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• Mário Quintana: perspectiva para as disciplinas de conteúdo

Mário Quintana: perspectives for disciplines of content areas

Mário Quintana: perspectivas de las disciplinas de contenido

Geraldina Porto Witter (Cad. 23)1

Universidade Camilo Castelo Branco

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do estudo de três livros de Mário Quintana,
um dos maiores poetas brasileiros do século passado, para conhecer as perspectivas

de seu uso em disciplinas de áreas de conteúdo. O produto predominante é o verso,
com algumas crônicas. O primeiro livro contempla nove áreas de conteúdo e com potencial

para serem usadas e sem diferenças estatísticas entre elas. No segundo livro, em nove
áreas inclusive a Psicologia (24,69%) e a Sociocultural (16,86%), mas com diferença

estatisticamente significante em comparação a outras áreas. No terceiro livro, a maior
freqüência é de Geografia (22,12%) e na sequência, Psicologia (21,15%) e História

(16,35%). Também apresenta diferença estatisticamente significante. As evidencias do
resultado mostram que mesmo o material de versos e crônicas, podem ser úteis em

disciplinas de áreas de conteúdo. É necessário capacitar os professores, como sugestão
para mudar o contexto educacional no ensino.

Palavras–chaves: leitura; Mário Quintana; disciplinas de conteúdo.

Abstract: This report presents the results of the study of three books of Mario Quintana,

one of the great Brazilian poets of the last century, in order to know the perspectives

for use in disciplines of content areas. The predominant product was the verse, with

some chronicles. In the first book nine content areas appear with potential to be used,

and without statistic differences between them. In the second book, in nine areas

including Psychology (24,69%) and Sociocultural (16,86%), but with significant statistic

difference in comparison to other areas. In the third book, the great frequency was in

Geography, followed by Psychology (21,15%) and History (16,35%). It also presents

significant statistic difference. The evidences of the result showed that even material

as verse and chronicles can be useful in disciplines of content area. It is necessary to

capacitate the teachers, as a suggestion to change  the educational context in teaching.

Keywords: reading; Mario Quintana; disciplines of content.

Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de un estudio de tres libros de

Mario Quintana, uno de los mayores poetas brasileños del siglo pasado, para conocer

las posibilidades de uso en las diferentes disciplinas de las áreas de contenido. El

producto predominante fue el verso, con un poco de crónica. En el primer libro, se

contemplan nueve áreas de contenido con potencialidad para ser utilizado, sin
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diferencias estadísticamente significativas entre ellas, siendo la Psicología (24,69%),

seguido por la Sociocultura (16,89 %), pero con diferencias estadísticamente

significativas en relación a otras áreas. En el tercer libro, la frecuencia más alta es el

área de Geografía (22,12%), seguida por Psicología (21,15%) e Historia (16,35%),

donde se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Las evidencias de

los resultados muestran que el mismo material, como los versos y las crónicas pueden

ser útiles en disciplinas de las áreas de contenido. Se hace necesario capacitar a los

docentes para que puedan cambiar el contexto educativo más a menudo.

Palabras claves: lectura; Mario Quintana; áreas de contenido.

Introdução

Em um artigo, via conversação por e-mail, entre Bean e O’Brien (2013)
esses autores enfocam o impacto, as tradições e as mudanças na leitura em
áreas de conteúdo. Lembram que novas trajetórias e práticas estão surgindo e
que novos investimentos em pesquisas devem detectar as eficientes e as que
não são. Evidentemente, o antigo modelo (infusão) que tem sido recebido com
resistência não é o único com limitações. De fato, para ensinar aos professores
de matérias de conteúdo, as vantagens das estratégias de leitura e esperar que
eles as usem é insuficiente para superar as tradições e práticas em suas
disciplinas. É importante analisar o que será obtido face ao estabelecido pela
Common Core States Standards. O que será obtido é um enigma. É necessário
criar grupos de pesquisa como já está ocorrendo. Entre os aspectos a explorar
está à criatividade do professor (ex. uso de planos multimodais de ensino),
procedimentos de avaliação de amplitudes diversas, uso de alta tecnologia, criação
de ambientes de ensino com maior envolvimento do aluno, realidade nas lições,
análise e diversificação de livros tradicionais, ter referencial para os e-books,
formas bimodais ou multimodais, integração com outras estratégias.

É preciso considerar as características cosmopolitas e transmediacionais

dos alunos, as possibilidades de cenário e de oportunidades disponíveis na
atualidade e no futuro, práticas disponíveis fora da sala de aula, sancionadas
como parte do currículo em uma instância global crítica (envolver até outro país).
Sem tais investimentos sistemáticos e a adequada capacitação dos docentes
não serão obtidos os resultados desejados (Witter, & Wuo, 2010)

Entre os produtos gerados pelas várias culturas que dominam a leitura e a
escrita em uma dada língua, sempre se destaca a produção literária. Trata-se de
um produto polivalente em termos de alvos, porém muitos são subutilizados, ou
praticamente inexistentes em alguns países. O texto literário é: (a) uma forma de
autorrealização e satisfação pessoal para a pessoa que o gerou; (b) um lazer
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para quem o lê; (c) um meio de preservação de história, estilos de vida, valores
para as novas gerações: (d) maneira de desenvolver a própria língua, expandindo-
a em termos de vocabulário, de atualizações diversas; (e) serve de base para os
estudos de literatura e de linguística; (f) fornece sustentação adequada para a
aprendizagem da língua propriamente dita; (g) é uma excelente base para uso,
como material didático nas várias disciplinas de conteúdos diversos; (h) é essencial
para os trabalhos de biblioterapia; (i) permite propiciar programas biopsicossociais,
tendo por apoio os avanços nos estudos psicoeducacionais e de saúde que
recorrem aos textos como os aqui enfocados.

De todas essas possibilidades, no presente estudo destacou-se o uso do
texto literário como instrumento para trabalhar com o que do prisma educacional,
se denomina disciplinas de conteúdo (História, Geografia, Ciências, Matemática,
Economia, etc.). A inserção deste texto pode ser em forma isolada ou integrada a
textos didáticos convencionais, sendo preferível começar pelo literário. De qualquer
forma, há ainda carência de evidências científicas em muitas áreas, mas os avanços
são notáveis (Vieira, 2009) e como lembrava Skinner (1974), as possibilidades
enriquecedoras da vida são múltiplas. Em estudo sobre o livro didático de língua
portuguesa (Witter e Silva, 2009) contataram que o hábito de reprodução de
fragmentos de textos literários cujo uso, exercícios e atividades tendem a ser
repetitivos, a requerer apenas o uso da memória do texto e com exercícios
ultrapassados para a aprendizagem de vocabulário. De fato, a análise que fizeram
de dois livros didáticos de alta freqüência de uso, constatou-se que em ambos,
100% das lições/exercícios focavam a língua, mas os aspectos culturais, sociais
e psicológicos eram fracamente considerados ou mesmo ignorados.

É praticamente nula a preocupação com o desenvolvimento de formas e
estratégias cognitivas e mesmo afetivas de se trabalhar o texto, não havendo
preocupação com as disciplinas de conteúdo (Jonhson e Freeman, 2005; Bromley,
2009). Em 2009, ao enfocar a literatura no ensino de ciências, Witter reitera o
pouco que se tem produzido e usado no Brasil, em quanto cresce muito fora a
produção de evidencias sobre a produtividade de sua inclusão na sala de aula e
mesmo fora dela. Conta-se com o apoio de análises sólidas desta produção
(Short,1995) e como êxito progressivo em tais empreendimentos, usando os muitos
procedimentos já testados (Tabota, Guthrie, & Mcrae, 2007).

Também é viável recorrer à literatura para vivencias educacionais, inclusive
nas disciplinas, fora da sala de aula, em clubes de leitura, praças, igrejas e
similares. Um exemplo de trabalho no contexto fora da sala de aula é o explicitado
por Kelly (2013) que descreve uma vivência educacional conduzida na cafeteria
perto da escola, em que se reuniam membros das famílias e da comunidade,
alunos de diferentes grupos culturais e linguísticos. O local era uma área de
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contato ou espaço privilegiado para encontro dos diferentes grupos, permitindo
apreciar diversas linguagens e práticas literárias.

Em encontros informais a evolução da aceitação e conhecimento do outro
é relativamente fácil de se estabelecer. Kelly (2013), sugere alguns passos que
se sobrepõem e podem ser repetidos: (1) priorizar os interesses e preocupações
dos alunos (pessoais e socialmente significativos); (2) buscar textos que possam
inspirar- lós; (3) uso de recursos múltiplos (imagens, sons, músicas, textos)
combinando-os; (4) estabelecer uma forma para discussão com familiares, líderes
comunitários e estimular os alunos a discutir em seus trabalhos.

Na aprendizagem de ciências e da matemática espera-se que o professor
da matéria só, ou em colaboração com o docente de língua, trabalhe a compreensão
do texto. Como usualmente há, em cada classe, uma grande variedade de alunos,
sempre é possível que alguns tenham dificuldade com os textos de ciências ou
de matemática. Sendo o ensino individualizado particularmente relevante, com
estratégias de eficiência comprovada, pode ser usada, inclusive, a partir de textos
literários facilitando a compreensão e a motivação.

Um exemplo de pesquisa na área é a realizada por Connore e outros (2010)
associando aprendizagem da leitura com a das ciências. Os autores usaram o
procedimento Ciclo de Aprendizagem 5-E (engajar, explorar, explicar, elaborar e
avaliar). Trabalharam com 47 rapazes e 40 moças, entre 16 e 18 anos em cada
turma de alunos do ensino médio, de seis escolas, cerca de 40% afro americanos
e os demais de vários grupos étnicos. Professores bem capacitados em ensino-
pesquisa, três deles com doutorado em educação e outro em leitura, fizeram um
pré-teste; usaram o Ciclo e em seguida um pós-teste. Obtiveram conhecimento
significativamente superior no pós-teste quanto às questões sobre o conteúdo
que era alvo do ensino de ciências como na melhoria do desempenho em leitura.
O procedimento tem evidências de alta eficiência, sendo de baixo custo e
relativamente fácil de transmitir para os docentes usarem em suas próprias
atividades profissionais.

 1.2 - Objetivos

Os objetivos da presente pesquisa foram: analisar o potencial de uso de
obras de Mário Quintana quanto ao ensino-aprendizagem, com ênfase nas
disciplinas que visam o domínio de conteúdos específicos.

2 - Método

2.1 - Mário Quintana (1906/1994)
Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, nasceu o menino que forneceu tanta

contribuição literária, especialmente na poesia, que inseriu no acervo bibliográfico

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 33, no 84, p. 79-86



83

brasileiro; consagrando-se assim como um dos grandes poetas brasileiros do
século XX. Lirismo, intuição e reflexão marcam tanto suas crônicas como sua
poesia que têm características universais e atualidade permanente por suas
propriedades.

Estudou no Colégio Militar de Porto Alegre e já aos 18 anos começou a
trabalhar em um espaço próprio para seu desenvolvimento – Livraria do Globo.
Um marco em sua história de vida é o ano de 1930 quando passou a viver
efetivamente do jornalismo, das traduções e pôde finalmente dedicar-se aos textos
literários. Publicou 17 livros, teve suas poesias reunidas em dois livros, sete textos
de literatura infanto juvenil, duas obras traduzidas (Argentina e Peru) e textos
inseridos em oito ontologias publicadas no exterior.

2.2 - Livros estudados
Canções, seguido de Sapato Florido e a Rua dos Cataventos – Trata-se de

uma reedição feita pela Editorial Objetiva composta pela primeira obra editada
pelo autor. Rua dos Cataventos (1940/2012), Canções (1946/2012) e Sapato

Florido (1948/2012). A edição em um único volume facilitou o acesso aos textos
para as pessoas interessadas em literatura e no uso educacional do material.

3 - Resultados e discussão

Embora o foco seja o uso do material em disciplinas de conteúdos
específicos, considerou-se oportuno lembrar que para o ensino de literatura e da
própria língua portuguesa, muito enriquecedor é o material disponível na obra de
Mário Quintana. Por exemplo, em Canções, a primeira poesia é dedicada a Érico
Veríssimo e enseja a oportunidade de rever, com os alunos, alguma contribuição
do mesmo, em motivar a classe para conhecer também sua obra e pessoa singular
de Mário Quintana. Trata-se da poesia Canção da Primavera – que pode ter sua
estrutura analisada, seu vocabulário discutido e ampliado (pode haver na classe
pessoas que não saibam o que é catavento, os seus vários tipos e usos). Também
viabiliza que os alunos escrevam sobre a primavera, em verso, em prosa, ou
mesmo que façam peça teatral usando bem a língua. Para disciplinas de conteúdo
o texto viabiliza discutir temas como estações do ano nas várias partes da Terra
(Geografia), suas características físicas, econômicas, sociais. A associação entre
primavera – amor- emoção positiva (Psicologia, Educação); paineiras e suas
características bioeconômicas no passado e no presente (Biologia, História) e
assim por diante, sem falar que a partir de catavento pode-se trabalhar também
as leis da Física.

Canções, compreende 35 textos, com versos de extensão e conteúdos
variados. Por exemplo, Canção da aia para o filho do rei é composto em 28
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linhas em que conta a relação dessas duas personagens, os cuidados para com
a criança, os mitos que cria, o seu imaginário. Já Canção de Inverno é bem
sucinta, mas também sugere muito.Tomou-se aqui como exemplo de uso para
disciplina de conteúdo (p.40).

A classe pode ser dividida em pequenos grupos de alunos para pesquisarem
(em várias fontes, de níveis compatíveis com sua escolaridade). em várias área
de conteúdo, elaborem um texto e o apresentarem para classe (painel, mesa
redonda, narração). Várias outras técnicas podem ser empregadas como o
mapeamento das idéias, valores, usos do pinhão; “fazer doces e salgados” usando
o pinhão, recuperar receitas de família. Na Psicologia enseja trabalhar e discutir
as relações interpessoais, a afetividade, a técnica e o nível será definido a partir
do contexto de vida e fase do desenvolvimento do aluno. Há uma ampla gama de
tecnologias disponíveis para ir do texto literário para o conteúdo de outras
disciplinas nele subjacentes. Cabe ao docente escolher o que considerar mais
compatível com as características de seus alunos, sua motivação,
desenvolvimento. No caso de estar formando docentes ou profissionais é preciso
também  direcionar para tais circunstâncias.

A Tabela 1 apresenta as áreas de conteúdo, localizadas pela autora na
presente análise, mas especialistas em áreas especificas potencialmente poderão
encontrar outras possibilidades.

Esta tabela contempla as potencialidades de conteúdo de Canções para as
várias áreas de conhecimento, como sugestão, entretanto o professor especialista
pode abrir um leque de maior opção. É particularmente enriquecedor se o docente
de língua e de outros conteúdos puderem se articular para trabalhar juntos, usando
uma das eficientes e variadas tecnologias disponíveis.

Os dados da Tabela 1, indicam o registro de nove áreas de conteúdo
detectadas para trabalhar a partir dos enunciados das canções. A de maior

Canção de Inverno

“Pinhão quentinho!
Quentinho o pinhão!

E tu bem juntinho
Do meu coração”.

Áreas Potenciais: Geografia
(estações do ano, movimento da terra
no espaço), Física do Movimento,
Psicologia (emoção, afetividade,
namoro, amor), Botânica (estudo do
Pinhão), sócio- cultural (uso do pinhão
na culinária, nas festas folclóricas, nas
reuniões sociais), História (o papel o
Pinhão na história social e econômica
de algumas regiões do Brasil).
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Tabela 1 – Conteúdo de disciplinas exito

freqüência foi Psicologia (21,69%), possivelmente em decorrência das poesias
acabassem, muitas vezes, focando aspectos afetivos, bem como a explicitação
de subjetividade na elaboração textual por Quintana. Também a formação da
autora pode ter facilitado o pensar no uso do material em contexto psicológico.
Em segundo lugar ficaram as possibilidades de trabalhar conteúdos sociais e
culturais (16,86%), seguida da Geografia (12,54%) e depois da História (10,84%)
e Biologia (10,84%). As demais tiveram menor indicação de uso para ensino de
conteúdos específicos.

Para verificar se havia alguma concentração com significância estatística
recorreu-se ao teste de ÷² (Siegel & Castellan, 1988), tendo por parâmetros H

0
:

÷²=zero , H1: ÷² ≠ zero, gl=/, p<=0,05, ÷²c= 15,51. O resultado obtido foi ÷²o=14,71<
÷²

c
=15,51 permitindo concluir que não houve diferença com significância estatística,

entre os conteúdos detectados como viáveis de serem focados a partir das
Canções de Quintana.

4 - Considerações finais

O presente estudo evidencia que mesmo em textos de poesia e de pesquisa
sobre amplitude vocabular é possível reafirmar o que a produção científica destaca
quanto ao uso de literatura para além do estudo de língua ou literatura, mas para
uma formação mais completa do leitor. Para tanto cabe formar melhor os
professores tanto de língua como das áreas de conteúdo, para que possam cumprir
realmente seus papéis neste contexto, atuando com pesquisadores e se
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atualizando o seu fazer didático, profissional consoante com os novos
conhecimentos disponíveis sobre a literatura.
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