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Resumo 
 
Durante o ano de 2013, como atividade do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), realizou-se em escolas públicas de Ensino Médio de 
Belém (PA) a oficina denominada “Qual é sua imagem”, cujo texto central era o conto 
“O carro dos milagres”, de  
Benedito Monteiro. Organização e aplicação da oficina foram fundamentadas em 
COSSON (2006) e GIROTTO & SOUZA (2011), cujas propostas focam na propriedade 
comunicativa do texto literário e na explicitação de estratégias metacognitivas como 
instrumentos para o letramento literário. A atividade contou com apresentações de 
vídeos, imagens mas, principalmente, com a leitura integral do conto em sala de aula, 
com pausas para explicitação de estratégias de leitura usadas e comentários acerca de 
aspectos fabulares e estéticos da obra. No final das atividades, os alunos demonstraram 
grande interesse pelo conto e capacidade de síntese (entendida aqui como articulação 
entre o que se lê e nossas impressões pessoais, o que o texto revela e o que revela de nós 
e em nós). O objetivo deste trabalho é refletir sobre as condições de ensino de literatura 
nas escolas da Educação Básica, a oficina realizada, suas estratégias e os resultados 
alcançados, em especial no que diz respeito à recepção dos estudantes do Ensino Médio 
ao conto de Monteiro. 

 
Palavras-chave: Ensino de Literatura. Letramento literário. Literatura no Ensino Médio. 
Benedito Monteiro. Carro dos milagres. 
 
 
 
 
Introdução 
 

No contexto  do  Programa Institucional de  Bolsas de Iniciação  à  Docência 

(PIBID),  

realizou-se em escolas públicas de Ensino Médio de Belém (PA), durante o ano de 

2013, a oficina denominada “Qual é sua imagem”, cujo texto central era o conto “O 

carro dos milagres”, de  Benedito  Monteiro.  A  atividade  contou  com  apresentações  

de  vídeos,  imagens,  textos literários mas, principalmente, com a leitura integral do 
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conto em sala de aula, com pausas para explicitação  de  estratégias  de  leitura  usadas  

e  comentários  acerca  de  aspectos  fabulares  e estéticos da obra. No final das 

atividades, os alunos demonstraram grande interesse pelo conto e capacidade de síntese 

(entendida aqui como articulação entre o que se lê e nossas impressões pessoais, o que o 

texto revela e o que revela de nós e em nós
3
). O objetivo deste trabalho é refletir sobre 

as condições de ensino de literatura nas escolas da Educação Básica, a oficina realizada, 

suas estratégias e os resultados alcançados, em especial no que diz respeito à recepção 

dos estudantes do Ensino Médio ao conto de Monteiro. 

 

 

Métodos 
 

Organização e aplicação da oficina “Qual é sua imagem?” foram fundamentadas 

em COSSON (2006) e GIROTTO & SOUZA (2011), cujas propostas focam na 

propriedade comunicativa do texto literário e na explicitação de estratégias 

metacognitivas como instrumentos para o letramento literário. 
 

A oficina, dividida em três encontros de 3h, foi realizada com alunos do Ensino 

Médio das escolas estaduais Pedro Amazonas Pedroso e Padre Benedito Chaves, ambas 

em Belém, PA, e foi voltada para a apreensão do conceito de imagem e a sua percepção 

em textos diversos, incluindo aquele que ocupou lugar central na oficina, o conto “O 

Carro dos Milagres”, de Benedito Monteiro. 

O primeiro dia de oficina foi dividido em três momentos: o primeiro, a exibição 

de um vídeo com duração de cinco minutos, contendo sons, imagens e placas de cores 

diversas em que sons e imagens propositadamente não se relacionavam – por exemplo, 

uma imagem que retratava a fome e, ao fundo, uma música demonstrava a alegria – 

instigando o aluno à reflexão através do estranhamento entre som e imagem. Após a 

exibição do vídeo, realizou-se debate sobre as impressões do vídeo, as relações entre 

imagens e sons. O segundo momento, denominado “da escrita para a imagem”, 

consistiu-se da leitura do texto “Os três mal amados”, de João Cabral de 
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Melo Neto. Ao ler o poema, o aluno escolhia dentre quatro imagens propostas, fazendo 

inferências e justificando qual se identificaria melhor com o texto lido. O terceiro 

momento, “da imagem para a escrita”, seguia o caminho inverso: ao aluno era 

apresentada uma imagem e, após 

a discussão e a exposição de pontos de vista pelo grupo, produziria um texto tratando do 

que a imagem sugeriria. 
 

No segundo dia da oficina, como estratégia para investigar o conhecimento pré-

existente dos estudantes sobre o Círio de Nazaré, exibiu-se o documentário paraense 

“Mãos de outubro” (LIMA, 2009), o qual mostra somente as “mãos” de quem trabalha e 

que faz parte, de forma direta ou indireta, do Círio – artesãos, guardas, promesseiros, 

etc. A escolha do vídeo deu-se por dois motivos: primeiro, permite ampliar o repertório 

dos alunos em relação às manifestações religiosas e culturais da festa; segundo, pelo 

fato de fugir do comum e contar uma história apenas com imagens de mãos estimula a 

imaginação dos estudantes, que tentam “completar” o quadro que aquelas mãos 

permitem entrever. 
 

Após o documentário, iniciou-se a discussão sobre os elementos que fazem parte 

da festa e da cultura paraense, em matizes religiosos e pagãos, em especial dos 

significados de objetos feitos de cera, levados no Círio pelos promesseiros, as comidas 

típicas, a movimentação da cidade, etc. Depois da discussão, foi feita a leitura da 

primeira parte do conto “O carro dos milagres”. 
 

Ressaltamos aqui que uma das diretrizes das oficinas PIBID – Letras é 

proporcionar aos estudantes a experiência da leitura integral das obras literárias, e não 

de paráfrases, resumos ou recensões críticas. A primeira parte do conto, intitulada “o 

Carro dos milagres”, foi lida em voz alta pelos bolsistas, salientando-se, a cada passo, a 

importância da visualização das imagens do texto e de que forma elas contribuem para a 

apreensão da narrativa e de seus atributos estéticos. Lembramos que essa leitura em voz 

alta, entremeada por comentários, é fundamental no processo de letramento literário já 

que 
 

o ensino de uma estratégia de leitura, segundo essa abordagem, 
pressupõe a explicitação verbal daquilo que se passa na mente de um 
leitor durante o ato de ler. Trabalham-se aqui processos cognitivos 
que não são diretamente observados, em virtude de que o papel do 
professor, mediador de leitura literária, assume primordial relevância, 
pois ele, um leitor experiente, como modelo, pode ilustrar a estratégia 



 

 
 

utilizada, tornando transparente o processo cognitivo. (GIROTTO & 
SOUZA, 2011, p 13) 

 
 

No terceiro dia realizou-se a leitura dos segundo e terceiro capítulos do conto, 

denominados, respectivamente, “A Basílica” e “A Cadeia”, os quais narram o restante 

da saga do pagador de promessa ao acompanhar o Círio de Nazaré. Em seguida, os 

participantes são separados em duplas e pedimos para que destaquem no texto trechos 

que lhes chamaram mais atenção e justifiquem a escolha. A partir dos trechos 

destacados, foi feito um trabalho de “materialização do texto”: em um carro de milagres 

elaborado pelos alunos foram colocadas imagens, feitas (fotos, desenhos) ou trazidas 

(recortes) pelos mesmos, das coisas que mais gostariam de levar ao carro, que mais 

desejam. Em seguida, com o carro exposto, os estudantes verbalizam os motivos e 

significados de suas escolhas. 

 
 
Resultados e discussão 
 
Segundo o proposto nos PCN+ para o Ensino Médio, 
 

Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das 
características de determinado movimento literário, o aluno deve ter 
meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que 
possam ser mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua com 
que se depara, na família, entre amigos, na escola, no mundo do 
trabalho (PCN+, 2002 p.55) 

 
 

Neste sentido, o ensino de língua e literatura em sala de aula deve estar inserido 

no contexto social do estudante, de forma dinâmica, fazendo com que o aluno possa 

mergulhar no seu próprio eu, dialogar, ler, compreender, aferir conhecimento, pensar, 

refletir, criticar, ser autor de si mesmo. Só indo além do mero repasse de conteúdos 

curriculares e encarando o desafio de serem formadoras, as aulas de língua e literatura 

podem contribuir para a humanização dos estudantes, no sentido descrito por Antonio 

Cândido: 

 
 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no 
homem aqueles traços que reputamos essências, como o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos 



 

 
 

seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e 
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. (Cândido, 2004, p. 
175) 

 
 

Essa relação humanizadora promovida pelo contato com o texto literário 

depende, também, de competência na leitura e fruição do mesmo, isto é, de um 

letramento literário suficiente. 
 

A fim de proporcionar aos participantes da oficina, alunos do Ensino Médio, 

oportunidades de desenvolver tal letramento literários, utilizamos as estratégias de 

leitura descritas por GIROTTO & SOUZA (2011, p. 14 e ss), procurando não só 

discutir o texto literário, seus contextos e os contextos dos alunos, mas demonstrar, da 

forma mais transparente possível, como a leitura se processa na mente do leitor – em 

especial, no caso desta oficina, a construção e percepção de imagens – e como o leitor 

se utiliza de estratégias para alcançar a compreensão profunda do texto e encontrar 

significado nele em relação à sua própria vida. 
 

No caso da oficina, depois de estimulado o repertório dos estudantes sobre o 

Círio através do documentário “Mãos de outubro”, foram distribuídas cópias integrais 

do conto “O carro dos Milagres”, no qual se mostra o romeiro que vai ao círio de 

Nazaré pagar a promessa feita pela mãe, colocar um barco de miriti no carro dos 

milagres em agradecimento ao salvamento em um naufrágio. Enquanto a procissão não 

começa, ele bebe cachaça e conversa com um homem, a quem chama de “compadre”, 

contando a situação que o trouxe até ali: 
 

Olhe, compadre, deixa o círio tomar forma. Beba mais este trago. Lhe 
juro que é cachaça da boa. Deixe o povo ingrossar. Deixe tomar 
parecença e solenidade justa de uma digna procissão. Quando este 
poder de povo tiver unido-unido, carne e unha, ombro com ombro, 
cabeça com cabeça, esprimido nas paredes, que zolho não for mais 
zolho, cara não for mais cara e cor não for mais cor...  
então é porque vem vindo o Carro dos Milagres.(Monteiro,1975 p 9) 

 
 

No capítulo ocorrem inúmeras situações e o romeiro não consegue pagar a 

promessa. Durante a leitura notou-se o interesse dos alunos não só pela 

narrativa, mas pela fala 
 
(prosódia, sintaxe, vocabulário) peculiar em que é contada – isto é, interesse pela forma, 

pelo como se conta. Em intervenções que aconteceram durante a leitura e, 



 

 
 

principalmente, no final dela, deu-se conta de como a linguagem e as imagens do texto 

não apenas descrevem, mas transportam o leitor para o universo do Círio expresso no 

conto; como se podem sentir os cheiros, os sons, o linguajar nativo, o calor e imaginar 

as cenas da narrativa. 
 

Os alunos foram extremamente receptivos ao conto. Alguns afirmaram que já o 

haviam tentado ler anteriormente, mas o acharam “chato”, que só agora puderam, 

realmente, “entrar na história”. Dado interessante, que merece relato, é que neste dia e 

nos seguintes da oficina observamos vários alunos usando, a título de brincadeira, 

palavras antes ausentes dos seus vocabulários, como “paresque” e “sumano” – o conto, 

“paresque”, vinha entrando em suas vidas. 
 

A mesma metodologia foi utilizada para a leitura dos segundo e terceiro 

capítulos do conto, denominados, respectivamente, “A Basílica” e “A Cadeia”. 

Naquele, o romeiro, embriagado, perde o seu objeto de promessa e acorda na porta da 

Basílica. Entra e fica maravilhado com os elementos que compõem o interior desta: 

 
 

Pela Primeira vez entrei na Basílica de Nazaré. Ah compadre, nem lhe 
conto, quando subi a enorme escada que enfrentei a pajureba porta... 
porta de bronze, o senhor pensa, toda de bronze, com caras de santos e 
anjos desenhados em relevo, reluzentes de luz como o diacho. Que eu 
entrei de repente, acabou a madrugada, o buraco que eu tinha no 
estomago se juntou com o fio do espinhaço.(...) e quantos candelabros! 
feixes de lâmpadas, cachos de lâmpadas, diz que até nas mãos dos 
anjos. No meio dos ouros e mármores, saindo das colunas, baixando 
das abóbadas e compondo os altares. (Monteiro,1975. p. 16) 

 
 

Ali, no meio da madrugada, o romeiro é confundido com um ladrão e levado 

para a cadeia, onde, no terceiro e último capítulo, compartilha várias histórias e 

conversa com pessoas de diversas localidades. Uma delas é o compadre, que está na 

delegacia fazendo um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do filho no meio da 

multidão após a explosão de uma bomba de gás utilizada pelo vendedor de balões. 
 

Eu só quero que você veja, compadre, esse menino do retiro agora 
como estudante dos artífices: um pilintra! Olhe, é tanto como eu, ele 
não bebe, nem beberica. Graças a Deus! Agora. não sei se fuma, e se 
tem outros vícios...Mas garanto que Ele não bebe, isso eu garanto! – 
Meu compadre sempre falava e eu lembrava dessas coisas enquanto o 
Comissário continuava o interrogatório sempre interrompido. Até que 
chegou um funcionário e entregou um papel que ele leu e depois disse: 
- “Muito bem, e agora o que vamos fazer com o atestado de óbito?” 



 

 
 

Aqui consta é que o morto é seu filho... (Monteiro, 1975 p22) 
 
 

A atividade seguinte da oficina foi focada na imagem. Com a turma dividida em 

pequenos grupos, fez-se a “recriação” do conto através de imagens, recortes de jornais, 

revistas e desenhos a mão livre de trechos destacados em cada capítulo. O objetivo da 

atividade era que cada grupo recriasse o conto somente a partir dos recortes, utilizando 

imagens. 
 

O resultado foi extremamente rico e mais uma vez revelou as inferências e 

representações pessoais dos estudantes nos recortes e suas interpretações. 
 

A última parte da oficina foi a confecção de um Carro dos Milagres. O grupo 

produziu um carro com materiais alternativos como caixas de sapato, papelão, recortes e 

colagem. Em seguida, pediu-se que cada um colocasse no carro um objeto (recorte, 

desenho, foto de celular, etc.) como símbolo do que era importante obter na vida. Em 

seguida, os participantes socializaram o significado do objeto colocado no carro, 

oportunidade em que se soube mais da vida e das expectativas de vida de cada um, 

inclusive dos que dirigiam a oficina. 
 

Esse encerramento da oficina reforçou sua vocação humana e humanizadora: 

vimos as personagens e os participantes como homens, compreendemos melhor, 

tornamo-nos mais íntimos do texto e do outro. Enfim, usando conscientemente 

estratégias e métodos atuais, de várias formas inovadores – ou pelo menos largamente 

desconhecidos de professores e licenciandos - alcançou-se uma leitura significativa e 

humanizadora do texto literário que, além disso, passou a fazer parte da vida e do 

repertório dos alunos. Pouco mais poderíamos querer do trabalho com textos literários 

na educação básica. 

 
 
Conclusões 
 

Como se notou, as imagens e uma linguagem especial, pitoresca, que ao mesmo 

tempo faz e não faz parte do universo dos estudantes – faz na medida em que é local; 

não faz na medida em que parece algo perdido em tempo antigo, afastado das gírias 

atuais e globalizadas; tampouco na medida que Monteiro, como artífice, não copia, mas 

recria – chamaram a atenção dos estudantes, foram capazes de movimentar seus 

conhecimentos de mundo mas também deslocá-los rumo a outro mundo. Fez, enfim, o 



 

 
 

que toda construção da imaginação deve fazer: tornou-os maiores. 
 

A oficina proporcionou aos estudantes do Ensino Médio uma vivência 

qualitativamente distinta da leitura – em especial de textos literários – e produção de 

textos. Em avaliação subjetiva
4
, o comparecimento às oficinas melhorou a competência 

dos estudantes no trato com textos verbais e não verbais, orais ou escritos, em suporte 

impresso ou audiovisual. Os mesmos relataram sentir mais gosto e segurança para ler e 

produzir textos – o que se notou, em especial, nos alunos que compareceram a mais de 

uma atividade e se tornaram frequentadores assíduos das intervenções do PIBID - 

Letras. Não podemos desconsiderar, é claro, que a assiduidade é já um fator a ser 

levado em conta, pois revela o interesse do estudante em ir além do mínimo que a 

escola oferece. De qualquer forma, o programa proporcionou a este estudante, já 

estimulado e interessado por si só, instrumentos que permitiram elevar seu nível 

educativo.  

Ainda, além da educação no que se refere a Língua e Literatura, as oficinas nos 

parecem ter atuado na humanização das relações na escola. As discussões em grupo, 

que invariavelmente tocavam em assuntos que diziam respeito às vidas dos estudantes, 

fomentaram o hábito de “filosofar”, de pensar na contemporaneidade bastante 

massificada e carente de reflexão. 
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