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 (...) A Professora e a Maleta1

A Professora era gorducha; a maleta também. A Professora era jovem; a maleta era velha, meio estragada, e de um 

lado tinha o desenho de um garoto e de uma garota de mãos dadas, vestindo igual, cabelo igual, risada igual.

A Professora gostava de ver a classe contente, mal entrava na aula e já ia contando uma coisa engraçada. (...) Só pela 

cor do pacote as crianças já sabiam o que é que ia acontecer: pacote azul era de inventar brincadeira de juntar menino 

e menina; não fi cava mais valendo aquela história mofada de menino só brinca disso, menina só brinca daquilo, meni-

nos do lado de cá, meninas do lado de lá. Pacote cor de rosa era dia de aprender cozinhar. A Professora remexia no 

pacote, entrava e saía da classe e, de repente, pronto! Montava um fogão com bujãozinho de gás e tudo. Era um tal de 

experimentar receita que só vendo. (...) 

Pacote vermelho era dia de viajar: saía retrato do mundo inteiro lá do fundo do pacote; espalhavam aquilo tudo pela 

classe; enfi leiravam as carteiras pra fi ngir de avião e de trem; quando chegavam nos retratos um ia contando pro outro 

tudo que sabiam do lugar.

Tinha pacote cor de burro quando foge que a Professora nunca chegou a abrir. Todo o dia ela botava o pacote em cima 

da mesa. Mas na hora de abrir fi cava pensando se abria ou não, e acabava guardando o pacote de novo. (...)

E tinha um pacote verde, que não era forte nem claro, era um verde amarelado, que as crianças adoravam: era dia da 

Professora abrir pacote de história. Cada história ótima.

E tinha um pacote branco que só servia pra Professora esconder e pra turma brincar de achar. Quem achava ia pro 

quadro-negro dar aula. No princípio ninguém procurava direito: coisa mais chata dar aula! E aula de quê?

— Conta a tua vida, ué, mostra o que você sabe fazer.

Com o tempo, a turma deu pra procurar direito o pacote: achavam engraçada a tal aula. (...)

1. Lygia Bojunga. A casa da madrinha. Rio de Janeiro: Agir, 2000, pp. 37-38.
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Quem é responsável pela bagagem?
Explorar essa bagagem implica não apenas utilizar os materiais, mas refl etir 

sobre os conceitos, conteúdos e metodologias presentes em cada propos-

ta. No percurso do trabalho, a presença do coordenador pedagógico é in-

dispensável. É ele quem instiga a busca do conhecimento, a partilha de 

experiências, a análise da prática, além de oferecer consistência e coerên-

cia à formação. Na condução do grupo, o coordenador vai estabelecendo 

uma relação de confi ança e cumplicidade, mantendo-se atento: 

  às situações de estudo e refl exão que serão apresentadas;

   aos principais pressupostos teóricos que estão por trás de práticas e 

ações que serão desenvolvidas;

   à voz do professor, cuidando para que todos tenham oportunidade de 

debater, relatar experiências, favorecendo o protagonismo local;

  ao objetivo da atividade, ajudando o grupo a realizar a tarefa;

   às necessidades do grupo e à multiplicidade de fatores que contex-

tualizam uma ação;

   aos dilemas e impasses, lembrando que não temos todas as soluções;

   ao contexto cultural ao qual o grupo pertence, sem perder de vista o 

panorama cultural contemporâneo.

Também é importante acertar detalhes ao planejar os encontros de forma-

ção: escolher um local favorável à aprendizagem; agendar datas e horários 

para manter a regularidade do grupo; compatibilizar a carga horária e a 

sequência de atividades, de acordo com a realidade de cada grupo. 

Bom trabalho!

Quemm éé  rreessppoonnssáável pelaa bbaaggaaggeemm??
Explorar essssa a babagagagegem m immplp icca a nãn o apapenenasas u utitililizazar r osos matereriaiaisis, , mamam s s rereefl etir rererefletir

sobre os cononceceititosos, cocontn eúúdos s e e memetotododolologiasas p preresesentnteses e em m cacadada p p prororopooos-ss

ta. No percursrso o dodo t trarababalhlho,o, a a p preresesençn a do coorddenenadadoror p pededagagógógicico o é é in-

dispensável. ÉÉ elele q queuem m ininststigiga a a a bubuscsca do connhehecicimemennto,o, a a p pararrttit lha ded  

experiências, a ananálálisise e dada pprárátiticaca, , alalémém d de e ofofere ececerer c cononsisiststênêncicia a ee ccoc erên-

cia à formação. Na conondud çãção o dodo g grurupopo, , oo cocoorordedenanadoor r vavai i eestaabelecec ndo 

umu a relação de confi ançaa e e c cumumplplicicididadade,e, m manantetendndo-o-sese a atetentntto:o

às situações de esestutudodo e e rreflefl e exãxão o quque e seserãr o apapreresentadasas;;

  aoa s principais pressuposostoos teteóróricicosos q queue estão por ttrár s s ded  ppráátiticcas e 

açaçõeõ s que serão desenvvolvidadas;

à vovoz do professor, cuidando para que todos tenhamm oportunidade de 

debaateter, relatar experiências, favorecendo o protagonismo local;

ao objjeetivo da atividade, ajudando o grupo a realizar a tarefafa;

às necesssis dades do grupo e à multiplicidade de fatores que cconntetex-x-

tualizam uuma ação;

aos dilemass e e impasses, lembrando que não temos totodadas s asas s sololuçuçõeõess;

  ao contexto ccultural ao qual o grupo pertence, ssemem p pererdeder r dede vvisistata o o 

panorama cultuturar l contemporâneo.

Também é impporortatantn e acertar detalhes ao o plananejejarar oos s enencocontntroros s dede f forormama-

ção: escolheerr umu  local favorável à aprenndidizazagegem;m; a agegendndarar d datataas ee h hororárárioioss 

papara mmananteter a regularidade do grupo;o; c comompapatitibibililizazar r a a cacargrga a hooráráriria a e e aa 

seququêência de atividades, de acordo ccomom a a r reaealilidadadede d de e cacadada g grurupop . . 

BoBom m trtrababalalhoho!!

E a nossa maleta, o que tem? Vamos checar?
A maleta está recheada de materiais proveitosos. Eles foram elaborados 

pensando em nossos leitores – educadores de 40 mil escolas públicas de 

diversas regiões brasileiras:

 •  Caderno do Professor – Orientação para produção de 
textos: Artigo de opinião; Se bem me lembro... e Poetas da escola

 •  Na Ponta do Lápis nº- 11, 3 em 1 – Edição especial revisitando os 
gêneros artigo de opinião, memórias literárias e poesia.

 •  O ensino de leitura e escrita na escola: sugestão de pautas para 
reuniões pedagógicas

 • Escrevendo na sala de aula (DVD)

 • Mão e giz (DVD)

Como partilhar os materiais?
Por acreditar que ideias geram práticas e uma prática puxa a outra, prepa-

ramos materiais que podem ser utilizados com os professores nos encontros 

de formação: reuniões pedagógicas ou horários de trabalho coletivo. 

Organizamos roteiros de atividades que possibilitam o estudo e a refl exão 

sobre o ensino da leitura e da escrita como prática social. Esses conteúdos 

didáticos estão sintonizados com os previstos no planejamento pedagó-

gico anual e com os princípios e objetivos da Olimpíada de Língua Portu-

guesa Escrevendo o Futuro. Nessas indicações, propomos a utilização de 

múltiplas linguagens, recursos e metodologias (vídeos, CD-Rom, imagens, 

revista, cadernos do professor, jogo...), favorecendo a interação e as diver-

sas formas de aprender e ensinar.
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