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Um relato de prática é uma reflexão, com e para colegas, sobre algo 
que chamou a atenção na aula, foi diferente do esperado, deu certo, 

exigiu muito estudo, colocou em dúvida ou confirmou uma con-
vicção... Algo que fez pensar no diálogo para a reconstrução e análise 
do vivido, algo que gerou aprendizagem. É o que acontece entre pro-
fessores quando comentam o que ocorreu na sala de aula e buscam, 
na conversa, analisar e compreender por que foi assim, o que poderia 
ser diferente se... E você, já vivenciou algo semelhante? O que pensa 
sobre isso? Também acha importante? Teria uma sugestão?

É nesse vai e vem e aqui e ali de conversas que, entre muitas 
aprendizagens, algumas vão se tornando mais relevantes, e são essas 
que podem dar o foco da reflexão a ser construída no relato escrito. O 
percurso todo da sequência didática será retomado não como tema 
central, mas como contextualização para aquela reflexão particular 
que o autor decidir compartilhar.

Parte-se do pressuposto de que o relato tem o propósito de inspi-
rar e formar colegas por meio da reflexão proposta a partir de uma 
aprendizagem vivida, pelo autor, em sua prática de ensino. Os comen-
tários que faço aqui têm o objetivo de analisar de que modo Michele 
vai tecendo sua reflexão sobre o vivido a partir da aprendizagem que 
considerou fundamental compartilhar com colegas professores e que re-
sultou do desafio: “Como motivar os alunos para a leitura de clássicos?”.

Este relato1 é resultado de comentários a uma versão anterior com 
conversas, reescritas, mais conversas, novos ajustes. 

1.  Para ler os comentários à primeira versão e uma breve descrição do percurso até a versão fi nal, acesse 
<https://www.escrevendoofuturo.org.br/formacao/especiais/relato-de-pratica>.

Margarete Schlatter

Tirando de letra

O percurso de escrita do
Relato de prática:
da experiência vivida à proposta 

de uma reflexão singular
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A ponte 
[...]
Como é que faz pra sair da ilha?
Pela ponte, pela ponte

A ponte não é de concreto, não é de ferro
Não é de cimento
A ponte é até onde vai o meu pensamento
A ponte não é para ir nem pra voltar
A ponte é somente pra atravessar
Caminhar sobre as águas desse momento
[...]

Lenine

Sempre acreditei no poder da leitura, sobretudo a lite-
rária e, por isso, muitas aulas, iniciava com a declamação 
de um poema ou de uma crônica. Os alunos gostavam bas-
tante, e quando eu não levava, eles pediam: “professora, na 
próxima aula, traz de novo algum texto, gostamos tanto!”. 

Como já líamos crônicas, pensei que tudo iria bem 
quando chegássemos a trabalhar textos maiores no Ro-
mantismo e no Realismo. Contudo, foi exatamente ao con-
trário: enfrentei um grande desafio com minhas quatro 
turmas do 2º- ano quando começamos os textos em prosa, 
mais longos. Percebi isso logo na primeira aula, quando os 
convidei a fazer uma leitura coletiva do livro A moreninha, 
de Joaquim Manuel de Macedo, e, ao fim da aula, no mo-
mento de discussão, um aluno disse não ter gostado muito 
da leitura devido à linguagem que, segundo ele, era “difícil” 
e a história parecia muito “antiga”. Disse ainda que, se eu 
levasse para a sala de aula algo atual, com uma linguagem 
mais “leve” seria melhor. 

Deu o sinal... fim da aula... Fim da aula, porém início de 
minhas elucubrações de educadora. Aquela fala deixou-me 
inquieta por muitos dias, queria fazer algo para aproximar 
os alunos do texto literário, mostrar que aquela história 
piegas era parecida com as paixões e os amores da adoles-
cência que experimentavam, com diferenças, é claro, 
quanto às formas de expressar os sentimentos. Estavam 
gostando de ler em aula, mas dos textos, não muito, pois 
estranhavam a linguagem. Ler com eles em sala, coletiva-
mente com pausas para discussão, estava sendo algo novo, 
mas a reação daquele e de outros alunos indicavam a neces-
sidade de ajustes. Como sabemos, muitas vezes, o nosso pla-
nejamento quando executado acaba não atingindo nosso 
aluno. Isso nos deixa frustrados e sem rumo. Como trans-
formar algo pouco motivador em aprendizagens rele-
vantes para os alunos?

O título chama 
atenção do leitor 
para o aspecto 
que o relato de 
prática irá realçar.

A epígrafe e 
a introdução 
contextualizam 
a sala de aula 
focalizada no relato, 
transportam o leitor 
para essa aula e 
dão a conhecer o 
que a professora 
valoriza e como os 
alunos interagem 
com ela.

Este trecho 
identifica o desafio 

que originou a 
reflexão focalizada 

no relato: os 
conteúdos 

curriculares (ler 
clássicos e textos 

mais longos e 
compreender as 

características 
do Romantismo e 
Realismo) podem 
não fazer sentido 

para os alunos. Aqui o texto 
expressa as 
dúvidas como a 
professora se sentiu 
e sua primeira ideia 
para lidar com o 
desafio: relacionar 
os conteúdos 
curriculares com a 
vida dos alunos.

A partir da 
observação das 
reações dos 
alunos, percebeu 
que é necessário 
replanejar.

Este parágrafo 
deixa claro as 

dúvidas, os 
sentimentos, a 
articulação de 

objetivos de ensino 
provocados pelo 

desafio encontrado 
e explicita a 

pergunta que será 
o principal ponto de 
reflexão no relato.
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Na aula seguinte, entre momentos de leitura e de apre-
sentação de impressões deles, fiz algumas perguntas no 
intuito de mostrar que a amizade de Augusto, Leopoldo, 
Filipe e Fabrício também poderia ser encontrada nos dias 
atuais, assim como o amor de Augusto e Carolina. Foi inte-
ressante ver que eles percebiam semelhanças, diferenças 
e faziam relações. Nas semanas seguintes, aquela fala do 
aluno e as relações que conseguiram fazer na outra aula 
continuavam reverberando em mim, algo havia mudado, 
uma venda estava prestes a cair dos meus olhos. Porém, ao 
mesmo tempo em que sentia que estava perto de conseguir 
envolvê-los, como na brincadeira do “quente, morno ou 
frio”, pensava que estava “morno” e sentia o medo de que 
todas as atividades de leitura e análise dos livros, já plane-
jadas, não dariam certo. 

No semestre seguinte, ainda não tinha conseguido de-
cidir o que fazer para engajar meus pupilos. Iniciava o Rea-
lismo e as leituras de alguns contos de Machado de Assis, 
mas algo dentro de mim dizia que ainda estava “morno” e eu 
queria encontrar “o quente!”, onde estava escondido o meu 
tesouro. Algumas ações que colocava em prática me indi-
cavam que estava próxima do objetivo: a leitura dos contos 
originais, a contextualização social, histórica e cultural da 
época e a análise linguística dos recursos utilizados por Ma-
chado. Contudo, foi a intervenção de uma aluna que me fez 
encontrar o caminho: “Professora, imagina só se essa his-
tória tivesse acontecido aqui no Amazonas, em Tabatinga, 
hein? Em vez de um navio, ia ser uma canoa (risos)”. Bingo! 
Havia encontrado o caminho das pedras! Quente, Quente, 
Quente! A partir dessa fala descontraída, entendi que, se fi-
zesse com que as personagens machadianas pudessem ser 
transportadas para uma Amazônia do século XXI, a adesão 
deles às atividades que envolviam os clássicos seria outra. 

Planejei, então, uma sequência didática com o gênero 
Peça teatral, inserindo nela as ações que já vinha realizan-
do com a leitura dos originais, a contextualização e a aná-
lise linguística (as variações linguísticas, o uso dos tempos 
verbais, o uso dos adjetivos – conteúdos do semestre – na 
composição das personagens e as características estilís-
ticas e temáticas do Realismo e de Machado de Assis) e 
outras que a atividade de retextualização exigia, como 
as diferenças entre as características do conto e da peça 
teatral, as nuances entre o discurso direto e o indireto e as 
marcas de oralidade no texto escrito. Com a retextualiza-
ção poderiam fazer adaptações das obras, segundo a nossa 
realidade local e o universo jovem do século XXI, e era 
exatamente isso que eu precisava para conduzi-los a uma 
experiência significativa com a leitura dos clássicos.

Este trecho 
traz questões 

importantes 
para descrever 
o desafio e seu 

enfrentamento: 
a) tentativas iniciais 
de replanejamento 

de aulas; 
b) soluções não 

resultam de mágica, 
levam tempo e 

exigem lidar com 
certa frustração;

c) a escuta atenta 
aos alunos pode 

inspirar o professor 
para encontrar 

melhores caminhos 
para a motivação 

e a aprendizagem.

Este parágrafo 
apresenta o 
replanejamento 
para responder 
aos desafios 
encontrados: uma 
sequência didática 
que poderá motivar 
os alunos para 
a aprendizagem 
na medida em 
que possibilita 
dar sentido 
aos conteúdos 
curriculares em foco.

Este parágrafo 
apresenta o 
replanejamento 
para responder 
aos desafios 
encontrados: uma 
sequência didática 
que poderá motivar 
os alunos para 
a aprendizagem 
na medida em 
que possibilita 
dar sentido 
aos conteúdos 
curriculares em foco.
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Na primeira etapa, foram lidos alguns contos de Ma-
chado de Assis: Teoria do medalhão, O espelho, A carto-
mante, A igreja do diabo, Noite de almirante, O enfermei-
ro, Conto de escola, Uns braços, Pai contra mãe, Missa do 
Galo, O caso da vara e O Alienista. Após o levantamento do 
conhecimento prévio dos alunos sobre o texto teatral, rea-
lizamos a leitura dramatizada de peças teatrais e produ-
zimos, coletivamente, no quadro, um texto do gênero. Na 
segunda etapa foi o momento de conhecermos as caracte-
rísticas do gênero Peça teatral e do Realismo. Em seguida, 
os alunos encenaram o texto coletivo produzido e perce-
beram a importância das rubricas para a dramatização. Na 
terceira etapa, cada turma foi convidada a escolher um dos 
textos lidos para produzir uma peça teatral, que seria en-
cenada ao final das atividades. Selecionamos os atores (em 
audições coletivas), dividimos as tarefas (direção, cenário, 
sonoplastia, figurino...), fizemos ensaios com marcação das 
cenas, e reescrevemos. Na última etapa, a da socialização, 
as peças tomaram vida e foram encenadas para a comu-
nidade acadêmica e, por solicitação dos alunos, avaliadas 
como em um festival, por uma banca, que analisou a ence-
nação, o roteiro da peça e sua relação com o original. 

Entre tantos momentos produtivos vivenciados nesse 
trabalho, penso que é fundamental refletir sobre a impor-
tância da escuta para dar sentido ao que propomos para 
os alunos. O estranhamento dos alunos em relação ao que 
liam e à fala da aluna, em que relacionava o passado (o tex-
to) e o presente (nossa Tabatinga), foi o ponto de partida 
para eu chegar ao objetivo de minha sequência: relacionar 
o universo de Machado ao dos alunos, fazendo com que a 
leitura tivesse uma finalidade – a escrita. E a proposta de 
escrita (adaptação da obra para um roteiro de peça teatral) 
deu sentido à leitura, de maneira que, a cada texto que lía-
mos, buscávamos essa relação entre esses dois tempos-es-
paços, e os alunos foram percebendo que as histórias ma-
chadianas poderiam estar “escondidas” no cotidiano deles, 
na Amazônia. Esse exercício continuado de retextualiza-
ção, não só do gênero, mas também do universo narrado, 
sensibilizou os alunos para a observação atenta do enredo, 
do estilo do autor, da construção das personagens, da lin-
guagem usada e das características do Realismo: busca-
vam, a todo momento, fruir e compreender o que liam para 
discutir com os colegas suas impressões e levantar possí-
veis adaptações para o texto de seu tempo-espaço.

Este parágrafo 
sintetiza as 
etapas do 
trabalho realizado.
É importante dar 
uma ideia geral de 
toda a sequência 
desenvolvida, 
chamando a 
atenção para 
questões que 
poderiam ser 
aprofundadas. 
Cada uma dessas 
etapas poderia ser 
foco de um relato, 
discutindo detalhes, 
trazendo exemplos 
e as vozes dos 
participantes para 
dar concretude à 
reflexão focalizada. 

Neste trecho, é 
explicitado o foco da 
reflexão do relato. 
Entre todas as 
questões levantadas 
no parágrafo anterior, 
o que está sendo 
destacado é a 
importância da escuta 
atenta e do diálogo 
para planejar aulas 
significativas e os 
frutos advindos de 
uma proposta de leitura 
e uma experiência 
da escrita relevantes 
para os alunos.
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Tudo estava fazendo sentido para eles, e a aproximação 
com esse novo (ou já conhecido) universo deixou-os tão ani-
mados e envolvidos que na produção da peça, proativamente, 
elaboraram paródias de músicas para iniciar e finalizar algu-
mas cenas. Não precisava mais dizer o que deviam fazer, eles 
percebiam, e eu, no real papel de mediadora, ia construindo o 
trajeto com eles, ouvindo, trocando ideias, orientando. Toma-
vam decisões e propunham o que fazer e como fazer: tarefas 
necessárias, cronograma e negociação de prazos, como esco-
lher os atores e a equipe de produção. Na produção do texto e 
nos ensaios, eles iam tomando consciência da importância da 
seleção dos recursos de linguagem e das rubricas para a mar-
cação de cenas. Novas reescritas para inserir, aqui e ali, um 
falar típico do caboclo ou do jovem do século XXI, como em 
“Deleta ele da tua cabeça”, “Ei, tá doido mano”. Diferentemente 
do que ocorria no momento de observação do uso dos recursos 
linguísticos na leitura dos textos realistas, ao produzirem a 
peça, eles estavam em outro lugar, o de escritores, o que os 
levava a fazer certas escolhas e justificá-las, no intuito de 
produzir determinado efeito que retratasse o universo ama-
zonense. Essa consciência do uso da linguagem pôde ser vista 
na encenação das peças, que, ainda sendo reconhecíveis como 
adaptações dos textos originais, apresentavam característi-
cas diferenciadas entre si e mostravam o olhar de cada turma 
sobre o mundo: O enfermeiro, por exemplo, ganhou um tom 
cômico com uma linguagem coloquial e humorística; Noite de 
almirante teve como fundo a Amazônia e passou a chamar-se 
Noite de pescador; já Missa do Galo tinha um toque de mu-
sical, enquanto que O Alienista teve uma linguagem voltada 
para adolescentes do universo digital. 

A dedicação e o interesse deles foram muito grandes e 
visíveis – um abismo de diferença entre a postura de apatia 
de antes, diante de textos do século XIX, e a de agora, em que 
tinham aprendido a fazer relações e percebido a importância 
dos “retratos” da realidade feitos pelos textos machadianos. 
A síntese dessa motivação talvez possa estar nas palavras 
daquele aluno que pensava ser pesada a leitura e chegou 
dizendo em um dos ensaios... “achei o Machado leve, parece do 
nosso tempo”. Essa sequência didática criou uma ponte entre 
eles e o universo machadiano. Desenvolveram mais profi-
ciência em leitura e escrita e no uso da linguagem para criar 
efeitos de sentido desejados, além de adquirirem o gosto por 
leitura e escrita literária, que antes parecia “chata”, talvez 
devido a poucas oportunidades significativas de letramento 
literário. O trabalho propiciou leitura e conversa com colegas, 
reflexão sobre suas realidades, análise linguística para esco-
lher como se expressar, observação de diferentes contextos 
culturais e produção textual autoral mobilizando a leitura 
literária para promover um evento cultural pouco frequente 
em Tabatinga.

 Esta parte
traz detalhes, 

exemplos, vozes 
dos participantes 
para descrever e 

avaliar os 
resultados do 

trabalho realizado
a partir da proposta 
de enfrentamento 

do desafio: 
relacionar os 

conteúdos 
curriculares com

a vida dos alunos. 
A leitura de contos 

machadianos 
faz sentido quando 

se constroem 
objetivos coletivos 
comuns com base 

na escuta e no 
diálogo.

A proposta de 
leitura (relacionar 
o passado com o 

presente) e a 
experiência da 

escrita (adaptar 
conto para peça de 
teatro) motivaram, 

orientaram e 
deram sentido
para o estudo 

dos conteúdos 
curriculares, 

criaram espaços 
para a valorização 
das potencialidades 

de todos e para
o protagonismo

dos alunos. 
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Agora, com certa distância temporal da sequência didática, 
vejo o quanto a escuta atenta aos alunos e o trabalho que nosso 
diálogo propiciou foram importantes tanto para eles quanto 
para mim, o quanto esse projeto foi desafiador e prazeroso. 
Registrar e refletir sobre o que ocorreu, como ocorreu e o que 
considero valioso nessa vivência me fez perceber a ponte que foi 
construída através da sequência didática, de modo que, através 
dela, foi possível sair da “ilha” e fazer uma travessia do passado, 
retratado por Machado, até a vida do jovem caboclo do século XXI, 
encontrada na observação da própria realidade. Busquei cons-
truir uma ponte, e não muros; tentei conduzir os alunos pela 
mão nessa trajetória entre passado e presente, ligando o lá (Rio 
de Janeiro de Machado) e o aqui (Tabatinga dos alunos). Uma 
ponte tem essa função, ligar um lugar a outro, dar acesso a 
outros lugares, o que muda muito as relações entre aqueles que 
saem de um lado a outro. Eles mudaram, eu mudei, a relação 

deles com o texto literário mudou... e a lição que fica é que 
precisamos ouvi-los, criar pontes e conduzi-los na tra-

vessia: “O real não está na saída nem na chegada: ele 
se dispõe para a gente é no meio da travessia”, como 

disse Guimarães Rosa.

outros lugares, o que muda muito as relações entre aqueles que 
saem de um lado a outro. Eles mudaram, eu mudei, a relação 

deles com o texto literário mudou... e a lição que fica é que 
precisamos ouvi-los, criar pontes e conduzi-los na tra-

vessia: “O real não está na saída nem na chegada: ele 
se dispõe para a gente é no meio da travessia”, como 

disse Guimarães Rosa.

Para concluir, 
este parágrafo 

sintetiza o foco 
da reflexão 

desenvolvida no 
relato, retomando 
a epígrafe e três 
palavras chave: 
escuta, diálogo 

e ponte. 


