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Resumo: Este workshop tem por objetivo apresentar uma metodologia de pesquisa por meio de um 
processo mediador de narrativas com base no uso do texto literário, contos e crônicas, como veículo 
de expressão e (re) leitura de sentidos e experiências vividas sobre as diversas dimensões do processo 
de ensinar e aprender ocorridas ao longo de suas trajetórias de formação como aluno e futuro 
professor. Fundamenta-se no conceito de crítica de leitor de Vigotsky (1999), apresentado no livro 
intitulado “A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca”, sobre leitura e análise estética subjetiva em 
que traz a perspectiva de que o texto pode oferecer variadas interpretações, não determinadas por 
um único modelo semântico, mas, ao contrário, encontra-se infinitamente aberto para poder revelar 
a diversidade de universos onde cada leitor constrói seu próprio sentido. Essa metodologia também 
se apoia nas contribuições de Benjamin em “O Narrador”, especialmente quando destaca a 
importância da narrativa que precisa retomar o seu lugar de importância e as de Todorov ao destacar 
a relevância da memória na perspectiva exemplar. Para compreensão dessa metodologia, será 
apresentado o aporte teórico com os principais conceitos e autores, seguido do desenvolvimento de 
uma atividade prática em que os participantes, individualmente, após a leitura de dois dos três contos 
disponibilizados: Conto de Escola de Machado de Assis, Castigo de Sérgio Porto e Escrevo Coisas e 
Apago de Vivina de Assis Viana, serão estimulados a narrar suas trajetórias de formação, 
estabelecendo relações entre as mesmas e as situações, acontecimentos e personagens narradas nos 
contos. Nesse sentido, ao final do workshop, espera-se que os participantes possam perceber a dupla 
dimensão não só investigativa, mas também formativa nessa abordagem teórico-metodológica. 

Palavras-Chave: contos literários, narrativas, análise qualitativa, formação de professores. 

 

Recursos Necessários: sala com vídeo projector, computador, canetas e papel (Os textos usados serão 
levados pelas dinamizadoras do workshop). 
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ESTRUTURA DO WORKSHOP 

 
1- APRESENTAÇÃO 

Apresentação das dinamizadoras seguida da apresentação dos participantes, que serão estimulados a 
relatarem seu interesse pelo workshop a partir da atividade profissional que desempenham. A seguir, 
as dinamizadoras relatam o objetivo do workshop que é apresentar uma metodologia de pesquisa por 
meio de um processo mediador de narrativas com base no uso do texto literário, contos e crônicas, 
como veículo de expressão e (re) leitura de sentidos e experiências vividas sobre as diversas dimensões 
do processo de ensinar e aprender ocorridas ao longo das trajetórias de formação. (15 min) 

 

2- EXPOSIÇÃO TEÓRICA 

Será feita uma apresentação em Power Point dos principais autores e conceitos que sustentam essa 
proposta metodológica, como Vygotsky e os conceitos de crítica de leitor e sua discussão sobre a 
relação pensamento e linguagem, Benjamin e a importãncia da narrativa e Todorov e a relevância da 
memória. (25 min) 

 

3- ATIVIDADE PRÁTICA 

Será desenvolvida uma atividade prática em que os participantes, individualmente, após a leitura de 
dois dos três contos disponibilizados: Conto de Escola de Machado de Assis, Castigo de Sérgio Porto e 
Escrevo Coisas e Apago de Vivina de Assis Viana, serão estimulados a narrar suas trajetórias de 
formação estabelecendo relações entre as mesmas e as situações, acontecimentos e personagens 
narradas nos contos. Os participantes partilharão suas narrativas e impressões e será feita uma análise 
coletiva sobre a importância da mediação dos contos na rememoração de aspectos importantes de 
suas trajetórias de formação. Na sequência, serão apresentados alguns dados coletados e analisados 
pelas dinamizadoras a partir desses mesmos contos, que contribuíram como mediadores das 
narrativas dos alunos das licenciaturas de uma universidade pública brasileira sobre suas próprias 
trajetórias escolares. (60 min) 
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4- APLICAÇÃO EM OUTROS CONTEXTOS DE DISCUSSÃO 

Nesse momento, os participantes do workshop serão divididos em pequenos grupos e estimulados a 
criarem atividades inspiradas nessa metodologia em outros espaços de formação docente. (30 min)  

 

5- AVALIAÇÃO FINAL 

Os participantes serão estimulados a escreverem uma pequena narrativa sobre a experiência vivida no 
workshop, relatando o que representou essa atividade para a sua trajetória de formação, 
compartilhando com o grupo o significado dessa experiência. (20 min) 
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