

 
 Por outro aspecto, Marcondes (2011) nos apresenta dois grandes conjuntos 

de problemas em torno dos quais se desenvolve a discussão teórica e filosófica 

sobre linguagem: 

 

O primeiro diz respeito à relação entre a linguagem e a mente, ou o 
pensamento. A linguagem é sempre uma expressão do pensamento, 
previamente constituído que se manifesta, se explicita linguisticamente? Será, 
por sua vez, a linguagem uma forma de compreender o pensamento, de ter 
acesso a ele? [...] O segundo conjunto de problemas consiste em considerar 
a linguagem enquanto usada na comunicação. (Ibidem p.10-11). 
 

  

 Sobre a relação entre a linguagem e a mente, ou o pensamento, Josef Pieper 

(apud LAUAND, 2004) discute o elemento metodológico como fator principal na 

articulação linguagem, pensamento e realidade no filosofar, a qual está imbricada ao 

ato de filosofar, que para Pieper parte da experiência que o homem tem consigo e 

com o mundo, porém essas experiências nem sempre são duradouras na 

consciência. “Logo se desvanecem, nos escapam... não que se aniquilem: 
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condensam-se, escondem-se, depositam-se... na linguagem, na linguagem comum, 

essa que nós falamos e ouvimos todos os dias”. Lauand (2004, p. 12). 

 Destaca, ainda, que a linguagem comum é de extremo valor, uma vez que 

trata do filosofar em busca do ser em sua totalidade e de seu significado, assim a 

“palavra da linguagem comum humana encerra mais realidade que o termo artificial”, 

e seguidamente evidencia que, a partir do conhecimento de várias línguas, o filósofo 

pode resgatar a sabedoria que se ocultou na linguagem, pois, muitas vezes, a 

ausência de palavras na linguagem também traz informações importantes. 

 Ainda referindo-se à palavra, adverte que, sem a palavra adequada a 

possibilidade de ver a realidade se torna problemática, pois,  se uma realidade se 

torna invisível a palavra que a expressa perde seu valor. 

 Lauand (2004, p. 15) deixa claro que “O pensamento e a vida dependem da 

linguagem muito mais do que à primeira vista supomos. A forma viva da palavra não 

só transmite, mas até produz e preserva, em interação dinâmica, o que pensamos e 

sentimos. Sem a palavra, nossa percepção da realidade é confusa ou nem sequer 

chega a ocorrer”. 

 A partir do século XX, Saussure e Chomsky (apud FIORIN, 2010) apresentam 

uma teoria geral da linguagem. Para Saussure, a linguagem abrange vários 

domínios, sendo ao mesmo tempo fisiológica e psíquica, uma vez que  envolve uma 

grande diversidade de problemas e, por ser extremamente complexa, separa uma 

parte da linguagem que é a língua, objeto de estudo suscetível de classificação. 

 Segundo Fiorin (2010, p. 14) “A língua é uma parte essencial da linguagem: ‘é 

um produto social para permitir a exercício dessa faculdade nos indivíduos”. Assim, 

estabelece que a língua é um sistema de signos, os quais se relacionam dentro de 

um todo, “é a parte social da linguagem” exterior ao indivíduo, não pode ser alterada 

pelo falante, pois está imbricada às regras sociais estabelecidas por determinadas 

comunidades. Por outro lado, a fala é individual e resulta das combinações feitas 

pelos falantes, seguindo os códigos das línguas. 

 Saussure estabelece duas divisões para o estudo da linguagem: uma tem 

como objeto de estudo a língua e outra, o da fala, uma vez que a língua é condição 

essencial para se produzir a fala. 

 Entretanto, embora os estudos da linguagem, hoje, sejam atribuídos à 

Saussure, ora assumindo-o como ponto de partida ora rejeitando-o, relevante a 
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concepção apresentada pelo autor entre língua e fala, pois considera a língua com 

um objeto abstrato, diferentemente de Bakhtin que coloca em primeiro lugar a 

questão dos dados reais, ou seja, a natureza real dos dados da língua. 

    
 

A língua é, como para Saussure, um fato social, cuja existência se funda nas 
necessidades de comunicação. Mas, ao contrário da linguística unificante de 
Saussure e seus herdeiros, que faz da língua um objeto abstrato ideal, que se 
consagra a ela como sistema sincrônico homogêneo e rejeita suas 
manifestações (a fala) individuais, Bakhtin, por sua vez, valoriza justamente a 
fala, a enunciação e afirma sua natureza social, não individual: a fala está 
indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, que, por sua vez, 
estão sempre ligadas às estruturas sociais. (BAKHTIN, 2006, p. 14). 

 
 

Brandão corrobora afirmando que “embora reconhecendo o valor da 

revolução linguística provocada por Saussure, logo se descobriram os limites dessa 

dicotomia pelas consequências advindas da exclusão da fala do campo dos estudos 

linguísticos” (2011, p. 7). 

 Seguidamente, para o linguista Noam Chomsky (apud FIORON, 2010), a 

linguagem é representada por um conjunto finito ou infinito de sentenças, essa 

concepção, para ele, engloba mais do que as línguas naturais: 

 

- toda língua natural possui um número finito de sons (e um número finito de 
sinais gráficos que os representam, se for escrita). 
- mesmo que as sentenças distintas da língua sejam em número infinito, cada 
sentença só pode ser representada como uma sequência finita desses sons 
(ou letras). (FIORIN, 2010, p. 15). 
 
 

 Tanto para Saussure quanto para Chomsky, há a separação entre língua e 

fala, entretanto, para Chomsky, há a relação entre competência e desempenho 

linguístico, a primeira está direcionada ao conhecimento do sistema linguístico, ou 

seja, o conjunto de regras construído na mente do falante, através de sua 

capacidade inata para aquisição da linguagem; a segunda, não depende somente da 

competência, mas também, de fatores que estão condicionados à às convenções 

sociais, crenças, atitudes etc.  

 Dentre tantas teorias, retornemos à perspectiva bakhtiniana, ao conceber a 

linguagem a partir da língua. Assim, a considera, como fato social e que está 

imbricada às necessidades de comunicação, dessa forma, passa a ver a língua 

como algo concreto, atribuindo um lugar privilegiado à enunciação enquanto 

realidade da linguagem. 
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 Considerando a palavra, na perspectiva bakhtiniana, ela nos é apresentada 

como um signo ideológico que está presente na interação social. Por isso, conforme 

Brandão (2011, p. 9) “é lugar privilegiado para a manifestação da ideologia; retrata 

as diferentes formas de significar a realidade, segundo vozes daqueles que a 

empregam”. 

 Conforme Bakhtin (2006, p. 74) na filosofia da linguagem e nas divisões 

metodológicas há duas orientações principais que são: isolar e delimitar a linguagem 

objeto de estudo específico, sendo que a primeira está relacionada ao “subjetivismo 

idealista” e a segunda ao “objetivismo abstrato”. 

 Quanto ao “subjetivismo idealista”, refere-se ao ato da fala, da criação 

individual, assim o psiquismo individual constitui a fonte da língua – uma criação 

contínua; quanto ao “objetivismo abstrato”, apresenta um caráter preliminar, 

construtivo, descritivo e classificatório. Assim, a língua, a partir desse ponto de vista, 

é análoga às manifestações ideológicas, que se manifestam a partir dos atos da fala. 

    
Na realidade, o ato da fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, 
não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito 
do termo; não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do 
falante. A enunciação é de natureza social. (BAKHTIN, 2006, p. 113). 

  

 

De fato, a linguagem humana vem sendo concebida de várias maneiras, no 

decorrer da história. Koch (1998, p. 9) adverte que pode ser sintetizada em três 

partes principais: “como representação (“espelho”) do mundo e do pensamento; 

como instrumento (“ferramenta”) de comunicação e como forma (“lugar”) de ação ou 

interação”. 

Na primeira concepção, temos a premissa que o homem representa para si e 

para o mundo seu conhecimento e seu pensamento a partir da linguagem, 

consequentemente, sua principal função é a transmissão de informações e, 

finalmente, a linguagem, como instrumento primordial de ação e interação social 

entre os membros de uma sociedade, “por meio dela que o homem se constitui 

como sujeito, uma vez que é ela que fundamenta o conceito de ego” (BORBA, 1984, 

p. 2). 

Consequentemente, o homem parece estar sempre preocupado em buscar a 

razão das coisas, dos acontecimentos diários, primordial para suas atitudes e as 

reflexões em sua forma de agir, no sentido de que tudo supostamente necessita de 
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uma finalidade. “No agir humano, a causa final – e finalidade é uma razão – é 

segundo o axioma escolástico ‘a primeira na intenção e a última na execução’”. 

(LAUAND, 2016, p. 60). 

Assim, a razão parece ser a motivação para a efetivação de uma proposta, de 

um projeto, de um ideal e dependente de condição temporal e circunstancial, pois é 

necessário que a inserção de tais práticas estejam presentes a partir da linguagem 

comum, do tempo e da circunstância para efetivação. Quanto à circunstância cabe-

nos aqui a famosa sentença de Ortega em que evidencia que “a circunstância é 

promovida ao nível do eu: ‘Eu sou eu e minha circunstância’”. (LAUAND, 2016, p. 

61). 

A linguagem comum nos possibilita essa valorização do “eu”, da circunstância 

presente em determinado momento, dos enredos que nos apresentam inúmeras 

vertentes de análises e interpretações, por meio das diversificadas narrativas, da 

construção e da transformação das ideias, no processo de construção, 

desconstrução e transformação do saber, sabendo-se que se trata de uma prática 

que permita a liberdade para o crescimento individual e social de todos envolvidos 

no processo que se vigora a partir da linguagem, do pensamento e da realidade, 

assim: 

 

O pensamento e a vida dependem da linguagem muito mais do que à 
primeira vista supomos. A força viva da palavra não só transmite, mas até 
produz e preserva, em interação dinâmica, o que pensamos e sentimos. Sem 
palavra, nossa percepção da realidade é confusa ou nem sequer chega a 
ocorrer. (LAUAND, 2015, p. 15). 

 

  

 Contudo, entre tantas abordagens, parece-nos claro que é através do 

conhecimento comum, da linguagem viva do quotidiano que se transforma a cada 

dia, que há a ancoragem entre linguagem, realidade, pensamento; direcionando a 

partir suas enunciações que evidenciam situações de experiências, as quais podem 

estar atreladas às possibilidades de reflexões, modo de agir e tomadas de decisões, 

pois ler, contar ou recontar uma narrativa é possibilidade de viver ou reviver 

situações inerentes à vida.   
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3.5 A voz média e sua ressignificação nas narrativas a partir da linguagem. 

 

Em continuidade ao exposto, considerando-se, ainda, a relação entre 

pensamento, linguagem e realidade envolvidos com a maneira como o homem 

percebe o mundo e como esses tópicos podem estar vinculados à sua maneira 

interpretativa, exploraremos a “voz média” e sua significação nas narrativas. 

Geralmente, acreditamos que o verbo só admite a voz ativa e a voz passiva, o 

que restringe o leque de leitura e interpretação de contextos que necessitam ou 

apresentam outra possibilidade de análise, para tanto, o recurso a que nos referimos 

trata-se da importância da “voz média”; “um rico recurso – encontrado, por exemplo, 

no grego-, que permite expressar (e perceber e pensar) situações de realidade que 

não se enquadram bem, como puramente ativas nem puramente passivas”. Lauand 

(2010, p. 47). 

Sua importância extrapola a textualidade, os recursos e as estratégias de 

leitura, até então concebidos, pois o pensamento vincula-se a essas perspectivas de 

leitura e entendimento com interação entre dialética e linguagem. 

 

E como o pensamento está em dependência de interação dialética com a 
linguagem, o fato de nossa língua não admitir uma terceira opção – a voz 
média, que não é ativa nem passiva – constitui um grave estreitamento em 
nossas possibilidades de percepção da realidade, precisamente porque a 
língua nos impõe o binômio ativa/passiva. (Ibidem). 
 
 

 Vale ressaltar que esse recurso foi muito comum nas línguas antigas e, com 

isso, o português perdeu, não somente na análise da linguagem, mas também na 

percepção direcionada ao pensamento e à realidade, uma vez que foi suprimida a 

possibilidade de captar muitas situações que se concretizam e não são 

integralmente denominadas nem como ativas nem como passivas. 

 Por outro lado, procura-se suprir a ausência da voz média a partir da voz 

reflexiva, quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente – pratica e recebe 

a ação, como o caso dos verbos ferir, admirar, esquecer entre outros, porém na 

língua espanhola utiliza-se esse recurso frequentemente, como “per exemplo yo me 

muero ou em verbos que expressam necessidades fisiológicas...” (LAUAND, 2010, 

p. 48). 
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 A língua latina utiliza-se de verbos chamados depoentes para elucidar essas 

ações que não são especificamente minhas e que independem, muitas vezes, da 

vontade da ação. 

 Como exemplo, podemos citar o verbo nascor, nascer (nascer-nascido) e 

morrer, são ações que não são exclusivamente dependentes da minha vontade, 

assim temos a questão: “Eu nasço ou sou nascido”? Lauand diz que “os verbos 

depoentes em latim são frequentemente ricos em sugestões filosóficas: os já citados 

nascer e morrer; mas também falar (loquor: é falando com você que eu falo comigo 

mesmo); esquecer, confessar etc.” (LAUAND, 2010, p. 47). 

 Resgatar as narrativas e nos apropriarmos de novos formatos de análise 

proporciona enriquecimento cognitivo, imaginário, cultural e social; possibilita a 

aprendizagem a partir de uma imagem concreta, ativa a capacidade de 

compreensão leitora, que está envolvida com alguns saberes norteadores, como a 

compreensão a partir do entendimento lexical, elementos textuais, a pluralidade de 

significação, conhecimento de mundo, enfim recursos que possam oferecer ao leitor 

condições para que se envolva, decodifique a mensagem e interaja com o texto e, 

assim, se torne primordial ferramenta para aprendizagem de leitura, escrita e 

capacidade de discutir situações presentes no mundo em que vivemos. 

 Contrariamente, o fato de os nossos alunos acreditarem que há somente 

vozes ativa e passiva, leva-os à dificuldade para entender a voz média, porém, se 

esvaem quando apresentamos possibilidades concretas a partir de enredos que 

evidenciam na prática a abordagem teórica. 

Trazendo para a experiência em sala de aula, a análise do conto oriental A 

centopeia e o sapo, além de apresentar a mensagem oculta, que podemos 

denominar de implícita e, ainda, relacionar com célebre sentença de Ortega, na qual 

a circunstância é promovida ao nível do eu: “Eu sou eu e minha circunstância...” é 

apresentado quando a centopeia caminha tranquilamente até que o sapo lhe 

pergunta: “Por favor, em que ordem você movimenta suas patas?”. 

 Vejamos: 

    A centopeia e o sapo 
    Uma história chinesa relata uma pergunta realmente incômoda. 

Uma centopeia vivia na mais perfeita tranquilidade, ocupando-se com 
seus muitos afazeres, até o dia que um sapo, que costumava vê-la ir 
e vir, perguntou-lhe: 

    - Por favor, em que ordem você movimenta suas patas? 
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A centopeia entrou em seu buraco, profundamente perturbada pela 
pergunta feita pelo sapo. 
Pensou numa resposta possível, mas não conseguiu encontrá-la. 
Ficou imobilizada na sua toca. Incapaz a partir de então, de 
movimentar suas patas, acabou morrendo de fome. (CARRIÈRE, 
2004, p. 306). 
 
 

 Conforme Lauand; Pinto (2015, p. 35) “um dos principais valores pedagógicos 

dos contos é a sua potencialidade para fecundas discussões antropológicas” e, no 

caso do referido conto, fica evidente que o questionamento desestabiliza a rotina de 

vida da centopeia que, por não compreender, ou não conseguir uma resposta, acaba 

se isolando e morrendo; isso comprova que, às vezes, não temos domínio sobre 

nossas ações, pois a centopeia estava inserida em um espaço relacionado a sua 

vivência e às circunstâncias estabelecidas. 

 Retornando à importância da voz média, essa relação se torna evidente a 

partir do momento em que se questiona, pois, o andar não é atitude calculada, ou 

seja, puramente “ativa”. 

 Destarte, o pensamento da centopeia está “em dependência de interação 

dialética com a linguagem, o fato de nossa língua não admitir uma terceira opção – a 

voz média não é ativa nem passiva – constitui um grave estreitamento em nossas 

possibilidades de percepção da realidade”. (Ibidem). 

 Por outro lado, Lauand (2010) adverte que o Ocidente tende a ver tudo pelo 

viés da conquista e despreza a “passividade” do Oriente, entretanto, há situações na 

vida em que só conseguimos algo se renunciarmos a vontade de obtê-lo, muitos 

acontecimentos independem da nossa vontade e se impõem como soberano, cabe-

nos, somente, conviver com eles e aceitá-los. 

    

É desse ponto de vista que se compreende a sentença evangélica 
sobre aqueles que querem salvar a vida e, por isso, a perdem (Mt 16, 
25); sabedoria que se estende a tantas outras realidades que só se 
obtêm quando não são expressamente buscadas e surgem somente 
como dom de uma atitude não interesseira [...] (LAUAND, 2010, p. 
51). 
 
 

 Pensando no aspecto educacional, temos a grande evidência da voz média 

inserida na própria prática pedagógica e no aspecto que se viabilizará a partir das 

metodologias, da transformação e da construção do conhecimento, porque o ato de 

ensinar não é totalmente ativo nem passivo... 
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 A priori, a educação, o ato de educar deriva do verbo educere “eduzir”, em 

outras palavras: conduzir para fora, o processo de aprendizagem envolve educador 

e educando e estes devem estar em sintonia, em processo de comunhão, também 

porque, nesse contexto, aprendem juntos, pois não há conhecimento total e fechado, 

aprendemos diariamente, pois somos seres inconclusos em formação constante.  

 Por conseguinte, proporcionar ao educando condições de compreender e 

refletir, criticar e interferir, considerando a relação da linguagem e da realidade, 

representa proporcionar transformação e construção do saber com temáticas 

próximas às situações de vida, e, assim, efetivar-se o entendimento e o desejo em 

“aprender” e “apreender”, lembrando que o verbo “ensinar” não é totalmente ativo ou 

passivo, constitui-se na “voz média”, pois enseñar nos remete a transmitir a outro o 

conhecimento, expor, mostrar. 

  

  

3.6  Narrativas: A virtude da Prudência nas razões do bem agir. 

 

As narrativas, aqui denominadas amthal, oferecem-nos inúmeras e 

expressivas formas de interpretações e contextualizações, sejam essas diretamente 

vinculadas às situações corriqueiras, ou seja, carregadas de magia e imaginação, 

que se compõem a partir da ficção e, de qualquer forma, transportam-nos a outro 

plano a partir do entendimento. 

As narrativas estão presentes por todo o mundo e, por meio de vários 

gêneros, “distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda a matéria fosse 

boa para que o homem confiasse suas narrativas” (BARTHES, 1972, p. 19). Assim, 

são articuladas pelas linguagens, sejam orais ou escritas, pela imagem, pelo gesto, 

enfim, estão presentes nas narrativas, nos mitos, nos contos, nas lendas, nas 

fábulas, nos provérbios, na epopeia, na imagem – são os amthal. 

Barthes (1972, p. 19-20): 

 

A narrativa começa com a própria história da humanidade; não há, 
não há parte alguma, povo algum sem narrativa; todas as classes, 
todos os grupos têm suas narrativas, e frequentemente estas 
narrativas são apreciadas em comum por homem de cultura diferente 
e mesmo que oposto [...].  
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 Assim, temos as narrativas tão presentes quanto a própria vida, e o narrador 

tem o poder de engendrar as mensagens a partir do enredo, dos personagens, do 

espaço, do tempo, do ambiente, da linguagem etc., que passam a ter papel 

importante dentro das nossas articulações mentais e as transportamos – voluntária 

ou involuntariamente – para nosso modo de agir e para nossas tomadas de 

decisões, as quais direcionaremos para a “virtude da prudência”. 

 Conforme Abbagnano (2007, p. 947) a palavra “prudência” deriva do Latim 

Prudentia, in.: Prudence; fr. al. Klugheit; it.: Prudenza e está relacionada com 

“sabedoria” (Ibidem p. 1021) “a disciplina racional das atividades humanas, 

comportamento racional de todos os domínios da virtude de determinar o que é bom 

e o que é mau para o homem”, assim não são as coisas afastadas da humanidade, o 

que é conhecido por sapiência, mas o conhecimento das ações humanas e a melhor 

maneira de conduzi-las. 

 Tomás de Aquino (2014, p. 3) nos adverte que “prudente (prudens) significa 

aquele que vê longe (porro uidens), pois tem visão mais aguda e antevê as 

possibilidades que podem ocorrer em situações contingentes”, e essa percepção 

está intrinsecamente relacionada à visão do conhecimento, “não, porém, ao âmbito 

do conhecimento sensível, que só diz respeito àquilo que se apresenta aos sentidos. 

Pois o que é próprio da prudência – conhecer o futuro a partir do presente ou do 

passado – pertencente propriamente à razão”. (Ibidem). 

Entrementes, (LAUAND, 2014, VIII) apresenta que é necessário atentar para 

o significado da palavra prudentia, pois “é uma daquelas tantas palavras 

fundamentais que sofreram desastrosas transformações semânticas durante o 

passar do tempo”.  Digressão evidente entre “prudente” e “prudência”, pois 

“prudência” já não designa grandes virtudes, mas sim a conhecida cautela ao tomar 

ou não decisões, podendo direcionar-se às situações ambíguas e egoístas, pois uma 

parte da Prudentia é ver a realidade e, com base nela, tomar a decisão certa e a 

outra parte, é transformar a realidade em decisão de ação, em comando: “de nada 

adianta saber o que é bom se não há a decisão de realizar esse bem...” (Ibidem). 

A questão da decisão é bastante crucial, pois envolve a subjetividade e o 

olhar individual diante de cada ação ou situação, sabendo-se que a capacidade de 

ver e entender o real está vinculada às outras concepções de realidade, inclusive 

atrelada ao medo e as consequências de enfrentar o peso das decisões e, assim, 
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Tomás, em seu Tratado da prudência, mostra-nos que não há receitas de bem agir, 

porque a direção da vida é competência da própria pessoa e está relacionada aos 

acontecimentos que se instauram no “aqui e agora”. 

Outro fator a destacar, conforme Tomás, no que se refere à prudentia, 

envolve “mistério e liberdade”; assim, afirmá-la é conceber que cada pessoa é 

protagonista da sua vida e, dessa forma, responsável por suas decisões e por  

buscar meios para atingir seu fim – sua realização e, esses meios, pertencem ao 

particular, à incerteza e à insegurança que fazem parte da vida humana. 

 Paralelamente, Lauand (1997a) elabora o conceito que se articula entre a 

filosofia, a educação moral de Tomás de Aquino e a pedagogia dos amthal, 

elucidando a importância da virtude da prudentia50 para a ética e para educação. 

Adverte que a prudentia – virtude intelectual, definida, classicamente, como a 

“reta razão do agir” – recta ratio agibilium – informa o bem agir, realizando uma 

ponte entre o abstrato e o concreto. Assim, a realidade transforma-se em 

experiência, podendo influenciar diretamente nas escolhas da vida, porque se apoia 

no conhecimento. 

 Para isso, aponta que está entrelaçada com duas partes que são: memória e  

docilitas, que se estabelecem a partir dos amthal. 

 Sobre o campo da memória, Tomás de Aquino51 afirmava que a prudência 

pelo contingente – pela experiência e a virtude – origina-se e desenvolve-se com a 

experiência e com o tempo, porém essa experiência está acumulada e guardada na 

memória. 

 Cabe-nos uma explicação de Horta (apud LAUAND, 1997a, p. 101): 

 

Como foi guardada, transmitida essa experiência da vida? Rituais, livros 
sapienciais, provérbios, fábulas, anedotas etc. A partir da vida de cada um, 
teremos que encontrar de novo, dar um novo posto a essa sabedoria – 
bastante problemática – que é fundamental para as nossas vidas, 
principalmente em nossa época, em que teimamos em reduzir tudo à 
realidade de coisas: o homem é reduzido ora à biologia, ora à economia, ora 
à psicologia, ora à sociologia. A educação contemporânea, assim como os 
meios de comunicação, tem favorecido essa interpretação coisificada e 
fragmentária da pessoa, o que acaba por determinar o nosso comportamento 

                                                             

50
 As palavras que se referem a virtudes e à realidade moral, estão expostas a um desgaste semântico, 

que torna irreconhecível a prudentia, de que se fala S. Tomás, na nossa “prudência”. Seja como for, grafaremos 
também “prudência” no sentido de prudentia. 

51 LAUAND, L. J. Provérbios e Educação Moral – A filosofia de Tomás de Aquino e a Pedagogia Árabe 
do Mathal.  São Paulo: Hottopos, 1997. 
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em relação aos outros, que passamos a tratar como coisas. Só com essa 
volta à experiência da vida – e uma educação que a tenha em conta – é que 
evitaremos a perda do sentido da realidade que é a vida.  
 
 

 Nessa perspectiva contemporânea e fragmentária que se instaura no contexto 

atual, o homem deixa de ter uma identidade estável e se torna fragmentado, 

apresentando a cada instante não uma, mas várias delas; como se procurasse, nas 

situações apresentadas pela sociedade, afinidades correspondentes às inúmeras 

situações projetadas diariamente, parece não acumular suas lembranças e sua 

memória parece fragilizada. Hall (2011, p. 12) afirma que “o próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, 

tornou-se mais provisório, variável e problemático”. 

 O reflexo desse momento direciona-se à educação, que se encontra, também, 

transitória, fragmentada, nebulosa, perdida entre conceitos, conteúdos e definições 

que não se relacionam com a atualidade e estão desvinculadas dos interesses dos 

nossos educandos, os quais se encontram, também, perdidos, desestimulados, ou 

seja, perdeu-se, normalmente, o sentido da realidade que é a vida. O que nos 

garante a necessidade de resgatar, além dos componentes curriculares previstos 

para sua formação, valores, autoestima, lembranças, experiências, memórias e 

assim contextualizá-los com o momento que se apresenta. 

 Ressaltamos que, LAUAND, a partir de seus estudos sobre Tomás de Aquino, 

afirma-nos que a memória não pode ser parte da prudência, pelo fato tão simples 

que a prudência é para o “agível” (operabilitum) do futuro, enquanto a memória é do 

passado, em outras palavras, necessitamos da memória do passado para refletirmos 

e tomarmos decisões que se projetarão no futuro. 

 Quanto à docilitas, Tomás se refere à disposição de abertura e acolhimento 

para aprender, opondo-se à autosuficiência e à indiferença.  A disposição de 

aprender parece ausente na atualidade, e “deixar-se ensinar é particularmente 

necessário nos dias de hoje”, é preciso objetivar além da educação visível que está 

atrelada aos conteúdos e aos currículos uma pedagogia voltada para a educação 

invisível, essa que atinge o homem em sua totalidade. 

 Para tanto, é necessário refletir sobre o conceito de docilidade; recorremos à 

Pieper (1960 apud LAUAND, 1997a, p. 116) ao afirmar que “a docilitas não é 

evidentemente a submissão e o zelo superficial do ‘bom discípulo’”, mas sim o 
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desejo de se envolver com a multiplicidade de situações reais e experimentadas, a 

partir de um saber real e não fictício. Complementa, ainda: 

 

É aquela capacidade de se deixar ensinar, capacidade que brote, não de uma 
vaga modéstia, mas simplesmente do desejo verdadeiro – o que já, de resto, 
necessariamente, contém a autêntica humildade. A falta de abertura e auto-
suficiência intelectual são, no fundo, formas de resistência à verdade das 
coisas reais; ambas assentam a incapacidade de o sujeito conseguir fazer 
calar seu ‘interesse’ – condição imprescindível da apreensão da realidade. 
(Ibidem, p. 116). 

  

 

 Tarefa nada simples para o educador, mas necessária, pois a prática 

pedagógica está direcionada à construção e transformação do conhecimento, 

objetivando a formação de maneira ampla, com diretrizes para sua integração 

humana e social, direcionando ao protagonismo de sua história, que seja também 

para o princípio solidariedade, equidade, alteridade, amor e respeito ao próximo e 

liberdade para suas escolhas, ponto que merece atenção.  

Assim, ao nos referirmos à memória e docilitas não estamos nos 

posicionando, primeiramente, nos aspectos técnicos da educação, mas sim na 

formação humana, o que entendemos que é característica da prudência, não 

somente na exaltação da razão, mas, principalmente, na aplicação ao agir que 

segue percurso ao fim da razão que é a prática. Assim, Lauand (1997a) nos diz que 

o prudente precisa conhecer os princípios universais da razão e os particulares nos 

quais se dá a ação. 

 Relacionando a virtude da prudência com os amthal, destacamos que ambos 

fazem ponte entre o singular e o universal. Podemos ilustrar essa abordagem a partir 

dos provérbios que foram apreendidos da realidade vivida, que, no caso árabe, 

tende a se concretizar - “figurar” e, seguidamente, voltar para a realidade concreta. 

Neste tópico, abordamos a importância da vis cogitativa52 – sentido associado à 

razão, que transita entre dois polos: o particular e o universal e, seguidamente,  a 

passagem de conhecimento sensível para o intelectual vigora com a impressão que 

se tem do sensível, realizado a partir de uma pré-abstração, denominada  collatio. 

                                                             

52 É a cogitativa – sentido interno que participa da razão -, que Tomás atribui a importante função de 
intermediar a passagem do conhecimento sensível para o intelectual. E o faz agindo precisamente sobre a série 
de impressões sensíveis, realizando a pré-abstração: a collatio – ordenação, agrupamento e comparação dessas 
sensações, como que se preparando para abstração. 
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 Segundo Ramirez (apud LAUAND, 1997a, p. 89) “pela collatio, a cogitativa 

volta-se para a massa informe das sensações, ordena-se e apresenta-as ao intelecto 

com o fim de descobrir a lei do princípio comum que as rege e que está nele latente”;  

Tomás afirma que a experiência é resultado da comparação de muitos singulares 

retidos na memória. 

 Os provérbios e as histórias evidenciam as explanações anteriores, pois a 

cogitativa também se aplica às realidades concretas e o collatio, enquanto o 

agrupamento, convida à abstração. 

Vejamos, a partir dos provérbios: Desejo de doente, vista de barbeiro, serviço 

de mulher – provérbio português que utiliza a abstração, por outro lado temos: 

Azeite derriba, mel do fundo, vinho do meyo – construção concreta. 

Recorremos às palavras de Lauand, a nos revelar que na Bíblia encontramos 

também collationes que traduzem, numérico-concretamente, conceitos abstratos 

como insuportabilidade e insaciabilidade: O servo que chega a ser rei, o louco farto 

de pão, a moça antipática que encontra marido e a serva que herda da patroa – ou 

então: Três coisas insaciáveis e uma quarta jamais diz: “Basta!”. O Xeol, o ventre 

estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que não diz: “Basta!”. (LAUAND 

1997a, p. 91). 

Considerando-se as narrativas bíblicas e suas belas histórias, carregadas de 

ensinamentos, de sabedoria, de virtude e de prudência, e a possibilidade de serem 

transportadas para o espaço pedagógico e analisadas através do tempo, pois seus 

ensinamentos são sábios e atemporais, trazem-nos relatos do passado que se 

cristalizam no presente e que, provavelmente, refletirão no futuro, o que é próprio da 

prudência “conhecer o futuro a partir do presente ou do passado – pertence 

propriamente à razão, porque requer uma certa comparação de dados. Donde se 

conclui que a prudência reside na razão” (LAUAND, 2014, p. 3). 

Como exemplo, podemos citar a História de Suzana – Livro de Daniel 12.13 -  

III – Apêndices (13-14). A princípio, é importante elucidar que o Livro de Daniel  

pertence ao antigo testamento da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Daniel. A 

simbologia do nome, segundo Chevalier (2009) é “No fosso dos leões, lambido pelo 

leão que deveria devorá-lo, Daniel simboliza, em muitas das obras de arte cristãs, a 

figura do Cristo, que tornou a morte inofensiva, e a tentação do pecado”.  
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Paralelamente, no dicionário Bíblico, encontramos várias acepções para o 

verbete Daniel53: 

 

Ao mesmo tempo, no dicionário Bíblico, encontramos várias acepções para 
Daniel: “Deus é meu Juiz. Quando chegou à Babilônia foi colocado na corte 
de Nabucodonosor – ali tornou-se conhecedor da ciências dos caldeus, 
alcançando uma sabedoria superior à deles. [...] No reino de Dario foi aquele 
servo de Deus lançado numa cova aos leões, pela sua fidelidade para com a 
religião de Moisés, mas viu-se miraculosamente salvo. Ele profetizou durante 
o cativeiro, sendo a sua última profecia revelada dois anos mais tarde. [...] 
Ezequiel menciona Daniel também Noé e Jó como homens justos e dotados 
de especial sabedoria. 

 

Analisando a narrativa, temos um enredo que ocorreu na Babilônia, 

envolvendo uma bela e pidedosa mulher chamada Susana e seu marido Joaquim, 

um homem muito rico. Na sua casa, havia um jardim onde Susana ia passear, 

nesses passeios, era sempre observada por dois anciãos que haviam sido 

nomeados juízes. 

Em um dia de calor, Susana, acompanhada por duas criadas, preparou-se 

para tomar banho no jardim, como havia esquecido o óleo e os unguentos solicitou 

que elas os providenciassem. 

Os homens desejosos, aproximaram-se de Susana e lhe disseram que se 

entregasse a eles e, caso não aceitasse, eles a denunciariam. Susana percebeu que 

não havia saída, estaria condenada de qualquer forma. 

Susana gritou e todos  ficaram sabendo do ocorrido, conforme o discurso de 

um dos anciãos. No dia seguinte, quando todos já sabiam,  os homens relataram ao 

povo um outro fato, e, sendo os dois juízes do povo, Susana foi condenada à morte. 

Ela, então, disse: “ Deus eterno, que sondas os segredos, que conheces os 

acontecimentos antes que se deem, Tu sabes que proferiram um falso contra mim. 

Vou morrer sem ter feito nada daquilo que maldosamente inventaram de mim”. 

Deus ouviu sua oração e, um jovem chamado Daniel, gritou que ela era 

inocente, interveio e solicitou que se recomeçasse o julgamento por tratar-se de 

falso testemunho. 

                                                             

53 Disponível em: HTTP://biblia.com.br/dicionario-biblico/categoria/d/page/2/acesso em 10/12/2014  - 
15h52. 

http://biblia.com.br/dicionario-biblico/categoria/d/page/2/acesso%20em%2010/12/2014
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Sabiamente, Daniel separou os homens e os interrogou individualmente, 

perguntou a um sob qual árvore os viu? Após, perguntou ao outro. As respostas 

foram diferentes, um disse que foi sob um lentisco e outro sob um carvalho. 

Assim, Daniel concluiu que agiram de falso testemunho e salvou a vida de 

Susana que jamais havia demonstrado desonestidade na sua conduta. 

Pensando na estrutura da narrativa, facilmente definiríamos personagens, 

tempo, espaço, foco da narrativa..., porém o que nos interessa são as atitudes e os 

comportamentos apresentados, considerando a virtude da prudência. 

Ao analisarmos, podemos relacionar o próprio significado do nome Daniel 

com as características demonstradas no enredo, pois “tornou a morte inofensiva” no 

que se relaciona ao falso julgamento de Susana e torna-se o juíz de Deus ao ter 

sabedoria, conhecimento, razão e prudência para intervir na situação que se 

apresentava. 

Sobre a indagação aos dois anciãos, agiu com sensibilidade e propôs os 

questionamentos individualmente e, consequentemente, comparou as respostas. O 

conhecimento a partir do sensível tem sua essência na Pedagogia do mathal, pois a 

sensibilidade de Daniel o iluminou e conseguiu saber a verdade a partir da 

comparação. Conforme leitura de Lauand (1997a, p. 73) “Ora – prossegue Tomás -, 

tudo o que nesta vida conhecemos, é conhecido por comparação (per 

comparationem) com as coisas sensíveis e naturais”. Essa sabedoria milenar 

evidencia-se fortemente na atualidade, pois situações de julgamentos são 

constantes e os veredictos nem sempre reais. “Só com essa volta à experiência de 

vida – e uma educação a que tenha em conta – é que evitaremos a perda do sentido 

vida” (LAUAND, 1997a, p. 101). 

Por outro lado, Susana utiliza-se do discurso em primeira pessoa ao rogar 

clemência a Deus, esse discurso aproxima o locutor do interlocutor, com toda a sua 

sinceridade, como se fosse, metaforicamente, um anjo, “ao contrário dos anjos – diz 

Tomás (I, 107, 1, c e ad1) que “falam” diretamente entre si, o pensamento do homem 

está oculto [...] é necessário para manifestação do pensamento, a mediação do 

signo sensível.” (Ibidem, p. 74). 

Ao mesmo tempo, Daniel apresenta a virtude da prudência, pois analisa os 

acontecimentos, tem sabedoria para o discernimento, e a “vitude intelectual origina-

se e desenvolve-se com a experiência e com o tempo” (Ibidem, p. 101). 
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Quanto ao conhecimento, demonstrado por Daniel, está relacionado com a  

sabedoria, são os meios que utiliza como ferramenta para chegar ao fim e implica 

ações, ou seja,  fatos;  

 

conhecimento do particular, que se volta para aquelas realidades envolvidas 
na ação, também é necessário distinguir: o que diz respeito ao fim e o que diz 
respeito aos meios para atingir um fim [...] há pessoas que têm por disposição 
natural certas virtudes [...]. E, sendo a prudência realtiva aos meios e não aos 
fins, segue-se que a prudência não é natural entre nós. (LAUAND, 2014, p. 
18.) 
 

 

É importante destacar, nessa narrativa, que em momento algum Daniel apela 

para a iluminação superior (“do Espírito Santo” ou de Deus – Dn 13, 44) nem diz 

“Deus me revelou que ela é inocente”, mas apresenta argumentos humanos 

irrefutávies e evidentes para todos. Observação oportuna, em nosso tempo de tantos 

abusos religiosos... Para exemplificar apresentamos um caso ocorrido recentemente 

e discutido por Lauand54 (2015c, p. 37): 

 

  Mazelas Jurídicas 
Por conhecidas razões históricas, o Brasil acumula recordes de complicações 
judiciárias. Antes de apontarmos exemplos da morosidade, cabe aqui o 
curioso registro de uso de material psicografado em tribunar do júri. O caso 
mais recente foi noticiado por O Estado de S. Paulo (21-03-2014). 
Carta psicografada é usada por defesa e júri absolve acusado por 
assassinato em Uberada. 
Uma carta psicografa foi usada durante um processo de homicídio e cujo 
julgamento foi realizado em Uberaba (MG) nessa quinta-feira. Para provar 
sua inocência, a defesa do réu Juarez Guide da Veiga usou trechos do que 
teria dito a vítima – João Eurípedes Rosa, o “Joãozinho Bicheiro”, como era 
conhecido, por meio de um médium. Na correspondência pós-morte, a vítima 
diz ter dado motivo para o crime ao agir com ódio e ignorância ao ver a ex-
companheira em companhia de Juarez. 
(http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,acusado-de-matar-bicheiro-usa-
carta-psicografada-da-vítima-e-e-absolvido, 11435604). 

 

 

 Quanto ao exposto e retornando ao caso de Suzana, percebemos a virtude 

da prudência nas atitudes de Daniel, que utilizou os meios (acontecimentos) para 

chegar ao fim. “Para Tomás, a prudência leva-nos a tomar corajosa e prontamente o 

partido do que é justo” Lauand (1997a, p. 31), justamente a atitude demonstrada por 

                                                             

54 Lauand, Jean. Jabuticália: Singularidades do Brasil.International Studies on Law and Education 20 
mai-set 2015 CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ. do Porto Jabuticália: singularidades do Brasil. Disponível em: 
http://hottopos.com/isle20/31-38Jean.pdf - acesso em janeiro/2016. 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,acusado-de-matar-bicheiro-usa-carta-psicografada-da-vítima-e-e-absolvido
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,acusado-de-matar-bicheiro-usa-carta-psicografada-da-vítima-e-e-absolvido
http://hottopos.com/isle20/31-38Jean.pdf
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Daniel, revelando-nos a grandiosa virtude, decidindo a partir do conhecimento da 

realidade. 

Ainda temos que, sendo a prudência, a reta razão aplicada ao agir, seu ato 

está fundamentado na razão. Para tanto Tomás expõe que a prudência comporta 

três atos, que são rescpectivamente:  

 

“o primeiro é aconselhar, que diz respeito à descoberta, pois aconselhar é 
inquirir; o segundo ato é julgar, avaliar o que descobriu, e este é um ato da 
razão especulativa. Mas a razão prática, que se volta para o agir, vai mais 
além no terceiro ato, que é comandar: aplicar ao agir o que foi aconselhado e 
julgado. E como este é o ato mais próximo ao fim da razão prática é também 
o principal  ato dela e, portanto, da prudência” (2014, p. 9-10). 
 
 

 A partir do conto de Suzana, evidenciamos os atos de Daniel  fundamentados 

pela razão, uma vez que, para sua tomada de decisão comportou os três atos 

apresentados, que resultou na decisão pautada na simplicitas – a simplicidade 

voltada para a realidade como ponto primordial para a decisão. Entretando, utilizou-

se da sabedoria e de elementos concretos  ao conhecer a realidade, pois sua ação 

estava bem ordenada por proceder da verdade. 

Considerando a breve análise, pode-se perceber que as inúmeras situações 

relacionam-se com a nossa vida, que os acontecimentos são atemporais e 

transcendem a lineariade de determinada época, pois a situações repetem-se e 

reproduzem-se, fazendo parte vida de todos nós.  

Contudo, desvendar a parte oculta possibilita inúmeras abordagens, sentimo-

nos no lugar do personagem, vivenciamos os fatos, aproximamo-nos dos impasses e 

das incertezas da vida. “A admiração é um abalo. E é pelo abalo que surge a 

questão filosófica que, longe de afastar-se da realidade quotidiana, volta-se para ela 

sob um ângulo não-quotidiano, posto à luz no abalo admirativo” (LAUAND55, 2012, p. 

26).  

São inúmeras as narrativas que circulam pelo mundo, e a diversidade de 

análise vai depender muito do que se pretende atingir, qual o nível de conhecimento 

do leitor e qual a mensagem interpretada, seja ela implícita ou não. De qualquer 

                                                             

55 LAUAND, J. Abalos Filosóficos e afins. Por uma Pedagogia da Admiração.International Studies on 
Law and Education 10 jan-abr 2012 CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ. do Porto Abalo filosófico e afins. Por uma 
Pedagogia da Admiração. Disponível em: http://hottopos.com/isle10/23-34Jean.pdf - acesso em 25 de 
dezembro de 2015. 

http://hottopos.com/isle10/23-34Jean.pdf
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forma, são riquezas relatadas através de palavras que poderiam levar-nos ao 

encantamento, ao despertar para o mundo mágico da leitura, conduzindo-nos a um 

novo olhar sobre a realidade que nos cerca. 

Seria, talvez, possível direcionar a prática educacional para a Pedagogia da 

Admiração? Perceber que é no comum que surge o mirandum? Seria esse o 

princípio para desenvolver as habilidades do pensamento? Seria possível 

desenvolver as habilidades de leitura e escrita a partir da Pedagogia da Admiração?   

E, assim, voltarmos ao conceito de Tomás de Aquino que  o ato de filosofar 

se assemelha ao ato poético; tanto o filósofo quanto o poeta se ocupam do 

maravilhoso, daquilo que suscita a admiração. (PIEPER, 1980, p. 67) “resgatar a 

essência da palavra escola, com o sentido de skholé, local de contemplação, onde 

desperta o olhar para a admiração”. 

Contudo, enfatiza-se que não basta somente a codificação e decodificação 

das palavras, é preciso que a interpretação seja percebida através do conhecimento, 

da razão e da emoção. Segundo Tomás (apud LAUAND, 2014, p. 22): 

 

Em primeiro lugar o conhecimento em si mesmo, que, se  refere ao passado 
é memória; se  refere ao presente – quer se trate de realidade contingentes 
ou necessárias -, chama-se intelecto ou inteligência. Em segundo lugar, a 
obtenção do conhecimento: se  faz por ensino, dá lugar à docilidade; se por 
descoberta, eustokhía, que é conjeturar bem. [...] Em terceiro lugar; deve-se 
considerar o uso do conhecimento, pois a partir de coisas conhecidas 
passamos a conhecer ou a julgar outras, o que é próprio da razão. 

 

Como exposto, é preciso promover situações de aprendizagem que estimulem 

a competência leitora e a escritora a partir da reflexão, do pensamento crítico e da 

admiração, sabendo-se que as grandes reflexões surgem através de episódios 

rotineiros, os quais fazem parte da realidade e estão inseridos em uma percepção de 

situações concretas, com múltiplas possibilidades de significado para o leitor, por 

tratar-se do quotidiano, seja com espanto ou com admiração, como também com a 

capacidade de um novo olhar a partir dos enredos apresentados. Conforme Lauand 

56 “O que eles fazem é dar-nos um novo  - olhar – o de espanto e admiração (ou 

angústia) – sobre a mesma velha realidade, aparentemente tão inofensiva, que já aí 

estava...” 

                                                             

56 LAUAND, Jean. Abalo filosófico e afins. Por uma Pedagogia da Admiração. International Studies on 
Law and Education 10 jan-abr 2012. CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ. do Porto. p. 31. 
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Sabemos que para todo texto há um leitor e uma possível interpretação, 

entretanto, conforme Lauand; Pinto (2015)57 não podemos evitar os contos como 

parte importante (para o bem ou, eventualmente, para o mal) da formação de cada 

um: naturalmente, seu valor depende do valor dos contos que assumimos como 

parte do nosso cabedal de histórias; da flexibilidade ( e inteligência) como que os 

tomamos como referenciais para nossas decisões (para além da rigidez de uma 

“moral da história” fixa etc.). 

Assim temos que: 

 

E é que em nossas decisões de ações concretas não podemos ficar no 
abstrato dos princípios morais genéricos: sim, devo honrar e amar pai e mãe, 
mas como se traduz isto aqui e agora, como devo proceder, nesta 
circunstância concreta, em relação a eles? É aí que entram os contos, 
aproximando os princípios gerais à realidade concreta, a esta situação que 
estou vivendo agora, como mediadores entre o abstrato e o concreto. E aí 
deve ser incluída a experiência vivida de cada um: os contos “pessoais”, as 
anédoctas (como se diz em espanhol); episódios marcantes do passado que 
lançam luz sobre o futuro. Nossa experiência é sempre mais vívida e presente 
quando se torna história. (LAUAND; PINTO, 2015, p. 94). 
 

  

 Sobre a questão dos contos e das decisões, Lauand; Pinto (2015) advertem 

que é necessário uma breve consideração teórica: tomar uma decisão é tarefa 

daquilo que se chama classicamente “razão prática”; não a razão que demonstra 

teoremas e articula enunciados abstratos, mas a razão que se volta para o “aqui e 

agora” e exige de mim, uma dentre as diversas possibilidades concretas do agir 

neste caso: daí que a clássica virtude da boa decisão, a prudentia, seja 

caracterizada como recta ratios (orthos logos) agibilium, a reta razão para a ação. 

Importante destacar que, obviamente, os contos podem, também, prestar-SE a 

manipulação ideológica, a distorções, a uma “perversa – torta – ratio”. 

Como explicitado, os amthal são ferramentas essenciais para conduzir o 

aprendizado a partir da sensibilidade e do encantamento; são imensuráveis as 

narrativas que circulam pelo mundo, com as mais variadas temáticas e 

atemporalidade, pois sua origem marca-se desde o início da humanidade, sejam 

orais ou escritas e estão presente nos mitos, nas lendas, nas fábulas, nos contos, 

nas novelas, nos romances, no cinema, nos quadrinhos, nas anedotas, nas 

                                                             

57 LAUAND, L. J.; PINTO, J. A. P. Contos, interpretação e educação. Disponível em: 
http://hottopos.com/rih34/93-104JeanJoice.pdf 
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parábolas, entre outros. Segundo Barthes (1972, p. 19) “[...] a narrativa está 

presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a 

narrativa começa com a própria história da humanidade”.  

Desvendar os mistérios do texto direciona ao entendimento implícito – à 

revelação do que está oculto, o que poderíamos relacionar com a “Educação 

Invisível”, expressão apresentada por Garcia Holz (s/d apud LAUAND, 1997).  Essa 

simbiose entre o abstrato e o concreto efetiva-se na realidade, através da linguagem 

conotativa e da sensibilidade, as quais são inerentes aos textos literários por seu 

caráter subjetivo. Com base no ensino, estabelece-se o retorno ao concreto e a 

presença da função do educador, o que pode acontecer a partir de exemplos e, 

assim, conduzir e despertar para o desejo de obter o conhecimento ou o 

reconhecimento. Aristóteles (2007, p. 30) afirma que “o reconhecimento, como a 

palavra mesmo indica, é a mudança do desconhecimento ao conhecimento” de 

forma que a leitura seja o princípio de um caminho onde possa se estabelecer a 

formação de ideias de maneira agradável e lúdica. 

Outrossim, como exposto, é necessário que o educando esteja predisposto a 

embarcar nessa viagem, estimulado a fazer parte do processo e perceba-se como 

ser essencial no percurso apresentado, e que o educador tenha a certeza de que 

ensinar é um ato de alteridade, de admiração, de generosidade e de libertação.. Já 

na Idade Média, Tomás de Aquino afirmava que “um homem nada pode ensinar a 

outro homem, senão movendo, pelo seu ensino” (AQUINO apud LAUAND, 1997a, p. 

74).  

Entretanto, o ato de ensinar extrapola o limite que se impõe entre locutor e 

interlocutor, pois é exatamente o que Tomás de Aquino já abordava em outrora, é o 

privilégio de compartilhar com o educando e admirar a descoberta daquele que vê 

determinada realidade pela primeira vez. 
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4 DESAFIOS E CONQUISTAS: REFLEXÕES SOBRE TECNOLOGIA E 

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA. (ESTUDOS DE ALGUNS CASOS). 

 

4.1 Mediação tecnológica58 e prática docente 

 

Ao início do século XXI, as transformações econômicas, políticas, sociais e 

educacionais exigem repensar as práticas de ensino, as quais, muitas vezes, 

apresentam-se, fortemente, entrelaçadas às práticas tradicionais. São muitas as 

transformações que ocorrem no mundo com o “advento da sociedade do 

conhecimento e da globalização59”. 

Conforme Kenski (2014, p. 22) “o surgimento de um novo tipo de sociedade 

tecnológica é determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de 

comunicação” o que nos condiciona a refletir sobre a importância da utilização das 

ferramentas tecnológicas em prol dos processos educacionais. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que os educandos demonstram-se alheios às 

propostas apresentadas e, nessa perspectiva, parece haver certo distanciamento, 

não somente relacionado às práticas, mas também, às relações interpessoais que se 

instauram no espaço educacional, envolvendo, também, o educador. 

Nessa proposta, utilizando-se das ferramentas tecnológicas, juntamente com 

as narrativas, o educador e o educando participaram juntos durante todo o 

desenvolvimento do trabalho, envolvendo-se com cada uma das etapas de 

elaboração, conforme Lauand (1988, p. 49) “Para ensinar requer-se, portanto, algo 

mais: aquela inesgotável capacidade de voltar-se para o interlocutor – é o aspecto 

                                                             

58 Destaquemos a definição de Moran; Massetto; Behrens (2006, p. 133) “Por mediação pedagógica 
entendemos a atitude, o comportamento do professor que se coloca como facilitador, incentivador ou 
modificador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte ‘rolante’, que ativamente colabora para que o 
aprendiz chegue aos seus objetivos. [...] São características da mediação pedagógica: dialogar 
permanentemente de acordo com o que acontece no momento; trocar experiências; debater dúvidas, 
questões ou problemas; apresentar perguntas orientadoras; orientar nas carências e dificuldades técnicas ou 
de conhecimento quando o aprendiz não consegue encaminhá-las sozinho, garantir a dinâmica do processo de 
aprendizagem; propor situações problemas e desafios... [...].Conforme Perez e Castillo (apud MORAN;  
MASSETTO; BEHRENS, 2006, P. 145) “A mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do 
estudante: com materiais, com o próprio contexto, com outros textos, com seus companheiros de 
aprendizagem, incluído o professor, consigo mesmo e com seu futuro. 

59 Definição conforme Beherens (2006, p. 67). 
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ativo de que falava Tomás de Aquino -, de compartilhar a visão admirada do aluno 

[...]” 

A cada nova etapa da sequência didática, mais os educandos envolviam-se 

com o projeto, pois os enredos das narrativas se materializavam a partir da 

realidade, da possibilidade de criação e da autonomia para finalização do trabalho 

de maneira ativa. Lauand (1988) nos explica que na concepção de Tomás de 

Aquino, “condensa-se o que há de melhor das duas formas fundamentais da 

existência humana: a contemplativa e a ativa” (p. 49). 

Dessa forma, passaram a compreender os amthal, e “’compreender’ em 

sentido rigoroso, supõe algo mais que o entendimento de uma fria mensagem: 

envolve, de algum modo, a captação de um alguém,  um alguém vivo e concreto que 

expressou aquela mensagem”. Lauand (1988, p. 52) 

A partir da compreensão, os alunos extrapolaram a mensagem explícita das 

narrativas, aquelas que estão evidentes na superfície textual e abriram-se para 

novas leituras, em seu sentido mais profundo; e quando revelados por meio da 

ficção, evidencia as mais prováveis realidades da vida humana. 

Assim, entendemos que, com a simbiose entre os amthal e a tecnologia, 

nossos educandos apropriaram-se do conhecimento e buscaram caminhos 

alternativos para o saber, e o verbo ‘saber’ aponta para conhecimento como para 

saborear. Cabe-nos Lauand:  

 

a nossa antiga filosofia ocidental, ao falar de sabedoria, diz que 
ela pode assumir duas formas: por um lado, sábio é aquele que 
sabe porque estudou; mas sábio também é aquele que conhece, 
que sabe, porque saboreou. É curioso notar que o verbo latino 
sapio (como o grego phronéo) designa simultaneamente esses 
dois saberes”. (1988, p. 57). 

 

   

Portanto, é viável analisar as metodologias educacionais, as práticas que 

norteiam a formação dos educandos, lhes possibilitar, também, a admiração, o 

encantamento e a alegria em realizar uma atividade, ao sentirem-se capazes de 

fazer o que lhe é proposto com mais prazer, com mais “sabor”. 

Diante do exposto e as finalidades sociais presentes na modernidade é 

necessário repensar bases práticas que possam, também, direcionar nossos 

educandos para um mundo mais justo, solidário e livre; para Behrens (2006, p. 67): 
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As perspectivas do século XXI indicam a educação como pilar para alicerçar 
os ideais de justiça, paz, solidariedade e liberdade. [...] A humanidade tem 
sido desafiada a testemunhar suas transições importantes que afetam 
profundamente a sociedade: o advento da sociedade do conhecimento e a 
globalização. 
 
 

Assim, cabe ao docente definir a metodologia e as ferramentas a serem 

utilizadas, conforme o projeto que será executado, visto que as situações são 

diversificadas, pois é necessário que “[...] cada docente encontre sua maneira de 

sentir-se bem, comunicar-se bem, ensinar os alunos a aprender melhor” (MORAN, 

2006, p. 32). 

Entendemos que o professor deve direcionar sua prática às situações 

significativas e reais, pois Lauand (1987, p. 125) afirma que: 

    

Certamente o professor deve cultivar a técnica didática; mas sempre o 
que é essencial, o que indica a qualidade do mestre “não é algo que 
vem de fora, mas sim algo que está impresso no mais íntimo do seu 
ser” e uma metodologia só é verdadeiramente válida quando se liga 
vitalmente à atitude de voltar-se para a realidade. 
 

 

  
Assim, sendo a escola o local de aprendizagem, integração, colaboração e 

formação que abrange não somente os educandos, mas todos que estão inseridos 

no processo, entende-se que esse espaço possa auxiliá-los tanto no aspecto 

cognitivo quanto na melhoria da sua qualidade de vida. 

Considerando-se a representação da escola,  Kenshi (2014, p. 19) afirma que 

“a escola representa na sociedade moderna o espaço de formação não apenas das 

gerações jovens, mas de todas as pessoas [...] procuram na educação escolar a 

garantia da formação que lhes possibilite o domínio de conhecimentos e melhor 

qualidade de vida”. 

Assim, o papel da escola ocupa responsabilidade mais ampla, que ultrapassa 

os limites de normas, regras, memorizações que acreditam ser necessárias para que 

se consiga atingir as suas necessidades sociais, dessa forma, Kenski (2014, p. 66) 

explica que: 

 

A escola deve, antes, pautar-se pela intensificação das 
oportunidades de aprendizagem e autonomia dos alunos em 
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relação à busca de conhecimentos, da definição de seus 
caminhos, da liberdade para que possam criar oportunidades 
de serem sujeitos da própria existência. 

 

Paralelamente, o fato de os educandos terem acesso à inúmeras formas de 

conhecimentos virtuais, que proporcionam situações diferentes das práticas 

apresentadas em sala de aula - pois a informação é imediata e on-line, justifica a 

necessidade de nos apropriarmos de novos caminhos e recursos que auxiliem uma 

interação mais crítica e construirmos percursos alternativos com propostas 

desafiadoras, que envolvam, também, cooperação, respeito e interação. 

Simultaneamente, o acesso à prática aliada à tecnologia exige atitude 

renovadora, dinâmica e criativa que poderá interferir diretamente no crescimento e 

amadurecimento intelectual e, também, estimular a prática cognitiva, favorecendo 

seu aprendizado. Conforme Maciel; Lima60 (2010, p. 149) “O estudante tem acesso a 

outras realidades, a instrumentos educativos on-line, a uma infinidade de recursos 

que podem e devem auxiliar seu aprendizado”. 

Conectar o ensino com a vida dos alunos é primordial, pois o aprendizado 

instaurado em contexto significativo promove debates sobre as experiências 

individuais, emocionais e intelectuais é, a partir daí,  a possibilidade de refletirmos, 

mudarmos nossas ideias, nossos conceitos de valores e promovermos a integração 

individual, grupal e social. Nesse sentido, o professor passa a assumir uma postura 

horizontal como orientador e mediador. 

Sobre o papel do docente como orientador/mediador da aprendizagem, 

(MORAN, 2006), revela-nos que deve ocorrer integração de forma equilibrada à 

orientação intelectual, à emocional e à gerencial. Para tanto, discute o papel do 

orientador/mediador, da seguinte maneira: 

Primeiramente, aborda o “Orientador/mediador intelectual”, esse tem por 

objetivo informar e ajudar a escolher as informações mais relevantes e fazer com 

que as mesmas se tornem significativas para os alunos, facilitando a compreensão 

de seus contextos pessoais. 

Seguidamente, apresenta o “Orientador/mediador emocional”, esse deve ser 

motivador, incentivando e organizando os limites, com equilíbrio e autenticidade. 

                                                             

60 Artigo Letramento digital e suas contribuições à formação acadêmica e profissional, publicado no 
livro Linguagem, tecnologia e educação. (Org.) Ana Elisa Ribeiro, Ana Maria N. Villela, Jerônimo Coura 
Sobrinho, Rogério B. Silva. Rio de Janeiro: Petrópolis, 2010. 
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Quanto ao “Orientador/mediador gerencial e comunicacional”, ele deve 

organizar as atividades, os grupos, as interações, inclusive organizar o processo 

avaliativo. O professor atua como um orientador tecnológico ajudando a desenvolver 

as atividades relacionadas à troca de linguagens, de conteúdos e de tecnologias. 

Finalmente, apresenta-nos o “Orientador ético”, a quem cabe ensinar a 

assumir e vivenciar valores individuais e sociais. 

O autor conclui afirmando que: 

 

Cada um dos professores colabora com um pequeno espaço, uma pedra, 
uma pedra na construção dinâmica do “mosaico” sensorial-intelectual-
emocional-ético de cada aluno. Este vai organizando continuamente seu 
quadro referencial de valores, ideias, atitudes, tendo por base alguns eixos 
fundamentais comuns como a liberdade, a cooperação, a integração pessoal. 
Um bom educador faz a diferença. (MORAN, 2006, p. 31). 

 

  

Interessante ressaltar que o enfoque tecnológico nas práticas educacionais 

não é proposta nova, pois vem sendo discutido há tempos, como exemplo temos nos  

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2000): 

 

As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano, 
independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência 
que precisam ser analisadas no espaço escolar. [...] Descobertas humanas 
foram pensadas para o homem e assim devem ser entendidas. Os sistemas 
tecnológicos, na sociedade contemporânea, fazem parte do mundo produtivo 
e da prática social dos cidadãos, exercendo poder de onipresença, uma vez 
que criam formas de organização e transformação de processos e 
procedimentos. (p. 11-12). 
 
 

Cumpre-nos salientar que as tecnologias são fontes renováveis e fazem parte 

da história da humanidade, pois “estão no passado, no presente e estarão no futuro 

[...]. A problemática se encontra nas formas de seus usos e não nos fins de sua 

criação” (Ibidem, p. 11-12), o que demonstra que é necessário entender os princípios 

das tecnologias não somente preocupando-se em promover o desenvolvimento 

tecnológico, mas, principalmente, incentivar a consciência crítica sobre os problemas 

que circundam a sociedade, sejam políticos, sociais ou pessoais, uma vez que o 

impacto do processo está imbricado com o desenvolvimento do conhecimento e com 

a vida social. 

Entrementes, o espaço e o ambiente escolar assumem nova roupagem, 

direcionando para formação holística, a qual valoriza e integra relações humanas, de 
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modo que “na sociedade da informação, todos estamos reaprendendo a conhecer, a 

comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico; a 

integrar o individual, o grupal e o social” (MORAN, 2006, p. 61), educando, também, 

para a vida, para realidade objetiva, para sua auto-realização, devendo ocorrer de 

maneira equilibrada e harmônica, tal como apresentado por Pieper (s/d apud 

LAUAND, 1987, P. 126): 

 

este processo de auto-realização, Pieper mantém uma posição equilibrada e 
harmônica, pois tal processo não é caótico nem aleatório: deve volta-se (caso 
queiramos uma realização autenticamente humana) não para os caprichos de 
uma mal entendida “criatividade”, mas para a descoberta da realidade 
objetiva. 

   

A tecnologia está presente nas simples atividades diárias; essa interação 

entre o homem, o mundo e a máquina se estabelece a partir de recursos 

direcionados à contemporaneidade, ao tempo, ao espaço e à pluralidade que se 

instaura atualmente, envolvendo “novos modos de sentir, pensar, viver e ser”, pois 

vivemos nesse mundo virtual e digital, dos sistemas digitais, das imagens dos 

satélites (Goolge maps), SMS, Twitter, e-mail, Whatsapp, Youtube, Aplicativos, entre 

outros... Ou seja, às diferentes linguagens que se misturam e criam novos textos e 

contextos, pois “conviver com todas as possibilidades que a tecnologia oferece é 

mais que uma necessidade, é um direito social” (Ibidem, p.13). 

Conforme o exposto, percebemos como é inevitável uma nova ação 

metodológica, na qual professor e aluno participam conjuntamente de todo o 

processo, para Gadotti (2000, p. 251 apud MORAN, 2006, p. 78) “isso supõe uma 

cultura geral, o que não prejudica o domínio de certos assuntos especializados. 

Aprender a conhecer é mais que aprender a aprender”, assim a construção do 

conhecimento se concretiza a partir da interação constante das mais variadas 

ferramentas de aprendizagem presentes no quotidiano. Para tanto: 

 

O docente inovador precisa ser criativo, articulador e, principalmente, parceiro 
de seus alunos no processo de aprendizagem. Nesta nova visão, o professor 
deve mudar o foco do ensinar para reproduzir conhecimento e passar a 
preocupar-se com o aprender e, em especial, o “aprender a aprender”, 
abrindo caminhos coletivos de busca e investigação para a produção do seu 
conhecimento e do seu aluno. (BEHRENS, 2006. p. 71). 
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  Nossos alunos são nativos digitais, as ferramentas tecnológicas devem estar 

presentes na rotina escolar do mesmo modo em que estão na sua vida e na 

sociedade, pois a cibernética61 é uma ferramenta que facilita a informação para 

compreendermos o mundo, de maneira objetiva e real.      

Consequentemente, podemos afirmar que as mídias62 trazem benefícios à 

prática pedagógica, ao percebermos que os educandos interagem e desenvolvem 

trabalhos mais próximos de sua realidade, cabendo ao professor conduzir o percurso 

a ser explorado e/ou desenvolvido durante as aulas, transformando-as em espaço 

de interação e aprendizagem. 

Quanto à importância da aprendizagem e da interação, Masetto, esclarece 

que: 

 

A ênfase no processo de aprendizagem exige que se trabalhe com técnicas 
que incentivem a participação dos alunos, a interação entre eles, a pesquisa, 
o debate, o diálogo; que promovam a produção do conhecimento; que 
permitam o exercício de habilidades humanas importantes como pesquisar 
em biblioteca [...] que motivem o desenvolvimento de atitudes e valores como:  
ética, respeito aos outros e suas opiniões, abertura ao novo, criticidade, 
educação permanente [...] (2006, p. 145). 
 
 

 Com relação às práticas, o momento que se instauram e a percepção do 

educando quanto à sua importância e o espaço social em que está inserido, (PINTO, 

2016, p. 93) afirma que: 

 

Do mesmo modo que a contemporaneidade exige práticas diferenciadas, 
pluralidade de conhecimento, interações sociais, é preciso que o  educando 
seja capaz de se reconhecer como ser pensante e protagonista do processo, 
o qual deve estar intrinsecamente relacionado à sua história, sendo ele o 
participante ativo de seu espaço social.  
 
 

Em contrapartida, normalmente, essas ferramentas são utilizadas somente 

como instrumentos que substituem a prática de ensino tradicional de maneira 

acrítica, sem direcionamento, debates ou reflexões o que não enriquece e não 

                                                             

61 “A ciência que tem por objeto o estudo comparativo dos sistemas e mecanismos de controle 
automático, regulação e comunicação nos seres vivos e nas máquinas”. Dicionário Houaiss. 

62 “Todo suporte de difusão da informação, que constitui um meio intermediário de expressão capaz 
de transmitir mensagens; meios de comunicação social de massas não diretamente interpessoais (como p.ex.: 
as conversas, diálogos públicos e privados). [Abrangem esses meios o rádios, o cinema, a televisão, a escrita 
impressa (ou manuscrita, no passado) em livros, revistas, boletins, jornais, o computador, o videocassete, o 
DVD, os satélites de comunicações e, de um modelo geral, os méis eletrônicos e telemáticos de comunicação 
em que se incluem também as diversas telefonias]. 
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estimula o desenvolvimento intelectual do educando. Essa pedagogização acrítica 

nos leva a refletir qual é, de fato, o papel da escola e do professor no processo da 

apropriação tecnológica. 

É necessário perceber que novas práticas não anulam as convencionais e o 

ato de ensinar não depende somente da tecnologia, para Moran (2006, p. 12) “se 

ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há 

muito tempo”, elas são importantes como mais uma ferramenta que auxiliará suprir 

as necessidades, pois “podem se apresentar com uma forte conotação de mediação 

pedagógica, ou seja, como capazes de se constituírem como instrumentos de 

aprendizagem significativa, e de aprendizagem que significa desenvolvimento da 

totalidade humana [...]” (MASETTO, 2006, p. 151-152). 

 Assim, complementam-nas, pois romper paradigmas, apresentar novas 

possibilidades e inserir as ferramentas tecnológicas no espaço educacional 

possibilitam despertar o interesse ao conhecimento através de propostas 

significativas ao educando e prepará-lo socialmente  cabendo ao professor discernir 

práticas que priorizem a sua formação. Conforme Behrens (2006, p. 36): 

 

Com visão de que a tecnologia está a serviço do homem e pode ser 
utilizada como ferramenta para facilitar o desenvolvimento das 
aptidões para atuar como profissional na sociedade do conhecimento, 
os professores precisam ser críticos para contemplar em sua prática 
pedagógica o uso da informática, oferecendo recursos inovadores aos 
alunos. 

 

 

Destarte, a ferramenta chave nesse processo educacional globalizado: - a 

tecnologia - é capaz de aproximar ideias e conceitos. Conforme Moran (1989 apud 

HERNÁNDES, 1998, p. 37) “Essa perspectiva da globalização trata de unir o que 

está separado, estabelecendo novas formas de colaboração e de interpretação da 

relação entre o simples e o complexo”, a educação escolar deste século necessita 

transformar o espaço de aprendizagem em ciberespaço, relacionando-o à 

cibercultura. Como afirma Lèvy:  

 

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 
material de comunicação digital, mas também o universo oceânico de 
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informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 
alimentam o universo. Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o 
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço. (1999, p. 17). 

 

No espaço educacional, esses recursos podem ser desenvolvidos 

gradativamente através de pesquisas, jogos lúdicos, produções de vídeos, 

elaborações de blogs, chats, entre outros. Essa interação acontece muitas vezes 

espontaneamente, se considerarmos que a tecnologia está inserida nas práticas 

diárias em espaços exteriores ao escolar, como através de sites de compra/venda, 

emprego, relacionamentos, jogos, entretenimento, etc.  

Confirma Lemos (1997, p. 8) “Podemos ver no ciberespaço um hipertexto 

mundial interativo, onde cada um pode adicionar, retirar e modificar partes desse 

texto vivo, dessa inteligência coletiva [...] assim, o educando se torna o protagonista 

do processo educacional e do espaço de interação de aprendizagem”. Bergmann63 

(2007, p. 4) nos adverte que: 

 

essa situação faz com que as escolas, professores e alunos comecem a 
pensar em como tirar proveito dessa nova configuração sócio-técnica. Assim, 
com olhar crítico e atencioso, o ciberespaço deve ser utilizado, por seu 
potencial virtualizante, no processo educacional. 

 

Outro fator em destaque se dá em decorrência da leitura de textos que 

apresentam links de hipertexto64 e, neste caso, há uma sequenciação que reporta a 

outros textos e ampliam o conhecimento, promovendo interações intertextuais e 

extratextuais. Segundo Lévy (1999, p. 61) “aquele que participa da estruturação de 

um hipertexto, do traçado pontilhado das possíveis dobras de sentido, já é um leitor”, 

sendo assim, é possível reconhecer diferentes formas de produção de sentido, que 

conduzirão ao senso crítico, argumentativo e reflexivo, ampliando o conhecimento de 

                                                             

63 BERGMANN, H. M. B. Ciberespaço e cibercultura: novos cenários para a sociedade, a escola e o 
ensino de geografia. Disponível em: http://www.rieoei.org/jano/1612Bergmann.pdf acesso em 28/02/2016. 

64 Conforme expõe Moran (2006, p. 19) Em outros momentos processamos a informação de forma 
hipertextual, contando histórias, relatando situações que se interconectam, ampliam-se, que nos levam a 
novos significados importantes, inesperados ou que terminam diluindo-se nas ramificações de significados 
secundários. E a comunicação “linkada”, através de nós intertextuais. A leitura hipertextual é feita em “ondas”, 
em que uma leva à outra, acrescentando novas significações. A construção é lógica, coerente, sem seguir uma 
trilha previsível, sequencial, mas que vai se ramificando em diversas trilhas possíveis. 

http://www.rieoei.org/jano/1612Bergmann.pdf
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mundo e o espaço social, a partir do momento em que se estabelece a 

interatividade. 

A relevância da interatividade, conforme Lemos (1997), destaca-se por ser a 

relação dialógica entre o homem e a técnica e, em decorrência do meio e da época, 

há vários níveis de interatividade
65

. Pensando na prática docente, podemos 

considerar, também, que são inúmeras as possibilidades das aulas interativas e a 

utilização de CMC66 pois são ferramentas próximas aos interesses dos educandos e 

se fazem pertinentes na prática docente e social.  

Ressaltamos que se unirmos as metodologias aos instrumentos 

convencionais utilizados até então - pois estes têm sua importância enraizada no 

processo - e inserirmos no espaço escolar a mídia digital, disponibilizando recursos 

que ofereçam múltiplas informações, como: imagens, sons, textos, hipertextos, 

frames, atividades de pesquisas, filmes, TV, rádios, mixagens, multimídias, esses 

proporcionarão autonomia e conduzirão aos mais variados caminhos de 

aprendizagem e do conhecimento. Conforme Lévy (1999, p. 16):  

 

[...] o novo dilúvio não apaga as marcas do espírito. Carrega-as todas 
juntas. Fluida, virtual, ao mesmo tempo reunida e dispersa, essa biblioteca 
de Babel não pode ser queimada. As inúmeras vozes que ressoam no 
ciberespaço continuarão a se fazer ouvir e a gerar respostas. As marcas 
deste dilúvio não apagarão os signos gravados: são inundações de signos. 

 

O processo educacional pode ser o ponto de partida, promover um trabalho 

com recursos tecnológicos e semióticos em conjunto aos inúmeros gêneros textuais 

e literários é ter como possibilidade a formação de um aluno consciente do uso 

linguístico e capaz de transformar as informações em saberes que sejam úteis para 

sua vida. 

Por conseguinte, desenvolvam os saberes essenciais para a sua formação. 

Conforme Coll & Martín (2004, p. 89) os três tipos de saberes essenciais para o 

desenvolvimento intelectual e social do educando são: “conhecimentos linguísticos 

(saber que), habilidades para usar (saber como) e saberes de atitudes e axiológicos 

(saber ser)”. Para tanto, que o aluno compreenda os gêneros narrativos e suas 

                                                             

65
 Participação-intervenção; bidirecionalidade-hibridação; permutabilidade-potencialidade. 

66 CMC – Comunicação mediada por computadores. 



- 

 

128 

 

diversidades quanto à hibridização, relacionando-os com sua vivência e perceba que 

a leitura é essencial para repertoriar a escrita.   

Entrementes, é primordial a utilização dos novos meios que nos são 

apresentados, reconhecendo a língua com sua concepção social e como um 

organismo vivo, que se concretiza através da linguagem e do seu uso em diferentes 

espaços sociais.   

Dessa forma, sobre a linguagem viva, cabe-nos uma referência de Pieper, 

(1997b, p. 65), “[...] linguagem viva, essa que nós mesmos falamos e ouvimos todos 

os dias – encerra em si informações muito mais profundas e precisas do que o que 

nós comumente sabemos, do que pensamos que sabemos; se bem que, a rigor, sim 

o sabemos”. 

Para tanto, talvez, consigamos resgatar valores do passado nos amthal, 

desde os primórdios até a atualidade e das ferramentas tecnológicas, 

desenvolvendo indagações e o próprio pensamento de forma crítica, com ênfase na 

admiração, lembrando que: “É pelo abalo da admiração que surge a questão 

filosófica, que longe de afastar-se da realidade quotidiana, volta-se para ela sob um 

ângulo não quotidiano, posto à luz do abalo admirativo” (LAUAND, 2012b, p. 6).  

Paralelamente ao prazer e ao gosto pela leitura, que se estabeleça uma 

conexão com os recursos tecnológicos tão presentes na vida e na modernidade, e, 

assim, que se direcione o educando à maturidade, à conquista da autonomia de 

pensamento e à emancipação social e, ainda, a um dos abalos filosóficos. 

 

4.2 Navegando entre tecnologia e interpretação das narrativas 

 

Sabendo-se que a escola é o lugar apropriado para desenvolver a prática da 

leitura e da produção textual, torna-se emergencial a elaboração de projetos que 

estimulem os educandos a interessarem-se pela leitura e pela produção textual. 

Ressaltamos que Masetto (2006, p. 151) apresenta a estratégia de ensino por 

meio de projetos, como uma prática convencional, esclarecendo que: “são técnicas 

poderosíssimas em termos de aprendizagem, mas um tanto complexas porque 

exigem tempo maior, compõem-se de várias partes ou etapas e, por isso mesmo, 
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favorecem sobremaneira a aprendizagem”, portanto demanda planejamento, 

organização, recursos e tempo. 

Quanto à utilização das ferramentas tecnológicas aliadas às narrativas 

(amthal) é viável, na contextualização de sua história, como já explicitado, pois 

evidenciam o presente, o passado e projetam o futuro, são enredos vivos e 

atemporais, podemos relacionar essa ideia com a concepção gramatical/árabe do 

passado, quando (TOMÁS DE AQUINO, apud LAUAND, 1997a, p.115) já afirmava 

que: “É mister tomar do passado o argumento para o futuro. E, assim, a memória do 

passado é necessária para bem aconselhar-nos sobre futuro”. 

Sobre a importância da leitura e sua relação entre educação e integração 

entre o real e o imaginário, Moran (2006, p. 13) também referencia ao presente, 

passado e futuro: “Educamos aprendendo a integrar em novas sínteses o real e o 

imaginário; o presente e o passado, olhando para o futuro; ciência, arte e técnica; 

razão e emoção”. 

A leitura, a análise, a interpretação e o fato de relacioná-las com o quotidiano 

é ponto primordial para formação do ser humano, pois ao discutirmos sobre os 

enredos incentivamos o discernimento entre razão e emoção pertinentes à 

construção da própria narrativa de vida, visto que “a educação fundamental é feita 

pela vida, pela reelaboração mental-emocional das experiências pessoais, pela 

forma de viver, pelas atitudes básicas diante da vida e de nós mesmos” (MORAN, 

2006, p. 13). 

Outro fator é que as narrativas fazem parte da nossa vida, da nossa história, 

da nossa identidade. Conforme Carrière (2004, p.12) “(...) sem narrativa, e sem 

possibilidade de contar essa narrativa, não somos ou somos muito pouco. É como 

uma história, antes de tudo, é um movimento de um ponto a outro, que jamais deixa 

as coisas no seu estado inicial, vivemos nessa vazão, nessa mudança. Temos 

começo, meio e fim.”  

Ao analisarmos as narrativas e transportá-las para novas mídias, utilizando 

ferramentas tecnológicas, torna-se possível proporcionar vida aos personagens, os 

quais constituir-se-ão a partir de uma nova roupagem e espalhar-se-ão pelo mundo 

virtual “a história contada subsiste nas mídias modernas e se espalha através da 

internet” Carrière (2008, p.11). E é interessante notar que o próprio Carrière não só 

afirma teoricamente o uso de mídias, mas é ele mesmo um consagrado roteirista, 
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ator e cineasta, com inúmeras indicações e premiações, como a conquista do Oscar 

de 1962 – melhor filme curta metragem, Heureux anniversaire.  

Além disso, a leitura dos amthal, através de sites, pode promover maior 

interesse, pois a navegação através do espaço virtual conduz à curiosidade, 

aprimoramento lexical e semântico a partir de buscas hipertextuais, estimulando a 

pesquisa, o conhecimento e a produção de sentido e, ainda, oferece a possibilidade 

de reconhecer enunciados polissêmicos, desde o léxico, da semântica, do contexto 

histórico e social, do conhecimento enciclopédico e do ponto de vista.  

Da mesma forma, os discursos interferem diretamente na produção de 

sentido e na produção textual desenvolvida, dependendo da perspectiva e da 

apropriação do conhecimento do educando e do professor, pois estimular o gosto 

pela leitura e escrita é um grande desafio. 

Em decorrência, as estratégias de leituras vinculadas à transposição em 

veículos de comunicação virtual efetivam-se com a interação autor-texto-leitor e a 

leitura, como uma atividade de produção de sentido. (KOCH, 2010, p. 13) “o papel 

do leitor enquanto construtor de sentido, utilizando-se, para tanto, de estratégias, tais 

como seleção, antecipação, inferência e verificação”, além de ser necessário levar 

em conta a forma de organização, a distribuição das informações e os elementos 

não verbais, como o espaço, as cores escolhidas, os figurinos, os gestos, enfim. 

A abordagem direcionada à efetivação da interação e a possibilidade de um 

novo olhar que se possa direcionar à “Pedagogia da Admiração”67 está estritamente 

relacionada aos acontecimentos do quotidiano. Contudo, ao nos referirmos a tal 

prática, estamos transcendendo o limite do lugar comum e possibilitando olhares 

projetados por infindáveis caminhos, o que poderá promover um abalo admirativo. 

Para tanto, metodologias inovadoras pressupõem a prática reflexiva a partir 

de experiências significativas, a fim de que o educador sinta-se capaz de contribuir 

para a formação do aluno e que estes reconheçam-se como seres sociais 

pertencentes ao espaço no qual estão inseridos. 

 

                                                             

67 Considerando-se o artigo de Lauand “Abalo filosófico e afins. Por uma Pedagogia da Admiração”, 
elaborado a partir das ideais do filósofo alemão Josef Pieper, evidencia-se que a estrutura de uma instituição é 
a mesma do filosofar, sendo assim, a mesma da existência humana. Desta forma, as situações do quotidiano 
são inerentes ao mundo do trabalho e o ato de filosofar; e é da admiração que se suscita a questão filosófica. 
Nas práticas educacionais temos um estudo mecânico o qual, na maioria das vezes, não conduz à reflexão, não 
se evidencia a sensibilidade e, um estudo sem significado, torna-se vazio e interessante. 



- 

 

131 

 

4.3 Narrativas como guias de vida: um olhar diferenciado. 

 

O processo de seleção das narrativas deve ocorrer conforme interesse e  

escolha dos educandos, porém o professor apresentará as possibilidades de acordo 

com o objeto de estudo que pretende desenvolver. No caso, a pesquisa efetivou-se 

a com a apresentação e leitura de contos orientais e ocidentais, denominados, 

também, de amthal. 

Após as leituras, as aulas passaram a ser estruturadas com exemplos 

concretos relacionados aos pensamentos, atitudes, virtudes e decisões de cada um 

dos personagens, ilustrados a partir dos enredos, respeitando o ponto de vista de 

cada educando.  

Se nos reportarmos ao Oriente, temos a importância da pedagogia do mathal 

que se volta para o concreto, conforme afirma Paul Auvray (apud  LAUAND, 1997a, 

p. 51) “[...] sobre as línguas semitas, analisa uma característica importante: seu 

acentuado voltar-se para o concreto”.  

Sobre essa abordagem, Moran (2006, p. 33) também ratifica afirmando que 

“os meios de comunicação operam imediatamente com o sensível, com o concreto e 

com a imagem em movimento”, o que foi perceptível a partir da transposição do 

gênero narrativo escrito para o midiático, no caso, a produção dos vídeos. 

A utilização de vídeos como produção, especialmente no caso das filmagens 

das narrativas, possibilitou unir o abstrato ao concreto, o objetivo ao subjetivo, a 

razão à sensibilidade, de forma, também, lúdica. Outros vídeos também foram 

utilizados,  como fonte de pesquisa para iniciarmos o projeto, como processo de 

aprendizagem e busca direcionada sobre conteúdos, técnicas e elaboração. Nesse 

sentido, recorremos mais uma vez à Moran (2006, p. 41): 

 

A produção em vídeo tem uma dimensão moderna, lúdica. Moderna, como 
um meio contemporâneo, novo e que integra as linguagens. lúdica, pela 
miniaturização da câmera que permite brincar com a realidade, levá-la junto 
para qualquer  lugar. Filmar é uma das experiências mais envolventes tanto 
para as crianças como para os adultos. 

 

Simultaneamente, salientamos a relevância da Pedagogia do mathal, a qual 

exalta o conhecimento a partir do sensível, está diretamente direcionada ao sentido 

amplo e metafórico, sabendo-se que a linguagem é, na maioria das vezes, muito 
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mais ampla do que poderíamos supor e com os estudos dos contos, esse efeito 

concretizou-se. 

Sobre essa abordagem confirma LAUAND (1997a, p. 73): 

 

Dessa afirmação decorre, imediatamente, que mesmo as realidades mais 
espirituais são alcançadas através do sensível. “Ora – prossegue Tomás -, 
tudo o que nesta vida conhecemos, é conhecimento por comparação (per 
comparationem) com as coisas sensíveis e naturais”. (...) além do mais, 
sugere-nos que o sentido extensivo e metafórico está presente na linguagem 
de modo muito mais amplo e intenso do que, à primeira vista, poderíamos 
supor. 
 

 

 Ainda, considerando o sentido amplo e metafórico da linguagem, há a relação 

entre texto e contexto, como já comentamos, exige a mobilização de vários 

conjuntos de saberes, a interação entre os sujeitos, o contexto e a produção de 

sentido. Koch (2010, p. 56) evidencia que “subjacente a essa concepção de leitura, 

encontra-se o pressuposto segundo o qual o sentido de um texto não existe a priori, 

mas é construído na interação sujeitos-texto”, o que nos revela que, para a produção 

de sentidos, é necessário, além da abordagem explícita, conhecer o contexto de 

produção. 

 Masetto (2006, p. 151) nos enriquece afirmando que “ler é uma atividade de 

um ser agente. O aluno sempre dá uma contribuição pessoal ao que foi escrito pelo 

autor”. 

 Importante ressaltar que o sentido é construído a partir de determinado 

ângulo e/ou ponto de vista, que pode divergir de leitor para leitor, se considerarmos 

que cada fato ou acontecimento pode apresentar aspectos diferentes para cada um 

deles, e, dessa forma, revelar várias realidades sobre um mesmo fato. 

 Conforme explicação de Ortega Y Gasset (2003, p. 33-34) “resulta, pois, que 

uma mesma realidade se quebra em muitas realidades divergentes quando é vista 

de pontos de vista distintos. [...] Todas essas realidades são equivalentes; cada uma 

é autêntica para o seu congruente ponto de vista”. 

 Para exemplificar esse conceito, Ortega y Gasset (Ibidem) utilizam-se, 

também, de uma narrativa que apresenta um homem agonizante em seu leito de 

morte, sua mulher, o médico, o jornalista e o pintor, cada qual com um propósito, 

porém o fato é o mesmo para todos: a agonia do homem. Assim, evidencia que as 

diferenças de sentimento e de ponto de vista são nítidas entre eles. 
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 Ao considerar que a mulher está aflita e o pintor impassível, supomos que  

parecem presenciar cenas diferentes, ou seja, é a mesma realidade, mas há laços 

de relações diferentes entre um e outro. “Para que possamos ver algo, para que um 

fato se transforme em objeto que contemplamos é mister que se separe de nós e 

que deixe formar parte viva do nosso ser”(Ibidem), pois  a mulher vive a cena junto 

ao marido e o pintor a contempla. 

 Quanto ao médico, apresenta-se em um cenário mais afastado, pois ele é um 

profissional, somente se interessa pelo que ocorrer, assim como o jornalista, porém 

a profissão do médico o obriga a intervir, enquanto a do jornalista não.  

 Assim, entendemos que correspondem às realidades vividas.  

 

Em vez de realidade vivida, poderíamos dizer realidade humana. [...] 
Digamos, pois, que o ponto de vista humano é aquele em que “vivemos” as 
situações, as pessoas, as coisas. E, vice-versa, são humanas todas as 
realidades – mulher, paisagem, peripécias – quando oferecem o aspecto sob 
o qual costumam ser vividas. (ORTEGA Y GASSET, 2003, p. 37). 
 

  

 Complementando sobre a questão do ponto de vista, exemplificamos com 

fragmento do texto Apólogo dos dois escudos, de José Júlio da Silva Ramos, 

analisado conforme conceitos do percurso gerativo de sentido por Fiorin (2010, 

p.17). 

 

Conhecem o apólogo do escudo de ouro e de prata? 
Eu lho conto. 
No tempo da cavalaria andante, dois cavaleiros armados de ponto em branco 
(=com cuidado, com esmero, completamente), tendo vindo  de partes 
opostas, encontraram-se numa encruzilhada em cujo vértice se via erecta 
uma estátua da Vitória, a qual empunhava numa das mãos uma lança, 
enquanto a outra segurava um escudo.     Como tivessem estacado, cada um 
de seu lado, exclamaram ao mesmo tempo: 
- Que rico escudo de ouro! 
- Que rico escudo de prata! 
- Como de prata? Não vê que é de ouro? 
- Como de ouro? Não vê que é de prata? 
- O cavaleiro é cego. 
- O cavaleiro é que não tem olhos. 
Palavra puxa palavra, ei-los que arremetem um contra o outro, em combate 
singular, até caírem gravemente feridos. 
Nisto passa um dervis, que depois de os pensar com toda a caridade, inquire 
deles o motivo da contenda. 
- É que o cavaleiro afirma que aquele escudo é de ouro. 
- É que o cavaleiro afirma que aquele escudo é de prata. 
- Pois, meus irmãos, observou o daroês, ambos tendes razão e nenhum a 
tendes. Todo esse sangue se teria poupado, se cada um de vós se tivesse 
dado ao incômodo de passar um momento ao lado oposto. De ora em diante 
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nunca mais entreis em pendência sem haverdes considerado todas as faces 
da questão. 

 

 

 Há no texto uma oposição de sentidos, que se altera conforme a posição 

espacial em que se encontra cada um dos personagens, um na frente e outro atrás, 

o que vai interferir diretamente na maneira de ver o escudo. Assim, um o vê como 

um objeto de ouro e o outro como de prata, conforme seu ponto de vista, de maneira 

concreta. 

 No entanto, as faces do escudo são diferentes, uma de ouro e outra de prata, 

o que nos evidencia o porquê da divergência entre a relação de sentido, pois o saber 

de um é diferente do outro, até o momento em que se analisa o ponto de vista. Fiorin 

(2010, p. 18) adverte que “o saber de cada um a respeito do mesmo objeto é 

diferente, porque é condicionado pelo ponto de vista em que cada um se coloca para 

apreendê-lo, estudá-lo, analisá-lo”. 

 Isso comprova a necessidade de analisarmos e entendermos a interpretação 

e o ponto de vista de cada aluno/leitor e, assim,  iniciarmos um debate sobre a 

temática que está sendo analisada e os elementos presentes na narrativa. Pois 

“considerar um objeto de várias perspectivas leva à conciliação, que é o bom 

entendimento com os outros a partir da aceitação de seus pontos de vista” (Ibidem, 

p.19). 

 Seguidamente, ao analisarmos determinado mathal, é necessário observar a 

relação contextual e o momento de leitura, ponto de vista, produção e transposição, 

de forma que o leitor necessite identificar os elementos textuais, lexicais e 

semânticos antes de elaborar o roteiro escrito para a execução da transposição do 

gênero, o que envolve, também, o contexto sociocognitivo, justamente por envolver 

interlocutores, convenções sociais, normas de conduta, aspecto cultural, tradições. 

Koch (2010, p. 61) “Para que duas ou mais pessoas possam compreender-se 

mutuamente, é preciso que seus contextos sociocognitivos sejam, pelo menos, 

parcialmente semelhantes”. 

 Assim, a interpretação parte da interação, do conhecimento e da bagagem 

cognitiva de cada educando; a cada momento de interação os conhecimentos são 

ampliados e discutidos, gerando um novo contexto, apoiado na narratividade e no 

enunciado de cada mathal, e, posteriormente, o debate sobre o enredo, pois toda 
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história deve ser compartilhada, podendo estimular o desejo pela leitura do texto na 

íntegra. 

 Normalmente, o texto carrega consigo mensagens explícitas e  implícitas, as 

explícitas estão na superfície do texto, já as implícitas requerem maior envolvimento, 

em outras palavras, é a mensagem “oculta”, o que está ali, mas não está dito. Koch 

(2010, p. 59) utiliza a “metáfora do iceberg, que tem uma pequena superfície à flor 

da água (o explícito) e uma imensa superfície subjacente, que fundamenta a 

interpretação (o implícito).”  

 Percebemos que a leitura e a interpretação são primordiais, porém há 

diferença entre aquele que somente lê e aquele que, de fato, interpreta. No caso da 

leitura de alguns contos através de sites, os educando têm a possibilidade de 

navegar por tantos outros sites, ampliar o conhecimento lexical, estabelecer relações 

intertextuais  através dos hipertextos e ampliar seu campo de percepção cognitiva e 

intelectual, bem como se apropriar dos elementos da narrativa. 

 Sendo assim, complementar a metodologia, seja com a inserção dos recursos 

tecnológicos, da cibercultura e da interatividade norteando o processo da busca, é 

essencial; quando relacionamos os discursos das narrativas com outros discursos 

ampliamos o conhecimento de modo geral. 

 Promover o trabalho com práticas de leituras e interpretações, tendo o 

processo educacional como ponto de partida e, concomitantemente, promover 

interação com recursos tecnológicos e semióticos é viabilizar a formação do 

educando consciente do uso linguístico e capaz de transformar as informações em 

conhecimento. 

 

4.4 Ferramentas utilizadas 

 

Em se tratando das ferramentas tecnológicas, as elaborações das 

transposições ocorreram com a utilização das técnicas stop motion, fotonovela e 

filmagens. No caso das filmagens havia duas possibilidades: com legenda e com 

recursos sonoros e os educandos tiveram total liberdade para a escolha do formato.  

Primeiramente, houve a organização dos grupos e a apresentação da técnica 

do stop motion, pois a maioria dos educando não a conheciam. Navegamos através 

de vários sites, seguidamente, assistimos a vários vídeos tutoriais desenvolvidos e 
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apresentados através do youtube, bem como a várias narrativas já disponibilizadas 

nesse formato, com temáticas bastante diversificadas.  

Nesse caso, os vídeos foram utilizados como conteúdo de ensino e 

apresentaram os assuntos de forma direta ou indireta. “De forma direta, quando 

informa sobre um tema específico orientando sua interpretação. De forma indireta, 

quando mostra um tema, permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares” 

(MORAN, 2006, p. 40). 

Paralelamente, partimos para as pesquisas individuais na internet, as quais 

favoreceram a apresentação coletiva, e os debates propiciaram o conhecimento 

compartilhado entre todos os envolvidos, assim, tanto o professor como os alunos 

utilizaram as tecnologias da informação para ampliar o conhecimento, o que 

proporcionou momentos de interação entre eles; essas mudanças de postura, 

prática, sequência didática e pesquisa nos faz perceber que o papel do professor 

está em constante processo de mudança e transformação, exatamente como ocorre 

nos aspectos vigentes da sociedade.    

Nesse sentido, Behrens (2006, p. 71) adverte que “a produção do saber nas 

áreas do conhecimento demanda ações que levem o professor e os alunos a buscar 

processos de investigação e pesquisa”.  

Pesquisando, perceberam, também, que existiam aplicativos que auxiliavam 

na produção de cada cena, o que foi primordial, inseriu-se na prática mais um 

recurso tecnológico. Em todo momento de pesquisa, houve a interação entre 

professor x alunos e alunos x alunos, em busca de um processo de aprendizagem 

mútuo. 

Segundo Moran, (2006, p. 30): 

 

O professor é um pesquisador em serviço. Aprende com a prática e a 
pesquisa e ensina a partir do que aprende. Realiza-se aprendendo-
pesquisando-ensinando-aprendendo. O seu papel fundamentalmente o de um 
orientador/mediador. 

 
 

Em outra abordagem sobre a relevância da pesquisa e do pesquisador, 

Demartini  (2012, p.152), elucida a importância de recorrermos a diferentes tipos de 

fontes, o que, nesse contexto, só tem a enriquecer o processo, quando analisamos a 

participação dos sujeitos, inclusive do pesquisador. 
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Também acreditamos que a pesquisa, recorrendo a diferentes tipos de fontes, 
permite uma melhor compreensão dos problemas investigados, isto é, 
procuramos explorar várias possibilidades de investigação. A incorporação 
destas novas perspectivas implica estar atento a formas diferenciadas de 
pesquisa e às discussões de natureza também diversa quanto aos sujeitos e 
às fontes, bem como à participação do pesquisador neste processo. Esta 
disposição torna-se mais necessária quando se trata da história do tempo 
presente, em que se pode contar com uma pluralidade de fontes; além das 
fontes escritas, é possível recorrer aos relatos orais de sujeitos e agentes dos 
sistemas educacionais, além de fontes imagéticas preexistentes ou 
produzidas pelos sujeitos da pesquisa ou pelo pesquisador. (DEMARTINI, 
2012, p. 152) 

 
 

 A pesquisa e a interação foram primordiais, pois as dúvidas sobre as mais 

diversificadas narrativas, a técnica e a editoração das animações foram sanadas 

gradativamente através das pesquisas e debates e, principalmente, com os próprios 

conhecimentos dos alunos, o espaço tornou-se significativo para todos, pois 

aprendemos, compreendemos e ensinamos uns aos outros de forma colaborativa. 

 A aprendizagem colaborativa destaca a interação entre professores e alunos, 

e o conhecimento é visto como um construto social e, por isso, o processo educativo 

é favorecido pela participação social em ambientes que propiciem a interação, a 

colaboração e a avaliação. “Pretende-se que os ambientes colaborativos de 

aprendizagem colaborativa sejam ricos em possibilidades que propiciem o 

crescimento do grupo”. (KENSKI, 2014, P.16). 

 Inserida nessa perspectiva, Kenski (2014) nos apresenta as principais 

diferenças de aprendizagem ao comparar as máximas sobre aprendizagem 

tradicional e aprendizagem colaborativa. 

 Enquanto no direcionamento tradicional temos a sala de aula, o professor 

como representação de autoridade e centro do processo, o aluno como receptor de 

informações, passivo e a ênfase no produto, a aprendizagem ocorre em solidão e 

com metodologia de memorização; na aprendizagem colaborativa, a sala de aula se 

transforma em ambiente de aprendizagem, o professor passa a ser o orientador, 

aluno é o centro do processo em constante transformação, a metodologia é 

investigativa, a ênfase está no processo, a aprendizagem é em grupo e com 

desenvolvimento direcionado à transformação. 

 Relacionando com as tecnologias e com os princípios metodológicos 

norteadores, imbricados com as definições Moran (2006, p. 31): 
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Integrar tecnologias, metodologias, atividades. Integrar texto escrito, 
comunicação oral, escrita, hipertextual, multimídica. Aproximar as mídias, as 
atividades, possibilitando que transitem facilmente de um meio para outro, de 
um formato para outro. Experimentar as mesmas atividades em diversas 
mídias. Trazer o universo virtual para dentro da escola. 

 

 

Nesse segmento, após as pesquisas e as possibilidades de transposição dos 

amthal para outro formato, a maior parte de interesse para execução da animação 

deu-se através do stop motion, técnica de animação bastante utilizada, pois trata-se 

de utilizar objetos, desenhos, fotografias, massas de modelar, argila, biscuit, caixas 

de papelão, entre outros objetos e muita criatividade.  

Os objetos/imagens são projetados em sequências que darão, 

posteriormente, a ilusão do movimento; a transposição ocorre a partir do 

deslocamento das fotos que são tiradas, quanto maior o número de fotos mais 

perfeitos serão os movimentos apresentados. 

Após conhecerem a técnica, foi necessário determinar o enredo, interpretá-lo, 

perceber a sua estrutura, bem como a sequência dos fatos, a trama, as 

características dos personagens, o espaço, os conflitos, as ações, o desfecho e a 

mensagem, entre outros, para então poder determinar o roteiro que seria 

desenvolvido para nortear o processo. 

Para isso, o princípio para o bom desenvolvimento estava diretamente 

imbricado com a leitura dos amthal escolhidos, foram apresentados de maneira que 

incentivassem a aprendizagem e o entendimento, pois não foi uma leitura 

obrigatória, para casa ou “valendo nota”, porém foi direcionada, bem como, sabiam 

de cada uma das etapas seguintes, pois Massetto (2006, p. 150) esclarece que “ao 

sugerir determinada leitura aos alunos, o professor precisa deixar claro como essa 

leitura deve ser feita, que tipo de material será produzido com base nela, como será 

utilizada na aula seguinte”.  

Após leitura, debate, reflexão e entendimento, era o momento, também 

importante, da elaboração de um storyboard: são desenhos em quadros sequenciais 

que norteiam as principais passagens do enredo e como elas ficarão na 

apresentação, juntamente deve ser elaborado um roteiro, com os principais diálogos 

e/ou mensagens e, nesse momento, o aluno torna-se o produtor textual. 

Em seguida confeccionaram cenários, personagens, objetos e até mesmo o 

equipamento para filmagens, no caso o celular, pedestal e suporte. 
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Depois dos trabalhos prontos, optaram para a utilização, por meio do tutorial e 

edição no Windows movie maker68, o que foi discutido entre todos, pensando em 

qual ferramenta seria a mais apropriada. 

 Para isso, mais uma vez, fomos à pesquisa, pois nem todos conheciam e 

dominavam a técnica de edição, assim, para essa etapa, alguns alunos foram 

voluntários para a elaboração e finalização dos vídeos, os quais passaram por 

processo de revisão textual para as correções necessárias, adequação e 

aprimoramento das legendas; houve a valorização da individualidade e das 

habilidades de cada educando, de forma que todos participaram conforme seu 

interesse e facilidade no desenvolvimento de cada etapa.  

Além do stop motiom, outros trabalhos foram desenvolvidos com filmagens 

efetivadas no espaço escolar, para isso, foram utilizados aparelhos celulares e todo 

processo de editoração; foi, também, desenvolvido no Movie Maker; a maioria 

utilizou, para os diálogos e para a própria narração, a inserção de legenda, com 

recurso sonoro de fundo, no caso, partiram mais uma vez para o debate e a 

pesquisa de qual seria o fundo musical mais adequado à mensagem contida no texto 

e sua relação com a narrativa. 

Ainda assim, somente um grupo optou para a elaboração do vídeo com a 

exposição sonora através da fala dos participantes e os próprios alunos editaram 

inúmeras vezes até conseguirem um resultado que, para eles, fosse aceitável. Essa 

narrativa, especialmente, foi apresentada nos três formados (vídeo legendado, áudio 

e fotonovela), com autoria de Mia Couto e o título O menino que escrevia versos, 

que analisaremos posteriormente. 

Quanto ao desenvolvimento da fotonovela foi utilizada a ferramenta 

SuperLame69 word balloon engine, um programa disponibilizado on-line, no qual é 

possível acrescentar balões nas fotos, escolher formatos e adicionar os diálogos, 

todo desenvolvimento foi estruturado e concluído no computador. 

                                                             

68
 O Windows Movie Maker é um recurso do Windows Vista que permite criar filmes domésticos e 

apresentações de slide no computador, completar com título de aparência profissional, transições, efeitos e até mesmo 
narração. Disponível em: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker 
acesso em 28/02/2016. 

 
69 Programa disponibilizado para utilização on-line, disponível em: 

http://www.superlame.com/engine.php, nesse programa é possível adicionar imagens, balões, falas, colagens 
de fotos, entre outros. No próprio site é possível encontrar os direcionamentos, porém as informações básicas 
são em inglês e, assim, precisaram buscar a tradução para poder utilizar. 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/getting-started-with-windows-movie-maker
http://www.superlame.com/engine.php
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Sobre a utilização das tecnologias Almeida (1976 apud MORAM, MASETTO, 

BEHRENS, 2006, p. 154), nos apresenta a utilização de computador a partir de dois 

grandes polos. 

 

Um dos polos, tem-se o controle do ensino pelo computador, o qual é 
previamente programado através de um software, denominado instrução 
auxiliada por computador, que transmite informações ao aluno ou verifica o 
volume de conhecimentos adquiridos sobre determinado assunto. A 
abordagem adotada neste caso baseia-se em teorias educacionais 
comportamentalistas, onde o computador funciona como uma máquina de 
ensino otimizada... O professor torna-se um mero espectador do processo da 
exploração do software pelo aluno. 
No outro polo, o controle do processo é do aluno que utiliza determinado 
software para ensinar o computador a resolver uma sequência de ações... 
para produzir certos resultados e efeitos...Aqui a abordagem é a resolução de 
problemas e a construção de conhecimento... O professor tem importante 
papel como agente promotor do processo de aprendizagem do aluno, que 
constrói o conhecimento num ambiente que o desafia e o motiva para a 
exploração, a reflexão, a depuração de ideias e a descoberta de novos 
conceitos. 
 
 

Com esses procedimentos metodológicos houve, a priori, a necessidade da 

leitura e da interpretação e posteriormente da escrita, ou seja, da reescrita do enredo 

e da revisão, além de trabalhar o cognitivo, desenvolveu-se também o trabalho 

cooperativo, no qual os educando envolveram-se de maneira ímpar, o que 

consideramos uma grande conquista, porque despertou, em alguns, o desejo da 

leitura, da interpretação, do trabalho em equipe e, principalmente, da reflexão sobre 

as narrativas e a essência de sua mensagem, na maioria das vezes, implícita. 

As pesquisas possibilitaram ampliar o conhecimento cognitivo e reflexivo, pois 

a reflexão permeou todo o percurso, sempre direcionada à contextualização com a 

vida, a sociedade, a coletividade. Entretanto, relacionar com os enredos e com as 

ferramentas tecnológicas foi um desafio, pois a escolha de cada técnica a ser 

desenvolvida era primordial para o resultado, pois para Masetto (2006, p. 143), 

 

As técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o que se pretende dos 
alunos. Como o processo de aprendizagem abrange o desenvolvimento 
intelectual, afetivo, o desenvolvimento de competências e atitudes, pode-se 
deduzir que a tecnologia a ser usada deverá ser variada e adequada a esses 
objetivos. [...] as técnicas precisarão estar coerentes com os novos papéis, 
tanto do aluno, como do professor: estratégias que fortalecem o papel de 
sujeito da aprendizagem do aluno e o papel de mediador, incentivador e 
orientador do professor nos diversos ambientes de aprendizagem. 
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 Outras ferramentas utilizadas como interação foram  e-mail e o Whatsapp, 

cuja comunicação ocorreu, muitas vezes, de forma síncrona, no caso do Whatsapp,  

o que facilitou muito, pois o feedback ocorria instantaneamente, de forma pessoal e 

sintética, permitindo um acompanhamento, mesmo à distância, dos retrocessos, das 

paradas, das dúvidas que aconteciam, pois alguns vídeos foram finalizados no 

período de férias.  

 É necessário esclarecer que se tratou de um recurso extra, pois sabemos 

que, para um professor que convive, normalmente, com um índice elevado de alunos 

por classe, seria inviável, para não dizer impossível, essa comunicação síncrona, 

mas tratando-se de um projeto com número limitado de alunos foi uma ferramenta 

bastante útil. 

A transposição do formato dos amthal possibilitou conhecer enredos 

filosóficos e resgatar a importância das narrativas bem como o entendimento do 

explícito, do implícito, da relação entre o abstrato e o concreto, a criatividade, a 

interpretação textual. 

Outro fator foi a preocupação com elementos inerentes à escrita para a 

elaboração das legendas, como a própria revisão textual que envolveu aspectos 

básicos da gramática normativa, como: ortografia, acentuação, pontuação, etc. e, 

principalmente, a percepção da realidade apresentada nos elementos da narrativa, 

incentivando a leitura de outros contos e a criação de sua própria narrativa, talvez 

objeto de estudo para um novo projeto. 

Essencial ressaltar que, a ansiedade, por parte de alguns,  para a finalização 

foi grande, tanto que houve grupos concluíram os vídeos sem mesmo ter a revisão 

final, principalmente quanto aos problemas direcionados à norma culta, embora 

fossem inadequações discretas, pois revisaram como acreditaram estar correto; o 

que foi muito proveitoso. Após esse momento, mais uma vez retornamos às 

inadequações e nos apropriamos do espaço para retomarmos alguns conceitos que 

pareciam esquecidos, promovendo a aprendizagem e revisitando algumas normas 

gramaticais, como: ortografia, acentuação, pontuação, concordância, bem como as 

marcas de oralidade presentes na escrita. 

A relação entre a narrativa e a tecnologia estimulou o interesse, enquanto uns 

discutiam sobre o enredo, outros pensavam nas caracterizações, nas sequências e 

na verossimilhança com o texto original, um dos critérios para elaboração. 
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As abordagens que partem do concreto tornam-se mais consistentes e 

próximas da realidade, principalmente, considerando-se a relação significado e 

significante, pois a imagem se concretiza em nossas mentes com a dimensão do 

pensamento figurativo. Lauand (1997a, p. 51) afirma que “(...) este voltar-se para o 

concreto não é apanágio árabe ou semita é (...) fenômeno humano, em alguma 

medida está presente em todas as línguas”. 

Outra conquista que podemos relatar, foi perceber que com o direcionamento 

pedagógico e efetivação do projeto, muitos se encantaram com as narrativas, com 

as mensagens, com os enredos milenares ou contemporâneos com o 

desenvolvimento do trabalho e, principalmente, com a satisfação de ver o seu 

trabalho finalizado, em uma tela de computador. Acreditamos que, nesse momento, 

instaurou-se o que buscamos pesquisar: “A Pedagogia da Admiração”. 

 

4.5 Formato: Stop Motion - O amor e o velho barqueiro, A centopeia e o sapo, A 

jangada de Buda, Uma vela para Dario. 

 

 Seguindo a análise, exemplificamos a partir dos contos O amor e o velho 

barqueiro, A centopeia e o sapo, A jangada de Buda e Uma vela para Dario, todos 

elaborados em formato stop motion. 

Quanto ao conto O amor e o velho barqueiro, possibilitou-nos reflexões sobre 

as adversidades da vida, envolvendo amor, sofrimento, desprezo e tempo, 

enfatizando a necessidade do esquecimento e da superação que envolve um 

coração apaixonado. Entretanto, utiliza-se da prosopopeia para dar vida aos 

sentimentos que são abstratos: Amor, Sofrimento, Desprezo e Tempo e, assim, 

tornam-nos concretos. 

 A partir da percepção do enredo e com a personificação dos sentimentos que 

pertencem à categoria abstrata, surge vida a cada um dos personagens e, assim, 

cada um se materializou – o que podemos evidenciar com a importância de se 

buscar o concreto, pois quando as situações tornam-se concretas o leitor passa a se 

identificar com a mensagem: cria, elucida, dá forma e vida aos personagens e se 

torna o próprio personagem, entendendo o explícito é capaz de decodificar a 

mensagem implícita e metafórica. 
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Destarte, a relevância da construção do cenário, a criação do Amor e a 

representação simbólica evidenciada, a partir das cores escolhidas para representar 

cada um dos barqueiros: O Sofrimento – o primeiro, representado pelo barco de cor 

preta70, o Desprezo – o segundo, representado pelo barco da cor marrom71, o 

Tempo, representado pela cor branca72 e o Amor representado pelo boneco com as 

cores vermelha73 e branca. 

Torna-se aparente a expressão dos sentimentos traduzidos simbolicamente 

pelas cores escolhidas, ou seja, um elemento representativo que permite a 

construção mental evidenciada a partir de um elemento concreto; mesmo que 

subjetivamente, direcionará à interação com o outro, pois “as linguagens que se 

confrontam, nas práticas sociais e na história que fazem com que a circulação de 

sentidos produza formas sociais e cognitivas diferenciadas” (PCNs). 

A efetivação do trabalho, com base nos elementos concretos, que são 

apresentados como roteiros de experiências diversificadas e se relacionam com a 

realidade presente na vida, atrela-se ao processo de construção humana, nas 

situações quotidianas, no que entendemos por verdade e por modo de agir. Cabe-

nos, aqui, Lauand (1989, p. 49) “O agir humano é bom e bem ordenado quando 

procede da verdade, que afinal de contas nada mais é que o vir-a-encarar a 

realidade” e, assim, perceba que a realidade faz parte das nossas escolhas e 

decisões, dos nossos fracassos ou das nossas superações, para os quais se 

pressupõe sempre exemplos de vida que estão imbricados com o conhecimento. 

Mergulhar no espaço juvenil, valorizar e transformar conhecimentos e  

situações concretas está “na base de todo ensino, sempre está o retorno ao 

concreto, Tomás de Aquino afirma que um homem nada pode ensinar a outro 

homem, senão movendo pelo seu ensino” Lauand  (1997a, p. 74), assim é 

desvendar o oculto, com base em situações concretas e que possam representar a 

                                                             

70 Conf. Chevalier J.; Gheerbrant, A. Preto: “aspecto frio e negativo. (...) o preto exprime a passividade 
absoluta.  

71 Marron. No entanto, está relacionado à repressão emocional e ao medo ao mundo exterior, também à 
estreiteza de planos para o futuro. Com  frequência se relaciona com a carência de autovaloração, uma falta de 
conhecimento sobre si mesmo. Disponível em: http://www.euroresidentes.com/portugues/cores-do-
zodiaco/significado-marrom.htm - acesso em 20/09/2015. 

72 Conf. Chevalier J.; Gheerbrant, A. Branco: símbolo da força, do poder, do socorro concedido, da 
proteção. 

73 Ibidem (9). Vermelho: Universalmente considerado como o símbolo fundamental do princípio da 
vida, com sua força, seu poder e seu brilho (...). 

http://www.euroresidentes.com/portugues/cores-do-zodiaco/significado-marrom.htm
http://www.euroresidentes.com/portugues/cores-do-zodiaco/significado-marrom.htm
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realidade, compreender a necessidade de um novo olhar que seja capaz de 

promover nos educandos o conhecimento das verdades ocultas: “Só o Tempo é 

capaz de passar o Amor”. 

     

Pieper traz a colorida viveza do concreto, da experiência, o que torna a  
leitura algo fascinante, que se     impõe com o  peso  da realidade, não  
permitindo   sequer     o     aparecimento da    célebre   objeção  contra 
a obscuridade dos filósofos, homens   –     assim se  formula  a  irônica  
objeção – “com os pés firmes nas nuvens”. (LAUAND, 1987a, p. 46). 

 

 

 O entendimento, a elaboração e a transposição para outro formato, 

proporcionam a projeção para outro espaço, em outro tempo e em outro mundo. 

Para Carrière (2008, p. 10) “(...) é, evidente, transportar-nos em algumas palavras a 

outro mundo, àquele onde imaginemos coisas em vez de vivenciá-las, um mundo no 

qual dominamos o espaço e o tempo, onde colocamos personagens impossíveis em 

movimento (...)”, a transposição do formato do conto possibilitou aos alunos o 

entendimento, a criação e a percepção da realidade através dos elementos da 

narrativa.  

 Com a elaboração do processo, ocorreram: ajuda mútua, exposição de 

opiniões, de ideias, de observações importantes, inclusive sobre a mensagem, com 

relação à originalidade, bem como, o entendimento de que havia muito mais que três 

barqueiros que desejavam atravessar o rio e a verdadeira mensagem desvendada 

por eles com relação ao tempo e ao amor. 

 Considerando o mathal A centopeia e o sapo, também oriental, temos a 

evidência da mensagem oculta, que podemos denominar de implícita e, ao mesmo 

tempo, relacionar com célebre sentença de Ortega em que a circunstância é 

promovida ao nível do eu: “Eu sou eu e minha circunstância...”, que pode ser 

percebida no enredo, quando a centopeia caminhava muito tranquila até que o sapo 

lhe pergunta: “- Por favor, em que ordem você movimenta suas patas?” 

Ao mesmo tempo, podemos estabelecer a relação com a voz média, pois, no 

caso, morrer não foi uma atitude passiva ou ativa, mas sim da voz média que se 

estabelece a partir do nosso relacionamento com o mundo, e, “nesse sentido, um 

recurso importante na compreensão do agir do homem é a ‘voz média’”, (LAUAND, 

2010, p. 53).  
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O mathal dirige-se a mostrar que há casos em que a expressa vontade ativa 

pode atrapalhar a própria realização da ação e que o melhor, em certas situações, é 

deixar a ação, no caso o andar, fluir espontaneamente e sem a expressa 

consciência ativa de como se o faz: ninguém calcula como faz para andar; anda 

automaticamente e pronto.  

Também o debate sobre a fragilidade e a efemeridade da vida foi muito 

instigante e surgiu naturalmente, elucidando os acontecimentos que independem, 

muitas vezes, unicamente da nossa vontade, como o caso da morte; as discussões 

conduziram aos princípios de valores, ética, respeito, solidariedade e humanidade. 

Alguns se reportaram aos exemplos de vidas de antepassados, suas histórias e a 

valorização da vida de modo amplo; bem como à liberdade de expressão, o direito 

de opiniar, de poder falar seus sentimentos, seus desejos e aspirações, por tratar-se 

do ocorrido com a centopeia. 

Assim, o pensamento da centopeia estava “em dependência de interação 

dialética com a linguagem, o fato de nossa língua não admitir uma terceira opção – a 

voz média que não á ativa nem passiva – constitui um grave estreitamento em 

nossas possibilidades de percepção da realidade” (LAUAND, 2010, p. 53) – é o caso 

do verbo morrer, a menos que seja premeditado. 

O conto A Jangada de Buda, está fortemente carregado de mensagem oculta, 

porque se configura metaforicamente74 com as decisões que devemos tomar no 

decorrer de nossas vidas e com as possibilidades de transformações, ao direcionar 

para as decisões prudentes75 que fortalecem para o crescimento humano, pois nem 

sempre nossas decisões são conscientes e nossas escolhas poderão definir 

situações futuras. Esse conto proporcionou ampla discussão não somente entre os 

envolvidos, mas também abriu espaço para um debate sobre as mais variadas 

inquietações, no qual refletiram sobre o futuro, sobre atitudes ilícitas, sobre situações 

de tristezas e desolação e, também, por outro lado, mostram que é possível 

                                                             

74 “a metáfora (uma forma de mathal) é não só para expressar o pensamento, mas também  meio do 
próprio pensar” in: Educação, contar histórias e artes orientais. (2012, p. 102). 

 
75 Segundo Isidoro, prudente (prudens)  significa aquele que vê longe (porro uidens), pois tem visão 

aguda e antevê as possibilidades que podem ocorrer em situações contintigentes. In: Lauand (2014, p. 3). A 
Prudência – A virtude da decisão certa Tomás de Aquino. São Paulo: Martins Fontes. 
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acreditar e construir um mundo melhor, com mais oportunidades, igualdade e 

solidariedade. 

No momento em que começamos a desenvolver o projeto e criar os objetos 

surgiram novos debates, cada um com seu ponto de vista, procurando a elaboração 

do cenário de maneira mais original, preocupando-se, inclusive, com a mensagem 

oculta e como seria possível que ela se efetivasse a partir do cenário e dos 

personagens criados por eles, seus movimentos, suas formas e cada detalhe 

apresentado. 

Discutimos sobre a presença do rio, das margens, da necessidade de superar 

dificuldades e buscar novas oportunidades; destacamos a presença dos símbolos 

como recurso para interpretação. 

Assim, ao considerarmos a relação simbólica de alguns elementos da 

narrativa, como a travessia do rio agitado, sabendo-se que esse denota o percurso 

da água natural e a travessia representando metaforicamente a necessidade 

humana em busca de conquistas, desafios ou superações, tão bem encenadas pelo 

personagem que necessita cruzar o rio de uma margem a outra. 

Evidenciamos, então, a princípio três desafios: o primeiro, a construção da 

jangada, objeto que o transportaria; segundo, a coragem para enfrentar a água 

agitada e o rio simbolizando, também duas possibilidades: seguir o seu caminho e 

renovar ou simplesmente ficar inerte; e o terceiro, desapegar-se da jangada que lhe 

foi útil e estar livre para novas conquistas e aprendizados. 

Para Chevallier; Gheerbrant (2009, p. 780) “a simbologia do rio e do fluir de 

suas águas é, ao mesmo tempo, o da possibilidade universal e da fluidez das 

formas, o da fertilidade, da morte e da renovação”, a determinação e a busca pelo 

novo evidenciado a partir da atitude do personagem, a partir de suas escolhas. 

  Quanto à margem oposta, em primeiro momento, “ensina o Patriarca zen 

Hueineng76, é a paramita77, é o estado do ser e do não-ser” (Ibidem, p. 780) e, no 

segundo momento, após a travessia a necessidade da decisão prudente, carregar 

                                                             

76 Huineng (慧能 ou 惠能; em Japonês: Daikan Enō, 638–713) foi um monge budista zen da China, uma das figuras mais 

importantes em toda a tradição Zen. Ele é conhecido como o Sexto Patriarca desta escola. Seguiu uma linha de abordagem direta do Budismo e 
da iluminação, sendo considerado o fundador da técnica de iluminação súbita ou satori. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Huineng 
Acesso em 25/02/2016. 

77 Pāramitā (em sânscrito) ou Parami (em pali): "Perfeição" ou "Transcendente" (lit. "Que alcançou a outra margem"). No budismo, 

chama-se de paramitas as perfeições ou culminações de certas práticas. Tais práticas são cultivadas por arahants e bodhisattvaspara percorrer o 
caminho da vida sensorial (samsara) à iluminação (nirvana). https://pt.wikipedia.org/wiki/Paramitas acesso em 18/02/2016; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_japonesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/638
https://pt.wikipedia.org/wiki/713
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monge
https://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zen
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Patriarcas_do_Zen&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilumina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Satori
https://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arahant
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samsara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nirvana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paramitas
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ou não consigo a jangada que construiu, pois poderia ser-lhe útil posteriormente, ou 

simplesmente abandoná-la e estar livre para seguir seu caminho. 

Assim se constitui o enredo de nossas vidas, das nossas escolhas, das 

nossas decisões, das dúvidas, dos medos, das superações e, também, da 

necessidade de nos desvincularmos, muitas vezes, de algo material para 

expandirmos nossas experiências e vivências, seguindo para outras oportunidades, 

desvendando novos horizontes. 

Se a jangada nos foi útil para a travessia, temos que escolher entre continuar 

a carregá-la ou nos libertarmos para oportunidades de novas travessias.  

Considerando os contos ocidentais e contemporâneos, é possível perceber, 

por meio do conto Uma vela para Dario o momento da pós-modernidade que se 

instaura no espaço social, quando situações delicadas, que deveriam conduzir à 

compaixão e solidariedade tonam-se banais. 

O enredo é elaborado a partir de um fato que deveria ser, no mínimo, 

impactante, porém nos revela a passividade e a aceitação das pessoas frente a uma 

temática delicada: a morte, com um tratamento de banalidade perante as situações 

corriqueiras e quotidianas. 

A morte, como já dito, é um caso da voz média (morirse diz o espanhol), que 

se instaura de maneira inusitada e fatídica. No caso do conto, trata-se de um 

protagonista, sobre o qual se pressupõe que dedicou a vida ao trabalho e, no 

momento final, cai na rua, é roubado, passa a ser alvo de curiosos; apagam-se as 

lembranças, sua vida, sua família, sua identidade e, como indigente, fica à espera do 

rabecão.  

O que nos revela, mais uma vez, a conformidade perante situações latentes; 

podemos recordar do célebre pensamento de Píndaro: O homem é um ser que 

esquece78, todos aqueles que por ali passavam tornam-se “esquecentes” da 

construção da vida humana, representada pelo episódio da morte de “Dario”. Então, 

“o homem, ele que foi agraciado pela divindade com a chama do espírito, o homem, 

afinal, saiu mal feito, mal acabado, ele tende ao embotamento, à insensibilidade... ao 

esquecimento!”(Lauand, 2015, p. 49). 

                                                             

78
 Ao longo deste discurso, seguimos os capítulos de Michèle Simondon "Mnémosyne, mère des Muses", in La Mémoire 

et l'Oubli dans la Pensée Grecque jusqu'à la fin du Ve. siècle avant J.C., Paris, Société d'édition "Les Belles Lettres", 1982; de 

Bruno Snell "Pindar's Hymn to Zeus" in The Discovery of the Mind - The Greek Origins of European Thought, Cambridge, Harvard 

Univ. Press, 1953; e, sobretudo, de J. Pieper Nur der Liebende singt, Schwabenverlag, 1988, p.35 e ss. (LAUAND, 2015, P. 49) 
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Com isso, a análise retorna à essência do ser humano, ao descaso da 

sociedade e ao esquecimento; entretanto, uma das missões da educação é 

direcionar à lembrança e despertar para o oculto, o que parece-nos inacessível, “a 

missão profunda da educação não é a de apresentar-nos o novo, mas algo já 

experimentado e sabido que, no entanto, permanecia inacessível: precisamente o 

que se expressa pela palavra lembrar” (ibidem, p. 50). 

Mais uma vez, as narrativas nos evidenciam exemplos de situações de vida, de 

momentos em que são necessárias as tomadas de decisões, que poderiam conduzir 

a outro desfecho. 

Paralelamente, a análise promoveu debates e reflexões sobre a desigualdade 

social, a efemeridade da vida, a diversidade cultural e étnica,  questões simbólicas e 

religiosas, como exemplo o ato do menino que decide “acender uma vela” ao morto. 

Na religião cristã, o ritual de acender uma vela significa que “as velas que 

ardem ao pé do defunto – os círios acesos – simbolizam a luz da alma em sua força 

ascensional, a pureza da chama espiritual que sobe para o céu, a perenidade da 

vida pessoal que chega ao seu zênite” (GHEERBRANT; CHEVALIER, 2009, p. 934). 

Nesse caso, a morte seria o momento da transição terrena para etérea, sendo a 

elevação ao reino de Deus, e somente o menino – por ser ainda criança, representa 

a inocência e a espontaneidade sendo capaz de uma atitude que evidencia 

humanidade e respeito ao morto. 

 Por outro lado, as múltiplas possibilidades de significados e interpretações 

presentes na narrativa oferecem ao leitor, por tratar-se do quotidiano, seja com 

espanto ou com admiração, um novo caminho de leitura e capacidade de um novo 

olhar para situações inusitadas. Conforme Lauand 79“O que eles fazem é dar-nos um 

novo  - olhar – o de espanto e admiração (ou angústia) – sobre a mesma velha 

realidade, aparentemente tão inofensiva, que já aí estava...” 

Da mesma forma, o desfecho improvável com a chegada de um menino de 

cor, que acende a vela, nos desestabiliza, promovendo questionamentos e reflexões 

acerca da vida, do ser humano e do mundo. Como já exposto, somente o menino 

preocupou-se e sua atitude torna-se fator importante que engendra o momento com 

ritual de religiosidade e compaixão, pois ninguém se preocupou, realmente, com um 

                                                             

79 LAUAND, Jean. Abalo filosófico e afins. Por uma Pedagogia da Admiração. International Studies on 
Law and Education 10 jan-abr 2012. CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ. do Porto. p. 31. 
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homem passando mal entre a multidão, somente um menino – representando, 

talvez, um diferencial de sensibilidade e respeito ao próximo. 

 

4.6 Formato em vídeo com legenda: O espelho, Medo da eternidade, O preço 

da fumaça. 

 

O conto O Espelho – uma antiga história judaica - promove-nos a reflexão que 

pode, também, conduzir a um abalo, pois revela a essência da igualdade do ser 

humano, pessoas que são egoístas e só pensam em si mesmas e se esquecem das 

necessidades dos semelhantes, situação bastante evidente através de todos os 

tempos e, ainda mais, na pós-modernidade.  

Assim, se considerarmos os verbetes “prata” e “vidro” encontramos, 

respectivamente, várias acepções, conforme Houaiss: “prata: 1. elemento químico; 

2, dinheiro, 3, prataria, 4, competições esportivas – medalha de prata” e do “vidro”: 

“substância rígida, amorfa e inorgânica, transparente e quebradiça, fabricada por 

meio da fusão a altas temperaturas, seguida de rápida solidificação, de uma mistura 

de silícios (areia) e carbonatos”  do resultado da simbiose entre eles temos o 

“espelho” que, segundo Chevalier & Geerbrant (2009, p. 393) representa “A  

verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência (...) superfície que 

reflete, seja o suporte de um simbolismo rico dentro da ordem do conhecimento”.  

Dessa leitura foi possível desenvolvermos uma reflexão sobre vários 

significados da palavra e abordarmos alguns conceitos de ambiguidade que, em 

uma explanação simplista, são os possíveis significados de uma palavra, a 

obscuridade, uma situação que se apresenta subentendida, por não apresentar um 

significado preestabelecido, possibilitando, assim várias interpretações. 

Destarte, a inferência do Pensamento Confundente que nos remete à língua 

como fator primordial, para direcionarmos a determinado pensamento, ou seja, 

vários significados de realidade para uma única palavra. Temos em Lauand (2010, p. 

59) que; “Uma dessas formas de acesso ao real é o pensamento confundente: a 

concentração de uma única palavra de realidades distintas, mas conexas (...)”. 

Já no conto O preço da fumaça, temos a análise de situações oportunistas 

para uns, desfavoráveis para outros e a apropriação da linguagem conotativa que 

nos conduz por meio das figuras e das situações apresentadas e representadas pelo 
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pão, pela fumaça e pelo tilintar das moedas. Destaca-se assim a mensagem oculta, 

que nos apresenta ter a base da justiça e da igualdade, pois quem cobra o preço da 

fumaça deve receber como pagamento somente o som das moedas. 

Considerando a representação simbólica dos objetos, o pão “é 

evidentemente, símbolo do alimento essencial” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, 

p. 681), ele alimenta e representa, também, “a alimentação espiritual, assim como ao 

Cristo eucarístico, o pão da vida” (ibidem), quanto à fumaça “um certo vapor que 

escapa do ser que acaba de expirar, como uma leve fumaça, simbolizava ou 

realizava para os alquimistas a saída de alma do corpo” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009, p.454) e quanto à moeda um dos simbolismos apresentado é 

“um aspecto [...] de valor, e, portanto, coisa que [...] poderia parecer uma alteração 

da verdade” (ibidem, p. 613). 

Assim, considerando os três substantivos concretos, podemos perceber a 

relação entre os objetos e o desfecho da narrativa, pois, enquanto o pobre Salim 

somente deseja suavizar o sabor do pão duro e seco com o halo da fumaça antes de 

se alimentar o esperto Mustafá resolve cobrar-lhe pelo preço da fumaça, o que nos 

revela o oportunismo.  

Seguidamente, o Cádi – juiz dos muçulmanos - utiliza-se de moedas que 

representam  valor e  poder para ilustrar a situação apresentada, utilizando um 

pequeno saco delas, o qual balança e ordena que Mustafá ouça o som do tilintar... e, 

assim, considera pago o preço que Mustafá queria cobrar. Neste caso, a moeda 

deixa de representar somente o valor para se tornar o instrumento do real 

pagamento merecido, pois o som do tilintar, igualmente, pagaria pelo preço da 

fumaça. 

Representando, assim, a conduta de pessoas malvadas que querem “levar 

vantagem em tudo”. Mais uma vez, elucidando que as narrativas não são 

simplesmente enredos interessantes, mas autênticos exemplos de vida, que nos 

abrem os olhos para realidade, muitas vezes encobertas em nosso dia a dia. 

Quanto ao conto Medo da eternidade, comentamos no decorrer do 

desenvolvimento do projeto, juntamente com uma breve análise. Trata-se de um 

conto contemporâneo da consagrada autora Clarice Lispector, também formato em 

formato de vídeo com legendas, o qual relacionamos com o conhecimento a partir do 
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sensível, diretamente relacionado ao sentido amplo e metafórico, evidente na análise 

do referido conto e, também, com as experiências vividas a partir do concreto. 

Na análise do conto, fica evidente a percepção metafórica,  primeiramente ao 

relacionar o chiclete com a efemeridade da vida e, posteriormente, compará-lo com 

a eternidade. Lauand (1997a, p. 73) explica que “tudo que nessa vida conhecemos, 

é conhecimento por comparação (per comparationem) com as coisas sensíveis e 

naturais [...] além do mais, sugere-nos que o sentido extensivo e metafórico está 

presente na linguagem de modo muito mais amplo e intenso do que, à primeira vista, 

poderíamos supor”. 

Assim, a comparação do chiclete com a eternidade nos remete às inúmeras 

interpretações; ao mesmo tempo, o fato de a semântica lexical nos conduzir à 

reflexão psicológica que extrapola a leitura comum e mergulha em questionamentos 

existenciais, como a comparação da passagem da vida com o sabor do chiclete que 

também se torna insosso, sugerindo, implicitamente, os desejos, as dificuldades, as 

superações e o amadurecimento, que fazem parte do quotidiano de todos, até 

mesmo a morte. 

Diante do exposto, as abordagens que partem do concreto tornam-se mais 

consistentes e próximas da realidade, principalmente, considerando-se a relação 

significado e significante, pois a imagem concretiza-se em nossas mentes com a 

dimensão do pensamento figurativo, no caso o chiclete representando o elemento 

concreto e a eternidade o elemento abstrato. 

 

4.7 Um conto, três formatos: O menino que escrevia versos. 

 

Finalmente, o conto O menino que escrevia versos de Mia Couto - um caso 

especial - pois foi apresentado em três formatos pelos mesmos educandos (vídeo 

com áudio, vídeo com legenda e fotonovela), o que causou certa curiosidade, pois 

pareciam não satisfeitos com os resultados e, assim, buscavam outro formato; e isso 

enriqueceu bastante as versões apresentadas.      Quanto ao enredo, aborda a 

preocupação da família ao descobrir que o jovem filho escrevia versos; resolvem, 

então, procurar um médico. Trata-se de uma família convencional, estruturada no 

processo capitalista constituída por um pai mecânico que só “lia motores e 

interpretava chaparias”, a mãe que cuida dos afazeres da casa e “até cheirava a 
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óleo castrol”, pois a casa era anexada à própria oficina mecânica, pelo filho, 

totalmente diferente, com a luz da sensibilidade aflorada e realizações diferentes 

daquelas concebidas pelos pais e pelo médico, que representa outra classe social e, 

posteriormente, se apropria da sensibilidade do menino por manhãs e tardes afins. 

Nesse sentido, se considerarmos a explicação de Pierper (2014, p. 8) temos 

que: 

O mundo do trabalho é o mundo cotidiano do trabalho, o mundo da utilização, 
da serventia a fins, do rendimento, do exercício das funções; trata-se do 
mundo da necessidade e da renda, o mundo da fome e do modo de saciá-la. 
O mundo do trabalho é denominado pelo objetivo de realização da “utilidade 
comum”. É mundo do trabalho na medida em que trabalho tem o mesmo 
significado de atividade útil (sendo então simultaneamente próprio desta o 
caráter de atividade e esforço). 
 
 

 Por outro lado, Pieper (ibidem) nos revela que: 

 

A “utilidade comum” é uma parte essencial do bonum commune, mas este é 
muito mais geral. Ao  bonum commune pertence, por exemplo (como diz 
Tomás de Aquino

80
), o fato de existir pessoas que se entregam à vida inútil da 

contemplação; que, justamente, não se pode dizer que meditação, 
contemplação, filosofia sirvam à “utilidade comum”. 
 
 

 São situações que se confrontam e se materializam a partir do enredo 

apresentado, uma vez que há um elemento entrelaçado ao mundo do trabalho (o 

pai) em detrimento do elemento da sensibilidade e da contemplação representado 

pelo filho. O mundo do questionamento que se torna problemático na concepção do 

pai, pois “cada vez mais o caráter do estranho, do mero luxo intelectual, até do 

autenticamente insustentável e do que não deve ser levado a sério” (Ibidem, p.9). 

 Cabe-nos elucidar que o mundo do menino extrapola o mundo utilitário, das 

necessidades comuns, uma vez que transcende para além do mundo do trabalho. 

Para Pieper (ibidem, p. 11) “O ato filosófico não é a única maneira de realizar esse 

passo além. A voz da poesia não é menos incomensurável com o mundo do trabalho 

do que a questão do filósofo”. 

 Há forte relação entre a poesia e a filosofia, a qual percebemos nos 

sentimentos e nos desejos do menino que escrevia versos,  pois é no quotidiano que 

se estabece o mirandum. 

 

                                                             

80 Comentário ao Livro sentenças de Pedro Lombardo 4 d. 26, 1,2. Apud (PIEPER, 2014, p. 8). 
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No que tange o co-pertecimento entre filosofia e poesia, há uma frase notável 
e pouco conhecida de Tomás de Aquino, no seu comentário à Metafísica de 
Aristóteles, que diz: o filósofo tem afinidades com o poeta na medida em que 
ambos têm a ver com o mirandum, com o admirável, com o que é digno de 
admiração, que reclama admiração. [...] devido à força comum da 
transcendência, o ato filosófico é aparentado e próximo do poético, mais 
próximo e estreitamente aparentado do que com as ciências exatas. 
(PIEPER, 2014, p. 12-13) 

 
 

 Ocorrem situações explícitas, no decorrer do desenvolvimento da 

narratividade, uma vez que o menino, que escrevia versos, transcende os limites da 

oficina mecânica e dos desejos do pai e mergulha no mundo do pensamento, do 

questionamento e da admiração. Ao mesmo tempo, o pai não percebe a riqueza da 

sensibilidade do filho e procura assistência médica, acreditando que assim irá ajudá-

lo, entretanto, o menino desenvolve-se em outro espaço intelectual – o das palavras 

que se afloram a partir da sensibilidade. 

Sendo assim, percebemos a relevância da integração sobre material/imaterial, 

corpo/alma; sabendo-se que o homem constitui-se e se completa a partir da relação 

entre mundo do trabalho e mundo do pensamento, ressalta-se que a fundamentação 

entre a concepção da inteligência se articula a partir da construção do pensamento. 

Partindo do exposto, tem-se a concepção de Tomás de Aquino para essa 

integração entre espírito e matéria “anima forma corporis” muito bem evidenciada 

entre as situações que contextualizam o enredo. Lauand (1997a, p. 71) acrescenta: 

 

O caso do conhecimento intelectual  é mais   complexo: o   intelecto   é 
reconhecido, por Tomás, como capaz de abertura, sem limites, para   o real: 
“As naturezas intelectuais, porém, têm maior afinidade com o todo do que as 
outras naturezas; pois,  uma  substância intelectual qualquer é, de certo 
modo, todas as coisas, já  que  pode  apreender a totalidade do real pelo seu 
intelecto;  ao  passo  que   qualquer    outra substância participa apenas de 
um setor particular do ser. 

 
 

Enquanto aflora no menino a subjetividade, a poesia e o trabalho intelectual 

com as palavras, o pai se instaura em outro patamar, no qual o mundo do trabalho 

tem relevância máxima, enquanto que as palavras, os versos e a poesia pertencem 

ao campo da inutilidade. Sobre essas considerações, enfatizamos as observações 

de Pieper (2014, p.8): 
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O mundo do trabalho é o mundo do  dia do trabalho, o mundo da utilidade, da 
sujeição a fins imediatos, dos resultados, do exercício e da função; é o    
mundo das necessidades e da produtividade, o mundo da fome e do modo de 
saciá-la. O mundo do trabalho se rege por esta meta: a realização da 
“utilidade comum”; é este o mundo do trabalho na medida em que o trabalho 
é sinônimo de atividade útil.  
 
 

 Nesse ponto, temos a relação de semelhança entre o “ato de filosofar” e o 

“ato poético”, pois ambos têm seu princípio no mirandum, naquilo que causa 

admiração, pois na base de ambos os atos encontra-se a sensibilidade que 

caracteriza a personalidade do menino. 

 Ao mesmo tempo, há a representação do médico que, embora represente o 

mundo do trabalho, percebe a riqueza que contém os escritos do menino; sendo 

interessante para ele, resolve interná-lo, assume as despesas e entrega-se ao 

mundo da poesia, ao mundo do encantamento e da contemplação, sabendo-se que 

o homem não se completa somente com riquezas materiais. 

 Assim, poderíamos sugerir que o próprio médico sucumbiu a um abalo que o 

retirou da sua zona de conforto, mediante a reflexão da realidade e da questão 

existencial “que sempre é um abalo das relações com o mundo, chega à fronteira da 

existência (Dasein) [...] o homem experimenta a não-conclusividade desse mundo 

cotidiano: transcende-o, dá um passo ale dele.” 

 Enfim, todas as possibilidades e desejos do pai com relação ao filho são 

realizações enganosas, pois o menino ultrapassa a linha que delimita o mundo do 

trabalho e as obrigações com o mundo considerado das “utilidades”, pois ele não 

está encarcerado nesse mundo, deseja não apenas ser útil, mas ser livre para a 

poesia e aos questionamentos existenciais que o alimenta para que continue 

escrevendo e o médico, por sua vez, se aproveita da sensibilidade do menino e cede 

ao seu mundo exclusivamente do trabalho e passa a ouvi-lo por horas e horas a fio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Ao chegarmos ao final desta pesquisa, é o momento de retomarmos e 

ponderarmos os principais passos deste percurso de maneira sucinta, elencando 

alguns enunciados que a nortearam. 

 Partimos da convicção de que a prática pedagógica, aliada às narrativas, 

denominadas mathal, e às ferramentas tecnológicas poderia estimular o processo de 

leitura, de interpretação e de escrita e, assim, a partir da articulação entre 

linguagem, pensamento, realidade e formas de agir, resgatar o encantamento 

através da “Pedagogia da Admiração”; tendo em conta as dificuldades de nosso 

tempo, no qual: “o admirável não ocorre mais, não surge mais, o homem não é 

capaz de admirar-se” Pieper (2014, p.42) e da mesma forma, 

 

É aquele que se admira, somente ele, que na forma pura realiza aquela 
atitude originária para com o ser, denominada desde Platão theoria, a 
percepção puramente receptiva da realidade, não turbada por qualquer apelo 
intermediário da vontade. Só há theoria enquanto o homem não se torna cego 
para o admirável que há no fato de que algo existe. (IBIDEM). 

  

 

 Os resultados obtidos nessa pesquisa, em escola de comunidade de 

condições bem modestas, foram muito gratificantes: a entusiástica adesão dos 

alunos, o envolvimento e a motivação deles, que contagiaram também a 

aprendizagem “normal”, são a maior recompensa que, como professora, poderia 

esperar. 

 Durante todo o processo de desenvolvimento, as atividades diversificadas 

promoveram, também, a interação, a colaboração, a leitura, a escrita, a reflexão, 

estimularam o interesse dos educandos  e o espaço escolar transformou-se em local 

dinâmico e alegre, onde todos aprenderam com situações reais. Nesse sentido, 

Lauand (1987, p. 123) nos enriquece afirmando, a partir de Tomás de Aquino que: 

 

O sentido íntimo do aprender consiste no conhecimento do mundo real e de 
sua estrutura e, por isso, para que haja verdadeira aprendizagem é 
necessário que o aluno seja guiado pelo caminho da admiração, de 
percepção do mirandum, onde o mundo perde seu caráter evidente de 
quotidiano. 
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 Percebemos que, por meio do trabalho, os educandos adquiriram um novo 

olhar sobre os enredos apresentados, reconheceram-se como fundamentais para 

todas as etapas e para o resultado final; talvez tenha sido o princípio pelo interesse 

de outras leituras, lembrando: “o que é a admiração senão a arkhé, o princípio do 

filosofar? Deste modo, já nos fundamentos da atitude do verdadeiro ensinar e do 

verdadeiro aprender encontramos componentes do ato de filosofar: voltar-se para a 

verdade das coisas e a admiração”. (LAUAND, 1987, p. 124).  

 Seguidamente, entendemos, também, que a metodologia pedagógica precisa 

ser repensada, uma vez que a contemporaneidade nos proporciona desafios 

constantes, rapidez de informação, transformações imediatas em todos os aspectos 

sociais, linguísticos, educacionais e individuais.  

Nesse aspecto, buscamos desenvolver a pesquisa pautada em narrativas 

orientais e ocidentais e seguir um estudo análogo às situações quotidianas, 

principalmente considerando que nossa reflexão teve como ponto consistente a 

“Pedagogia do mathal”, que prima pelo conhecimento a partir do sensível, conforme 

Tomás de Aquino (apud LAUAND, 1997a, p. 73) “tudo que nesta vida conhecemos, 

é conhecido por comparação (per comparationem) com as coisas sensíveis e 

naturais”. 

Paralelamente, a partir da importância da leitura e do ato de contar histórias 

buscamos resgatar valores, mensagens ocultas, elementos que transcendem o 

provável em busca da interpretação mais abrangente, capazes de proporcionar a 

reflexão da linguagem, que concretiza o pensamento e evidencia a realidade e a 

valorização da linguagem comum, que na perspectiva pieperiana, assim como outros 

grandes filósofos, a considera como campo privilegiado onde se manifesta e também 

se esconde a realidade. 

Lauand corrobora, afirmando que: “Quando a filosofia volta-se para a 

linguagem comum, não está praticando um procedimento periférico, mas atingindo 

algo de muito essencial, pertencente ao próprio núcleo da reflexão filosófica” (2016, 

p. 217). 

 Com satisfação, verificamos que a simbiose entre narrativas e ferramentas 

tecnológicas estimularam a leitura, a interpretação, a reflexão e a produção final do 

projeto relacionado às ferramentas tecnológicas. Naturalmente, esses recursos não 

são, de maneira alguma, a solução para as inúmeras diversidades que permeiam a 
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educação, somente uma ferramenta auxiliar que poderá direcionar as propostas 

educacionais despertando ao maior interesse, entendimento e prazer, por tratar-se 

de recursos que se sobrepõem a prática tradicional. Conforme Moran (2006, p. 12): 

 

[...] se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores 
soluções há muito tempo. [...] Ensinar e aprender são os desafios maiores 
que enfrentamos em todas as épocas e particularmente agora em que 
estamos pressionados pela transição do modelo de gestão industrial para o 
da informação e do conhecimento. [...] Na educação o foco, além de ensinar, 
é ajudar a integrar o ensino com a vida, conhecimento e ética, reflexão e 
ação, a ter uma visão de totalidade. 
 
 

 Nessa perspectiva, a reflexão possibilitou os questionamentos sobre a 

importância das pessoas, a solidariedade, a alteridade, a cumplicidade e a atuação 

conjunta, pois os ensinamentos implícitos em cada mathal, direcionou a questão das 

decisões, e das escolhas, sabendo-se que envolve a subjetividade e o olhar 

individual de cada ação ou situação. 

 Dessa forma, a capacidade de ver e de entender o real está vinculada às 

outras concepções de realidade, intrinsecamente aos acontecimentos que se 

instauram no “aqui e agora”. Entendemos que a prudentia – virtude intelectual 

definida como a “reta razão no agir”, informa o bem agir e, assim, a realidade  

transforma-se em experiência, que pode influenciar nas escolhas da vida, uma vez 

que se apoia no conhecimento. 

 Por outro lado, a dificuldade esteve relacionada à disponibilização de 

materiais e de equipamentos que atendessem a todos, bem como o tempo para a 

finalização dos projetos.  

Ao mesmo tempo, o trabalho diversificado demandou planejamento, 

disponibilidade de tempo, interatividade, movimentação, o que incomodou a “ordem 

geral”, pois o lay-out da sala de aula se alterou, transformou-se em espaço de  

convivência e colaboração, as “filas” deixaram de existir, houve a utilização de 

elementos auxiliares como tintas, pincéis, cola, tecidos, enfim, que exigiram algumas 

vezes movimentações pelos espaços escolares, o que pode não ter sido bem 

entendido, bem como o uso do aparelho celular, mesmo com finalidade pedagógica. 

Outro problema que ocorreu foi em decorrência das filmagens, muitas vezes o 

barulho interferiu, não havia disponibilidade de espaços, perderam-se muitas cenas 

no momento da elaboração dos vídeos, e, no início, houve a dificuldade de 
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desenvolver a prática da leitura, da busca pelos contos por parte dos educandos, 

bem como o entendimento e a interpretação, principalmente para perceberem a 

mensagem implícita/oculta, porém dificuldades que foram superadas, 

gradativamente, na maior parte. 

 Quanto ao direcionamento, obviamente, há inúmeras possibilidades de 

análises, interpretações e apresentações para os referidos amthal; no entanto, 

limitamo-nos, no momento, às abordagens mencionadas, o que relatamos são 

algumas, entre tantas outras, práticas que poderão ser bem sucedidas. 

A transposição dos gêneros possibilitou conhecer enredos filosóficos, 

orientais e ocidentais e resgatar a importância das narrativas, bem como a 

percepção da mensagem, fosse ela explícita ou implícita; a relação entre abstrato e 

concreto; a criatividade; a interpretação textual; a preocupação com elementos 

inerentes à escrita para a elaboração das legendas, como a própria revisão textual 

que envolveu aspectos básicos da gramática normativa, como: ortografia, 

acentuação, pontuação, etc... e, principalmente, a percepção da realidade a partir 

dos elementos da narrativa, incentivando a leitura de outros contos e a criação de 

sua própria narrativa. 

A utilização das ferramentas tecnológicas foi primordial, ressaltamos que não 

se tratou de descartar a riqueza construída desde o início da humanidade e outras 

possibilidades de aplicações, nem mesmo as tradições que ultrapassam séculos, 

mas, sim, reapresentar os amthal em outro formato com objetivo de resgatá-los e, 

nesse sentido, auxiliou no desempenho e interação dos educandos, despertando 

para um novo olhar sobre a realidade relatada através da ficção, projetando 

questionamentos sobre a essência e a construção da vida. 

Entendemos que a tecnológia é uma ferramenta capaz de aproximar ideias e 

conceitos. Conforme Moran (1989 apud HERNÁNDES, 1998, p. 37) “essa 

perspectiva da globalização trata de unir o que está separado, estabelecendo novas 

formas de colaboração e de interpretação da relação entre o simples e o complexo”, 

propostas diversificadas permeiam a educação deste século com práticas 

inovadoras que possam despertar para o novo olhar, a partir de situações do 

quotidiano, considerando-se a sala de aula como espaço social de interação. 

 Percebemos que é necessário aceitar novos meios que nos são 

apresentados, romper paradigmas e nos permitir “aprender juntos”; nossos 



- 

 

159 

 

educandos são nativos digitais e as tecnologias fazem parte de suas vidas. 

Entendemos, também, a importância de reconhecer a língua com sua concepção 

social e como organismo vivo que se concretiza através do uso em diferentes 

espaços sociais.  

 Quando o espaço educacional passa a ser horizontal e as práticas 

colaborativas se instauram entre educandos e educador surge a possibilidade de um 

aprendizado capaz de promover ensino de qualidade e, consequentemente,  refletir 

sobre os percursos que serão trilhados no futuro, no qual cada sujeito seguirá suas 

escolhas para vida que é a própria realidade.  

Finalizamos, seguindo mais uma vez  Lauand (1987a, p. 125): 

 

Certamente o professor deve cultivar a técnica didática; mas sempre o que é 
essencial, o que indica a qualidade de mestre “não é algo que vem de fora, 
mas sim algo que está impresso no mais íntimo de seu ser” e uma 
metodologia só é verdadeiramente válida quando se liga vitalmente à atitude 
de voltar-se para a realidade. 

  

 Em muitos momentos, foi possível perceber que se instaurava a admiração, o 

mirandum e, por vezes, perceber a escola com seu sentido de skholé, onde 

educador e educandos, juntos, desenvolveram um estudo pautado nas riquezas das 

narrativas de modo significativo, contextualizando cada um dos enredos 

apresentados e, acima de tudo, percebendo que esses se concretizam em nossas 

vidas através situações reais, pois o aprendizado é permanente e somos seres 

inconclusos, temos nossas próprias histórias, nossos próprios valores.   

Entender e refletir sobre os mais variados enredos é rica ferramenta de 

valorizar o ser humano; assim buscamos recuperar a “Pedagogia da Admiração” – 

um abalo que proporciona um novo olhar, uma nova possibilidade, que exalta o 

mundo, a natureza, as pessoas através dos amthal que, muitas vezes, escondem 

algo inesperado, despercebido e que é maravilhoso. 
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