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 Editorial. Em época de fakenews, 

de EUA cada vez mais autoritário e 

intolerante, de Rússia intransigen-

te, de Coréia do Norte bélica e Chi-

na imperialista; no Brasil, país no 

qual, em média, a cada sete minu-

tos, uma mulher sofre violência 

doméstica, um/a estudante postu-

lante à vaga no Ensino Superior 

que expressar opiniões preconcei-

tuosas, racistas, desrespeitosas e 

intolerantes na redação do Exame 

Nacional do Ensino Médio terá ga-

rantida a sua “liberdade de mani-

festação de pensamento e opinião” 

e não corre mais o risco de zerar a 

nota da redação. Que educação 

queremos e sobre quais bases éticas 

ela se assenta? Uma nuvem conser-

vadora e moralista sobrevoa o país 

e reacende os fascismos. Nunca foi 

tão necessário falar em Direitos 

Humanos.* 

 

EDIÇÃO ESPECIAL: EDUCAÇÃO E DIREITOS 

HUMANOS EM BAGÉ-RS 

ENTREVISTA: UMA NOVA GERAÇÃO  DE PROFESSO-

RAS REFLETE SOBRE OS DESAFIOS DA PROFISSÃO 

 A equipe d’O Pampanário entrevis-

tou três alunas do Curso de Licencia-

tura em Letras-Português e Literatu-

ras de Língua Portuguesa da Univer-

sidade Federal do Pampa-Campus 

Bagé para saber: quais os desafios a 

serem enfrentados pela nova gera-

ção de professoras? O que pesa na 

escolha pela carreira docente? O que 

aprenderam com as práticas de está-

gio e que contribuição gostariam de 

dar para o futuro? Essas e outras 

questões serão apresentadas nessa 

edição do jornal, que também quer 

saber a sua opinião sobre os assuntos 

apresentados.* 

Opinião. O problema do mer-

cado de trabalho e a colocação 

profissional do jovem;  Igualda-

de de condições e de oportuni-

dades; Justiça social contra a 

ditadura do mercado de traba-

lho e o respeito à diversidade  

racial, social e de gênero no Bra-

sil. Jovens do 2º ano, turma 201,  

da Escola Estadual de Ensino 

Médio Luiz Maria Ferraz  pegam 

a caneta e dão a letra.* 

Crônicas. Existe um lugar pra 

ser feliz? Há sentido na vida sem 

que seja preservada a dignidade 

humana? As pequenas violên-

cias que toleramos são as gran-

des violências que lamentamos? 

A humanidade resistirá a tantas 

guerras? Essas são questões de 

todo o tempo, que reaparecem 

para o/a leitor/a d’O Pampaná-

rio, dessa vez, na escrita de crô-

nicas dos/das estudantes de 1º 

ano do Ensino Médio da Escola 

Professor Justino Quintana.* 

Dicas de leitura. Uma 

“Chapeuzinho Vermelho” femi-

nista reconstrói o papel da mu-

lher no espaço tradicional dos 

contos de fadas. Os/as estudan-

tes do 1º ano da Escola Estadual 

de Ensino Médio Leopoldo Mai-

reon leram os contos de 

“Chapeuzinho Esfarrapado” e 

nos apresentam suas resenhas.* 
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EDITORIAL 
“Unido a gente fica em pé” 

Emicida 

  

 Esta é a primeira edição do jornal „O Pampanário‟, periódico dedicado à integração universidade-

escola por meio de uma das práticas culturais mais antigas e mais misteriosas de todas as criações da esfera 

do simbólico, a prática de interação pela linguagem, especialmente em sua modalidade verbal e escrita.  

 Com esta reunião de textos, pretendemos dar vazão a uma polifonia de vozes: temos aqui três estagiá-

rias do Curso de Licenciatura em Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa que mobilizaram, 

em suas práticas de regência de classe, a produção de diferentes gêneros textuais para circularem neste veí-

culo; temos artigos de opinião de estudantes do CIEP, crônicas de estudantes do Justino Quintana e  dicas 

de leitura dos/as estudantes do CAIC, por fim, temos uma reportagem elaborada com as futuras professo-

ras, que tentam delinear os desafios colocados às novas gerações docentes. 

 O que pode querer um jornal feito aos moldes tradicionais na era cyber? A resposta é simples e bem 

pretensiosa: queremos ver o texto ocupando um papel central também no ensino de língua. Queremos que 

os textos de nossos/as estudantes circulem, tenham leitores/as, queremos lhes chamar a atenção para o fato 

de que não temos lá muita saída para enfrentar nosso futuro incerto se não estivermos armados/as até a al-

ma de ideias, propósitos, argumentos e das formas de dizer pelas quais o dito faz-se dito. É que aprender as 

muitas maneiras de comunicar e exprimir os conteúdos silenciados pode até não abrir as portas, vá lá…, mas 

escancara os portais da mente, desequilibra a  inércia do pensamento apático e inquieta os comportamen-

tos dóceis.  

 Quando escolhemos Direitos Humanos como tema gerador para aproximar as várias produções da 

primeira edição d’O Pampanário, estávamos motivados/as por uma praxis que dirige à escola um papel de 

protagonista na construção de uma nova ética do humano, tarefa que, educadores/as progressistas, acreditá-

vamos estar na ordem do dia. Encontramos certa resistência por parte de alguns/as estudantes em dialogar 

com a perspectiva dos Direitos Humanos, coincidentemente, durante esse processo recebemos abismados/as 

a decisão judicial que proíbe zerar redações do ENEM que ofendam o princípio da inviolabilidade da digni-

dade humana. O fato de encontrarmos jovens tão refratários/as à discussão dos Direitos Humanos seria um 

sintoma de nosso tempo? 

 O momento atual – nos aproximamos do final da segunda década do século XXI – novamente nos es-

cancara a imperiosa necessidade de repactuarmos as bases éticas sobre as quais se assenta a questão do hu-

mano. Qual o nosso papel nessa tarefa? E qual o papel da educação nesse quefazer? Queremos falar sobre 

Diretos Humanos… Quem ouvirá?* 

 

“A essência dos Direitos Hu-

manos é o direito a ter direi-

tos”, Hannah Arendt (1906-

1974), filósofa alemã. 
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OOOPINIÃOPINIÃOPINIÃO   

O/A JOVEM E O MERCADO DE TRABALHO 

Para muitos/as jovens o mundo do trabalho é uma realidade distante e um lugar inóspito. 

Concorrência e desigualdade de condições são obstáculos históricos. 

 Jovens não conseguem vaga no mercado de 

trabalho facilmente. Em alguns casos, sim, com 

ajuda de pessoas próximas. E, quando conse-

guem, muitas vezes, não têm seus direitos como 

uma pessoa maior de idade, usam esse jovem pa-

ra tudo. Como dizemos na linguagem informal, 

“pau pra toda obra”. Não podemos esquecer das 

politícas públicas que auxiliam na geração de co-

locações profissionais para jovens que estudam. 

Algumas empresas utilizam o/a menor como u-

ma mão de obra barata. 

 Para que isso não aconteça, é que progra-

mas como o Jovem Aprendiz atuam. Uma vez 

que recebem  salário, fazer uma faculdade não  

é uma coisa impossível. Ir para a faculdade 

também ajuda a aumentar as chances de per-

manecer na empresa em que realizam um des-

ses programa de colocação, isto é o que mais 

almejam esses/as jovens. Uma das ações que 

mais os/as motivam é ter abertura para dar 

opiniões, pois eles/as conseguem  expressar 

suas qualidades, pontos de vista. Dessa forma, 

cria um clima colaborativo, pois falar é impor-

tante para que o/a jovem sinta-se parte da e-

quipe em que atua.  

 Eles/as gostam de ser incentivados/as na 

realizacão de seus próprios projetos e, tam-

bém, na participação em atividades externas 

que possam agregar no trabalho e no compor-

tamento. 

 Jovens que são beneficiados/as por pro-

gramas de colocação profissional têm acesso à 

realidade do mundo do trabalho e aprendem a 

entender como funciona o mundo real fora da 

escola e da casa da família. Assim, entendem 

melhor como respeitar o direito dos/as outros/

as. Infelizmente, nem todos/as conseguem is-

so. Muitos/as abandonam a escola porque têm 

que ajudar a família. Nesse sentido, o trabalho 

legalizado proporciona respeito aos direitos 

humanos.* 

“Uma das ações que mais os/as 

motivam é ter abertura para 

dar opiniões, pois eles/as con-

seguem expressar suas qualida-

des, pontos de vista”. 

Nicolas Mendes é estudante do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Luiz Maria Ferraz e produziu 
esse artigo de opinião no componente Língua Portuguesa, sob a orientação da professora-estagiária 

da Unipampa Simone de Lima Guedes. 



OOOPINIÃOPINIÃOPINIÃO   

RESPEITO À DIVERSIDADE E UM POUCO DE AMOR 

O mundo precisa de amor, porque de padrões e regras já estamos cheios/as.  

Pense, reflita. Você pode, você é capaz! 

  

 No mundo em que vivemos, eu vejo muita pobreza, não aquela pobreza ligada à fome, mas, 

sim, a pobreza de espírito. E estamos tão rodeados por ódio, rancor e preconceitos que esquece-

mos do mais importante: o amor! 

 Na tabela da vida, homens são melhores que mulheres, negros/as são inferiores a brancos/

as, trans, travestis, gays e lésbicas não têm seu lugar na sociedade. Isso tudo imposto por aquilo 

que chamamos de “padrões”. 

 Eu, aqui, em um momento de reflexão, me pergunto: isso é justo? E você, leitor/a, aí no seu 

interior, acha tudo isso justo? Justo seria se a sua cor da pele, a sua orientação sexual e a sua esco-

lha religiosa não interferissem no ser humano incrível e capaz que você é! 

 O mundo precisa de amor, porque de padrões e regras já estamos cheios/as.  

 Pense, reflita. Você pode, você é capaz! 

 Mulheres, podemos, sim, ser militares, encanadoras ou chefiar uma grande empresa. Traves-

tis, vocês podem ser um/a Presidente/a da República. Sim! E, sim, negros/as podem ter cargos 

melhores que brancos/as na selva que é o mercado de trabalho. 

 Sabe o que não pode?  

 Cultivar pensamentos tão medíocres em um mundo tão cheio de diversidades.  

 Respeite a diversidade!* 

 
 

Kamila Ferreira é estudante do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Luiz Maria Ferraz e produziu 
esse artigo de opinião no componente Língua Portuguesa, sob a orientação da professora-estagiária 

da Unipampa Simone de Lima Guedes. 
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CCCRÔNICASRÔNICASRÔNICAS   

Saindo de uma loja com meus amigos, encontramos no 

meio do caminho uma sorveteria. Aquele anúncio grande e 

chamativo dizia que por apenas cinco reais poderíamos des-

frutar de um belo sorvete com casca tamanho grande sabor 

chocolate. Não evitamos esse anúncio e adentramos à sorvete-

ria, a qual parecia ser um lugar bonito e aconchegante. Sem 

mais delongas, escuto uma moça me dizer: 

- Boa tarde, senhor, que sabor gostaria de desfrutar nessa 

bela e quente tarde de verão? 

- Chocolate com creme. – respondi, sem muita delonga. 

- Tem preferência por alguma cobertura? 

- Limão siciliano, por favor. 

Em seguida, peguei meu sorvete e esperei meus amigos 

escolherem o sabor de suas preferências, apesar de eles ape-

nas terem mudado a cobertura. Parece que limão siciliano não 

chamou muito a atenção deles; não entendo, limão é tão deli-

cioso! Mas após me questionar sobre isso me lembrei que 

cada um tem seu gosto e direcionei meu olhar para a primeira 

mesa vazia que encontrei naquele belo salão. Logo, acenei 

para meus amigos e todos vieram se sentar junto a mim.  

Tomar sorvete não é algo demorado. A conversa fluía mui-

to bem. Quatro jovens entre quinze e dezesseis anos conver-

sando sobre diversos assuntos, sentados e desfrutando de um 

delicioso sorvete. Existe algo mais normal do que isso? Nos-

sos assuntos! Eles não fugiam da nossa realidade, conversáva-

mos abertamente sobre feminismo, homofobia, racismo, di-

reitos humanos e, claro, também sobre sexo; somos politiza-

dos e esses assuntos nos chamam a atenção. 

Enquanto tudo isso acontecia, avistei uma família cujo país 

de origem desconhecia, mas conhecia a língua que falavam, o 

belíssimo espanhol. Eu apostei em uruguaios, já minha amiga 

em argentinos, mas não era isso que interessava. O que querí-

amos saber era o que eles estavam conversando, mesmo com 

a semelhança entre o português e o espanhol, não entendía-

mos nada que falavam, não pela língua, e sim pela distância e 

tom baixo de suas vozes.  

A tarde estava maravilhosa, nada poderia estragar esse 

momento belo que nós desfrutávamos, eu achava. Até que, 

então, escuto um som alto, gritante e que fazia meus ouvidos 

tremerem, enquanto minha pele arrepiava. “Seus viados!”, 

ouvi. Achei que fosse comigo e logo olhei, já estava pronto 

para responder à altura, mas vi que era ao meu lado; não na 

mesa do pessoal que falava espanhol, mas sim na mesa à mi-

nha direita. Era a dona da sorveteria gritando com um casal 

gay que tomava seu sorvete em plena paz.  

- Saiam da minha sorveteria, seus gays! 

Ela insistia em querer expulsá-los pelo simples motivo de 

terem uma orientação sexual diferente do padrão heteronor-

mativo. Por medo de retaliações, eu permaneci quieto, na 

minha, e seguia a observar aquele insano momento que eu 

desejava não ser verdade. Como ninguém interveio naquela 

agressão verbal e moral? Eu tinha que fazer algo... Preparava-

me para levantar com os olhos cheios de sangue, quando sinto 

alguém segurar meu braço e me dizer: 

- Não! Quer ser expulso também? 

- Eu não me importo, preciso intervir! Poderia ser comigo, 

contigo, com qualquer um - respondi com rapidez e perseve-

rança.  

Estava levantando da cadeira, eu já nem escutava mais 

nada, só sentia o meu sangue ferver. Raiva à toa, já que, quan-

do ia me aproximar, o casal de meninos saiu correndo antes 

que eu pudesse ajudar. Sem demorar muito, peguei minha 

carteira, tirei o dinheiro, joguei no primeiro balcão que vi, 

chamei meus amigos e saímos, mas, antes, precisei gritar a 

ela. Puxei todo o meu ar e gritei o mais alto e mais forte que 

consegui. Fiz, então, retumbar minha palavra por todo o espa-

ço: 

- Sua homofóbica!!!! 

Gritei e saí direto a outras lojas com meus amigos. Não 

podíamos deixar de falar desse assunto, o qual permaneceu 

nas nossas bocas durante todo o resto do nosso passeio, aque-

le assunto não podia ser esquecido...* 

ESSE ASSUNTO NÃO PODE SER ESQUECIDO 

 

 

Lucas Machado é estudante do 1º ano do Ensino Mé-
dio da Escola Professor Justino Quintana e produziu 
essa crônica no componente Língua Portuguesa, sob 
a orientação da professora-estagiária da  Unipampa  

Cátia Cilene Diogo Goulart. 

Crédito de Imagem Arquivo Pessoal do Autor 
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Muita gente... Esse talvez seja o problema do mundo, pensava eu, enquanto esperava o próximo ônibus. Durante esse meio 

tempo, não pude deixar de reparar naquele casal na calçada. “Onde você pensa que vai com essa roupa?”, dizia o rapaz, o qual,  

ao que tudo apontava, deveria ser o cônjuge da moça. “Você quer chamar atenção dos homens, Kiara!” Percebi que, a cada pala-

vra, seu tom de voz subia um novo degrau. Kiara então adentrou sua casa junto ao rapaz, que logo bateu a porta, deixando claro 

o grau de raiva em que ele se encaixava.  

Passaram-se alguns minutos, e o som daquela porta ficou na minha mente. Percebi o movimento na casa, e vi que a porta se 

abria de novo.  

Dali saiu uma mulher da qual eu não me lembrava, com uma bolsa cara, perfume exalando, salto e calças justas. Apesar dos 

arranjos que imploravam por uma boa impressão, reparei no rosto daquela moça: bochechas avermelhadas, um óculos escuro e 

o famoso clichê do sorriso forçado que tentava dar conta do recado. 

Confesso que passei um bom tempo me perguntando quem era aquela moça. Aquele batom vermelho e um blazer chamativo, 

ela parecia bem formal, diríamos que era uma “mulher de status”. Ela não podia ser Kiara. Kiara é simples, gosta de saias e d e 

prender o cabelo num coque; e eu estava certa, não era ela. Essa mulher era quem o marido de Kiara gostaria que ela fosse: um 

troféu para que ele pudesse exibir. 

O rapaz logo apareceu, se despediu dela com um beijo que parecia ser apaixonado e, então, foi cada um para o seu lado. Per-

cebi Kiara vindo em direção à parada onde eu estava sentada, e ela então tomou o lugar logo ao meu lado. Era inevitável não 

reparar no comportamento dela, que logo substituiu seus óculos caros por um par de olhos tristes. A mulher arremangou sua 

blusa, deixando a vista as marcas vermelhas de dedos em seus braços. Logo, me coloquei sentimentalmente no lugar daquela 

mulher, e me vi triste também.  

De tudo isso, percebi e concluí que existem várias Kiaras espalhadas por aí com medo de pedir ajuda, temendo seus maridos 

violentos. Várias Kiaras tratadas como bonecas de pano por maridos que jamais serão realmente maridos. Eles são agressores, 

inclusive, agressores de Kiaras que não sabem que são Kiaras. O marido dela construiu um relacionamento que sobrevive sozi-

nho; ele não percebe quando ela está mal, não a ajuda em casa, não quer nem saber como foi o dia dela, ele aponta seus defeitos 

sempre que tem a oportunidade, não dá ouvidos à opinião dela e prefere assistir TV do que passar seu tempo ao lado dela. A-

gressão verbal e falta de carinho também são agressões. Um recado para todas as Kiaras que estão nesse abismo: ainda dá tem-

po de pular fora...* 

 

 

 

 

PARA TODAS AS KIARAS 

 

 

Tatiana Rita é estudante do 1º ano do 
Ensino Médio da Escola Professor Jus-
tino Quintana e produziu essa crônica 
no componente Língua Portuguesa, 

sob a orientação da professora-
estagiária da  Unipampa Cátia Cilene 

Diogo Goulart. 
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RRREFLEXÕESEFLEXÕESEFLEXÕES   
 I- 

 Nesta tarde, em frente à minha casa, ao colocar o lixo, me deparei com um morador de rua. Suas roupas esta-

vam desgastadas e sujas; ele estava suando muito e sua expressão era de tristeza e esgotamento pela luz  e calor do 

sol quente que batia em seu corpo.  

 Levava consigo um enorme carrinho de carregar lixo reciclável e, em meio àquele material todo, ele procurava 

algo para  se alimentar. Fiquei pensativa: 

 Que mundo é esse em que vivemos? A mídia mostra a horrível realidade dessas pessoas; propagandas dizendo 

que temos muitas oportunidades e que devemos sempre olhar para o futuro com outros olhos.  

 Na verdade, o futuro é agora... Então, onde estão as oportunidades, os avanços para as pessoas nessas condi-

ções? Será que é porque eles não têm interesse ou pela sua aparência sofrida? Não somos iguais e isso não justifica 

tratar as pessoas com indiferença! 

 O preconceito é também falta de conhecimento. Precisamos desvendar nossos olhos  e encarar a realidade!* 

 

Por Emily Pereira da Silva 

  

 

II-  

 

 Vida no campo é melhor do que vida na cidade? Parando bem pra pensar o campo não tem todo estresse da 

cidade, o ar também é mais puro. 

 Mas, em compensação, a cidade tem vários recursos que o campo não oferece, por exemplo, recursos médicos 

e tecnologia. 

 As pessoas que vivem no campo, vejo-as sempre na ativa e com hábitos bons como levantar cedo, ter contato 

com a natureza, respeito com os outros.  

 Respeito? É, sim, pois no campo eles precisam uns dos outros! Já na cidade, se você tem seu próprio trabalho, 

o outro que se lasque! 

 Além  disso, na cidade, as pessoas já não têm preocupação em levantar cedo…muitos passam apenas em casa.  

 Então, você, leitor/a, decide: vida no campo ou na cidade? E não esqueça de que, qualquer que seja sua esco-

lha, o que mais  importa é sua atitude de respeito para com sua vida e com a dos outros, seja lá no campo ou aqui 

na cidade!* 

Por Lucas Vasconcelos 

 

 

III-  

 

 Uma realidade preocupante nas escolas é que muitas turmas estão lotadas. E daí como é possível que um/a 

professor/a dê conta de tanta gente? Como pode este ser humano, muitas vezes, sozinho arcar com essa responsa-

bilidade que tanto lhe cobram, de conduzir pessoas pelos caminhos de sabedoria e conhecimento? 

 Qualquer dia desses, um/a aluno/a chega na aula e descarrega uma arma sobre a turma. Seus problemas es-

tão em casa? Seus problemas são com os/as colegas? Como pode um/a professor/a reagir em casos de violência e 

desequilíbrio? 

 Não sei! Não sei! São muitas as perguntas sem nenhuma resposta! Talvez encontrando respostas possamos 

evitar que tal situação continue.* 

Por Andrielly Teixeira Silveira  

Os textos acima foram elaborados por estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola Professor Justino Quintana 
no componente Língua Portuguesa, sob a orientação da professora-estagiária da  Unipampa  Cátia Cilene Diogo 

Goulart. 
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 A dica de leitura dessa edição d‟O Pampanário ficou a cargo dos/as estudantes 

do 1º ano da escola CAIC. A turma 111 leu a obra Chapeuzinho Esfarrapado e 

outros contos feministas do folclore mundial, organizado por Ethel Johnston 

Phelps, com ilustrações de Bárbara Malagoli, tradução de Julia Romeu e prefácio de 

Gayle Forman (Editora Seguinte, 2016). A atividade foi mediada pela professora-

estagiária Aline Petrarca, que construiu importantes reflexões com a turma sobre a 

construção do imaginário que polariza os papéis sociais de homem e mulher. Na o-

bra resenhada pela turma, as personagens mulheres não ocupam o espaço tradicional das donzelas 

indefesas, suscetíveis às vicissitudes da vida, à espera do príncipe salvador. Pelo contrário, o livro re-

úne contos populares do Peru, Escócia, Japão, África do Sul em que as personagens mulheres são 

as heroínas. Trata-se, como veremos abaixo na opinião dos/as leitores/as, de uma obra fundamen-

tal para ajudar a repensar a construção social dos papéis de gênero.*  

Chapeuzinho Esfarrapado 

Por Luiza Vieira  

 O conto Chapeuzinho Esfarrapado, que também dá título ao livro, narra a história de um 

rei e de uma rainha que não conseguiam ter filhos e, por isso, a rainha vivia infeliz até que re-

solve recorrer à feitiçaria para engravidar. Após seguir todas as dicas da feiticeira, a rainha en-

tão se viu grávida e deu à luz duas meninas: uma bela e delicada e outra que nasceu montada 

em um bode. 

 As irmãs se amavam muito e a que nasceu montada no bode vivia com as roupas esfarra-

padas e ganhou o apelido de chapeuzinho esfarrapado. 

 Certa vez, o reino foi invadido por trolls e Chapeuzinho, muito corajosa, afastou eles para 

bem longe. Ela e a irmã entraram num navio e partiram até um reino onde encontraram um 

príncipe, que se apaixonou pela irmã de Chapeuzinho Esfarrapado. 

 Para mim, esse conto significa que não importa a beleza exterior da pessoa, mas sim o 

que ela é por dentro, o seu eu verdadeiro. Esse conto empodera uma personagem, uma mu-

lher, que, nos contos de fadas tradicionais, que líamos na escola e ouvíamos dos nossos pais, 

quando éramos pequenas, não existia. 

 Chapeuzinho Esfarrapado é uma mulher forte que não fica sentada esperando o príncipe 

encantado, ela é independente e não se importa com o que as pessoas dizem de sua aparência, 

afinal, aparência não é tudo e se ficarmos sentadas esperando o príncipe iremos cansar! Todas 

nós temos que levantar e fazer nosso próprio caminho sem depender de ninguém, principal-

mente de um homem!* 
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O Touro Negro da Noruega 

Por Richard Couto Araújo 
 

 O conto se passa na Noruega, onde vivia uma mulher que tinha três filhas. Certo dia, elas 

foram pedir a uma velhinha que vivia na floresta que previsse o futuro de suas filhas. A senho-

ra disse que a mais velha ia se casar com um conde, a do meio, com um lorde e a terceira com 

um touro negro. 

 Passou o tempo e as irmãs mais velhas saíram para o mundo, mas a mais nova disse que 

iria ficar com sua mãe até o touro negro vir pedir a sua mão. Assim, a irmã mais velha real-

mente casou com um conde, a do meio, com um lorde, mas a mais nova ia esperar o touro. 

 Um dia, o touro foi até a casa da irmã mais nova e disse que tinha ido buscá-la. A moça, 

então, subiu no touro e ambos partiram juntos para o mundo. Até que um dia, ambos se sepa-

ram, porque o touro precisa lutar numa importante batalha. No fim, de maneira surpreenden-

te, os dois tornam a se encontrar num final feliz bem diferente. 

 O texto tem pontos muito importantes, destaco, por exemplo, quando a moça decide se 

casar com um touro negro, mostrando a independência da mulher e seus valores verdadeiros 

de coração e não apenas de aparência. Recomendo o texto para qualquer pessoa, independen-

te de faixa etária ou gênero, pois retrata valores importantes como o de lutar pelo que se quer, 

considerando o caráter mais importante do que a aparência.* 
 

Kupti e Imani 

Por Anni Beatriz 
 

Nesse conto, temos a história de duas princesas, mas a que se destaca é a Imani, a filha 

mais nova. Certo dia, seu pai, o rei, perguntou a ela se seria capaz de deixar sua vida e seu des-

tino por seu pai, ao que  Imani respondeu, despertando a ira do rei, "De jeito nenhum! Se pu-

desse, seria dona do meu próprio destino e faria minha própria fortuna". Irritado, o rei obri-

gou-a a morar com um velho faquir, de quem a princesa passaria a ser uma serviçal. 

A princesa e o mendigo começaram uma vida de privações que logo se revelou afortuna-

da, dado o tino para administração e negócios, que Imani desenvolveu, de tal maneira que, em 

breve, prosperaram e compraram uma nova casa. 

Quando o rei teve que ir a outro reino, perguntou a Kutpi se ela gostaria de um presen-

te, ela, então, pediu um colar de rubi, o rei ordenou a um enviado que perguntasse a Imani o 

que ela queria, mas muito apressada, disse apenas “paciência” ao mensageiro, que, então, foi 

embora pensando ser “paciência” o presente que Imani queria. 

O rei encontrou o colar de rubi para a filha Kupti, mas será que encontrou “paciência” 

para dar de presente a Imani? Para saber o desfecho dessa história, recomendo a leitura do 

conto “Kupti e Imani”, importante obra para cultivar a certeza de que nós mulheres podemos, 

sim, fazer a nossa própria história sem que alguém decida por nós.* 
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Da Teoria à Prática 

Acadêmicas do Curso de Licenciatura em Letras – Português e Literaturas de Língua 

Portuguesa, da Unipampa/Campus Bagé-RS, refletem sobre suas experiências no Es-

tágio Curricular e destacam os desafios encontrados em sala de aula 

Pela Equipe d‟O Pampanário 

 

 

 

 

As acadêmicas Simone Guedes, Cátia Goulart e Aline Petrarca  

Crédito de Imagem Adriano de Souza 

  Em seu A importância do ato de ler, Paulo Freire 

chama a atenção para a necessidade de se eleger uma 

opção educativa – e pedagógica – “realmente liber-

tadora”, cuja realização não deve se dar através de 

uma prática manipuladora nem tampouco por meio de 

uma prática espontaneísta. Para o Patrono da Educa-

ção Brasileira, “o espontaneísmo é licencioso, 

por isso irresponsável. O que temos de fazer 

então, enquanto educadoras ou educadores, é 

aclarar, assumindo a nossa opção, que é políti-

ca, e sermos coerentes com ela, na prática”. 

Nesse sentido, a busca por esta coerência deve ser uma 

das exigências que educadores/as críticos/as se fazem 

a si mesmos/as, exatamente por saberem muito bem 

que “não é o discurso o que ajuíza a prática, 

mas a prática que ajuíza o discurso”. Dessa for-

ma, nos Cursos de Licenciatura, especialmente duran-

te os Estágios Curriculares, os/as acadêmicos/as têm a 

oportunidade de vivenciar as opções democráticas, 

delineadas por Paulo Freire, construindo um discurso 

mais avançado; evitando, assim, discursos incoerentes 

com a prática, que acabam virando “puro palavrea-

do”. 

 A partir do diálogo entre as teorias estudadas ao 

longo da graduação e as necessidades práticas exigidas 

pelo estágio, as acadêmicas do 6º semestre do Curso de 

Português, Aline Petrarca, Cátia Goulart e Simone 

Guedes contaram à Equipe d’O Pampanário como foi a 

realização de seus estágios em Língua Portuguesa, de-

senvolvidos com turmas de Ensino Médio, em escolas 

estaduais da cidade de Bagé-RS, durante os meses de 

agosto a novembro do corrente ano. As professoras em 

formação destacaram como enfrentaram os desafios 

encontrados ao longo do estágio, comentando, inclusive, 

sobre algumas particularidades relacionadas ao ser pro-

fessora no contexto atual. (cont.) 

“Enfrentei esse desafio com o sentimen-

to de pertença à classe do magistério, 

sentimento esse que me faz crer veemen-

temente na educação como transforma-

dora da sociedade”,  destaca Aline P. 
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Aline P. é bastante categórica ao afirmar que 

encontrou muitos desafios e destaca a incerteza que 

permeia a vida acadêmica, principalmente em um con-

texto no qual “precisamos convencer, precisamos 

mostrar serviço, precisamos provar que nossa 

universidade se faz necessária na nossa região, 

pois está formando profissionais qualificados/

as, é uma obrigação social que nós, acadêm-

icos/as, precisamos ter”, argumenta. Além disso, a 

acadêmica destaca que enfrentar todos os desafios sig-

nificou “enfrentar um sistema que diz que não 

podemos mudar a educação”, e sua opção foi jus-

tamente se apropriar dos assuntos trabalhados, a partir 

de todos os aportes teóricos proporcionados pelos/as 

professores/as do curso. “Enfrentei esse desafio 

com o sentimento de pertença à classe do ma-

gistério, sentimento esse que me faz crer vee-

mentemente na educação como transformado-

ra da sociedade por mais utópico que isso possa 

parecer. Enfrentei esse desafio acreditando, de 

verdade, que meus/minhas alunos/as podiam 

mais”, destaca emocionada. Depois de concluir o Está-

gio no Ensino Médio, faltando um ano para a formatu-

ra, Aline P. afirma o desejo de ser uma professora 

“capaz de libertar”, no sentido mais amplo que essa 

expressão possa suscitar.  

Por outro lado, colocar em prática conhecimen-

tos teóricos e utilizar novas metodologias foram os mai-

ores desafios encontrados por Cátia G., em função de 

sua inexperiência com alunos/as adolescentes que, na 

opinião da acadêmica, por estarem em uma etapa muito 

dinâmica da vida, exigem uma ressignificação do espaço 

tradicional da sala de aula, estimulando a professora em 

formação na busca por atividades mais voltadas ao coti-

diano deles/as. É, a partir desses desafios, que Cátia G. 

argumenta acerca da necessidade de práticas pedagógi-

cas “mais funcionais”, isto é, “práticas que sejam 

interessantes para os/as alunos/as”. Ao comentar 

sobre como enfrentou tais desafios, a acadêmica deixa 

claro que foi preciso “[...] encarar uma coisa de ca-

da vez, uma situação de cada vez. Eu procurei 

ser muito reflexiva, sempre meditar e analisar 

bem a situação conforme ela estava acontecen-

do, para que eu pudesse levar algo melhor para 

os/as meus/minhas alunos/as”, destaca. Depois de 

seu estágio, a professora em formação reafirma a neces-

sidade dos desafios, vistos por ela como “estímulos 

contra a acomodação”. Logo, passar por desafios 

significa “[...] não desistir de si, não desistir de 

tudo o que nós estamos aprendendo e não desis-

tir daquelas pessoas que estão ali na sala de au-

la”, finaliza Cátia G. 

Para Simone G. os desafios também foram 

muitos. Desde a escolha do tema que seria trabalhado 

com a turma até a seleção do material didático-

pedagógico que serviria de base para a realização do 

Projeto de Estágio. No entanto, “o maior desafio de 

todos foi a mobilização para que os/as alunos/

as saíssem da inércia em que se encontravam e 

tivessem uma motivação para escrever”, enfatiza. 

 Na tentativa de enfrentar tais desafios, a professo-

ra em formação destaca que o diálogo constante com 

os/as alunos/as e a aproximação com cada um deles/as 

foi essencial para que o projeto fosse executado. 

“Contei com a colaboração do grupo do qual fa-

ço parte na Universidade e com a confiança da 

professora regente”, lembra. Além disso, ao presen-

ciar a realidade dos/as alunos/as, durante seu estágio, 

Simone G. passou a ter certeza de que sua formação 

como professora pode auxiliar na mudança de compor-

tamento e na desconstrução da visão que esses/as ado-

lescentes têm de que a escola de nada serve para a vida. 

“Hoje, depois de passar por dois estágios, tenho 

certeza de que eu, ocupando o lugar de profes-

sora, posso fazer diferença na formação desses/

as alunos/as”, finaliza Simone G.(cont.) 

 

“O maior desafio de todos foi a mobiliza-

ção para que os/as alunos/as saíssem da 

inércia em que se encontravam e tives-

sem uma motivação para escrever”, en-

fatiza Simone G. 
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 Considerando as reflexões sobre as experiências e os desafios vivenciados no Estágio Curricular, comparti-

lhados pelas acadêmicas Aline P., Cátia G. e Simone G., fica evidente o compromisso social que se assume 

quando se decide trilhar pelos caminhos da docência, uma vez que ainda existem muitas dificuldades no que se 

refere ao ensino de Língua Portuguesa, principalmente no trabalho com produção textual – foco dos estágios das 

referidas acadêmicas. Essa atividade é vista, em ambiente escolar, desvinculada de atividades sistematizadas de 

leitura, compreensão e análise linguística. Assim, ainda há aulas de Língua Portuguesa cujo foco é a identificação 

das estruturas e nomenclaturas gramaticais, com raras abordagens textuais, muito mais preocupadas com a identi-

ficação estrutural dos gêneros textuais do que com as situações comunicativas envolvidas nos processos de intera-

ção. Esse é, com certeza, um dos grandes desafios das futuras professoras de Língua Portuguesa, além de construí-

rem um panorama propício para que se retome um princípio fundamental da Pedagogia da Autonomia, de Paulo 

Freire, “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção”. Só assim será possível, a partir da prática, ajuizar o discurso! * 
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