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RESUMO 

 

O estudo investiga o impacto da relação texto-vida na atividade de leitura de 

literatura em aprendizes do ensino fundamental em situação de mediação 

pedagógica. Os aprendizes são alunos do 4º ano do ensino fundamental de uma 

escola pública de Natal/RN-Brasil. A abordagem metodológica é de natureza 

qualitativa, envolvendo protocolos da pesquisa exploratória e de intervenção. Na 

etapa exploratória realizamos entrevista reflexiva com a docente da turma e 

aplicação de questionário adaptado com aprendizes. Na etapa de intervenção 

realizamos oito sessões de mediação com o livro A Bolsa Amarela (BOJUNGA, 

2005) e o conto Tchau (BOJUNGA, 2008) planejadas e implementadas conforme a 

experiência de leitura por andaime: pré-leitura, leitura e pós-leitura (GRAVES; 

GRAVES, 1995). Dentre as atividades propostas na pós-leitura recorremos à 

atividade de discussão e blog de leitura. Na análise dos dados, nos respaldamos nos 

estudos da teoria da estética da recepção (JAUSS, 1994, 2013; ISER, 1999; 2013); 

leitura e literatura (JOUVE, 2002; SMITH, 1989; PETIT, 2009; AMARILHA, 2013; 

COELHO, 2000) e imaginação, ficção e realidade (HELD, 1980; SARTRE, 1996; 

VIGOTSKI, 2014; ECO, 1994). Os resultados apontam que a mediação da relação 

texto-vida favorece a formação de um leitor ativo que pensa sobre o que lê, recorre 

às suas experiências de vida estabelece articulações com o texto escrito e atualiza-

os a medida que seleciona e combina novas informações, construindo assim novos 

significados dando sentido à palavra escrita. Ao recorrer a relação texto-vida, 

colocamos em evidência a vida do aprendiz e a sua forma de ler literatura e de ler a 

vida, de se posicionar como sujeito pensante, que manifesta suas próprias opiniões, 

tendo vez e voz na escola. 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Relação texto-vida. 



 

 

ABSTRACT 

 

The study investigates the impact of the relationship text-life in the literature reading 

activity in elementary school learners in pedagogic mediation situation. The learners 

are students of the 4th grade of elementary school in a public school in Natal / RN -

Brazil. The methodological approach is qualitative, involving exploratory research and 

intervention protocols. In the exploratory stage we performed reflective interview with 

the class teacher and application of an adapted questionnaire with the learners. In 

the intervention phase we conducted eight mediation sessions with the book The 

Yellow Bag (BOJUNGA, 2005) and the tale Bye (BOJUNGA, 2008) planned and 

implemented according to the scaffolding reading experience: pre-reading, reading 

and post-reading (GRAVES; GRAVES, 1995). Among the activities proposed in the 

post-reading we resorted to the discussion activity and to the reading blog. In the 

data analysis, we based ourselves in the studies of aesthetics of reception theory 

(JAUSS, 1994, 2013; ISER, 1999; 2013); reading and literature (JOUVE, 2002; 

SMITH, 1989; PETIT, 2009; AMARILHA, 20; RABBIT, 2000) and imagination, fiction 

and reality (HELD, 1980; SARTRE, 1996; VIGOTSKI, 2014; ECO, 1994). The results 

show that the mediation of the relationship text-life favors the formation of an active 

reader who thinks about what they read, invokes their life experiences, establishes 

links with the written text and updates them as they select and combine new 

information, thereby building new meanings giving meaning to the written word. By 

using the relationship text-life, we put in evidence the life of the learner and their way 

of reading literature and reading life, of positioning themselves as the thinking 

subject, who expresses their own opinions, having a turn and a voice in school. 

 

Keywords: Reading; Literature; Relationship text-life. 
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CAPÍTULO 1 - O NASCIMENTO: INÍCIO DE UMA TRAJETÓRIA DE VIDA-

INVESTIGAÇÃO 

 

A palavra é o nascedouro que 
acaba compondo a gente. 

Manoel de Barros 

 

O ensino de literatura na escola tem se constituído objeto de estudo de 

muitas pesquisas – que não só revelam as fragilidades existentes na prática docente 

no que corresponde ao planejamento e a condução das aulas de leitura, como 

também apresentam novas estratégias metodológicas para o trabalho com o texto 

literário com o propósito de contribuir para a formação de leitores e mediadores de 

leitura. 

Considerando o exposto e na tentativa de contribuir com novas 

perspectivas de trabalho com a leitura de literatura na escola, buscamos nesta 

pesquisa dissertativa de natureza qualitativa, que aborda como temática central de 

estudo a relação texto-vida na leitura literária, investigar a relação texto-vida na 

atividade de leitura de literatura em aprendizes do ensino fundamental em situação 

de mediação pedagógica. 

O interesse em investigar a relação texto-vida partiu de reflexões sobre a 

temática educação e leitura durante a graduação, na experiência como aprendiz de 

pesquisadora, durante a atuação como bolsista no Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), especificamente na pesquisa Processo Argumentativo na Formação de 

Mediadores de Leitura 1ª e 2ª etapas (FREITAS, 2007; 2008). 

Outra experiência que permitiu o aprofundamento das reflexões iniciadas 

enquanto bolsista PIBIC foi o trabalho de conclusão de curso da especialização em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional (SANTOS, 2013), no qual investigamos as 

contribuições psicanalíticas e psicopedagógicas do ato de contar histórias em família 

para crianças de educação infantil. Os resultados desse trabalho, além de 

apresentarem os benefícios cognitivos e afetivos da contação de histórias para a 

formação do leitor iniciante, revelaram que muitos dos familiares – ao relatarem suas 

experiências de leitura com os filhos – demonstraram identificação estética com as 
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histórias lidas, ao ponto de estabelecerem relações com as suas histórias de vida. 

Esse fato chamou nossa atenção para a relação “texto-vida” como processo 

constituinte da recepção estética. 

A articulação entre as duas experiências supracitadas favoreceu o 

interesse investigativo por continuar pesquisando na área do ensino da leitura de 

literatura. Tais experiências constituem o “nascedouro”, nas palavras do poeta 

Manoel de Barros, da inserção no mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a pesquisa 

Educação e Literatura: a relação texto-vida na sala de aula. 

 

1.1 Justificativas de uma vida-investigação 

A relevância principal desta investigação está centrada na possibilidade 

de oportunizar aos docentes do ensino fundamental refletirem sobre as contribuições 

de um ensino de leitura de literatura que considera o potencial estético do texto 

literário e valoriza a vida do leitor como repertório de conhecimento significativo e 

válido para ser compartilhado entre seus pares. De modo mais objetivo, a pesquisa 

convida os professores, mediadores de leitura e demais interessados sobre o ensino 

de literatura, a pensarem sobre o leitor como sujeito ativo que participa da 

arquitetura do texto, a relação texto-vida que se estabelece na literatura e que se 

mostra como estratégia em potencial para formação do leitor e a mediação docente 

na aula de leitura literária. 

Nesse sentido, justificamos a realização desta investigação de forma mais 

precisa sobre três aspectos: o teórico, o ensino e a aprendizagem. 

No aspecto teórico, a investigação se justifica por evidenciar a atitude 

receptiva do leitor no sentido de contribuir com novas descobertas a respeito do 

processo de recepção estética na leitura de literatura uma vez que essa 

compreensão, só surgi a partir de 1967, através dos estudos de Hans Robert Jauss 

com a publicação de História da Literatura como Provocação à Teoria Literária. É 

através dos estudos de Jauss que o leitor passa a ganhar maior evidência nas 
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investigações, dando origem a tendências contemporâneas, como a teoria da 

Estética da Recepção (JAUSS, 1979; 1994). 

A teoria da estética da recepção entende o leitor como um colaborador no 

processo de leitura do texto, isto é, ele se apresenta como sujeito ativo e 

participativo, para quem os significados de uma obra dependem dos sentidos 

construídos durante a leitura. Nesse processo o leitor se identifica com o texto e o 

personagem, exterioriza sentimentos e assume a condição de coautor ao preencher 

os vazios do texto. Acreditamos que, ao adotar essa teoria, estaremos sinalizando 

novas formas de trabalho com o texto literário, uma vez que nas escolas o trabalho 

com a leitura de literatura ainda é realizado de maneira reducionista e 

descontextualizada, sem considerar o potencial estético do texto literário e o papel 

ativo do leitor. 

Temos visto até o momento nas instituições escolares várias propostas de 

trabalho com a leitura de modo a despertar nos aprendizes o “prazer em ler”. Muitas 

dessas iniciativas objetivam o incentivo à leitura como tentativa de favorecer o 

processo de alfabetização e melhorar a capacidade de interpretação e escrita. 

Nesse contexto, pesquisas têm demonstrado que muitas das práticas de leitura de 

literatura ainda se concentram em atividades que exploram os aspectos ortográficos 

e gramaticais, em detrimento da capacidade comunicativa e transformadora do texto 

literário. A esse respeito Amarilha (2006) destaca que: 

Utiliza-se o texto literário para fazer exercícios de gramática, para 
enriquecer o vocabulário, para o estímulo redacional, esquecendo-se 
ou ignorando-se que a leitura de literatura é uma atividade produtora, 
receptiva e comunicativa em si. (AMARILHA, 2006, p. 73). 

As pesquisas de Amarilha (2006) também insistem na tese de que é 

necessário investir em estudos que explorem a capacidade comunicativa, simbólica 

e significativa do texto literário, não se concentrando apenas em ensinar o aluno a 

“treinar” escrita e interpretação textual, mas que possibilitem explorar aspectos do 

texto literário de forma prazerosa e significativa para o leitor sem deixar de 

contemplar os objetivos da escolarização como ler, interpretar e produzir textos com 

qualidade. Ao tomarmos como referência a teoria da estética da recepção, 

estaremos apresentando nesta dissertação uma alternativa para o trabalho com o 



21 

 

texto literário que contempla o potencial comunicativo, receptivo e produtivo do texto 

literário e o papel ativo do leitor, como sujeito participante do ato da leitura na 

escola. 

No aspecto do ensino, a pesquisa se justifica por oferecer um suporte 

teórico metodológico ao professor e mediadores de leitura para o trabalho com o 

ensino de literatura na escola. Ao propor em sua metodologia de intervenção que os 

aprendizes da pesquisa estabeleçam relações texto-vida, coloca em evidência a vida 

do leitor como aspecto significativo e válido para o trabalho com o texto literário na 

escola. Essa proposta de trabalho – que traz como protagonista as experiências de 

vida do leitor como forma de potencializar sua recepção estética – é o objetivo da 

escolarização em relação à leitura que contempla a ideia do “prazer de ler”, tão 

buscada nas escolas. 

O prazer de ler e os objetivos da escolarização, no que corresponde ao 

trabalho com a leitura, são contemplados nessa proposta à medida que o ensino de 

literatura possibilita ao leitor o encontro entre texto e vida, e dá oportunidade de o 

leitor realizar a leitura com espontaneidade, recorrendo as suas experiências de vida 

e leitura, as quais são valorizadas e vistas como um repertório de conhecimento 

significativo que se agrega ao texto literário e se amplia. Nesse processo, o leitor 

tem contato com uma linguagem que tem sua participação e seu consentimento, 

uma vez que a relação texto-vida mobiliza as experiências vivenciadas pelo leitor. 

Essa atividade é possível em função de dois motivos: o primeiro diz 

respeito à literatura, que ao “ficcionalizar” elementos da realidade e da vida social, 

leva o leitor a perceber aspectos do cotidiano da sua vida no texto, permitindo-o 

entrar em contato com outras maneiras de ver a vida e de se posicionar, 

possibilitando assim o prazer estético, uma vez que experimenta na ficção o que não 

vive na vida real; e, o segundo, por mobilizar o conhecimento de mundo e as 

experiências de vida do leitor, porque independente do repertório de leitura que o 

leitor possua ou da quantidade de livros que já tenha lido, ele sempre terá o que 

pensar e o que dizer a respeito da vida, pois para falar sobre ela, basta viver. Nesta 

direção, as experiências vividas correspondem a um repertório de conhecimentos 
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construídos ao longo da trajetória do leitor e podem ser exploradas e discutidas a 

partir da leitura literária. 

Já no que corresponde à aprendizagem, a investigação permite o contato 

do aprendiz com o texto literário sob uma abordagem metodológica em que as suas 

experiências de vida são mobilizadas e consideradas como repertório de 

conhecimento a ser relacionado com a obra literária. Nesse contexto, os aprendizes, 

ao estabelecerem relações texto-vida, além do prazer estético oportunizado pela 

leitura literária, podem desenvolver habilidades cognitivas como: relacionar 

informações, comparar situações, relatar experiências de vida, apresentar exemplos, 

argumentar, defender pontos de vistas e apresentar justificativas, pois estão a todo 

tempo sendo mobilizados a estabelecer relações entre o lido e o vivido. Essas 

competências cognitivas demonstram as contribuições para o aprendizado do aluno 

e a sua formação leitora ao recorrer com a literatura a um trabalho que explore a 

relação texto-vida. 

 

1.2 A vida-dissertação: o estado da arte 

 

Investigar o impacto da relação texto-vida na leitura literária em situação 

de mediação pedagógica nos faz perceber que esse objeto de estudo ainda é pouco 

explorado nas teorias da literatura e, principalmente, em pesquisas acadêmicas 

sobre ensino da leitura literária na escola. Em busca de estudos já realizados sobre 

a relação texto-vida, pesquisamos nos bancos de teses da Capes e das principais 

universidades estaduais e federais do país trabalhos nessa direção. Por meio desse 

levantamento, constatamos poucos trabalhos que se dedicam a investigar o nosso 

objeto, demonstrando que os estudos até então encontrados se referem a trabalhos 

de dissertação que abordam a temática leitura e vida sobre vários aspectos. 

Um dos primeiros trabalhos encontrados foi o de Araújo (2001). A 

dissertação intitulada “A construção de sentido na leitura por crianças de meios de 

letramento diferenciados” estuda o papel do conhecimento de mundo e da 

experiência vivencial na construção do sentido da leitura de dois grupos de 

aprendizes da 5ª série do ensino fundamental em duas escolas, sendo uma pública 

e a outra particular. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas e atividades de 
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leitura em que foi lido o gênero crônica e, em seguida, solicitado aos aprendizes 

responderem por escrito o que entenderam e qual mensagem o autor do texto quis 

passar. Os resultados, que revelaram conhecimento de mundo e experiência 

vivencial, ampliaram a competência em leitura, mesmo em aprendizes que não 

possuíam contato com o texto escrito. Araújo (2001) adota como referencial teórico 

sobre alfabetização e letramento Barbosa (1994) e Soares (1995); na escrita 

Chartier (1994) e Kock (1997) e na leitura Freire (1985), Kleiman (1989), Lajolo 

(1999) e Leal (1999). 

Jardim (2002), em sua dissertação intitulada “A travessia do leitor: 

histórias de leitura e memória discursiva nos dizeres de alunas adultas”, teve como 

objetivo evidenciar relações entre a história de vida e a história de leitura do sujeito-

leitor adulto. Os dados foram construídos a partir de oficinas de leitura em que os 

aprendizes fizeram registros de suas leituras em um memorial e, entrevistas, ao final 

das oficinas. Os resultados demonstraram que as memórias dos aprendizes 

apontam aspectos de sua vida; que a leitura na escola está desvinculada das 

situações do seu cotidiano e que as condições para a ampliação das práticas de 

leitura e de letramento desse sujeito não estão dadas nos seus contextos sociais, 

cabendo à Educação de Jovens e Adultos promovê-la de modo condizente. Jardim 

(2002) adotou como referencial teórico sobre leitura e literatura Abreu (1999), 

Betencourt (2000), Kleiman (1993), Lajolo (1982) e Kouck (1998) e no letramento 

Soares (2001) e Tfouni (1995). 

Isensee (2004), em sua dissertação “A leitura literária na formação 

humana: um olhar discente”, analisou o conteúdo dos discursos dos adolescentes, 

buscando perceber a existência de indícios que revelassem a relação da leitura 

literária com a formação humana em turmas do 2º ano do ensino médio. Para a 

constituição de dados foram realizadas entrevistas, aplicação de questionário e 

escrita de memorial. Os resultados revelaram que a leitura literária feita pelo aluno 

participa de maneira ativa na formação humana, desempenhando um papel 

importante na sua tomada de posicionamento diante das questões do seu cotidiano. 

Isensee (2004) assumiu como referencial teórico na área da leitura e literatura os 
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estudos de Chartier (1999), Coelho (1993), Eco (2003), Iser (1999), Jouve (2002), 

Lajolo (1996) e Zilberman (2001). 

Szajdenfisz (2011), em sua dissertação “Infância e infâncias: as narrativas 

de abandono na ficção e na vida”, estuda como a infância abandonada é 

apresentada na literatura e o impacto desta em crianças que se encontram em 

situação de desamparo, estabelecendo relações com suas histórias de vida. Os 

aprendizes da pesquisa foram crianças que frequentam o projeto social da 

Fundação São Martinho, no Rio de Janeiro. Para a construção de dados foram 

realizadas oito rodas de leitura. Os resultados evidenciaram que a literatura 

despertou a reflexão e a fala dos meninos e meninas, levando-os a expressarem 

ideias sobre temas como morte, sonhos, abandono, educação e família. Szajdenfisz 

(2011) adotou como referencial teórico os estudo sobre infância de Ariès (1981), 

Couto (1998), Dicyens (2006), Jobim e Souza (1996;1997;1998) e sobre leitura e 

literatura Coelho (2000), Lajolo (2006), Zilberman (2006) e Chklovski (2000). 

Diante das dissertações apresentadas percebemos como aspectos 

semelhantes ao nosso objeto de estudo o fato de todas abordarem a vida do leitor, 

como em Araújo (2001) que menciona que o conhecimento de mundo e a 

experiência vivencial contribuem para a formação leitora, no que diz respeito a 

compreensão do texto; Jardim (2002) que aponta que os aprendizes trazem 

aspectos da vida ao falar de leitura, mas a escola não abre espaço para esse 

exercício; Isensee (2004) que destaca que a leitura contribui para a formação 

humana e Szajdenfisz (2011) que declara que a literatura por meio da identificação 

de situações vivenciadas pelos leitores e personagens provoca o exercício de 

reflexão. 

A diferença que apontamos nessas pesquisas no que corresponde ao 

nosso objeto de estudo é que elas não abordam a relação texto-vida em situação de 

mediação pedagógica, isto é: falam de como o texto literário permite pensar sobre a 

vida e sobre como a experiência de vida dos aprendizes pode facilitar a 

compreensão do lido. Na nossa pesquisa entendemos a relação texto-vida como 

uma relação intrínseca, a qual recorremos como forma de mobilizar o engajamento 
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do leitor na atividade de leitura, compreendendo a leitura de literatura como 

comunicativa, produtiva e receptiva. 

 

1.3 Bases teóricas que apoiam a vida-dissertação 

 

Para o procedimento de análise do impacto da relação texto-vida em 

aulas de leitura literária, tomamos como referencial teórico os estudos da teoria da 

“Estética da Recepção” nas colocações de Jauss (1979;1994), Stierle (1979), Iser 

(1996;1999) e Zilberman (2003) que nos permitem pensar sobre o efeito da leitura 

de literatura no leitor e a sua recepção estética. Esses teóricos consideram o leitor 

como sujeito ativo que constrói os sentidos da leitura, transportando aspectos da 

vida cotidiana para a ficção e trazendo elementos da ficção para sua vida real, 

demonstrando que os mundos (real e ficcional) comunicam-se entre si; tanto o 

mundo se mostra como horizonte da ficção, como a ficção se mostra horizonte do 

mundo, deixando claro que ocorre uma interação entre texto e leitor. 

Apoiamo-nos também nos estudos sobre leitura com Jouve (2002), Smith 

(1989) e Martins (2003), cujas análises tratam a leitura como atividade de 

compreensão e atribuição de sentidos, bem como nos estudos sobre literatura e 

prática pedagógica de Amarilha (1997; 2006) e Coelho (2000), que apresentam 

reflexões sobre as características do texto literário e seu papel significativo na 

construção de sentidos do leitor. Utilizamo-nos também de experiências de 

pesquisas sobre o ensino da leitura de literatura na escola – que abordam aspectos 

referentes ao repertório de leitura de professores e aprendizes, à narrativa de ficção, 

ao planejamento das aulas de leitura, à importância da oralidade e paisagem sonora 

– que irão subsidiar a elaboração dos nossos planejamentos de leitura durante a 

realização deste trabalho. 

Nessa travessia, acreditamos que é necessário caminhar pelos estudos 

sobre imaginação, ficção, realidade com Held (1980), Sartre (1996), Vigotski (2014), 

Eco (1986;1994), Coelho (2000) e Bettelheim (2014), por considerarmos que o ato 

de o sujeito/leitor imaginar por meio da ficção é indissociável da atividade de ler 

literatura. Esses teóricos, ao discutirem sobre imaginação, ficção e realidade, fazem-

nos compreender que a leitura de literatura estimula a imaginação do leitor, 
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permitindo-o identificar-se com as situações vividas pelos personagens e a satisfazer 

desejos inconscientes (mais que conscientes) pelo prazer de sua realização. Nesse 

momento, não há espaço para uma leitura controlada e limitada, mas sim, 

interpretativa e imaginária, em que o leitor vive e experimenta diversas situações, 

tornando-se um leitor ativo que se faz presente na história. 

Buscamos, também, estudos acerca da atividade de mediação, uma vez 

que discutir sobre o texto exige condutas mediadoras específicas. A mediação é 

singular, considerando-se o conhecimento mediado e a atividade proposta para 

mediação ocorrer. Neste sentido, elegemos como referencial na área da leitura de 

literatura os estudos de Vygotsky (2000) e Oliveira (1997) na mediação pedagógica, 

Graves e Graves (1995) sobre a experiência de leitura por andaime, Bordenave e 

Pereira (1998) e Masseto (2000) abordando as estratégias de ensino, Pontecorvo 

(2005) com a atividade de discussão e Freitas (2005) sobre mediação na discussão 

de histórias. Tais referências foram selecionadas por considerarmos a atividade de 

mediação imprescindível no processo de (re)construção de conhecimentos entre 

aprendizes e professor e aprendizes entre seus pares, no sentido de apoiar as 

intervenções docentes cujos objetivos são considerar e valorizar os conhecimentos 

dos aprendizes. 

Sendo assim, compreendemos que as bases teóricas aqui apresentadas 

(a teoria da estética da recepção; leitura; literatura e prática pedagógica; estudos 

sobre ficção, imaginação e realidade; e mediação na atividade de leitura) 

correspondem a um suporte teórico adequado, no sentido de nortear nossa trajetória 

investigativa, como também, de oferecer subsídios na tentativa de responder nosso 

objetivo de pesquisa. 

 

1.4 Traçando os caminhos da vida-dissertação: objetivos, questionamentos, 

metodologia e trajetória. 

 

Considerando o objetivo geral desta dissertação – investigar a relação 

texto-vida na atividade de leitura de literatura em aprendizes do ensino fundamental 

em situação de mediação pedagógica – definimos como objetivos específicos: 
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a) refletir sobre a repercussão da relação texto-vida no processo de 

identificação dos aprendizes em aulas de leitura de literatura; 

b) verificar se o estímulo à relação texto-vida favorece o preenchimento 

dos vazios do texto na discussão de pós-leitura; 

c) analisar as respostas do aprendiz quando provocado a estabelecer o 

confronto entre situações fictícias e situações por ele vivenciadas no 

mundo real; 

d) evidenciar intervenções pedagógicas que mobilizem a relação texto-

vida na atividade de leitura de literatura. 

 

Para isso, partimos de algumas questões de pesquisa que norteiam nosso 

trabalho: 

- Qual a repercussão da relação texto-vida no processo de identificação do 

aprendiz? 

-     Como o estímulo à relação texto-vida favorece o preenchimento dos 

vazios do texto? 

- O que diz o aprendiz quando provocado a estabelecer o confronto entre 

situações fictícias e situações por ele vivenciadas no mundo real? 

-  Que intervenções pedagógicas mobilizam a relação texto-vida na 

atividade de leitura de literatura? 

 

Na tentativa de responder a essas questões, o trabalho assume a 

abordagem de pesquisa qualitativa, com a prática de intervenção, envolvendo a 

implementação de duas etapas distintas de trabalho de campo: etapa exploratória e 

de intervenção. Na etapa exploratória, selecionamos a instituição e a turma a serem 

pesquisadas, realizamos a observação in loco, a entrevista reflexiva com a docente 

e aplicamos um questionário aos aprendizes da pesquisa. Na intervenção, 

procedemos ao trabalho de planejamento e implementação de sessões de mediação 

que envolveu o registro de comentários dos aprendizes sobre as histórias lidas em 

um blog de leitura. No total foram realizadas onze (11) sessões que se dividem em 
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duas: oito (8) sessões de mediação, duas (2) sessões de pré-teste do blog e uma (1) 

sessão de avaliação. 

Pensando na trajetória investigativa que iremos percorrer, o nosso 

trabalho se divide em cinco capítulos organizados da seguinte forma: 

 - Primeiro capítulo: destinado à introdução, apresentamos aspectos 

introdutórios de nosso trabalho como origem, objetivos, justificativa, estado da arte, 

metodologia e organização dos capítulos. 

 - Segundo capítulo: introduzimos a discussão a respeito da relação entre 

literatura e vida, dialogando com estudos sobre ficção, realidade, imaginação e 

recepção estética. 

 - Terceiro capítulo: apresentamos a abordagem teórico-metodológica, a 

descrição das etapas da pesquisa, os instrumentos e os procedimentos de 

investigação. 

 - Quarto capítulo: realizamos a descrição e discussão dos resultados 

analisados durante a pós-leitura. Este capítulo trata da relação texto-vida na leitura 

literária, objetivando refletir sobre a repercussão da relação texto-vida no processo 

de identificação do aprendiz com as histórias lidas; verificar se o estímulo à relação 

texto-vida favorece o preenchimento dos vazios do texto na discussão de pós-leitura 

e analisar as respostas do aprendiz quando provocado a estabelecer o confronto 

entre situações fictícias e situações por ele vivenciadas no mundo real. 

 - Quinto capítulo: propõe analisar as intervenções pedagógicas que 

mobilizam a relação texto-vida. 

 - Conclusão: Evidenciamos o resultado das respostas dos aprendizes 

decorrentes do estabelecimento da relação texto-vida durante as sessões de 

mediação e das intervenções pedagógicas. Apontamos as intervenções 

pedagógicas que exploram a relação texto-vida na atividade de leitura em situação 

de mediação, com o intuito de oferecer um suporte teórico/prático que potencialize e 

explore a capacidade comunicativa do texto literário ao estabelecer relações entre 

texto e vida, ficção e realidade de modo a apoiar a prática pedagógica de docentes 

no ensino de literatura.  
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CAPÍTULO 2 – VIDA NA LITERATURA: “INVENÇÃO DE UM POVO QUE FALTA” 

 

A saúde como literatura, como escrita, 
consiste em inventar um povo que falta. 

Deleuze 

 

A “invenção de um povo que falta” surge como uma necessidade da 

própria humanidade de criar algo que possa lhe entreter, divertir, ensinar, explicar, 

experimentar e viver o outro: a literatura (DELEUZE, 2011). De acordo com Antonio 

CANDIDO (2004) a literatura é a própria imagem e transfiguração da vida. A vida 

está na gênese da literatura. Ela parte da vida para ser criada, se constrói como uma 

vida fictícia organizada e estruturada e, para se manter viva, necessita do outro para 

ser lida. 

Edgar Morin (2012), ao mencionar que a cultura das humanidades é uma 

forma de preparação para vida, situa a literatura como parte constituinte da cultura 

que forma, educa e compartilha conhecimentos, elegendo-a a condição de elemento 

preparatório para a vida, entendendo-a como uma das escolas da vida. 

Escolas da descoberta de si, em que o adolescente pode reconhecer 
sua vida subjetiva na dos personagens de romances ou filmes. Pode 
descobrir a manifestação de suas aspirações, seus problemas, suas 
verdades, não só nos livros de ideias, mas também, e às vezes, mais 
profundamente em um poema ou romance. (MORIN, 2012, p. 48). 

No momento que o leitor se identifica com o personagem, reconhecendo 

nele traços de sua vida, passa a refletir sobre as suas problemáticas, prevê ações, 

propõe novas alternativas para a sua vida. Nesse contexto, aprendem com as 

situações fictícias vividas pelos personagens a agirem em sociedade. Assim se 

configura a ideia da literatura como escola da vida, uma escola da descoberta de si 

mesmo através do outro (personagem), em uma relação de alteridade. 

Amarilha (2013) também se aproxima desse pensamento ao afirmar que a 

literatura é “escola no sentido amplo do termo, porque ensina por meio das ações 

dos personagens (reais e ficcionais) como conviver e resolver os dramas humanos” 

(AMARILHA, 2013, p. 15). Ela nos ensina, porque suas narrativas são fontes de 
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experiências de vida que nos ajudam a compreender as ações humanas, ao 

oferecer um “ensaio para vida” (AMARILHA, 2013) a partir de situações e conflitos 

vividos pelos personagens que os leitores podem viver no seu dia-a-dia. 

Assim podemos dizer que: 

Os livros constituem “experiências de verdade”, quando nos 
desvendam e configuram uma verdade ignorada, escondida, 
profunda, informe, que trazemos em nós, o que nos proporciona o 
duplo encantamento da descoberta de nossa verdade na descoberta 
de uma verdade exterior a nós, que acopla a nossa verdade, 
incorpora-se a ela e torna-se a nossa verdade (MORIN, 2012, p. 48). 

Como afirma Morin (2012), os livros permitem as “experiências de 

verdade” porque proporcionam ao leitor refletir sobre a sua própria vida e tomar 

consciência de situações que necessitam de mudança, daí se chega a descoberta 

de uma verdade que muitas vezes é ignorada pelo leitor, que passa a ser 

reconhecida por ele através do lido e do vivido na leitura. 

De acordo com Zilberman (2009), a literatura resume através de 

elementos da ficção, uma realidade, que possui pontos de contato com o que o leitor 

vive em seu cotidiano. Que mesmo o escritor recorrendo a elementos fantasiosos e 

distantes da realidade vivida pelo leitor, a obra se mantém viva, sendo lida por várias 

gerações sobrevivendo ao tempo e aos espaços diversos, demonstrando que ainda 

comunica algo significativo para o seu destinatário atual, independente do tempo em 

que vive. Essa obra literária “ainda fala de seu mundo, com suas dificuldades e 

soluções, ajudando-o, pois a conhecê-lo melhor” (ZILBERMAN, 2009, p. 25). 

Pensando na ideia de literatura como imagem e transfiguração da vida e 

como parte da cultura das humanidades buscamos, neste momento, responder à 

seguinte pergunta: Do ponto de vista sociocultural, que relações há entre literatura e 

vida? 

De modo a compreender essas relações entre literatura e vida, 

apresentamos alguns aspectos da história da literatura que evidenciam esse 

envolvimento pelo viés da cultura oral e escrita. 

O encontro entre literatura e vida surge antes mesmo da palavra escrita. 

Nasce com a tradição oral de narrar histórias que de “maneira simbólica ou realista, 

direta ou indireta” (COELHO, 1991, p. 10) relatavam fatos da vida, da condição 
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humana e de problemáticas existências e sociais que os povos viviam desde a 

origem dos tempos. Macy (1967) menciona que: 

Alguns dos materiais literários, como pensamentos, foram criados 
muito antes de serem fixos pela escrita. Podemos imaginar (e sem 
imaginação não existiria literatura digna de interesse) que nossos 
remotíssimos avós das cavernas se sentavam ao pé do fogo e 
contavam histórias dos animais selvagens, histórias de suas lutas 
com os vizinhos e histórias misteriosas, “mitos”, como dizemos, a 
respeito dos deuses da floresta e das águas. Como duvidar de que 
compusessem cantos para transmitir aos filhos suas experiências, a 
tradição da lei, os costumes tribais, a religião? (MACY, 1967, p. 14-
15). 

Se pensarmos no fato de que nossos ancestrais já tinham presentes em 

seu dia-a-dia o ritual de contar histórias, enriquecidas por fabulações e pela própria 

vida dos povos que ali viviam, podemos afirmar que a vida está articulada ao 

surgimento da literatura e que ela é sua matéria-prima. De acordo com Yunes (2003, 

p. 8), os relatos de histórias eram “organizados oralmente com força extraordinária, 

capaz de mantê-los coesos e reconhecíveis entre si”, demonstrando assim, o caráter 

significativo e socializador que as narrativas desempenhavam desde sua origem. 

Nesta direção, percebemos que “o que precede a escrita na linha do tempo e na 

memória dos homens é a oralidade” (YUNES, 2002, p. 52), pois: 

Durante séculos, os homens se referiam aos mitos e à épica não 
como literatura, porque este termo já suporia o ato de ler, enquanto 
todo o conjunto memorável de seu passado se assentava sobre a 
audição. A divulgação destas narrativas costumavam ocorrer em 
contextos festivos, onde a mímesis tinha lugar: o repertório 
mitológico era reatualizado pelo canto e pelas danças, propiciando a 
memorização dos fatos e dos feitos, cuja narratividade, às vezes, 
construída anonimamente, fixava-se nos afetos das gentes (YUNES, 
2002, p. 52). 

Nessa tradição oral que se perpetua, o “mito”, uma “verdade a ser 

difundida entre os homens e transmitida através dos tempos” (COELHO, 2008, p. 

91), era utilizado como forma de conhecimento e orientação para as comunidades 

sociais no período da antiguidade, pois como a própria história da humanidade nos 

mostra, quando pensamos na evolução da ciência e da tecnologia, percebemos a 

necessidade que o homem tinha de explicar a realidade e a sua própria condição 



33 

 

humana, em termos: científico, religioso e poético. Como ciência, o mito 

demonstrava o interesse de um povo em buscar explicações sobre fatos vividos; 

como religião, tinha o desejo de explicar a si mesmo, a sua origem e o destino e, 

como poesia, oferecia o desejo de expressar sentimentos e estimular sensações 

(COELHO, 2008). O pensamento mítico prevalecia na antiguidade como 

conhecimento compartilhado através das narrativas de geração a geração, 

evidenciando que “a literatura é, sem dúvida, uma das expressões mais significativas 

dessa ânsia permanente de saber e de domínio sobre a vida” (COELHO, 1991, p. 

10-11.), que além de registrar os desejos e aspirações de um povo, oferecia prazer e 

instrução. 

No período da idade média, em que a alfabetização e os livros eram 

raros, muitas vezes privilégio dos mais ricos, e a leitura de histórias bastante 

limitada, era mais fácil ouvir histórias do que ter em mãos algum texto para ser lido. 

Havia várias formas de se ouvir histórias, através de joglars, trovadores e contadores 

de histórias que, através da sua arte de narrar, promoviam momentos de 

entretenimento e diversão. Os joglars, de origem pobre, eram artistas públicos que 

se apresentavam em feiras e mercados cantando e recitando versos a partir do 

século XI na Europa; os trovadores, de origem nobre, escreviam canções formais em 

louvor de amores não correspondidos e, os contadores de histórias das aldeias, já 

no norte da França, contavam as suas histórias a partir de textos decorados e 

utilizam o livro apenas como suporte para demonstrar autoridade ao fingir que liam 

(MANGUEL, 1997). 

A prática da leitura também era vista entre as famílias da corte e em 

algumas casas mais humildes, através de reunião entre amigos em que se lia em 

voz alta, com a finalidade de instruir e entreter. Havia também, a leitura durante o 

jantar, prática herdada dos tempos do Império Romano, no qual os prazeres do 

jantar eram complementados com a diversão da leitura em voz alta (MANGUEL, 

1997). 

Com o aparecimento da escrita na Grécia antiga a cultura escrita passa a 

se fortalecer “na medida em que, pela leitura, pode de novo representar o vivido e 

portanto submeter o dito a uma análise” (YUNES, 2002, p. 53). Através dos tempos, 
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cada sociedade criou suas manifestações literárias que se apresentavam em 

narrativas poéticas e dramáticas. As narrativas, eram criadas considerando os 

impulsos da sociedade da época, como suas crenças, seus sentimentos e suas 

normas na tentativa de fortalecer a sua presença e atuação dentro de um 

determinado grupo social (CANDIDO, 2004). Essas formas de manifestação se 

apresentaram através de: fábulas, apólogos, parábolas, contos exemplares, mitos, 

lendas, sagas, contos jocosos, romances, contos maravilhosos, contos de fadas e 

outros, os quais possuíam um determinado saber que é fundamental para a vida 

(COELHO, 1991). 

Essas narrativas ensinavam a viver a partir da “invenção de um povo que 

falta” (DELEUZE, 2011). Esse povo inventado, orientava, educava e explicava a 

realidade sobre fatos que a razão humana não era capaz de explicar de forma 

lógica. Assim: 

[...] em grande parte desses relatos primitivos, a ação se passa fora 
dos limites do mundo conhecido, o que mostra que, desde as 
origens, a palavra que se perpetuou de geração a geração ou de 
povos para povos procurava dizer algo que explicasse não só a 
existência concreta do dia a dia, mas também a que ficava para além 
dos limites conhecidos e compreensíveis (COELHO, 2010, p. 9). 

Tratava-se de uma forma de saber transmitido através da literatura que 

não se reduzia ao dia a dia vivido pelas comunidades. A literatura possibilitava viver 

o desconhecido e aprender através dele. Nesses termos, “a literatura aparece 

claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. 

Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade 

de entrar em contato com alguma espécie de fabulação” (CANDIDO, 2004, p. 16), 

isto é, a ideia de substituir a realidade por uma aventura imaginária, através, do 

sonho, da criação ficcional, poética e do devaneio. 

Nessa perspectiva, a leitura de literatura foi assumindo objetivos variados 

no decorrer de sua trajetória na história da humanidade como divertir e instruir; 

sugerir padrões de comportamento; denunciar atitudes; mostrar a realidade de uma 

sociedade e influenciar formas de pensar. 

Muitas das obras literárias que eram lidas tinham um conteúdo moral que 

sugeria para os adultos e as crianças padrões de comportamento adequados. 
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Tratava-se de uma literatura com o objetivo de instruir e orientar como uma pessoa 

deveria se comportar em sociedade. Charles Perrault, escritor do século XVII, 

expressou essa intenção no prefácio de uma de suas obras publicada em 1696. No 

prefácio dizia-se que: 

Houve pessoas capazes de perceber que essas bagatelas não são 
simples bagatelas, mas guardam uma moral útil, e que a forma de 
narração não foi escolhida senão para fazer entrar essa moral de 
maneira mais agradável no espírito, e de um modo instrutivo e 
divertido ao mesmo tempo. Isso me basta para não temer ser 
acusado de me divertir com coisas frívolas. Mas como há pessoas 
que não se deixam tocar senão pela autoridade dos antigos, vou 
satisfazê-las. (PERRAULT apud COELHO, 1991, p. 67-68) 

Além de Perrault, existiram outros autores como Andersen do século XIX, 

cujas obras literárias (resgatadas do folclore nórdico e outras criadas) para crianças 

abordavam valores populares e ideológicos consagrados pelo Romantismo, que 

recomendava padrões de comportamento e atitudes sobre as quais os membros de 

uma sociedade deveriam refletir e adotar em suas vidas (COELHO, 2008). Suas 

obras possuíam atitudes predominantes como a do espírito cristão, no qual virtudes 

como paciência, ressignificação, amor, obediência, recato e caridade eram exaltadas 

e a do espírito liberal-burguês em que questões como idealismo generoso e 

empreendedor, igualdade e a importância do dinheiro para o indivíduo são 

colocados em destaque (COELHO, 1991). Outros valores ideológicos eram 

abordados através de situações problemáticas vividas pelos personagens, das quais 

destacamos: 

1. Defesa dos direitos iguais, pela anulação das diferenças de classe 
(A Pastora e o Limpador de Chaminés). 
2. Valorização do indivíduo por suas qualidades próprias e não por 
seus privilégios ou atributos sociais (O Patinho Feio, A Pequena 
Vendedora de Fósforos). 
3. Ânsia de expansão do Eu, pela necessidade de conhecimento de 
novos horizontes e da aceitação de seu Eu pelo outro (O Sapo, O 
Pinheirinho, A Sereiazinha). 
4. Consciência da precariedade da vida, da contingência dos seres e 
das situações (O Soldadinho de Chumbo, O Homem da Neve). 
5. Crença na superioridade das coisas naturais em relação às 
artificiais (O Rouxinol e o Imperador). 
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6. Incentivo à fraternidade e à caridade cristãs à resignação e à 
paciência com as duras provas da vida (Os Cisnes Selvagens, Os 
Sapatinhos Vermelhos) (COELHO, 2008, p. 31). 

Além dessas obras que demonstram um pouco do quanto a literatura era 

utilizada como forma de educar e incutir uma forma de pensar e agir nas pessoas, 

havia também obras que denunciavam as injustiças e as intrigas da vida cotidiana da 

corte e do povo, como as fábulas de La Fontaine escritas no século XVII – “O Lobo e 

o Cordeiro; O Leão e o Rato; A Cigarra e a Formiga; A Raposa e as Uvas; Perrette, 

A leiteira e o leite (COELHO, 2008, p. 28) – que abordavam a natureza humana em 

situações cotidianas, através de pequenas histórias protagonizadas por animais, 

cuja moral apresentada deveria ser refletida e vista como exemplo a ser seguido 

pela sociedade. Os contos literários que relatavam problemas sociais vividos pela 

sociedade no período feudal como em Pele de Asno, que trazia a tona a ideia de um 

pai que deseja a própria filha, do escritor Perrault, e a fome que obrigava pais a 

abandonarem seus filhos na floresta, como na história de João e Maria, dos irmãos 

Grimm, escrita no século XVIII. 

As narrativas que circulavam entre a sociedade, evidenciavam um mundo 

de relações humanas nas quais os direitos não eram iguais para todos e que 

atitudes como exploração, ambição, vaidade, orgulho, ciúme, ódio e paixão, mentira, 

luxúria e inveja estavam presentes nas histórias lidas e contadas que tanto 

demonstravam um reflexo da sociedade, como também, serviam de alerta. O que 

nos mostrava o quanto vida e literatura estavam interligadas pelo viés da história da 

humanidade. 

Um aspecto bastante significativo da literatura é a sua capacidade de 

estimular a sociedade a pensar sobre as situações vividas e seus problemas sociais. 

Essa possibilidade oferecida ao leitor em alguns momentos marca a literatura na 

história da humanidade ao ser censurada e proibida. A ação de proibir mostra o 

poder que a literatura exercia na vida das pessoas e principalmente, na sua forma 

de pensar. Essas obras por um tempo foram consideradas imorais e perigosas, um 

instrumento capaz de corromper e desvirtuar uma sociedade. 

Dentre essas obras, destacamos os contos da dinastia Ming, intitulados 

Histórias Velhas e Novas, no século XV, na China, que em função do seu grande 
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sucesso entre os jovens foi proibida para que não os distraíssem do estudo de 

Confúcio; em 1559, a Sagrada Congregação da Inquisição Romana publica o índice 

de livros que a igreja considerava perigoso para a fé e a moral dos católicos; em 

1980, pais levaram ao tribunal um escola pública do condado de Hawkins, no 

Tenessee por utilizarem obras como Cinderela, Cachinhos de ouro e O mágico de 

Oz, as quais consideravam uma violação das crenças religiosas; em 1981, a junta 

militar do general Pinochet baniu Dom Quixote do Chile, por considerar que o livro 

possuía um apelo a liberdade individual e por ser um ataque à autoridade instituída 

(MANGUEL, 1997). 

Esses acontecimentos marcam períodos de intolerância que a sociedade 

leitora viveu, em função de um grupo que cada vez mais buscava centralizar o poder 

e o acesso ao conhecimento. Essas atitudes de proibição, só reafirmam a 

importância e a influência que a leitura de literatura exercia na vida das pessoas e o 

poder de mudança de mentalidade que ela poderia provocar. Pensava-se que ler 

literatura poderia estimular novas formas de pensar e, consequentemente, a 

construção de ideias que não eram de acordo com o ideal de vida adotado pela 

sociedade da época. Com a leitura censurada as pessoas eram mais fáceis de 

serem manipuladas, já que não existia alguém ou algo que estimulasse um pensar 

independe e diferente. 

Ao discutirmos um pouco sobre como a vida está presente na literatura e 

a literatura na vida, vimos que a literatura “confirma e nega, propõe e denuncia, 

apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 

problemas” (CANDIDO, 2004, p. 17) através das vidas dos personagens. Tal 

compreensão nos leva a perceber que a relação literatura-vida e vida-literatura se 

constitui numa relação intrínseca que demonstra o quanto a vida é significativa para 

a construção da arte literária e como a literatura nutrida pela vida contribui para a 

vida das pessoas. 

Assim, percebendo que a literatura exerceu e exerce na vida dos leitores 

uma forte influência, passamos a compreendê-la como um saber fundamental para a 

vida – uma literatura humanizadora, que humaniza o homem ao possibilitar o contato 

com outras experiências; que mobiliza a reflexão e a novas formas de pensar e que 
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permite sentir diversos tipos de sensação e sentimentos (CANDIDO, 2004). A 

literatura se constitui como um direito universal que não pode ser negado ao leitor. É 

um saber fundamental para a vida. 

Entendemos que literatura e vida estão envolvidas entre si e uma 

depende da outra para existir, ser transmitida, criada e recriada desde sua origem 

oral a escrita. Esse encontro entre texto e vida areja uma discussão sobre uma 

literatura que não se resume a apresentar experiências de vida, padrões de 

comportamento, ensinar através de situações moralizantes e até mesmo buscar 

sentido para a vida. O encontro entre literatura e vida é capaz de alcançar níveis de 

relacionamento que permitem ao leitor viver na ficção o que ainda não é possível 

viver no mundo real. 

Isso é possível, porque o texto literário tem a capacidade de oferecer a 

oportunidade de o leitor viver e experimentar de forma simbólica e imaginária as 

experiências contidas nas narrativas (ao ler ou ouvir histórias), proporcionando o 

exercício da descoberta, da descoberta de si mesmo, de verdades ignoradas e 

escondidas, como destaca Edgar Morin (2012). Podemos dizer que a literatura 

propicia a experiência de viver temporariamente a história de um personagem sem 

correr os riscos reais que a vida real pode oferecer, pois “o leitor em contato com a 

narrativa ficcional, experimenta, cognitivamente e emocionalmente, inúmeras 

possibilidades do destino humano, portanto, multiplica seu conhecimento sobre o 

mundo e o comportamento das criaturas” (AMARILHA, 2013). Nesse sentido, o leitor 

sai enriquecido da história, pelas experiências que viveu na narrativa de ficção e 

pelo exercício de imaginação realizado ao preencher os vazios do texto. 

De acordo com Amarilha (2013), a capacidade de estabelecer um 

relacionamento entre literatura e vida só é possível quando o leitor coopera como 

produtor para que o texto ganhe sentido, pois “o leitor é aquele que participa da 

arquitetura do texto como espaço pré-concebido pelo produtor e como aquele que, 

de fora do texto, precede a literatura com sua bagagem empírica carregada de 

realidade vivida e sonhada” (AMARILHA, 2013, p. 63,) e possibilita o encontro entre 

leitor, texto e vida. 
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A “vida”, ao ser evidenciada como elemento constituinte da arte literária, 

nos conduz a uma nova perspectiva para o ensino da leitura de literatura na escola, 

um ensino que elege a vida como condição central e significativa na literatura e que 

toma a vida do leitor como sujeito dessa leitura, alimentada por vidas e cujas vidas 

são sensibilizadas pela literatura. Nessa direção, destacamos um aspecto bastante 

significativo para o trabalho com o texto literário: a possibilidade de estabelecer 

relações “texto-vida”, como forma de mobilizar a adesão do leitor a atividade de 

leitura literária de forma ativa e responsiva proporcionando-lhe o prazer estético. 

Entendemos a relação texto-vida como a capacidade de o leitor 

estabelecer relações entre a sua vida e o texto literário no processo de 

recepção. Nesse sentido, buscamos refletir sobre a seguinte questão: Do ponto de 

vista da produção literária, que aspectos do texto literário provocam, mobilizam o 

leitor a estabelecer relação texto-vida? 

 

2.1 Zona de Vizinhança: ficção e realidade 

 

“Psss! Receio que vá acordá-lo se fizer tanto barulho” 
“Bem, não adianta você falar sobre acordá-lo”, disse 

Tweedledum, “quando não passa de uma das coisas do sonho dele. 
Você sabe muito bem que não é real.” 

“Eu sou real!” disse Alice e começou a chorar. 
“Não vai ficar nem um pingo mais real chorando”, observou Tweedledee. 

“Não há motivo para choro.” 
“Se eu não fosse real”, disse Alice – meio rindo por entre as lágrimas, 

tão absurdo aquilo tudo parecia – , “não conseguiria chorar.” 
“Espero que não imagine que suas lágrimas são reais!” 

(Através do Espelho, Capítulo IV) 
 

No trecho em destaque, um fragmento da história “Através do Espelho”, 

de Levis Carroll (2009), observamos que a personagem Alice é questiona da sobre 

sonho e realidade, o que nos chama atenção para a relação entre ficção e realidade 

existente no texto literário. 

Ficção e realidade não são mundos totalmente distintos, excludentes e 

indissociáveis, mas que se interpenetram, estabelecem entre si zonas de relação, ou 

melhor, zonas de vizinhança (DELEUZE, 2011). Pelo fato de esses dois mundos se 

interpenetrarem, o leitor pode experimentar o mundo fictício como real. A 

personagem Alice evidencia esse sentimento na história, uma vez que experimenta 
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um mundo ilusório criado pelo sonho como real. Essa experiência vivida pela 

personagem Alice e que pode ser experimentada pelo leitor ao ler literatura nos leva 

a se questionar: Como ocorre esse encontro no texto literário entre o real e o 

ficcional? E como esse encontro pode estimular uma relação texto-vida? 

Iniciemos nossa reflexão tentando compreender o conceito de ficção e 

realidade. De acordo com Walty (1999, p. 15) “ficção seria, pois, criação da 

imaginação, da fantasia, coisa sem existência real, apenas imaginária” e o real seria 

“fruto de um processo de relações do homem com os outros homens e com a 

natureza. Os valores de uma sociedade se distinguem dos valores de outra, o real 

de um povo se distingue do real de um outro” (WALTY, 1999, p. 19). A ideia de 

ficção apresentada nos mostra uma ficção que está relacionada ao ato de criar, 

enquanto que a ideia de real se mostra ambígua, pois o que é considerado e dito 

como “real” para uma cultura pode não ser para outra, o que torna a definição de 

real variável quando se trata de estabelecer uma relação de oposição entre ficção e 

realidade. 

O relacionamento entre ficção e real está presente no cotidiano de várias 

culturas, assumindo nelas definições diversas. O texto literário, assim como na vida, 

estabelece um relacionamento entre ficção e realidade, cuja ficção se constrói a 

partir do que chamamos de mundo real, factual, dado, o mundo da nossa 

experiência. Essa ficção presente no texto literário “se oferece como aparência da 

realidade, de que ela, neste caso, necessita, pois só assim pode funcionar como 

condição transcendental de constituição da realidade” (ISER, 2013, p. 42). Na 

verdade, a ficção nos oferece no texto literário um “mundo possível” (BRUNER, 

1997), que a vida real não é capaz de nos conceder. 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem 
pode viver e contemplar, através de personagens variadas, a 
plenitude de sua condição, e em que se torna transparente a si 
mesmo; lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, 
vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza 
e vive sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz 
de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua 
própria situação (ROSENFELD, 1976, p. 48). 

É através do encontro entre ficção e realidade na criação literária que são 

construídas as mais variadas histórias, contos, poemas com seus personagens, 
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conflitos e problemáticas. Histórias fictícias que propõem por meio de suas 

narrativas a experiência de sentir alegria, tristeza, medo, piedade, compaixão e 

desprezo. Essas histórias podem se assemelhar ao dia-a-dia vivido no mundo real, 

como também, podem apresentar um novo mundo que vai muito além do que a 

razão é capaz de explicar. 

Stierle (1979) afirma que o mundo real e o ficcional se coordenam entre si 

de uma forma recíproca, em que tanto o mundo real se mostra como horizonte da 

ficção, como a ficção se mostra horizonte do mundo real. Isso quer dizer que, “o fato 

da ficção mostrar-se como horizonte do mundo significa, antes de tudo, que ela 

estabelece uma divisória, a partir da qual dois campos são visualizados” (STIERLE, 

1979, p. 161). Em outras palavras, o mundo real, factual é visto como um repertório 

de experiências de vida que são utilizadas para a criação da ficção, tornando-se 

assim horizonte da ficção, já a ficção representa as experiências de vida do real 

carregada de fabulações, nesse momento ficção é horizonte do mundo real. 

A ficção a partir da sua linguagem se movimenta no horizonte da 

experiência possível e por mais que apresente uma realidade que não pode ser 

vivida no mundo real, ela é a todo momento pré-orientada pelo real. Stierle (1979) 

chama atenção para características entre o mundo real e o mundo ficcional 

evidenciando relações de reciprocidade, coordenação e diferenciação. Sobre esse 

último aspecto adverte o autor que: 

A ficção não é um reflexo do mundo, nem a representação de um 
outro bem diverso. Ao contrário, ela descreve, numa configuração 
sempre nova, a tensa mediação entre os dois campos, à medida que 
os reúne em uma figura de relevância (STIERLE, 1979, p. 161). 

A ficção descreve o mundo numa configuração nova, em função do ato de 

criação, que permite criar novos mundos, deste modo, como afirma Umberto Eco 

(1994), o mundo ficcional é parasita do mundo real, pois além do real servir como 

“plano de fundo” para as criações do mundo fictício, o leitor necessita dos seus 

conhecimentos do mundo real para poder interagir e aceitar as possibilidades de 

vida oferecidas pela ficção. Assim, a ficção no texto literário se mostra como: 

“pequenos mundos” que delimitam a maior parte de nossa 
competência do mundo real e permitem que nos concentremos num 
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mundo finito, fechado, muito semelhante ao nosso, embora 
ontologicamente pobre. Como não podemos ultrapassar suas 
fronteiras, somos levados a explorá-lo em profundidade (ECO, 1994, 
p. 91). 

O leitor explora o mundo fictício em profundidade, porque experimenta 

através dos personagens os diversos sentimentos e problemáticas por eles vividas, 

pois a narrativa de ficção se constitui a partir do relacionamento de “elementos 

recriados no plano verbal, que expõe acontecimentos contados por alguém e vividos 

por pessoas, animais ou coisas, passados num determinado lugar e com certa 

duração, numa atmosfera própria” (ATAIDE, 1974, p. 13). Para que o leitor possa 

explorar esse mundo fictício em profundidade, deverá assinar um acordo ficcional 

com o autor da obra, para que possa entrar no que Eco (1994) chama de o “bosque 

da ficção”, que possui suas próprias regras de composição e organização, e que o 

leitor deve aceitá-las, sabendo que o “narrado é uma história imaginária, mas nem 

por isso deve pensar que o escritor está contando mentiras”. Na verdade, o que 

acontece é que “aceitamos o acordo ficcional e fingimos que o que é narrado de fato 

aconteceu” (ECO, 1994, p. 81). 

Isso quer dizer que o leitor deve aceitar como verdade o que o mundo 

ficcional lhe oferece, como por exemplo um animal ou ser inanimado que pode ter 

ações humanas; homens que podem se transformar em animais, como na história 

da Bela e a Fera, e que um beijo de amor é capaz de dar vida a alguém condenado 

a morte como em Branca de Neve. O acordo ficcional provoca a “adesão afetiva e 

intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, transferência” 

(CANDIDO, 1976, p. 54) que permitem aceitar os personagens como verdade. A 

esse respeito Bruner (1997) ressalta que, para entender e apreciar uma história, 

devemos colocar em “suspenso a descrença”, aceitando o que lemos e ouvimos 

como supostamente real. Esse sentimento de verdade, de verossimilhança, é 

possível porque o escritor ao escrever sua obra não coleta apenas situações do 

cotidiano vivido do leitor, ele recorre também a experiência afetiva que é percebida 

através de suas impressões como leitor, escritor e cidadão que vive em sociedade. 

Sobre o trabalho da produção literária, Petit (2009) destaca que: 
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A partir de impressões sensoriais, escritores e artistas descobrem 
essas dimensões propriamente espaciais da experiência humana, 
sua profundidade, sua altura, sua largura, e eles as devolvem 
permanecendo o mais próximo da “carne do mundo” (para falar como 
Merleau-Ponty), de sua luz, de seus perfumes de sua textura. Criam 
uma forma resumida, condensam nas páginas todo um universo do 
qual os leitores se apropriarão para desdobrar o seu microcosmo, 
fazer surgir as paisagens que vão abrigá-los, protegê-los e que lhes 
permitirão ariscar a ir mais longe, como a criança que precisa subir 
nas árvores depois de ter lido Tarzã ( PETIT, 2009, p. 97). 

São as impressões dos escritores sobre experiência humana coletadas do 

mundo real que fazem da literatura uma arte – “fenômeno de criatividade que 

representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra” (COELHO, 2000, p. 27). 

E, por ser arte, possibilita ao leitor expressar suas emoções e histórias. A linguagem 

do texto literário traz a experiência humana de forma criativa e imaginária, 

envolvendo elementos (tanto da vida real como da fantasiosa) em uma dinâmica do 

possível e do impossível (COELHO, 2000), nos permitindo transitar pelos vários 

caminhos que a ficção e a imaginação oferecem, experimentando e construindo 

sentidos. 

Essa zona de vizinhança que se forma entre ficção e realidade no texto 

literário estimula o leitor de literatura a estabelecer relações texto-vida, uma vez que 

o mundo fictício presente no texto literário possibilita uma sensação de prazer ao 

leitor. Segundo Ataíde (1974, p. 7-8) a sessão de prazer ocorre em função de três 

fatores: o primeiro trata-se do “prazer no reconhecimento da imagem”, pois 

reconhecemos no texto literário elementos da nossa experiência, o que proporciona 

uma sensação de prazer e satisfação sobre o objeto identificado; no segundo, “há 

prazer na contemplação de uma forma reproduzida”, o elemento identificado agora 

apresentado sobre um novo formato na narrativa é contemplado pelo leitor, 

possibilitando uma sensação de prazer e o terceiro, no qual “o prazer se fundamenta 

pelo simples fato de contemplarmos um objeto recriado de forma harmônica”, isto é, 

por mais que o elemento recriado na ficção não seja conhecido pelo leitor, a forma 

como foi apresentado na narrativa não impedirá a existência de prazer durante a 

leitura. 

A natureza comunicativa do texto literário e a sua verossimilhança com o 

mundo de nossa experiência propõe ao leitor uma proposta de jogo, um jogo de faz-
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de-conta, que dá à criança possibilidades de desejar e criar sua própria ficção 

(HELD, 1980). Isso ocorre em função de a literatura estimular a criatividade do leitor, 

tornando-o ativo, capaz de (re)construir sentidos de maneira produtora, receptiva e 

comunicativa. 

Produtora, porque, na dinâmica da leitura literária, o leitor atua 
elaborando sentido ao que lê: completando cenários, desenhando 
imagens de personagens, imagina a pulsação dos sentimentos 
daqueles que fazem a trama do texto. Receptiva porque o texto traz 
as marcas da orientação do significado, mas acolhe também 
significações que o leitor atribui. Comunicativa, porque, prevendo a 
multiplicidade do mundo de cada leitor, o texto interage oferecendo e 
recebendo diferentes informações e significados (AMARILHA, 2006, 
p. 73). 

Nesse contexto, o leitor exerce uma função determinante, pois adota uma 

postura ativa em relação à ficção, ele é capaz de relacionar a ficção com suas 

experiências de vida. A leitura, sendo esse fenômeno comunicacional que integra 

texto-mundo-leitor, faz com que o leitor acione as significações do texto e relacione 

com sua compreensão de mundo (SARAIVA, 2001) e sua própria vida, 

estabelecendo assim relações texto-vida. Essas relações ocorrem porque: 

O texto literário extrai dos processos histórico-político-sociais uma 
visão da existência humana que transcende o tempo de sua 
concepção e instiga o leitor sob forma de perguntas que o levam a 
analisar seu próprio tempo (SARAIVA, 2001, p. 21). 

Assim, o ato de a leitura literária “ficcionalizar” elementos da realidade e 

da vida social do leitor permite entrar em contato com outras maneiras de ver a vida 

e se posicionar, pois “projeta seu conhecimento de mundo e sua capacidade de 

recombiná-lo, mental e imaginativamente” (AMARILHA, 2006, p. 75), possibilitando 

uma experiência estética que acaba alterando a percepção de mundo do leitor, 

levando-o a construção de novos significados. Além disso, o fato de o texto literário 

possuir zonas indeterminadas, possibilita ao leitor dar vida a obra literária, no 

momento em que é mobilizado a preencher essas zonas (ROSENFELD, 1976, p. 4). 

Compreendemos que a inter-relação entre ficção e realidade no texto 

literário estimula a relação texto-vida porque: 
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- O texto literário é criado a partir das impressões e conhecimentos que os 

autores possuem sobre a vida e o mundo que os cerca; 

- O leitor em contato com o texto literário articula real e ficção de modo a 

tornar a leitura significativa; 

- A verossimilhança que o texto possui motiva o leitor a tomar o texto 

como verdade e aceitar o acordo ficcional; 

- A colaboração do leitor durante a leitura a partir das suas experiências 

de vida e conhecimentos pode tornar a experiência de leitura em uma experiência de 

vida, a partir dos seus conhecimentos e memórias mobilizados durante a leitura que 

dão sentido e significado ao texto lido. 

É o encontro entre ficção e realidade no texto literário que permite a 

construção de um espaço, ambiente, “uma realidade fora do real” (ATAÍDE, 1974, p. 

11), no qual o leitor a partir da experiência estética vive as experiências que a ficção 

lhe oferece. O leitor ao trazer sua experiência de vida para o texto e ao viver uma 

nova, oferecida pela ficção, estabelece relações entre texto e vida. Nesse processo 

ele recorre a sua imaginação estabelecendo assim uma relação tríade entre ficção, 

real e imaginário. 

 

2.2 Imaginação na literatura: é possível viver no inventado? 

 

Lá em casa eles me viam tão entregue a esse livro, tão quietinha num 
canto, só eu e o livro, que eles me deram, correndo, uma porção de 
Lobatos. Eu li; eu experimentei eles todos; eu curti. Mas Reinações de 
Narizinho tinha me dado um prazer tão intenso, que era pra ele que eu 
voltava sempre ao longo da minha infância. Esse livro sacudiu a minha 
imaginação. E ela tinha acordado. Agora... ela queria imaginar. 

Lygia Bojunga 

 

A atividade de imaginar como experiência individual está presente na vida 

do indivíduo e manifesta-se em “vários aspectos da vida cultural, possibilitando a 

criação artística, científica e tecnológica” (VIGOTSKI, 2014, p. 4). A todo momento 

realizamos atividades que envolvem a imaginação, função que possibilita-nos ir além 

do apreendido diretamente, ela nos possibilita criar o novo e o inusitado. 

Entendemos com base nos estudos de Vigotski (2014), que quanto mais 

rica for a experiência humana, mais material disponível para a imaginação teremos; 
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maiores serão as nossas possibilidades de ficcionalizar em termos de produção e 

recepção o mundo. Nesse sentido, nos questionamos: Qual a diferença entre 

imaginação e ficção? Como a imaginação pode motivar a relação texto-vida? 

A imaginação para Vigotski (2014) possui uma função muito importante 

para a vida do indivíduo, reflete tanto no seu comportamento, quanto em seu 

desenvolvimento. Ela tem a capacidade de ampliar a sua experiência de vida, por 

permitir que se possa imaginar aquilo que  nunca viu, como também, o que nunca 

existiu. Deste modo, “a imaginação é condição absolutamente necessária de quase 

toda a atividade intelectual do homem” (VIGOTSKI, 2014, p. 15). Nesses termos, 

ressaltamos que o texto literário, mobiliza a capacidade imaginativa, possibilitando 

ao leitor projetar imagens que representam o escrito e o não escrito na narrativa de 

ficção. Vejamos como ocorre esse encontro do leitor com a imaginação no texto 

fictício. 

De acordo com Iser (2013, p. 32), “há no texto ficcional muita realidade 

que não só deve ser identificável como realidade social, mas que também pode ser 

de ordem sentimental e emocional”. Essas realidades, segundo o autor, não são 

ficções por estarem presentes em um texto ficcional e nem são a repetição da 

realidade propriamente dita, elas são na verdade a repetição da realidade com 

finalidades que divergem da realidade repetida, isto é, a repetição é um o “ato de 

fingir”. É através dos “atos de fingir” que emerge o imaginário no texto literário. 

Da interação entre real, com o fictício e imaginário nasce o que Iser 

(2013) chama de relação triádica, uma propriedade fundamental do texto ficcional, 

que permite ao leitor de literatura experimentar diversas sensações que o texto lhe 

provoca, inclusive a sensação de imaginar e criar novas possibilidades para o 

enredo da história. Sem essa relação triádica, ler literatura causaria o mesmo efeito 

que ler uma bula de remédio, a leitura seria totalmente informativa e instrucional que 

não permite ir além do que está escrito na superfície textual. 

Como o imaginário emerge a partir dos atos de fingir, estes por sua vez 

possuem funções determinadas que possibilitam a realização da mediação no texto 

ficcional entre o imaginário e o real. São três os atos de fingir: seleção, combinação 

e autodesnudamento. À seleção cabe recolher elementos do real para serem 
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acolhidos pelo texto se desvinculando assim da sua origem do qual foram retirados, 

ela é realizada pelo autor do texto através dos sistemas contextuais aos quais tem 

acesso; na combinação, os elementos textuais coletados pela seleção são 

combinados, esse processo “abrange tanto a combinabilidade do significado verbal, 

o mundo introduzido no texto, quanto os esquemas responsáveis pela organização 

dos personagens e suas ações” (ISER, 2013, p. 37); já o autodesnudamento se 

refere a ideia do “como se”, isto é, o mundo representado pelo texto fictício é 

colocado entre parênteses, ele não é o mundo dado, mas deve ser entendido como 

se fosse. Assim, “a realidade se repete no texto ficcional, mas esta repetitividade é 

superada por estar posta entre parênteses” (ISER, 2013, p. 43). 

O relacionamento mútuo entre os atos de fingir permitem a configuração 

concreta do imaginário, que no momento que é ativado, também se relaciona com os 

atos de fingir. Assim: 

O fictício oferece agora ao imaginário a possibilidade de que este se 
faça presente no produto verbal do texto, na medida em que a 
própria língua é transgredida e enganada, para que, no engano da 
língua, o imaginário, como causa possibilitadora do texto, se torne 
presente. (ISER, 2013, p. 52). 

Nessa perspectiva, através dos atos de fingir, o imaginário do leitor é 

ativado em forma de jogo, no qual o leitor ao colaborar com suas experiências de 

vida participa de um jogo de faz conta proposto pela narrativa de ficção. O leitor 

participante desse jogo imagina os personagens, os cenários, sente emoções e 

sentimentos e vive de forma imaginária a vida que é proposta pela ficção. 

Essa experiência de leitura literária, ao estimular a imaginação, permite ao 

leitor identificar-se com as situações vividas pelos personagens e a satisfazer seus 

desejos inconscientes (mais do que conscientes) que são amenizados, provocando 

satisfação. Isso ocorre em função de que a literatura, ao alimentar a imaginação e 

estimular a fantasia (BETTELHEIN, 2014), oferece ao leitor o “fantástico”, isto é, “o 

irreal no sentido estético daquilo que é apenas imaginável; o que não é visível aos 

olhos de todos, que não existe para todos, mas que é criado pela imaginação, pela 

fantasia de um espírito” (HELD, 1980, p. 25). Nessa dinâmica, “os leitores 

apropriam-se dos textos, lhes dão outro significado, mudam o sentido, interpretam a 
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sua maneira, introduzindo seus desejos entre as linhas: é toda a alquimia da 

recepção” (PETIT, 2008, p. 26) que não permite uma leitura controlada, mas sim 

interpretativa e imaginária, em que o leitor vive e “experiencia” diversas situações, 

tornando-se um leitor personagem, que se faz presente na história. 

Esse leitor sabe que a situação vivida na imaginação não é real, mas as 

emoções provocadas através do exercício de imaginação como alegria, medo e 

tristeza, são reais e vividas de forma verdadeira, pois o envolvimento emocional 

causado pela trama fictícia provoca a identificação do leitor com o texto, permitindo-o 

sentir emoções e sentimentos, tornando a experiência fictícia numa experiência do 

real em experiência de vida. 

Podemos dizer que o exercício de imaginar, provocado pelo texto literário, 

além de estabelecer relações com as experiências de vida do leitor que servem de 

repertório para nutrir sua imaginação, possibilita uma experiência de vida no plano 

do imaginário, em que a imaginação “abraça a realidade e lhe dá a fisionomia 

humana, primeiramente sob a forma de um projeto imaginário, que em seguida 

convoca todas as forças do homem para a tarefa de realização de seus sonhos e 

desejos (BARRETO, 2008, p. 16). Essa experiência se configura como uma 

transgressão do mundo real, organizado e uniforme que leitor vive. Através da 

imaginação o mundo oferecido pelo texto literário não tem limites de sentido e 

significados para o leitor, ele pode atuar como coautor da obra, criando através de 

sua imaginação novas possibilidades para o enredo, como também, pode se sentir 

protagonista da história vivendo a partir da experiência estética a vida do 

personagem. Enfim, pode assumir diferentes papéis na recepção estética da obra 

literária. 

 

2.3 Um livro que ganha vida: a recepção estética do leitor 

 

Sou uma leitora voraz, devo aos livros o que sou. Nos momentos mais 
difíceis e dolorosos da minha vida, aqueles instantes da solidão existencial 
mais dura, do confronto com a dor mais além da própria solidariedade e do 
carinho, foram os livros que me deram a mão, que estabeleceram uma 
ponte que me uniu a pessoas que nunca conheci, mas cujos espíritos me 
iluminaram e me enriqueceram, deram continuidade à minha participação na 
aventura humana, além das distâncias e vencendo os séculos. Só tenho por 
eles uma atitude grata e afetuosa, de reconhecimento e celebração. 
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Ana Maria Machado 

 

Assim como a Ana Maria Machado, muitos leitores falam das suas 

experiências de leitura, não como um momento dedicado à formação escolar 

designado a aprendizagem da leitura e escrita, mas como momentos de prazer, de 

reclusão, de apoio, de esperança e de experimentar sensações através do outro em 

tempos e espaços remotos. Essa forma de leitura provoca uma relação tão íntima 

com a vida do leitor que passa a fazer parte da sua vida como uma lembrança e 

experiência de vida que possui total importância como qualquer outra vivida. 

É pensando nessa experiência de leitura que o texto literário pode 

possibilitar ao leitor que iremos refletir nesse momento sobre como ocorre o 

encontro do leitor com o texto, mais especificamente: como esse encontro pode 

suscitar uma relação texto-vida? 

Sabemos que o texto só possui relevância quando é lido e sem a sua 

leitura se reduz a uma língua morta, sem utilidade. Esse entendimento nos revela 

que a própria criação do texto pressupõe a presença de um interlocutor, isto é, um 

leitor. Nesse sentido, o encontro do leitor com o texto, não se reduz apenas a 

identificação. Ele, o leitor, assume um papel ativo durante o processo de leitura, ele 

atualiza o texto, colaborando com suas memórias, experiências de vida e sua própria 

recepção que tem do texto durante a leitura. 

De acordo com a teoria da estética da recepção, segundo as colocações 

de Jauss (1994), a obra literária é condicionada por uma relação dialógica entre 

leitor e literatura, que envolve tanto implicações estéticas quanto históricas. Essa 

relação pode ser entendida como uma forma de comunicação com o receptor, um 

exercício de pergunta e resposta. Nessa dialogicidade, as implicações estéticas e 

históricas se mostram como aspectos que evidenciam a participação ativa do leitor. 

Vejamos: 

[...] o significado da obra depende totalmente dos sentidos que o 
leitor deposita nela. Também seu caráter estético depende do 
destinatário: se este não o vivencia como obra de arte e busca aí 
outro tipo de experiência (uma informação, por exemplo), o texto 
perde sua qualidade artística (ZILBERMAN, 2009, p. 26). 
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Isso quer dizer que uma obra literária não pode ser concebida sem a 

participação de um destinatário – o leitor. Ela necessita a todo o momento de sua 

colaboração para se realizar. Assim, pensando no exercício de colaboração entre 

texto e leitor, apresentamos as sete teses da teoria da estética da recepção de 

Jauss (1994), as quais apontam a participação do leitor na historiografia literária. 

De acordo com Zilberman (2009), as quatro primeiras teses se destinam a 

conceituar a historiografia literária e as três últimas caracterizam os princípios 

metodológicos. Vejamos sua definição a partir da perspectiva de Zilberman (2009): 

 

- Primeira tese: A obra literária se atualiza a partir das relações dialógicas 

estabelecidas entre leitor e texto durante a leitura. A cada nova leitura a obra é 

atualizada pelo leitor ganhando novos sentidos que diferem do tempo e espaço em 

que foram criadas. 

 

- Segunda tese: O “saber prévio” e o “horizonte de expectativa” do leitor 

predeterminam a recepção, uma vez que a obra literária “desperta a lembrança do já 

lido, enseja logo de início expectativas quanto a “meio e fim”, conduz o leitor a 

determinada postura emocional” (JAUSS, 1994, p. 28), antecipando seu horizonte 

geral de compreensão. Nesse processo, o saber prévio do leitor é mobilizado sobre 

a obra, como também, o seu horizonte de expectativa, que passa a elaborar 

previsões a medida que realiza a leitura. 

 

- Terceira tese: Corresponde a reconstituição do horizonte de expectativa, isto 

é, o texto lido pode satisfazer o horizonte de expectativa do leitor ou não, 

provocando assim uma ruptura que leva a reformulação do horizonte. Nesse 

momento, ocorre o que Jauss (1994) chama de distância estética “equivalente ao 

intervalo entre a obra e o horizonte de expectativas do público, que pode ser maior 

ou menor, mudar com o tempo, desaparecer” (ZILBERMAN, 2009, p. 35). É essa 

distância que irá medir a qualidade estética da obra: quanto mais distante o 

horizonte de expectativa do leitor estiver da obra, mais capacidade de reformulação 
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e ampliação esse horizonte terá. Por outro lado, obras que atendem o horizonte de 

expectativas de imediato, não permite a reconstituição do horizonte. 

 

- Quarta tese: Jauss (1994) ao propor o exame das relações das obras com 

época em que foram criadas, procurando reconstituir o horizonte de expectativas 

desses leitores, revela que as compreensões dos leitores variam de acordo com 

tempo. E que um mesmo texto possibilita novas perguntas e resposta para o leitor 

em épocas distintas. 

Nas últimas três teses Jauss (1994), prevê um programa metodológico 

para o estudo da obra literária sob o tríplice aspecto: diacrônico, sincrônico e o 

relacionamento entre literatura e vida/sociedade. 

O diacrônico (5ª tese) corresponde à recepção das obras ao longo do 

tempo, o qual evidencia que a obra não perde seu valor fora do seu tempo de 

criação; sua importância em uma dada época pode diminuir ou aumentar. Deste 

modo, uma obra não deve ser analisada apenas como um momento de leitura, deve-

se levar em consideração a recepção que suscitou em outros momentos de leitura, 

pois “ela se faz de avanços e de recuos, reavaliações e retomadas de outras 

épocas” (ZILBERMAN, 2009, p. 38). 

O sincrônico (6ª tese): mostra que por mais que uma obra tenha sido 

criada em época distinta, para o leitor ela será sempre atual, pois corresponde ao 

seu horizonte e ainda gera expectativa e significado. O leitor a relaciona de forma 

sincrônica sem haver distinção entre seu tempo de criação e o tempo atual. 

No relacionamento entre literatura e vida (7ª tese): a literatura 

desempenha uma função social e formadora à medida que “a experiência literária do 

leitor adentra o horizonte de expectativa de sua vida prática, pré-formando seu 

entendimento do mundo e, assim, retroagindo sobre o seu comportamento social” 

(JAUSS, 1994, p. 50), ou seja, o conhecimento adquirido pelo leitor durante a leitura 

da obra poderá repercutir em sua vida prática. 

A partir das sete teses apresentadas, percebemos que a dialogicidade 

existente entre texto e leitor permite uma relação texto-vida, uma vez que as teses 

estão a todo o momento evidenciando a participação do leitor como algo 
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determinante na recepção da obra. É o leitor com toda a sua bagagem de 

conhecimento, sensibilidade e experiência leitora que atualiza a obra; que contribui 

com o seu saber prévio e horizonte de expectativa, reconstituindo-o ao passo que lê 

estabelecendo trocas de experiência com o lido e o vivido; é ele que faz com que 

uma obra não perca seu valor e se mantenha atual independente de sua época de 

criação. 

Nessa teoria temos a presença de um leitor que colabora com sua 

experiência de vida através do seu saber prévio, horizonte de expectativa e as 

atualizações do texto que realiza e que, ao mesmo tempo, é beneficiado pelo texto 

ao passo que este permite reconstituir sua visão de mundo a partir das sensações 

que o texto lhe provoca, as quais podem repercutir em sua vida prática como forma 

de aprendizado. Há na verdade, uma troca entre texto e leitor, no qual leitor colabora 

com suas experiências de vida e o texto com a vida, estruturada pela ficção, que é 

experimentada pelo leitor. 

De acordo com Iser (1996), subjaz na teoria da estética da recepção de 

Jauss (1994) duas orientações que embora distintas estabelecem reciprocidade: a 

recepção, que “diz respeito à assimilação documentada dos textos e é, por 

conseguinte, extremamente dependente de testemunho, nos quais atitudes e 

reações se manifestam enquanto fatores que condicionam a apreensão de textos” 

(ISER, 1996, p. 7); e o potencial de efeito que a obra pode provocar no leitor. Essas 

duas orientações ao se interligarem formam os princípios centrais da teoria da 

estética da recepção, pois “o próprio texto é a “prefiguração da recepção”, tendo com 

isso um potencial de efeito cujas estruturas põem a assimilação em curso 

controlando até certo ponto” (ISER, 1996, p. 7). Neste sentido, se uma obra literária 

produz um efeito, ela libera um acontecimento que precisa ser assimilado. 

O caráter de acontecimento do texto literário nasce do processo de 

seleção e combinação. O autor da obra seleciona elementos da realidade de 

referência e os combina entre si. 

O texto literário se origina da reação de um autor ao mundo e ganha 
o caráter de acontecimento à medida que traz uma perspectiva para 
o mundo presente que não está nele contida. Mesmo quando um 
texto literário não faz senão copiar o mundo presente, sua repetição 
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no texto já o altera, pois repetir a realidade a partir de um ponto de 
vista já é excedê-la (ISER, 1996, p. 11). 

Nesse contexto, os atos de seleção e combinação se comunicam com o 

leitor que possui uma expectativa central/uma expectativa constante de sentidos a 

respeito da obra. Essa expectativa se apresenta como um pressuposto para 

compreender o caráter de acontecimento do texto o qual possui horizontes de 

sentidos. Isso quer dizer que a plurivocidade do texto (admite várias significações) e 

se realiza como univocização seletiva (admite uma única interpretação); isto é, o 

texto possibilita ao leitor a atribuição de significados variados, mas no momento que 

o texto é lido se constrói um significado único, há uma univocidade de sentido que 

tem como base uma formação consistente de sentido durante a leitura levando a 

uma compreensão do texto (ISER, 1996). Entendemos então que: 

[...] a polissemia, que tem o caráter do acontecimento, não pode ser 
totalmente realizada; pois os processos de formação de sentido do 
texto não se realizam na leitura sem que se percam possibilidades de 
atualização. Essas possibilidades são condicionadas, no caso 
concreto, pelas disposições individuais do leitor, bem como pelo 
código sociocultural do qual faz parte (ISER, 1996, p. 13). 

Assim, podemos dizer que a estética do efeito de Iser (1996) compreende 

o texto como um processo integral que envolve tanto a reação do autor sobre o seu 

mundo de referência quanto a experiência estética do leitor, a qual varia de acordo 

com as suas particularidades e o ambiente em que está inserido, pois à medida que 

o texto é lido vai se elaborando, em virtude do seu potencial de efeito, atualizado 

durante a leitura. O texto literário, na visão de Iser (1996) é considerado 

comunicação, pois “através dele acontecem intervenções no mundo, nas estruturas 

sociais dominantes e na literatura existente” (ISER, 1996, p. 15). 

A situação comunicativa, segundo Iser (1999), se constitui a partir de dois 

polos: a estrutura do texto e a estrutura do ato, que se cumprem à proporção que o 

texto se faz presente na consciência do leitor. Nesse processo, o texto transfere 

informações para o leitor com o intuito de ativar sua capacidade de apreensão e 

processamento, na verdade, “o texto é apenas uma partitura e, por outro, são as 

capacidades dos leitores, individualmente diferenciados, que instrumentam a obra” 

(ISER, 1999, p. 11). Nessa direção, o processo de leitura se realiza a partir da 
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interação entre a estrutura do texto e o leitor, a partir da interação de dois polos: o 

“artístico” criado pelo autor e o “estético” que é a concretização produzida pelo leitor 

no ato da leitura. 

Para Iser (1999), o texto deve ser tomado como objeto em fases 

consecutivas de leitura, pois o leitor se apresenta dentro do texto e por esse motivo 

ele realiza uma forma de apreensão diferente do que se espera de um processo 

perceptivo, assim em vez de estabelecer uma “relação sujeito-objeto, o leitor, 

enquanto ponto perspectivístico, se move por meio do campo de seu objeto” (ISER, 

1999, p. 12). 

Quando o leitor se situa no meio (Mittendrin-Sein) do texto, seu 
envolvimento se define como vértice de protensão e retenção, 
organizando a seqüência das frases e abrindo os horizontes 
interiores do texto. Cada correlato individual de enunciação prefigura 
um determinado horizonte que se transforma em seguida num pano 
de fundo em que se projeta o correlato seguinte; neste momento, o 
horizonte experimenta uma modificação. Como o correlato de 
enunciação visa ao que virá num sentido limitado, o horizonte por ele 
despertado propicia uma perspectiva, a qual, apesar da sua 
concretude, contém certas representações vazias; estas possuem 
um caráter da expectativa, na medida em que antecipam o seu 
cumprimento (ISER, 1999, p. 15-16). 

Essa dinâmica de interação descrita por Iser (1999) é possível  porque o leitor 

sente prazer ao entrar em contato com o texto literário, ou seja,  ele vive o que Juass 

(1979) chama de experiência estética que ocorre em três planos, a poíeses, a 

asthesis e a katharsis, que se desenvolvem de forma simultânea se 

complementando. 

A poíeses se apresenta no primeiro plano, oferecendo ao leitor o prazer 

de se sentir coautor da obra, de preencher os vazios do texto. No segundo plano, 

temos a asthesis, que diz respeito ao efeito que a obra provoca no leitor ao renovar 

a sua percepção de mundo. No terceiro plano, temos a katharsis, definida como a 

concretização do processo de identificação, por provocar o prazer dos afetos, que 

compreende a projeção do leitor em relação ao texto, a libertação de sua mente, de 

seus interesses práticos e dos compromissos cotidianos, mobilizando-o para novas 

formas de pensar e agir (ZILBERMAN, 2009). 
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Para Jauss (1979) a comunicação literária só se conserva como 

experiência estética, quando a poíeses, a asthesis e a katharsis, mantêm seu caráter 

de prazer. É através desse prazer estético que a relação dialógica entre texto e leitor 

se efetiva e permite que o leitor possa se mover no texto se sentindo como parte 

dele, experimentando sensações e outras vivências que o mundo de sua experiência 

não pode lhe proporcionar. 

Esse prazer que estabelece um envolvimento emocional entre leitor e 

obra, mobiliza os conhecimentos que o leitor possui e o motiva a ação, tornando-o 

emancipado, pois o prazer estético ocasionado permite se identificar com obra, ser 

coautor e ainda sair enriquecido dessa experiência ao renovar sua percepção de 

mundo. E assim, o prazer e as aprendizagens obtidas podem repercutir em sua vida 

prática não se limitando às margens do texto, pois: 

[...] embora a experiência estética possa ser desencadeada e 
vivenciada nos limites do texto, o seu efeito vai além dessas 
fronteiras mostrando que o mundo representado pode também 
funcionar como uma forma de socialização, de iniciação a valores do 
mundo factual (AMARILHA, 2013, p. 84) 

Nesses termos, percebemos o quanto o texto literário pode estimular uma 

relação texto-vida. A experiência estética do leitor evidencia de forma clara uma 

relação, pois o leitor em contato com o texto além de colaborar com sua 

experiências, tem a oportunidade de viver outra vida que não é sua, mas que advém 

através da experiência estética naquele momento. Além de vivê-la, o leitor sai 

renovado, carregado por uma bagagem de novos conhecimentos que repercutem 

em sua vida prática. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE UMA VIDA/INVESTIGAÇÃO 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. 

Paulo Freire 

 

Freire (1996)  mostra que a atividade de pesquisa desenvolvida pelo 

pesquisador envolve motivos específicos: constatar, intervir e educar. Nesse 

processo, a relação do pesquisador com o objeto de estudo não se mantém neutra, 

uma vez que ele é afetado pelo objeto porque intervém no ambiente pesquisado – 

assim, o pesquisador, ao intervir, educa e se educa. 

Na pesquisa em educação, o entendimento de Freire (1996) sobre ato de 

pesquisar se mostra presente, uma vez que pesquisas nessa área não tomam o 

fenômeno educacional investigado de forma isolada como um fenômeno físico, mas 

sim, como fenômeno que está situado dentro de um contexto social e histórico, que 

possui variáveis e é aberto às intervenções do pesquisador, o qual afeta e é afetado 

pela pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 2014). 

Com base nessas considerações iniciais sobre a dinâmica complexa do 

objeto de estudo da pesquisa em educação e o papel ativo do pesquisador na 

realidade onde os fenômenos são observados, delineamos, neste capítulo, o nosso 

percurso metodológico pautado em uma abordagem metodológica de natureza 

qualitativa com protocolos da pesquisa exploratória e de intervenção. 

Para compreender a trajetória investigativa desenvolvida ao longo deste 

trabalho no que corresponde à elaboração e realização dessa pesquisa 

apresentamos a pesquisa qualitativa e suas contribuições para o objeto de estudo, 

como também, os procedimentos adotados da pesquisa exploratória e de 

intervenção para o planejamento e implementação das etapas da pesquisa; 

informamos os aprendizes e o locus investigativo, apontando as justificativas para 

sua escolha; explicamos o desenho da pesquisa descrevendo suas etapas 

(exploratória e intervenção) e relatamos os procedimentos adotados para 

constituição e análise de dados. 

 



58 

 

 

3.1 Abordagem metodológica 

A pesquisa qualitativa considera o ambiente natural como fonte direta de 

dados, no qual todos os fatos e fenômenos são considerados significativos e o 

pesquisador é visto como um sujeito fundamental na investigação (GRESSLER, 

2004). Nela, todos os fatos que surgem durante o processo, podem ser trabalhados 

através da observação, registro, interpretação e análise dos dados coletados. De 

acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 16) a investigação qualitativa se define como: 

um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação 
que partilham determinadas características. Os dados recolhidos são 
designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores 
descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 
complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não se 
estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, 
outrossim, formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em 
toda a sua complexidade e em contexto natural. 

A possibilidade de a pesquisa qualitativa agrupar diversas estratégias 

permite ao pesquisador exercitar sua criatividade na elaboração de uma metodologia 

que corresponda às necessidades de seu objeto de estudo. Deste modo, propõe ao 

pesquisador a oportunidade de ir além dos moldes de pesquisas já estabelecidos, 

uma vez que a pesquisa qualitativa permite criar novas formas de se fazer pesquisa 

sem perder o caráter científico que uma pesquisa na área de humanas exige. Essa 

perspectiva de trabalho na pesquisa qualitativa se justifica pela: 

mudança social acelerada e a consequente diversificação de esferas 
de vida fazem com que pesquisadores sociais defrontem-se cada vez 
mais, com novos contextos e perspectivas sociais; situações tão 
novas para eles que suas metodologias dedutivas tradicionais – 
questões e hipóteses de pesquisa derivadas de modelos teóricos e 
testados sobre a evidência empírica – fracassam na diferenciação 
dos objetos. Consequentemente, a pesquisa é, cada vez mais, 
obrigada a utilizar estratégias indutivas: em vez de partir de teorias 
para testá-las, são necessários “conceitos sensibilizantes” para a 
abordagem de contextos sociais a serem estudados (FLICK, 2004, p. 
18). 
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Dessa assertiva, inferimos que a investigação qualitativa se adéqua ao 

ambiente educacional por permitir o uso de estratégias indutivas e por não ser do 

tipo controlável, uma vez que, seus participantes podem mudar o rumo da 

investigação, exigindo do pesquisador em alguns momentos o uso de novas 

técnicas. O método da pesquisa qualitativa não se apresenta padronizado; pelo 

contrário, ele é flexível e se adapta ao objeto de estudo de acordo com a sua 

necessidade no decorrer da pesquisa. 

Strauss e Corbin (2008) evidenciam a flexibilidade da pesquisa qualitativa 

ao mencionar que esta possui três componentes principais: os dados, os 

procedimentos e os escritos. Os dados podem surgir de diversas fontes: através da 

observação, entrevista, gravação em áudio, filmes, documentos etc.; os 

procedimentos utilizados para organizar e interpretar dados podem conceitualizar, 

reduzir, elaborar categorias e relacionar os dados; os escritos dos relatórios de 

pesquisa podem ser apresentados através de artigos, jornais, palestras e livros. Tais 

componentes demonstram as possibilidades que uma pesquisa desse gênero pode 

assumir diante das necessidades do objeto investigado, como também, demonstra o 

cuidado na comunicação de seus resultados para que não se limitem apenas ao 

público acadêmico. 

Bogdan e Biklen (1994) destacam que a investigação qualitativa possui 

características bem definidas como, por exemplo, o fato de os dados serem obtidos 

de forma descritiva a partir do contato direto do pesquisador sendo analisados de 

forma indutiva respeitando o modo como foram registrados ou transcritos; os 

pesquisadores se interessam mais pelo processo do que pelos resultados e se 

preocupam em retratar a perspectiva dos aprendizes da pesquisa, no qual “o 

processo de condução de investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo 

entre investigadores e os respectivos aprendizes” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51). 

Bauer e Gaskell (2002) acrescentam que para se fazer uma análise de 

acontecimentos sociais na pesquisa qualitativa o pesquisador necessita usar vários 

dados e métodos, adotando o que os autores denominam “pluralismo metodológico”. 

A esse respeito, os referidos teóricos mencionam que “necessitamos de uma noção 

mais clara das vantagens e desvantagens funcionais das diferentes correntes de 
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métodos e dos diferentes métodos dentro de uma corrente” (BAUER; GASKELL, 

2002, p. 26), uma vez que diferentes metodologias podem contribuir com o objeto 

investigado de diversas formas. 

Diante dessas especificidades da pesquisa qualitativa e da autonomia que 

essa abordagem possibilita ao pesquisador na escolha de suas estratégias e 

procedimentos, adotamos a pesquisa qualitativa no objeto da relação texto-vida. 

Essa adoção se justifica pelo fato de a literatura ser de natureza plurissignificativa e 

por mobilizar a participação leitor na atividade de leitura em seu aspecto cognitivo, 

emocional e social. Amarilha (2007) ressalta esse cuidado no desenvolvimento de 

pesquisas sobre o ensino de literatura ao destacar que: 

[...] a produção do conhecimento sobre o “ensino de literatura” traz 
uma dificuldade inerente. Não se trata de uma criatura, não é um 
objeto, mas sim, uma situação. Daí que é possível estabelecer focos, 
por necessidade operacional, entretanto, não pode perder de vista 
que sendo o objeto múltiplo e dinâmico, o pluralismo metodológico é 
uma necessidade [metodológica] (AMARILHA, 2007, p. 341, grifo no 
original). 

Ancorados na abordagem da pesquisadora que enfatiza que o ensino de 

literatura é uma situação que necessita de estratégias metodológicas específicas 

para ser investigado, recorremos a protocolos da pesquisa exploratória e de 

intervenção no estudo da relação texto-vida. 

Propomos neste trabalho, uma pesquisa em que o pesquisador realiza 

intervenções planejadas no campo investigativo, o qual assume a posição de 

professor/pesquisador. Como estaremos recorrendo a intervenção como estratégia 

metodológica, se faz necessário conhecer o ambiente de pesquisa para que seja 

planejada e implementada tal intervenção. Nesse sentido, a pesquisa aqui 

empreendida se desenvolve em dois momentos: a etapa exploratória e a de 

intervenção. 

De acordo com Gil (1987), a abordagem exploratória busca familiarizar o 

pesquisador com o problema pesquisado através de procedimentos metodológicos 

como o levantamento bibliográfico, a entrevista e a observação. De forma mais 

precisa, a “fase exploratória consiste em descobrir o campo de pesquisa, os 

interessados e suas expectativas e estabelecer o primeiro levantamento (ou 



61 

 

“diagnóstico”) da situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações” 

(THIOLLENT, 2011, p. 56). Essa abordagem contribui na coleta de informações 

substanciais sobre os aprendizes investigados e o locus de pesquisa que irão 

subsidiar o planejamento e a implementação da etapa de intervenção. 

No que se refere à intervenção adotamos os princípios da pesquisa-ação, 

a qual é definida por Thiollent (2011, p. 20) como: 

tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Essa abordagem metodológica visa a ação planejada do pesquisador no 

ambiente pesquisado a partir de intervenções diretas que pretendem causar alguma 

tipo de mudança. Em outras palavras, o pesquisador por meio da intervenção, 

assume o duplo papel, a condição de participante ao desenvolver uma ação 

sistemática com os aprendizes pesquisados, podendo recorrer a uma dinâmica de 

observação, análise e intervenção contínua, no sentido de construir um “saber” 

através da ação que exerce na investigação. Nessa abordagem, a pesquisa “não se 

trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a 

pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria 

realidade dos fatos observados” (THIOLLENT, 2011, p. 22). 

Nessa perspectiva, não só o pesquisador assume um papel ativo na 

investigação, como também os aprendizes. Barbier (1985) esclarece que a 

participação dos aprendizes em uma pesquisa com intervenção não é passiva pelo 

contrário, o “grupo-sujeito”, como o próprio teórico chama, permanece ativo durante 

todo o processo investigativo. Sobre essa participação ativa Barbier (1985, p.158) 

enfatiza que: 

O grupo-sujeito vai, pelo imaginário, até o zigue-zague de sua própria 
morte. Confronta-se com a angústia da divisão e com as portas 
blindadas do non-sense. Mas a sua liberdade não é um riso delirante. 
É a reconciliação conflituosa, em e através de uma práxis coletiva, da 
lucidez questionadora do sábio, da atitude imprevisível do poeta, e 
do desejo, do militante, de transformação da natureza e dos homens. 
O grupo-sujeito é o lugar onde se pratica constantemente a 



62 

 

perlaboração do desejo coletivo de revolução e da revolução do 
desejo pessoal. 

Essa concepção de grupo-sujeito caracterizada por Barbier (1985) 

esclarece como compreendemos os aprendizes de nossa pesquisa, Isto é, como um 

grupo que possui individualidades, que pertence a um determinado contexto e que 

possui diversas manifestações de comportamento, que em situação de intervenção 

realizada pelo pesquisador emite reações que são imprescindíveis para a 

constituição e análise de dados. 

No que corresponde ao procedimento de realização da intervenção, 

André (2005) explica que é necessário um plano de ação, “plano esse que se baseia 

em objetivos, em um processo de acompanhamento e controle da ação planejada e 

no relato concomitante desse processo”. Trata-se de um plano de ação elaborado 

pelo pesquisador para ser aplicado na realidade investigada, evidenciando a 

existência de uma atividade de intervenção. Esse procedimento, após ser realizado, 

é avaliado pelo pesquisador, objetivando verificar os resultados da sua ação no 

ambiente pesquisado, precisamente no grupo-sujeito, no qual foram realizadas as 

intervenções. É partir desses resultados que se verifica o impacto da pesquisa no 

campo educacional (CHIZZOTTI, 2006). 

 

3.2 O Desenho da Pesquisa 

Na etapa exploratória, conhecemos o campo de pesquisa a ser 

investigado, selecionamos a turma a ser pesquisada, realizamos observações in 

loco, entrevista reflexiva com a docente e aplicamos um questionário aos aprendizes 

da pesquisa. 

Na etapa de intervenção, procedemos ao trabalho de planejamento e 

implementação de onze (11) sessões, que correspondem a realização de oito (8) 

sessões de mediação com discussão do texto literário e o registro de comentários 

sobre as histórias lidas pelos aprendizes da pesquisa em um blog de leitura; duas (2) 

sessões de pré-teste do blog e uma (1) sessão de avaliação. 
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Nosso trabalho de exploração do campo de estudo foi desenvolvido no 

período de setembro a dezembro de 2014, como pode ser visto no quadro abaixo: 

 

Quadro 01 

Etapas da pesquisa 

ETAPA PERÍODO ATIVIDADE 

 

 

 

 

Exploratória 

 

09/09/14 a 

12/09/14 

 

- Visita a escola e observação.  

 

 

15/09/14 

 

- Entrevista reflexiva com a docente, incluindo 

gravação de dados em áudio. 

 

 

16/09/14 

 

- Apresentação da pesquisadora aos 

aprendizes. 

- Aplicação do questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção 

 

 

17/09/14 a 

10/10/14 

 

- Planejamento das sessões de mediação. 

 

13/10/14 e 

20/10/14 

 

 - Sessão de pré-teste do Blog (sala de aula e 

laboratório de informática). 

 

 

29/10/14 a 

26/12/14 

 

- Sessões de mediação e registro em blog. 

 

01/12/14 

 

-Avaliação das sessões de mediação no Blog. 
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3.2.1 Locus de Investigação e os aprendizes 

Na tentativa de definir o locus, elegemos como critérios básicos da 

pesquisa a instituição que trabalha com ensino fundamental (1º ao 5º ano) e que 

possui especialmente laboratório de informática. 

A instituição de ensino foi selecionada considerando o seu caráter 

público, uma vez que a Universidade pesquisa e produz conhecimento de modo a 

contribuir para a melhoria da educação básica pública do país e por entendermos a 

importância de abordar o conhecimento científico produzido na academia para a 

escola pública, possibilitando um compartilhar de saberes de forma mais direta. 

Em relação ao nível de ensino, optamos pelo 4º ano do ensino 

fundamental, por considerarmos que nesse nível o aluno já possui o domínio básico 

da língua portuguesa, no que corresponde à compreensão e produção de textos 

orais e escritos em diferentes situações de participação social, seja interpretando e 

utilizando a linguagem como forma de interação e aprendizagem (BRASIL, 1997). 

Pressupomos que este domínio iria oportunizar a participação de forma mais efetiva 

dos aprendizes da pesquisa, tendo em vista que a etapa de intervenção envolve a 

leitura e discussão do texto literário e produção escrita dos aprendizes mediante a 

postagem em blog. 

Um outro critério de fundamental importância foi a instituição escolar 

possuir um laboratório de informática com vinte computadores, com acesso a 

internet e de uso dos aprendizes. O interesse pela presença desse recurso 

pedagógico, se refere ao fato de que durante a etapa de intervenção da pesquisa os 

aprendizes realizariam registros de forma individual em um Blog de leitura, o que 

necessitaria de uma quantidade considerável de computadores com acesso a 

internet e em pleno funcionamento. 

Estabelecidos os critérios, encontramos uma instituição pública que se 

enquadrava no nosso perfil esperado, localizada no Município de Natal, no Estado 

do Rio Grande do Norte-RN. A referida instituição oferece o nível de ensino desejado 

e possui o laboratório de informática, adequado para o trabalho proposto em nossa 
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pesquisa. Assim, escolhida a instituição, elegemos como aprendizes de investigação 

uma turma do 4º ano do ensino fundamental e seu respectivo professor. 

Nossos sujeitos da pesquisa formam uma turma de 34 aprendizes, sendo 

19 meninas e 15 meninos, com faixa etária entre 9 e 11 anos de idade. Todos são 

alfabetizados e realizam atividades de leitura e escrita de forma independente, com 

exceção de três aprendizes, que demonstraram um pouco mais de dificuldade para 

atividades de interpretação de texto e escrita. Entretanto, apesar das fragilidades 

que possuem, participaram e realizaram as atividades propostas. Abordamos a 

seguir a etapa exploratória em que nos dedicamos a conhecer e interagir com o 

lócus e os aprendizes. 

 

3.2.2 Etapa Exploratória 

A etapa exploratória de nossa pesquisa teve como objetivo familiarizar o 

pesquisador com o ambiente a ser pesquisado e coletar dados iniciais a respeito da 

instituição e dos aprendizes para o planejamento e implementação da segunda 

etapa da pesquisa – a intervenção. 

Iniciamos o nosso trabalho estabelecendo os acordos institucionais e 

metodológicos, os quais foram realizados entre a pesquisadora e a gestora, a 

coordenadora pedagógica e, posteriormente, com a professora da turma na qual 

realizamos a pesquisa. Na ocasião, apresentamos os objetivos e as etapas 

constitutivas da pesquisa, como também, discutimos a possibilidade de a turma do 

4º ano do ensino fundamental e seu respectivo professor participarem da pesquisa, 

deixando claro que as identidades dos aprendizes seriam resguardas e que iríamos 

utilizar pseudônimos neste trabalho. 

Após termos a autorização da instituição e dos aprendizes da pesquisa, 

iniciamos o procedimento de coleta de dados que compreendeu três momentos: 

observação do espaço escolar, entrevista com a professora da turma e aplicação de 

um questionário aos aprendizes da pesquisa. 

A observação é uma etapa crucial para o desenvolvimento da pesquisa, 

pois é através dela que é feito o contato inicial com os aprendizes pesquisados e 

são estabelecidas as primeiras impressões a respeito do nosso objeto de estudo. De 
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acordo com Vianna (2003, p. 12), “a observação é uma das mais importantes fontes 

de informações em pesquisas qualitativas em educação. Sem a acurada 

observação, não há ciência”. É a partir do registro cuidadoso do que é observado, 

que serão constituídos os dados imprescindíveis para o planejamento e 

implementação da etapa de intervenção, uma vez que planejar uma intervenção sem 

conhecer o seu ambiente de aplicação e os aprendizes se tornaria inviável, 

comprometendo assim os resultados da pesquisa. 

Nessa perspectiva, a nossa observação se concentrou em dois espaços 

específicos: a sala de aula e o laboratório de informática, nos quais estaríamos 

realizando as sessões de mediação. A observação em sala de aula teve como 

objetivos verificar como os aprendizes se organizavam em sala; como eles 

interagiam com a professora nas aulas de leitura e como era a rotina de 

funcionamento do laboratório de informática. 

Na condição de observadora, a pesquisadora verificou que as cadeiras da 

sala eram organizadas em fila e que cada aluno tinha seu lugar marcado, para o ano 

todo mediante um mapa de sala estruturado pela professora. A forma de 

organização segundo a professora era para evitar o comportamento indisciplinar de 

alguns aprendizes quando estavam juntos. A sala era pequena em relação a 

quantidade de aprendizes (34 no total), não permitindo uma outra forma de 

organização como em círculo ou semicírculo. Logo percebemos que, quando 

fôssemos realizar a etapa de intervenção, não seria possível estruturar a sala em 

círculo, de modo a fazer com que todos pudessem observar uns aos outros durante 

as leituras e discussões, constituindo um espaço mais interativo. 

Outro aspecto observado, no que corresponde ao trabalho realizado com 

a leitura de literatura na sala de aula, se refere ao fato de essa atividade ser pouco 

mediada pela professora. A atividade que é realizada uma vez por semana, resume-

se a entrega de livros aos aprendizes que fazem uma leitura individual na sala de 

aula para serem posteriormente questionados pela professora sobre o que 

compreenderam da história. Esse fato nos releva que a prática da discussão de 

história é pouco explorada na sala de aula, evidenciando, assim, fragilidade na 

familiarização dos aprendizes com esse gênero de atividade. 
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Já na sala de informática, verificamos que possui o número de vinte (20) 

computadores em pleno funcionamento e é utilizada com maior frequência pelos 

alunos do ensino médio e muito pouco pelos alunos do ensino fundamental (1º ao 5º 

ano). Em visita a esta sala, verificamos que os alunos do 4º ano, sujeitos da 

pesquisa, não haviam utilizado ainda o laboratório de informática. Esse dado nos 

preocupou tendo em vista que na etapa de intervenção iríamos recorrer a esse 

espaço e que o conhecimento básico sobre o uso do computador seria de grande 

importância para as postagens em blog a serem realizadas pelos aprendizes. 

Feita a observação dos espaços, agendamos os nossos encontros para a 

realização da entrevista com a professora da turma e a aplicação de um questionário 

aos aprendizes da pesquisa em busca de informações mais detalhadas sobre o 

trabalho realizado com o texto literário, o repertório de leitura dos aprendizes e o uso 

do computador. 

 

3.2.2.1 Entrevista reflexiva com a docente 

 

O interesse em realizar uma entrevista com a professora da turma se deu 

em função de percebermos que a observação não era suficiente para entender 

como se davam as experiências de leitura vivenciadas pelos aprendizes na escola. 

Deste modo, como se trata de uma pesquisa que adota protocolos da pesquisa de 

intervenção, era necessário conhecer melhor as experiências de leitura e o 

repertório literário dos aprendizes, de modo a nortear o planejamento das sessões 

de mediação. 

Para isso, adotamos a técnica da entrevista reflexiva, como melhor forma 

de constituir dados significativos sobre a professora da turma, uma vez que essa 

técnica possibilita ao pesquisador, quando necessário, ir além das perguntas 

previamente elaboradas; isto é, o pesquisador pode elaborar novas perguntas a 

partir das repostas emitidas pelo entrevistado. Trata-se de um tipo de entrevista que 

se desenvolve por meio de uma conversação e possibilita ao sujeito maior liberdade 

de expressar suas ideias, sem ser tratado como um mero informante (SYZMANSKI, 

ALMEIDA, PRADINI, 2004). 
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A entrevista reflexiva foi desenvolvida a partir de perguntas que 

contemplam o desenvolvimento da atividade de leitura na sala de aula; o que 

acontece durante a leitura; o contato com a leitura em outros ambientes e a 

formação do leitor. Apresentamos a seguir as perguntas realizadas pela 

pesquisadora. 

Quadro 02 

 

Entrevista Reflexiva 

Natureza Pergunta 

- Atividades e gêneros 1- Como você desenvolve atividades de leitura 

em sala de aula? 

2- Quais atividades de leitura os aprendizes 

gostam de realizar? Por quê? 

3- Que gênero você costuma trabalhar com os 

aprendizes? Por quê? 

4- De qual gênero os aprendizes mais gostam? 

O que essa preferência pode indicar? 

5- Em que momentos da rotina de sala de aula é 

feita a leitura de literatura? 

6- Você realiza alguma atividade após a leitura? 

Quais? Justifique. 

  

- Recepção dos aprendizes 

1- Durante a atividade de leitura de história, 

como os aprendizes reagem? 

2- Houve algum momento durante a leitura que 
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você gostaria de destacar? 

3- Das atividades de leitura que já desenvolveu 

com os aprendizes, qual delas você considera 

como o momento mais prazeroso? 

4- Você já desenvolveu alguma atividade de 

leitura que não foi bem sucedida, não 

correspondendo às suas expectativas? 

5- Quando você realiza a leitura de alguma 

história, os aprendizes apresentam exemplos 

relatando fatos de sua vida? Há algum momento 

que gostaria destacar? 

- A leitura em outros 

espaços/ação escolares 

1- Os aprendizes participaram ou participam de 

algum projeto de leitura na sala de aula ou na 

escola? Em caso afirmativo, qual? 

2- Os aprendizes frequentam a biblioteca? Em 

que momentos? É desenvolvida alguma 

atividade na biblioteca? Qual? 

3- Os aprendizes costumam levar emprestados 

livros da biblioteca? Com que frequência? 

- Formação do leitor 1- Como você compreende a relação dos seus 

aprendizes com a leitura de literatura? 

2- Como você entende o processo de formação 

do leitor de literatura? 

 

A professora da turma, para quem adotaremos o pseudônimo de 

professora “Ana”, possui graduação em pedagogia pela Universidade Vale do 
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Acaraú e especialização em educação infantil pela Instituição de Educação Superior 

Presidente Kennedy. Tem 24 anos de experiência como docente na rede estadual 

de ensino do município de Natal e já participou de formação na área da leitura 

através do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER. 

A partir das perguntas realizadas a professora Ana, verificamos que os 

momentos dedicados à atividade de leitura são realizados uma vez por semana nos 

dois primeiros horários da quinta-feira, nos quais geralmente são entregues livros 

aos aprendizes. Recebidos os livros, os aprendizes fazem a leitura individual e, em 

seguida, o reconto oral do texto. Além dessas atividades, realizadas com maior 

frequência, a professora em alguns momentos realiza a leitura oral da história, 

apresenta o autor e ilustrador da obra, questiona os aprendizes sobre o que 

entenderam e o que gostaram da história. Algumas vezes, a leitura também é feita 

por capítulos como menciona a professora Ana: “sempre quando eu conto, eu pego 

um livro com vários contos, aí eu pego um dia leio um capítulo, o outro noutro dia, 

eles vão se interessando mais” (ENTREVISTA, 2014). 

Já sobre o repertório e preferências de leitura dos aprendizes, a 

professora Ana aponta a leitura de contos, poemas e fábulas como gêneros mais 

presentes nas aulas. Quanto a atividade de leitura em outros espaços, a professora 

informou que os aprendizes frequentam pouco a biblioteca, e que no período de 

realização da pesquisa não havia na escola uma atividade de incentivo a leitura. 

Além disso, não há um projeto de leitura na escola, a única atividade de leitura 

extrassala é desenvolvida pela professora responsável pela biblioteca, que realiza 

na sala de aula o “Assalto Literário”. Essa atividade consiste na leitura de um texto 

literário de forma inesperada, explicou. Sobre as atividades após a leitura, a 

professora Ana declara que não realiza atividades e não faz uso de questionários e 

que os aprendizes, geralmente preferem desenhar e em alguns momentos 

dramatizar. 

Percebemos através da entrevista e da observação em sala que a 

atividade de leitura não é algo presente na rotina diária dos aprendizes, sendo 

reduzida apenas a um momento da semana e que muitas vezes, não possui uma 

mediação adequada, pois como bem mencionou a professora Ana, a maioria das 
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atividades de leitura era realizada de forma individual, sem uma problematização e, 

quando lida, tinha o mesmo objetivo: verificar o que os aprendizes entenderam 

literalmente do texto. 

Em outro momento da entrevista a professora Ana declara que durante a 

leitura já houve situações em que os aprendizes falam sobre suas experiências de 

vida, relacionando-a com os acontecimentos ocorridos no texto lido. Vejamos: 

Sempre quando aconteceu alguma coisa com eles, eles relatam 
sobre alguém conhecido, alguém da família e até deles mesmo, as 
vezes já aconteceu de menino da sala dizer, a, professora, isso 
aconteceu igualzinho comigo e aí vai contar a história e o que 
aconteceu com ele, já aconteceu. (ENTREVISTA, 2014) 

O relato da professora mostra que os aprendizes apontam indícios para 

uma discussão sobre a história ao trazerem novas informações baseadas na sua 

experiência de vida que poderiam ser exploradas como forma de potencializar a 

atividade de discussão, mas, no entanto, essas informações não são exploradas e a 

atividade de leitura se reduz a compreensão dos fatos narrados. 

A partir das respostas da professora Ana, constatamos algumas 

informações importantes a nossa pesquisa: nossos aprendizes não possuem a 

prática de ler literatura em sua rotina diária na escola; a leitura de literatura se limita 

a duas aulas de 50 minutos uma vez por semana; essas aulas são dedicadas, com 

frequência, à leitura individual, sem mediação, e à leitura oral pela professora que 

questiona os aprendizes sobre o que foi lido para verificar a compreensão dos fatos 

narrados. Portanto, a prática da discussão após a leitura não se faz presente nas 

aulas de leitura literária. Não obstante, observamos que os aprendizes contribuem 

com as suas experiências de vida durante a leitura, mas não são exploradas pela 

professora, o que demonstra que as suas experiências não são valorizadas e nem 

relacionadas com o texto literário. 

 

3.2.2.2 Questionário adaptado 

 

Mesmo constituindo dados sobre os aprendizes a partir da observação da 

rotina da sala de aula na entrevista com a professora da turma, sentimos a 
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necessidade de conhecer mais sobre eles antes de iniciarmos o planejamento das 

sessões de mediação. Deste modo, como buscávamos saber informações 

específicas quanto a sua relação com a leitura, precisamente, a leitura literária e o 

uso do computador, optamos por buscar essas informações a partir do ponto de 

vista dos aprendizes através da aplicação de um questionário adaptado. 

Gil (1987, p. 24) define questionário como: 

a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações e vivências. 

Em nosso trabalho, o questionário assume o objetivo de coletar 

informações pontuais dos aprendizes, sobre os aspectos referentes: à recepção 

estética da leitura literária, ao processo de identificação, ao prazer do texto, ao ato 

de ler e ouvir histórias e ao acesso a livros e computador, destacando sua 

frequência de uso e os locais de acesso. A escolha desse instrumento se deve ao 

fato de buscarmos informações específicas e pontuais, sobre a relação deles com a 

leitura literária. 

Outro motivo que nos conduziu a utilização do questionário se justifica por 

compreendermos que a sua aplicação não necessita que o pesquisador realize as 

perguntas, isto é, os aprendizes se sentem mais à vontade para responder as 

perguntas o que é diferente da entrevista que o mobiliza a apresentar uma resposta 

de imediato. O questionário dá maior liberdade e tempo para pensar sobre a 

resposta sem ser pressionado, deste modo, entendemos que ele se torna um 

instrumento de coleta de dados mais aberto a contribuição direta dos aprendizes. 

Além disso, temos conhecimento da eficácia da aplicação do questionário com 

crianças, através do relatório da pesquisa “O ensino de literatura nas escolas: as 

respostas do aprendiz” de AMARILHA (1994), que adota em seu trabalho o 

questionário como instrumento de coleta de dados o qual tomamos como principal 

referência para construir o nosso. 

Um aspecto importante a ser esclarecido corresponde ao termo 

“questionário adaptado” que utilizamos. A adaptação a que nos referimos 

corresponde ao modo de aplicação do questionário utilizado com os aprendizes. 
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Sabemos que os teóricos que discutem sobre os instrumentos de pesquisa, 

mencionam que a aplicação do questionário “impede o auxílio ao informante quando 

este não entende corretamente as instruções ou perguntas” (GIL, 1987, p. 126). 

Durante a aplicação do questionário, a pesquisadora explicou seu o objetivo aos 

aprendizes e deu esclarecimentos sobre dúvidas que os aprendizes apresentavam 

durante sua aplicação. Essa adaptação, foi feita em função de os aprendizes serem 

crianças e de não terem tanta familiaridade com esse tipo de instrumento. Sendo 

assim, entendemos que essa adaptação não descaracteriza o gênero questionário e 

não fere a ética da pesquisa, pelo contrário, demonstra que a adaptação de alguns 

instrumentos de pesquisa, considerando seu público alvo, alcançam os mesmos 

objetivos. 

A partir da aplicação do questionário, realizada no dia 16 de setembro de 

2014, recolhemos dados substanciais que nos ajudaram a construir uma visão da 

relação que os aprendizes possuem sobre a leitura literária – não só na escola, mas 

em outros ambientes – quanto ao uso do computador, as atividades que realizam e 

se possuem acesso à internet, na tentativa de verificar os conhecimentos que já 

possuem, uma vez que estaríamos utilizando o computador em nossa pesquisa. Na 

ocasião, solicitamos através do questionário que os aprendizes escolhessem um 

nome fictício para utilizarmos na pesquisa como pseudônimo, uma vez que suas 

identidades seriam resguardadas. 

Sobre a relação que os aprendizes estabelecem com a leitura, os dados 

demonstraram que gostam de ouvir histórias e que esse momento não se limita 

somente a escola, mas também a família, pois muitos declaram que seus familiares 

já leram histórias para eles. Dentre as preferências de leitura, destacam a leitura de 

revistas e quadrinhos, deixando a leitura literária em terceiro lugar. No entanto, 

quando perguntamos o que já leram e do que mais gostaram o gênero literário surge 

em primeiro lugar, sendo os contos de fadas os mais citados. Já sobre as atividades 

de pós-leitura, preferem desenhar e realizar atividades de artes. 

Sobre a recepção dos aprendizes quanto às histórias lidas, a grande 

maioria demonstra se identificar com os personagens, desejando ser um deles e 

viver as experiências que o mundo fictício oferece. Declaram que as histórias 



74 

 

provocam sentimentos em sua grande maioria de alegria e em um número menor de 

medo e tristeza, como também, provocam ensinamentos que podem ser aplicados 

em suas vidas. Já sobre o uso do computador, a maioria dos aprendizes faz uso 

com maior frequência em suas residências para acessar jogos, a rede social 

(facebook) e assistir a vídeos. 

Podemos concluir, a partir dos dados, que os aprendizes possuem um 

repertório de leitura concentrado na leitura de livros literários, revistas e quadrinhos, 

sendo os dois últimos declarados como os de sua preferência; possuem a prática de 

ler não só na escola como também em suas residências com a família; demonstram 

já terem vivido a experiência estética provocada pelo texto literário ao se 

identificarem com os personagens e desejarem viver o ficcional; e revelam ter 

familiaridade com o uso do computador, o que facilita o nosso trabalho por já 

conhecerem suas principais ferramentas. No entanto, não acessam blogs o que 

demonstra que esse gênero não lhes é familiar. 

 

3.2.3 Etapa de Intervenção 

 

A etapa de intervenção consistiu em planejar e implementar sessões de 

mediação, que envolviam a leitura de literatura, atividade de discussão e o registro, 

em um blog, dos comentários dos aprendizes da pesquisa. Esse planejamento foi 

realizado com base nas informações que foram obtidas através do questionário 

respondido pelos aprendizes e da entrevista com a docente. Durante o 

planejamento, tais informações trouxeram-nos a preocupação com: 

- a escolha da obra literária; 

- a criação de um Blog de leitura; 

- a sistemática adotada em cada sessão. 

 

3.2.3.1 A Escolha do Livro: “um pé na fantasia e outro na realidade” 

 

Para o desenvolvimento das sessões de mediação, elegemos duas obras 

da autora Lygia Bojunga, A Bolsa Amarela (2005) e Tchau (2008). A escolha dessas 
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obras não é aleatória. De acordo com Silva (2009), as histórias que a Lygia Bojunga 

escreve: 

Apresentam-se sempre divididas, tendo um pé na fantasia e o outro 
na realidade, e o olhar que narra divide sua atenção entre o mundo 
interior dos personagens e o mundo social onde se movem. Olhando 
para dentro dos personagens, o narrador partilha suas inseguranças, 
seus medos e desejos; olhando para fora, convida o leitor a refletir 
criticamente sobre as relações sociais e afetivas de seu tempo 
(SILVA, 2009 ,p. 135). 

A partir do pronunciamento de Silva (2009), entendemos que a obra de 

Lygia se ajusta ao nosso objetivo, pelo fato de a sua narrativa relacionar aspectos do 

mundo ficcional e real de forma imaginária e simbólica, permitindo ao “leitor 

mergulhar em sua significação mais profunda” (SILVA, 2009, p. 135), estabelecendo 

relações entre o lido e o vivido. 

As obras de Lygia se assemelham ao próprio percurso da vida, pois suas 

narrativas de ficção “cumprem o trajeto que vai da inexperiência à maturidade, como 

se passassem por um processo de iniciação” (SILVA, 2009, p. 136). Seguindo essa 

ideia de trajetória de vida que se vive no mundo real é que escolhemos duas obras 

de Lygia que consideramos como fases de iniciação da vida, e que aqui iremos 

identificar como fase luminosa e cinzenta, assumindo o discurso de Silva (2009). 

Na fase luminosa predomina a ideia de iniciação, renascimento e 

preparação para a vida. Desta fase, elegemos o livro A Bolsa Amarela, que conta a 

história de uma menina chamada Raquel, que vive um conflito de identidade ao 

reprimir suas três vontades (de crescer, ser escritora e ser menino), esconde-as 

dentro da bolsa amarela. Na narrativa, Raquel conta o seu dia-a-dia, unindo o 

mundo real da família com o mundo criado por sua imaginação, vivendo episódios 

reais e fantásticos rumo a uma afirmação como pessoa ao lado dos amigos secretos 

criados por si. 

De acordo com Silva (2009), A Bolsa Amarela é uma narrativa de 

iniciação, que apresenta elementos simbólicos carregados de significado como, a 

cor amarela da bolsa conotativa de vida e esperança, a própria bolsa que significa 

uma representação uterina, considerada como espaço de espera e preparação para 

a vida, no qual são escondidas as vontades da Raquel e os seres imaginados, dos 
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quais, ao longo da história, ela vai se desfazendo. Além disso, há o simbolismo 

presente na figura do mar, cenário do último capítulo da história, que significa 

nascimento, ilustrando o rito de passagem da personagem que nasce para viver uma 

nova etapa existencial, assumindo seu papel feminino no contexto familiar (SILVA, 

2009). 

Em distinção a fase luminosa, a fase cinzenta é marcada pela imagem 

negativa – a dor, a perda, a angústia e as desilusões. Representa um aprendizado 

para o sofrimento e a perca. Nesta fase elegemos da obra Tchau. O conto que tem o 

mesmo título da obra (Tchau) e narra a história de Rebeca, que vive um conflito 

familiar – a separação de seus pais – marcada pelo abandono do lar pela mãe, que 

busca viver um novo relacionamento em um outro país. Durante a narrativa, a 

personagem tenta de todas as formas impedir de a mãe deixar a família, mas não 

consegue obter sucesso. Esse conto, assim como A Bolsa Amarela, possui 

elementos simbólicos carregados de significados, como a mala que Rebeca impede 

a mãe de levar, na tentativa de interromper a viagem, e o mar, cenário em que a 

mãe revela a filha que vai abandonar a família. A mala assume em “Tchau” um 

caráter metonímico; é a garantia de permanência da mãe junto a família. A mala é 

parte do todo que Rebeca quer ter de volta” (BRETAS, 2013, p. 52) – a mãe. 

Percebemos que as duas histórias escolhidas abordam a dimensão 

iniciática da vida. “Na fase luminosa, a iniciação é para a vida e para o amor; na 

cinzenta, para o luto, o sofrimento e a morte” (SILVA, 2009, p. 146). A nossa 

proposta, a partir da escolha dessas obras, é a de possibilitar ao leitor viver, através 

da ficção, o processo iniciático da vida por meio da leitura de ficção. 

Além da relação que a obra de Lygia Bojunga estabelece com a vida, 

destacamos a narrativa por meio dos gêneros: novela (A Bolsa Amarela) e o conto 

(Tchau). Ambos expressam, segundo Coelho (2000), uma visão de mundo para o 

leitor através de diferentes características composicionais: 

[...] a novela resulta de uma visão de mundo complexa. É uma longa 
narrativa estruturada por várias pequenas narrativas (independentes 
entre si), cuja unidade global é dada pela presença de um elemento 
coordenador: o herói, que vive as múltiplas aventuras, que se 
sucedem independentes umas das outras, válidas, cada qual em si 
mesma. O único elemento que as justifica na trama narrativa é o 
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herói ou a heroína que as vive ou as assiste. Essa estrutura permite 
que a novela se prolongue, indefinidamente, pelo acréscimo de 
novos episódios (COELHO, 2000, p. 72). 
[...] o conto registra um momento significativo na vida da(s) 
personagem(ns). A visão de mundo ali presente corresponde a um 
fragmento de vida que permite ao leitor intuir (ou entrever) o todo ao 
qual aquele fragmento pertence. A essa intenção de revelar apenas 
uma parte do todo, corresponde a estrutura mais simples do gênero 
narrativo: há uma unidade dramática ou um motivo central, um 
conflito, uma situação, um acontecimento... desenvolvido através de 
situações breves, rigorosamente dependentes daquele motivo. Tudo 
no conto é condensado: a efabulação se desenvolve em torno de 
uma única ação ou situação; a caracterização das personagens e do 
espaço é breve e a duração temporal é curta... (COELHO, 2000, p. 
71 - grifo no original). 

Considerando as características dos gêneros adotados em nosso 

trabalho, justificamos a escolha da novela (A Bolsa Amarela), por acreditarmos que 

ela permite um envolvimento maior do leitor com a obra, uma vez que sua leitura 

estava prevista para ser feita gradativamente, dando espaço para o leitor pensar 

sobre os acontecimentos já ocorridos, discutir sobre eles, apresentando suas 

opiniões e criar previsões por meio de suas expectativas que são construídas a cada 

leitura do capítulo. 

O conto Tchau foi escolhido com o objetivo de finalizar as sessões de 

mediação com uma narrativa curta que simbolizasse o encerramento dos encontros 

de leitura e discussão. Deste modo, o próprio título já comunica ao leitor uma 

despedida, o fim de nosso percurso literário que propunha entrelaçar a vida do leitor 

com a vida fictícia. 

 

3.2.3.2 Blog de Leitura 

 

De acordo com Senra e Batista (2011), o blog é uma página da WEB que 

permite o acréscimo de informações chamadas de artigos ou posts, que pode ser 

utilizado como ferramenta de apoio a aprendizagem por ser um espaço de criação 

coletiva que aproxima professores e aprendizes. Essa ferramenta possibilita uma 

interatividade através de postagens que estimulam a expressão de ideias registradas 

em forma de comentários, promovendo muitas vezes um grande diálogo virtual. 



78 

 

Pensando nisso, tivemos a ideia de criar um blog para ser utilizado 

durante as sessões de mediação, com o objetivo de proporcionar aos aprendizes da 

pesquisa, não só discutir sobre a história lida, mas escrever sobre ela de forma 

reflexiva, oferecendo mais tempo para pensar sobre o lido e o vivido na ficção, 

principalmente ao registrar e avaliar o seu pensamento escrito, sem ser necessário 

responder de forma imediata, como ocorre durante a discussão. 

A nossa intenção em utilizar o blog não é de criar um espaço de escrita 

íntima do leitor. Pelo contrário, o objetivo é que ele possa compartilhar com seus 

pares suas opiniões sobre o lido e o vivido durante as sessões de mediação. 

Queremos saber o que o aprendiz pensa quando se propõe a compartilhar seu 

pensamento com o outro. Deste modo, escolher outro tipo de instrumento como um 

diário, memorial de leitura ou portfólio culminaria com a perda da referência que 

tanto priorizamos no blog: a referência do destinatário e a função da escrita: Escrevo 

para quem? Para comunicar o quê? Por quê? O blog apresenta ao leitor um 

destinatário e uma finalidade para sua escrita. Não se trata de uma escrita apenas 

para se obter um registro, um dado. Trata-se de uma escrita que possui uma 

finalidade e que o próprio leitor tem consciência disso. Shittine (2004, p. 165) 

destaca bem o nosso objetivo no uso do blog ao mencionar que: 

Em primeiro lugar esqueça o blog como diário pessoal! Isso foi o que 
a mídia mais falou até agora, porém é aquilo que os blogueiros mais 
rejeitam: O rótulo de diário! O encanto do blog é ter a sua própria 
publicação, dar a sua opinião, palpite, pitaco etc. 

Por considerar que o blog reserva “ao leitor um lugar no texto lido, ao 

completar possíveis lacunas” (RETTENMAIER, 2009, p. 81) através de uma escrita 

significativa que tem a finalidade de comunicar algo para alguém, escolhemos esse 

recurso para a atividade de intervenção e para a constituição de dados, tendo em 

vista que é uma forma de motivar a escrita pelo uso da tecnologia em sala de aula. 

Rettenmaier (2009) adverte que a escola tem sido lenta no que diz respeito a 

integrar as ferramentas de aprendizagem da era digital em seu cotidiano, a exemplo 

do blog. 

O blog de leitura que criamos para a pesquisa, intitulado “Nos Bosques da 

Ficção”, tem a finalidade de os aprendizes realizarem comentários a partir de 
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perguntas postadas pela professora/pesquisadora sobre a sessão de leitura 

realizada. Para os aprendizes acessarem o blog foi criada uma conta de e-mail e 

senha especialmente para pesquisa, a qual possuía como imagem de ícone um 

personagem de histórias. Para cada aprendiz foi criado um ícone representativo de 

um personagem de histórias. A iniciativa de colocar os ícones dos aprendizes foi 

com o objetivo de facilitar a identificação entre as falas postadas, uma vez que 

iríamos ter na página do blog muito texto escrito. 

Com o propósito de motivar a participação dos aprendizes criamos para o 

blog a personagem “Analê”. Essa personagem se apresentava como uma criança 

que gostava muito de ler histórias e sempre tinha uma pergunta para fazer sobre 

elas. A personagem cumpria o objetivo de fazer perguntas a respeito dos episódios 

lidos nas sessões de mediação para que os aprendizes respondessem. Cada 

postagem era estruturada da seguinte forma: número e nome da sessão; introdução 

da pergunta; imagem que ilustra algo sobre a história e a imagem da personagem 

provocadora (Analê) com a pergunta a ser respondida. Como mostra a imagem a 

seguir: 

 

 

Imagem 1 – Estrutura da postagem no blog Nos Bosques da Ficção. 
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Nesta direção, propusemos utilizar o blog como recurso pedagógico e 

intencional, para o registro de comentários significativos sobre a recepção estética 

do leitor ao estabelecer relações entre literatura e vida. 

 

3.2.3.3 A sistemática das sessões de mediação 

O planejamento e implementação das sessões de mediação seguiu a 

sequência estabelecida na experiência de leitura por andaime, que contempla três 

momentos/etapas: pré-leitura; leitura e pós-leitura (GRAVES; GRAVES, 1995). A 

experiência de leitura por andaime consiste em ajudas a que o professor recorre 

para auxiliar o aprendiz, com o intuito de apoiá-lo no decorrer do desenvolvimento 

de uma atividade compartilhada, caso apresente dificuldade de desenvolvê-la de 

forma desassistida. Em nossa pesquisa recorremos a experiência de leitura por 

andaime da seguinte forma: 

- a pré-leitura foi destinada a despertar a curiosidade, a atenção e o 

levantamento de previsões e hipóteses sobre a história a ser lida. Em sala de aula a 

professora/pesquisadora realizava perguntas de modo a mobilizar a adesão dos 

aprendizes para atividades de discussão e estimular a apresentação de previsões. 

- na leitura, foi realizada a narração de episódios das obras A Bolsa Amarela 

e Tchau (BOJUNGA, 2005; 2008) explorando a prosódia como forma de dar vida ao 

texto através da voz. Nesse momento, os aprendizes da pesquisa acompanhavam a 

leitura da história, cada um com um exemplar do livro. 

- a pós-leitura foi desenvolvida em dois momentos sequenciais: na sala de 

aula, dando início à atividade de discussão e no laboratório de informática, onde os 

aprendizes realizavam comentários no blog Nos Bosques da Ficção. Os registros 

dos aprendizes eram motivados a partir de uma pergunta no blog sobre cada 

episódio lido. 

Para o desenvolvimento da etapa de intervenção, realizamos ao todo 11 

(onze) sessões, que corresponderam a 2 (duas) sessões de pré-teste do blog de 

leitura, 8 (oito) sessões de mediação que incluem procedimentos de pré-leitura, 

leitura e de pós-leitura, e 1 (uma) sessão de avaliação, conforme distribuído no 

quadro a baixo. 
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Quadro 03 

 

Sistemática das sessões de mediação 

Data História Episódio 1º Momento da 

sessão de 

mediação 

2º Momento da 

sessão de 

mediação  

29/10/14 

 

A Bolsa 

Amarela – 

Lygia 

Bojunga 

1º Capítulo: as 

vontades 

Leitura e 

discussão 

Registro no 

blog  

03/11/14 

 

A Bolsa 

Amarela -

Lygia 

Bojunga 

2º Capítulo: a 

bolsa amarela 

3º Capítulo: o 

galo 

Leitura e 

discussão 

Registro no 

blog 

 

05/11/14 

 

A Bolsa 

Amarela- 

Lygia 

Bojunga 

4º Capítulo: a 

história do 

Alfinete de 

fralda 

5º Capítulo: a 

volta da escola 

Leitura e 

discussão 

Registro no 

blog 

10/11/14 

 

A Bolsa 

Amarela- 

Lygia 

Bojunga 

6º Capítulo: o 

almoço 

 

Leitura e 

discussão 

Registro no 

blog 

12/11/14 

 

 

A Bolsa 

Amarela- 

Lygia 

Bojunga 

7º Capítulo: 

terrível vai 

embora 

8º Capítulo: 

história de um 

galo de briga e 

Leitura e 

discussão 

Registro no 

blog 
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de um carretel 

de linha forte 

 

17/11/14 

 

A Bolsa 

Amarela- 

Lygia 

Bojunga 

9º Capítulo: 

comecei a 

pensar diferente 

 

Leitura e 

discussão 

Registro no 

blog 

 

18/11/14 

 

A Bolsa 

Amarela - 

Lygia 

Bojunga 

10º Capítulo: na 

praia 

 

Leitura e 

discussão 

Registro no 

blog 

26/12/14 

 

Tchau - 

Lygia 

Bojunga 

1º Capítulo: 

tchau 

Leitura e 

discussão 

Registro no 

blog 

 

3.3 Procedimentos de Análise 

 

Para a realização da análise de dados, adotamos os princípios da análise 

do conteúdo de Bardin (2011) e Franco (2012), que orientam a análise de dados a 

partir do estabelecimento de categorias. De acordo com Bardin (2011, p. 145), a 

“categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo gênero 

(analogia), como critérios previamente definidos”. Nessa perspectiva, Bradin (2011) 

menciona que o critério de categorização pode ser semântico, sintático, léxico e 

expressivo. Vejamos cada um: 

semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que 
significam ansiedade ficam agrupados na categoria “ansiedade” 
enquanto que os que significam a descontração ficam agrupados sob 
o título conceitual “descontração”), sintático (os verbos, os adjetivos), 
léxico (classificação das palavras segundo o seu sentido, com o 
emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos) e 
expressivo (por exemplo, categorias que classificam as diversas 
perturbações da linguagem (BARDIN, 2011, p. 145). 
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Dentre os critérios de categorização apontados por Bardin (2011), 

elegemos o critério semântico para orientar nossas análises, pois que visa 

categorizar as temáticas mais acentuadas nos dados. Para a construção das nossas 

categorias centrais tomamos como ponto de partida os objetivos de nosso trabalho, 

que nos levaram a construir a seguinte categorização: a capacidade de coautoria no 

preenchimento dos vazios do texto; a repercussão do processo de identificação com 

as histórias lidas; as respostas dos aprendizes ao estabelecer o confronto entre 

situações fictícias e reais e as intervenções pedagógicas que mobilizam a relação 

texto-vida. 

Estabelecidas as categorias centrais de análise, passamos para o 

procedimento de organização dos dados que compreende um total de quatorze 

horas/aulas gravadas em vídeo, que correspondem a: 

- 2 (duas) sessões de pré-teste do blog, realizadas na sala de aula e no 

laboratório de informática, tendo uma hora e trinta minutos de duração cada sessão. 

- 8 (oito) sessões de mediação com uma hora e vinte minutos de duração, nas 

quais realizamos a leitura e a discussão de histórias. 

Além disso, faz parte do nosso banco de dados para análise um total de 

438 (quatrocentos e trinta e oito) postagens dos aprendizes registrados no blog. 

As sessões de mediação gravadas em vídeo foram transcritas e 

organizadas pela ordem das sessões realizadas, assim como os dados do blog. 

Esses dados foram separados em dois blocos: os dados de pré-leitura e os de pós-

leitura e sistematizados nos capítulos a seguir. 
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CAPÍTULO 4 – A RELAÇÃO TEXTO-VIDA NA LEITURA DE LITERATURA: 

ACHADOS DE UMA VIDA E LEITURA EM ANÁLISE 

 

Esse homem, ou mulher, está grávido de muita gente. Gente que sai por 
seus poros. Assim mostram, em figuras de barro, os índios, do novo México: 
o narrador, o que conta a memória coletiva, está todo brotado de 
pessoinhas. 

Eduardo Galeano 

 

De acordo com Smith (1989), para realizarmos a leitura de um texto 

necessitamos de informações anteriores a respeito do assunto escrito, isto é, de um 

conhecimento prévio, construído a partir das nossas experiências de vida. Esse 

conhecimento prévio, mobilizado a partir das pistas que o texto oferece, permite ao 

leitor compreender o escrito e estabelecer relações com o que já se sabe sobre o 

assunto, atualizando o repertório de conhecimento. 

No texto literário, o conhecimento prévio do leitor passa por um processo 

de arejamento, haja vista que a literatura constitui uma experiência de leitura do 

vivido no plano ficcional ou simbólico. A “poética da ficção, que pode ser ora mais, 

ora menos relacionada com a realidade e com a experiência coletiva da realidade” 

(STIERLE, 1979, p. 131) contribui para despertar as experiências vividas pelo leitor, 

uma vez que torna o mundo fictício verossímil ao mundo real. Segundo Petit (2009), 

as representações oferecidas na leitura do texto literário, 

[...] despertam o que dorme ou é ignorado em nós, ressuscita 
pedaços de histórias, fragmentos de memórias, os vapores de 
sensações esquecidas. Consequentemente, a leitura e a vida são 
estreitamente vinculadas que pouco interessa diferenciar o que 
pertence ao leitor do que pertence ao escritor. (PETIT, 2009, p. 114). 

A possibilidade de a literatura invocar memórias e sensações vividas ou 

imaginadas evidencia a estreita relação entre a leitura e a vida, em outros termos, o 

que é lido e o que é vivido pelo leitor, no plano real ou simbólico. Essa dialética é 

destacada por Petit (2009) ao afirmar que “pouco interessa diferenciar o que 

pertence ao leitor do que pertence ao escritor”, ou ao texto por ele elaborado. Diante 

disto, concluímos que a relação entre o texto e o conhecimento prévio do leitor, 
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compreendido como o repertório de leituras, experiências, saberes e emoções pode 

desencadear tanto a (re)construção de conhecimentos, favorecendo o arejamento 

intelectual; como também reações estéticas, que articulam razão e prazer. A esse 

respeito é importante considerar a relação texto-vida como um dos componentes 

fundamentais da experiência estética do leitor com a literatura. 

A sensação de prazer que o texto literário oferece durante a leitura ocorre 

através da experiência estética do leitor, que também mobiliza suas vivências a 

partir do processo de produção, recepção e comunicação da obra literária. A 

experiência estética que envolve o prazer provocado pela obra se realiza através de 

três atividades simultâneas e complementares: a poíeses, aisthesis e a katharsis 

(JAUSS, 1979). 

A poíeses possibilita ao leitor o prazer de ser coautor do texto escrito. 

Nessa atividade, o leitor busca informações na sua experiência de vida para 

preencher os vazios do texto, articulando tais informações com as que já possui 

sobre o texto, preenchendo, assim, dados que a obra não oferece. 

Na aisthesis, a leitura do texto literário provoca um efeito no leitor que o 

leva a renovar a sua percepção do mundo, ao arejamento intelectual. Nesse 

momento, o leitor pode renovar o conhecimento que adquiriu ao longo da vida 

através do que leu e sentiu, se configurando em uma nova experiência de vida. 

A katharsis envolve o processo de identificação do leitor com a obra ou 

personagem que pode leva-lo a assumir novas formas de comportamento social, 

através do prazer de se projetar no outro (personagem) num exercício de alteridade. 

Nessa atividade, a experiência de vida é mobilizada, uma vez que o leitor, através do 

processo de katharsis, revela seus valores sociais e morais, suas experiências 

vividas ou imaginadas, seus desejos e suas faltas. 

Considerando que o prazer da leitura só se efetiva quando o leitor vive 

uma experiência estética que mobiliza a sua experiência de vida, podemos dizer que 

lemos com a vida, deixando-a transparecer no texto e a renovamos ao final de cada 

leitura. A esse respeito, Yunes (2003, p. 14) menciona que: 

A leitura de textos alheios é uma estratégia para deixar aparecer o 
nosso texto, de vida, de valores, de interesses e perspectivas. A 
tolerância com o discurso do outro nos permite ensaiar-nos na 
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convivência social, não apenas em um plano genérico, mas dentro 
das nossas comunidades mais específicas: trabalho, família, clube, 
igreja etc. 

Esse pronunciamento nos conduz ao entendimento de que a leitura de 

literatura, além de mobilizar as experiências de vida do leitor para fins de 

compreensão e inferências, favorece uma experiência de vida a partir do processo 

de identificação estética e a experiência vicária que se estabelece entre leitor e obra. 

Essa experiência vivida na ficção faz com que o leitor saia nutrido de novas 

vivências e aprendizados que renovam sua percepção de mundo e podem repercutir 

na sua vida prática. Assim, o leitor empresta sua vida ao texto e, nesse processo, o 

texto redimensiona a vida do leitor (YUNES, 2003). 

Considerando que o texto literário mobiliza a vida do leitor em seus 

variados aspectos, investigamos como os aprendizes da pesquisa estabeleceram 

relação texto-vida durante a pós-leitura. 

Entendemos como relação texto-vida, a capacidade de o leitor 

estabelecer relações com sua vida e a narrativa de ficção a ponto de viver 

experiências de vida – de forma simbólica e imagética, através do exercício de 

projeção e abstração que a leitura literária favorece. Nessa direção, o leitor relaciona 

as informações contidas no texto com o seu repertório de mundo, ou seja, o 

conhecimento adquirido a partir das suas experiências de vida que estão 

armazenadas em sua memória. O conhecimento de mundo ou enciclopédico do 

leitor relacionado com o texto pode ser do “tipo declarativo (proposições a respeito 

dos fatos do mundo), quer do tipo episódico (os ‘modelos cognitivos’ 

socioculturalmente determinados e adquiridos através da experiência)” (KOCH, 

2005, p. 32). 

De forma mais precisa, a relação texto-vida invoca as experiências de 

vida do leitor, isto é, as situações vividas por ele ou por terceiros, relacionando-as 

com o texto escrito. Essa conexão entre texto e vida pode se apresentar no discurso 

do leitor através de comparações e exemplos de fatos vividos, que podem partir do 

texto para a vida, assim como da vida para o texto. Esses movimentos são 

interrelacionados e revelam a complexidade da relação texto-vida. Para melhor 

exemplificá-los apresentamos dois episódios de discussão: 
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- Movimento do texto para vida 

O movimento que se instaura do texto para a vida se realiza quando o 

plano do texto se apresenta como ponto de partida para se falar sobre a vida do 

leitor. Evidenciamos, nesse episódio em que foi lido o conto Tchau, exemplos de 

fatos vividos que focalizam esse movimento: 

Quadro 04 

Episódio de discussão de histórias nº 1 

(169) PP: Vamos ouvir as histórias... pode falar Ariel, depois Henrique. Ariel, 
você conhece alguém que viveu a mesma situação que a Rebeca (que a mãe 
deixa os filhos para viver um romance com um grego em outro país)? 
(170) Ariel: Eu. 
(171) Aprendizes: Eu também::: 
(172) PP: Você Ariel. Conte. 
(173) Ariel: Sabe quantos dias eu fiquei? Sete dias em casa com a minha irmã. 
(174) PP: Mas aí a sua mãe viajou, ela não foi embora. 
(175) Ariel: Mas o meu pai foi embora, foi embora. 
(176) PP: Sim, Henrique. 
(178) Henrique: Professora, foi quando eu tinha quatro anos. Aí ela me deixou 
com o meu pai por muito tempo, aí passou dois anos. Aí quando eu tava com 
seis anos ela veio de volta me buscar. 
(179) PP: Sim. Aí você tinha quantos anos? 
(180) Henrique: Quatro. 
(181) PP: E passou quanto tempo longe da sua mãe? 
(182) Henrique: Dois anos. 
(183) PP: Aí ela voltou? 
(184) Henrique: Sim. Voltou para me criar. 
(185) PP: Aí você acha que a mãe da Rebeca também vai voltar? 
(186) Henrique: Volta. 
(187) Ariel: Professora, meu pai me abandonou. Faz um tempão que não vejo 
esse cara. Não sei nem mais como ele é. Não sei nem onde ele mora. 
(188) PP: E como você se sente Ariel por não conhecer ele? 
(189) Ariel: Triste. Mas eu conheço ele. 
(190) PP: Mas não vê ele? O que você sente? 
(191) Ariel: Nada. Mas acho que vou ver ele no natal. 
(192) PP: Vamos ouvir o Tiago. 
(193) Tiago: Minha mãe me disse que meu pai foi embora. E eu nem sei quem 
é. Foi embora. 
(194) Ronaldo: Professora foi meu pai quem me abandonou. 
 

(Conto: Tchau, 26/11/14) 
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No episódio em destaque, sobre o conto Tchau (BOJUNGA, 2008), da 

oitava sessão da pesquisa (26/11/14), a professora-pesquisadora questiona se Ariel 

conhece alguém que viveu a mesma situação da personagem Rebeca. Essa 

pergunta faz com que Ariel e os demais aprendizes expressem situações por eles 

vividas que são semelhantes à situação vivida no conto pela personagem Rebeca. 

As respostas dos aprendizes indicam a identificação deles com o sentimento de 

abandono vivido pela personagem. Essa identificação e a experiência vicária do 

aprendiz provoca a expressão de relatos de situações familiares por eles 

vivenciadas, em que se evidencia a ausência da figura materna ou paterna em suas 

histórias de vida. As experiências de vida dos aprendizes ao virem à tona durante a 

discussão assinalam a presença do movimento “do texto para vida”. Esse 

movimento mostra que o plano do texto mobiliza o leitor através do processo de 

identificação com a obra. 

Um dos aspectos que favorece o movimento do texto para vida é o fato de 

a história da personagem Rebeca abordar uma problemática familiar – a separação 

dos pais. De acordo com Bettelheim (2014), os contos geralmente iniciam de modo 

muito realista, abordando um episódio da vida cotidiana como em Chapeuzinho 

vermelho, sobre a filha que vai sozinha visitar a avó, em João e Maria, as 

dificuldades que um casal pobre está tendo para alimentar os filhos e no conto 

Tchau, a separação dos pais de Rebeca, algo comum em muitas famílias e dolorosa 

para os filhos. A situação realista da separação no conto Tchau estimulou os 

aprendizes a pensarem e falarem sobre suas vidas. Esse fato possibilitou o encontro 

entre texto e vida, se estabelecendo assim o movimento do texto para a vida, em 

que o leitor lê a própria vida através do texto. 

 

- Movimento da vida para o texto 

O movimento da vida para o texto se constitui no momento em que as 

experiências de vida do leitor, apresentadas através de suas falas durante a 

discussão, servem de base para se retomar o texto. Vejamos o episódio em que foi 

lido e discutido o capítulo As vontades do livro A Bolsa Amarela (BOJUNGA, 2005): 
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Quadro 05 

Episódio de discussão de histórias nº 2 

(49) PP: Alguém tem algum irmão, irmã ou alguém da família que faz tudo isso 
como os irmãos da Raquel? (referência aos irmãos da personagem que fazem 
brincadeiras desagradáveis com Raquel) 

(50) Ariel: Minha irmã que bate em mim quando eu teimo. 

(51) Cristiano: Eu tenho um irmão que eu briguei com ele ontem. 

(52) Isabela: a minha irmã me tranca dentro de casa. É horrível isso. 

(53) PP: Sua irmã te tranca em casa? Por quê? 

(54) Isabela: Porque eu não gosto. Porque lá em casa a pessoa não pode fazer 
nada/ 

(55) Layla: É igual ao irmão da Raquel. 

(56) Cristiano: Eu briguei ontem com meu irmão. 

(57) PP: Eles são iguais aos irmãos da Raquel? 

(57) Cristiano: mais ou menos. 

(Sessão de leitura: A Bolsa Amarela, 29/10/14) 

 

 

No episódio de discussão em análise, a primeira sessão da pesquisa, 

instaura-se uma dinâmica de relação texto-vida motivada pela pergunta da 

professora-pesquisadora – Alguém tem algum irmão, irmã ou alguém da família que 

faz tudo isso como os irmãos da Raquel? –, que suscita respostas nas quais se 

evidenciam articulações entre fatos narrados na história e as experiências de vida 

dos aprendizes. 

Dentre as falas apresentadas durante a discussão, destacamos a de 

Layla que, ao mencionar “é igual ao irmão da Raquel”, evidencia a presença do 

movimento “da vida para o texto”. Esse movimento ocorre quando Layla compara as 

experiências dos aprendizes com a vida da personagem Rebeca, fazendo com que 

a discussão, que antes se concentrava no plano da vida (experiências dos 
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aprendizes), retornasse ao plano do texto, mas agora de forma diferente. O ponto de 

vista construído está nutrido de perspectivas ficcionais e reais da vida dos 

aprendizes, em um movimento perspectivista, que pode oscilar entre texto-vida e 

vida-texto. 

O movimento da vida para o texto, no episódio em foco, ocorre porque 

Layla, a partir do repertório de experiências ficcionais e reais que a atividade de 

discussão possibilitou, conclui que as experiências apresentadas pelos aprendizes 

são semelhantes àquela vividas pela personagem, estabelecendo-se, desse modo, 

um ponto de vista comparativo, que demonstra a presença da relação texto-vida. 

Um dos aspectos que contribui para que haja a presença desses dois 

movimentos, “do texto para a vida” e “da vida para o texto”, é o fato de a leitura de 

literatura ativar o que Jouve (2002) chama de “lembranças-telas”. A esse respeito o 

autor menciona que: 

A leitura nos remete ao nosso passado segundo duas grandes 
modalidades. Por um lado, a identificação com algumas situações 
ficcionais nos permite reviver os cenários fantasmáticos da infância; 
por outro, certo detalhe do texto desperta em nós imagens íntimas: é 
o que se chama de “lembranças-telas” (JOUVE, 2002, p. 118) 

Partindo desse entendimento, podemos inferir que a relação texto-vida 

invoca as memórias do leitor, que são mobilizadas para estabelecer comparações 

entre a vida fictícia e a real, repercutindo na construção de pontos de vista. Para que 

o “exercício de comparar experiências” fosse realizado pelos leitores durante a 

discussão, era necessário também que eles se identificassem com a obra. Através 

do processo de identificação, leitores como Ariel, Cristiano e Isabela reviveram as 

situações vividas pela personagem de ficção, recordando suas lembranças de vida e 

as relacionando com a vida da personagem, estabelecendo a relação texto-vida. 

Como pretendemos compreender o impacto da relação texto-vida na 

atividade de leitura de literatura em aprendizes do ensino fundamental, 

selecionamos dados da pesquisa (episódios de discussão e postagens extraídas do 

blog de leitura) que evidenciam o resultado da experiência estética dos aprendizes a 

partir da relação texto-vida, considerando as três atividades que envolvem a 

experiência estética: katharsis, poíeses e aisthesis. Na descrição e análise dos 
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dados, abordamos os tópicos a seguir, que partem dos objetivos específicos da 

dissertação: 

- A repercussão da relação texto-vida no processo de identificação do aprendiz; 

- Como a relação texto-vida favorece o preenchimento dos vazios do texto; 

- O que diz o aprendiz quando provocado a estabelecer o confronto entre 

situações fictícias e situações por ele vivenciadas no mundo real. 

 

4.1 Nasce em nós “o outro”: a identidade do leitor como metamorfose e o processo 

de identificação 

 

“Quem é você?” perguntou a Lagarta. 
Não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu, meio 
encabulabada: “Eu... eu mal sei, Sir, neste exato momento... pelo 
menos sei quem eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que já 
passei por várias mudanças desde então” 
“Que quer dizer com isso?” esbravejou a Lagarta. “Explique-se!” 
“Receio não poder me explicar”, respondeu Alice, “porque não sou eu 
mesma, entende?” 
“Não entendo”, disse a Lagarta. 
“Receio não poder ser mais clara”, Alice respondeu com muita polidez, “pois 
eu mesma não consigo entender, para começar; e ser de tantos tamanhos 
diferentes num dia é muito perturbador.” 
“Não é”, disse a Lagarta. 
“Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso”, disse Alice; “mas quando 
tiver de virar uma crisálida... vai acontecer um dia, sabe... e mais tarde 
borboleta, diria que vai achar isso um pouco esquisito, não vai? 
“Nem um pouquinho”, disse a Lagarta. 

(Aventuras de Alice no País das Maravilhas, Capítulo V) 

 
No diálogo com a Lagarta, Alice faz referência a possibilidade de o leitor 

se identificar com o personagem de ficção ao ponto de desejar ser “o outro”, de ter 

uma experiência de devir, do vir a ser, de assumir uma nova identidade na ficção. 

Ao experimentar pela primeira vez “o outro”, Alice se mostra tão confusa 

que duvida de sua própria identidade, de quem realmente é, pois a única certeza 

que tem, é a de quem era antes de entrar no País das Maravilhas. A Lagarta, pelo 

contrário, tendo mais experiência nesse mundo difuso, ficcional e irreal, vê as 

mudanças de Alice como um aspecto natural e inerente ao processo de leitura e 

fruição estética do leitor. 
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Entendemos que, assim como Alice, que vive uma experiência de 

metamorfose na história através das mudanças de tamanho sofridas de forma 

repentina, o leitor também experimenta a sensação de mudança, do vir a ser, 

durante a leitura, pois o texto literário oferece ao leitor a oportunidade de fazer uso 

de identidades expressas pelos diferentes personagens, de forma projetiva e 

introjetiva. Nesse processo, o leitor experimenta “novas” identidades através de sua 

projeção estética nas situações vividas pelos personagens, o que permite vivenciar 

sensações e experiências de forma simbólica. 

É precisamente através da experiência estética da katharsis que o leitor 

se liberta “dos interesses práticos e das implicações de seu cotidiano, a fim de levá-

lo, através do prazer de si no prazer do outro” (JAUSS, 1979, p. 102) a viver o 

processo de identificação em sua plenitude. É nesse momento, que a identidade do 

leitor vive o processo de metamorfose, no qual ele já não é mais o mesmo. 

O processo de metamorfose ocorre, portanto, quando o leitor se identifica 

com o personagem, assumindo temporariamente a identidade deste, em um 

exercício de experiência vicária, isto é, pelo ato de simular viver a vida do outro na 

ficção. Há duas formas distintas de identificação estética: “espelhamento”, quando o 

foco de atenção está nas semelhanças; e por “alteridade”, quando a identificação 

ocorre em função do que é distinto (AMARILHA, 2013). A esse respeito Amarilha 

(2013) acrescenta que: 

No espelhamento, a identificação é de caráter espetacular, isto é, 
gosto do que é igual a mim (personagem pobre). Na alteridade, 
ocorre a experiência de usar a máscara, de ser outro, isto é, gosto do 
que é diferente de mim (personagem de camada social mais rica) 
(AMARILHA, 2013, p. 66). 

Isso quer dizer que a identificação estética do leitor com o personagem (o 

outro) não é feita de forma aleatória, ela é baseada em critérios significativos para o 

leitor, que podem ser semelhantes a ele ou diferentes. Assim, nessa experiência de 

ser “o outro”, o leitor “tem alterada a sua percepção da realidade, o que lhe 

proporciona condições de liberdade para exercer o juízo sobre os valores expressos 

no texto ou relacionados ao seu mundo” (AMARILHA, 2013, p. 84), mostrando-nos a 

presença de um leitor que não é passivo, mas sim ativo, pois a experiência de vida 
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na ficção se assemelha a do real no seu mundo de referência, e que permite o 

mesmo sentimento de vivência e aprendizado. Sobre esse aspecto Jouve (2002) 

assegura que: 

[...] a leitura, em outras palavras, permite “experimentar” situações. 

O leitor supostamente diz a si próprio que, confrontado com os 
problemas afetivos de Raskolnikov ou com as preocupações 
materiais de Moll Flanders, deveria escolher certos caminhos e evitar 
outros. O sujeito adquire, assim, os benefícios de uma experiência 
que não teve que sentir concretamente. Basta-lhe substituir os 
elementos do mundo romanesco pelos equivalentes no seu mundo 
de referência (JOUVE, 2002, p. 138). 

Essa substituição de elementos do mundo romanesco pelos equivalentes 

do mundo real permite ao leitor a antecipação de experiências não vivenciadas 

concretamente. Esse processo de antecipação envolve ideias, emoções, 

sentimentos que passam a se constituírem reais, conforme assevera Vigotski (2014, 

p. 28-29): 

As paixões e os destinos dos heróis inventados, sua alegria e 
desgraça perturbam-nos, inquietam-nos e contagiam-nos, apesar de 
estarmos diante de acontecimentos inverídicos, de invenções da 
fantasia. Isso ocorre porque as emoções provocadas pelas imagens 
artísticas fantásticas das páginas de um livro ou do palco de teatro 
são completamente reais e vividas por nós de verdade, franca e 
profundamente. 

São as emoções sentidas pelos leitores que tornam a experiência de 

leitura em uma experiência de vida, uma vez que a emoção sentida pelo leitor e as 

aprendizagens obtidas através das situações vividas na ficção são reais e 

significativas, pois, ao ler, o leitor põe em jogo a sua “carga emocional de vida e 

experiência, consciente ou não dela, e atribui ao lido as marcas pessoais de 

memória, intelectual e emocional” (YUNES, 2003, p. 10). 

Esse processo indica que ler, na perspectiva da relação texto-vida, 

significa viver na ficção o que não se vive no mundo de nossa experiência. É 

estabelecer um relacionamento do vivido com o ficcional e vice-versa. Nesse 

processo a identificação do leitor não depende do seu “arbítrio pessoal”, mas do que 

a obra sugere e mobiliza no leitor. Deste modo, a identificação do leitor pode se 
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manifestar através de atitudes de espanto, admiração, choque, compaixão, simpatia, 

choro, riso, distanciamento e reflexão (ZILBERMAN, 2009). 

Considerando que o texto literário oferece um repertório de identidades 

possíveis e que o leitor pode experimentá-las através do processo de identificação 

estética com os personagens, definimos como um dos objetivos específicos deste 

trabalho dissertativo refletir sobre a repercussão da relação texto-vida no 

processo de identificação dos aprendizes em aulas de leitura de literatura. 

Verificamos que os aprendizes de nossa pesquisa, durante o processo de 

identificação com a obra lida, apresentaram atitudes distintas: expressaram 

sentimentos, justificando-os e julgando os personagens; projetaram aspectos da 

ficção para solucionar problemas vividos pelos leitores semelhantes aos vividos 

pelos personagens; apresentaram sentimentos e os relacionaram com suas vidas e 

sugeriram ações, adotando o mesmo foco narrativo. Essas são as categorias 

centrais em relação ao processo de identificação. 

 

4.1.1 Relação texto-vida: prazer de sentir emoções, prazer de julgar atitudes 

 

Neste tópico apresentamos algumas postagens dos aprendizes no blog, 

“Nos Bosques da Ficção”, sobre a oitava sessão de leitura em que foi lido o conto 

Tchau de Lygia Bojunga (2008). A atividade no blog tinha como proposta mobilizar 

os aprendizes a estabelecerem relação texto-vida a partir de uma pergunta 

provocadora: 

Quadro 06 

Categoria Postagens no Blog nº 1 

 

- Apresentação de 

sentimentos 

(Pergunta-blog) Imagine que você vive, na sua família, 
a mesma situação que a Rebeca viveu em que a mãe 
dela vai embora. Como se sentiria? O que faria? Por 
quê? 
 
(5) Helena 
eu mim sentiria muito triste eu tentaria convenser ela e 
ate chorar por que eu gosto muito dela e se não 
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funcionasse eu ia morrer por que eu não consigo ver meu 
mundo sem ela e tudo 
 
(26) Karen 
com raiva,eu chorar muitto ate seca a agua do meu 
corpo. pq eu ficaria muito triste pq ela ia embora e ia me 
deixa la sozinha 
 
(33) Pedro 
horrivel seria a pior coisa da minha vida eu ficaria muito 
triste e abatido eu morreria no outro dia porque eu sou 
tão acostumado que eu não saberia o que fazer 
 

(Blog “Nos Bosques da Ficção”- Conto: Tchau, 26/11/14) 

 

Nessas postagens, observamos que os aprendizes expressam projeção 

estética em relação à personagem, experimentando, no plano ficcional, os 

sentimentos e conflitos vividos por ela. Essa experiência estética resultou na 

expressão de sentimentos, como tristeza e raiva diante da possibilidade de viverem 

a mesma situação que a personagem Rebeca. Esse envolvimento emocional do 

leitor com a obra, mobilizado durante a leitura, se deve às personagens que: 

[...] atingem a uma validade universal que em nada diminui a sua 
concreção individual; e mercê desse fato liga-se, na experiência 
estética, à contemplação, a intensa participação emocional. Assim o 
leitor contempla e ao mesmo tempo vive as possibilidades humanas 
que sua vida pessoal dificilmente lhe permite viver e contemplar 
(ROSENFELD, 1976, p. 46). 

Ao observar as falas dos aprendizes, percebemos que eles sentem a 

possibilidade de abandono representada pela situação vivida pela personagem 

Rebeca e se envolvem emocionalmente. Esse envolvimento faz com que as 

emoções dos aprendizes articulem imaginação e realidade. A articulação entre a 

realidade (vida do leitor) e a imaginação (situação imaginada do personagem), por 

meio da experiência vicária permitiu aos aprendizes pensarem sobre como se 

sentiriam e o que fariam ao viver a mesma situação de abandono da personagem. 

As atitudes por eles expressas (chorar, morrer e tentar convencer a mãe 

de não deixá-los) demonstram o prazer estético vivenciado. De acordo com 

Rosenfeld (1976, p. 47) “o sofrimento e a risada, o ódio e a simpatia, a repugnância 
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e a ternura, a aprovação e a desaprovação com que o apreciador reage a 

contemplar e participar dos eventos” demonstram o prazer estético vivido pelo leitor. 

Essa compreensão nos permite dizer que o prazer não se limita a experiências 

positivas de amor, esperança e alegria, mas também de desprazer, de alteridade. 

Percebemos através dos sentimentos expressos pelos aprendizes que a 

“emoção gerada (em conformidade ou não com a intenção do autor) tem, porém, seu 

valor próprio: ela nos esclarece sobre a relação afetiva particular que nós (leitores) 

mantemos com uma ideia, um pensamento” (JOUVE, 2002, p. 102). Isso é percebido 

nas falas dos sujeitos que evidenciam sentimentos de tristeza e raiva no 

relacionamento com suas mães. Destacam, ainda, como a figura materna é 

importante em suas vidas. 

Nas postagens a seguir, além de observarmos nos aprendizes os 

mesmos sentimentos de tristeza e vazio diante da possibilidade de abandono, 

percebemos a presença de atitudes de julgamento do personagem. De acordo com 

Freitas (2005), a criança quando é solicitada a se posicionar sobre um personagem 

exterioriza sua “atividade imaginativa e perceptiva resultante da interação com a 

história, além de expor seu modo de pensar e agir em relação às suas ações e às 

ações do personagem discutido”. É nesse momento que a criança passa a 

apresentar ações de julgamento do personagem. Vejamos: 

 

Quadro 07 

Categoria Postagens no Blog nº 2 

 

- Julgamento de  

personagem 

(Pergunta-blog) Imagine que você vive, na sua família, a 
mesma situação que a Rebeca viveu, em que a mãe dela 
vai embora. Como se sentiria? O que faria? Por quê? 
 
(1) Danilo  
eu me sentiria vezio e tristi e eu faria que ela ficasse com 
sua familia por que não eserto abandonar a familia. 
 
(10) José Aventureiro  
eu me sentiria muito triste eu faria ela nao ir sim bora para 
outro canto porque nao e certo bandona os filhos por um 
estragangeiro 
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(Blog “Nos Bosques da Ficção” – Conto: Tchau, 26/11/14) 

 

Podemos inferir que o envolvimento emocional estabelecido a partir da 

relação texto-vida, além de mobilizar os sentimentos dos aprendizes diante de uma 

possível situação a ser vivida (a mãe ir embora de casa), mobilizou atitudes de 

julgamento. 

Ao mencionarem que não é certo abandonar a família e os filhos por um 

estrangeiro, julgaram a decisão tomada pela mãe da personagem Rebeca, 

avaliando-a como uma decisão errada. Entendemos que o envolvimento emocional 

instaurado entre o leitor e a narrativa estimula o pensamento crítico do leitor, que 

agora não apenas diz o que sente, mas pensa de forma crítica-reflexiva sobre o 

lido. 

Dentre as falas expressas pelos aprendizes, destacamos a de José 

Aventureiro, que ao julgar a atitude da mãe como algo errado retoma um aspecto 

da história, a ideia de que o personagem é “estrangeiro”. Ao chamar atenção a 

essa característica do personagem, José Aventureiro dá a entender que o fato de o 

personagem ser estrangeiro agrava a situação de partida da mãe, uma vez que a 

palavra estrangeiro implica em considerar uma pessoa que procede de outro país, 

que pode viver ou morar em um lugar distante e, muitas vezes, de difícil acesso. 

Observamos que para construir seu julgamento, o aprendiz recorreu à história de 

ficção e também ao seu conhecimento de mundo, aos conhecimentos que tinha 

sobre o que é ser estrangeiro e os valores familiares da sociedade em que vive. 

A externalização desse processo de identificação revela que os 

aprendizes através da experiência vicária ao experimentarem o outro são levados a 

apresentar justificativas de seus sentimentos e aprendem a julgar as atitudes dos 

personagens. Petit (2008, p. 85) complementa essa ideia ao mencionar que “por 

meio da leitura alguns aprendem também a importância dos exemplos, da arte de 

argumentar, de debater”. 

Podemos dizer que a leitura de literatura mediada a partir de uma relação 

texto-vida mobilizou os aprendizes a avaliarem os personagens e a se 
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posicionarem diante dele apresentando, assim, seu ponto de vista. A atitude de 

julgamento expressa pelos aprendizes deixa claro que eles têm consciência de que 

“nem tudo que está escrito temos que concordar” e que esse posicionamento dos 

aprendizes diante do texto lido também demanda prazer. 

Jauss (2002) menciona que a experiência estética vivida pelo leitor 

articula prazer e julgamento. O referido autor aborda esse aspecto ao citar Goethe 

(1819), especialmente quando afirma a existência de três classes de leitores: “o 

primeiro, o que goza sem julgamento, o terceiro, o que julga sem gozar, o 

intermediário, que julga gozando e goza julgando, é o que propriamente recria a 

obra de arte” (apud Jauss, 1979, p. 103). Podemos dizer que os aprendizes 

assumem o perfil do leitor intermediário que “julga gozando” e que “goza julgando”, 

uma vez que em suas falas deixam transparecer uma carga de emoção e 

posicionamento perante o conflito da protagonista do texto. 

 

4.1.2 Relação texto-vida: projeção de modelos ficcionais na realidade 

 

Para falar sobre os aspectos da ficção projetados pelos aprendizes com o 

objetivo de resolver problemas da vida real, apresentamos a seguir algumas 

postagens dos aprendizes após a leitura do livro A Bolsa Amarela (BOJUNGA, 

2005), referentes ao segundo e ao terceiro capítulo, que têm como títulos: “A bolsa 

amarela” e o “O galo”. 

Quadro 08 

Categoria Postagens no Blog nº 3 

 

- Projeção de 

aspectos da ficção 

em problemas 

vividos. 

(Pergunta-blog) Você já escondeu suas vontades 
como a personagem Raquel, que escondeu as dela 
dentro da bolsa amarela? Por quê? 
 
(8) Juliana  
sim, eu escondo as minhas vontades porque la na 
minha casa tem um bucado de pessoa que mexem na 
minhas coisa eu tenho que aranja uma bolsa como essa 
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que vai min protejer da minha familha. 
 
(11) Ariel  
eu já esconde as minha vontades porqué na minha casa 
tem um banto de fofoqueros e eu presizo de uma bosa 
daquela porque mesu irimão são mu bando de 
fofoqueiro. 

 

(Blog “Nos Bosques da Ficção”- Livro: A Bolsa Amarela, 

03/11/14) 

 

Observamos nessas postagens que a identificação estética dos 

aprendizes com a personagem e a experiência vicária vivenciada durante a leitura, 

levou-os a pensar na possibilidade de fazer uso do objeto fictício em sua vida real. 

As falas de Juliana e Ariel, não só revelam que eles vivem a mesma situação que a 

personagem, como também mencionam que necessitam da bolsa (objeto fictício) 

para ajudar em seus problemas cotidianos semelhantes ao que a personagem vive 

na narrativa. A esse respeito Eco (1994) menciona que: 

Na ficção, as referências precisas ao mundo real são tão 
intimamente ligadas que, depois de passar algum tempo no mundo 
do romance e de misturar elementos ficcionais com referências à 
realidade, como se deve, o leitor já não sabe muito bem onde está. 
Tal situação dá origem a alguns fenômenos bastante conhecidos. O 
mais comum é o leitor projetar o modelo ficcional na realidade – em 
outras palavras, o leitor passa a acreditar na existência real de 
personagens e acontecimentos ficcionais (ECO, 1994, p. 131). 

Os aprendizes, ao apontarem o desejo de utilizar o objeto fictício (a bolsa) 

em suas vidas, relacionam aspectos da narrativa ficcional ou artificial com a narrativa 

natural. A narrativa artificial é representada pela ficção que finge dizer a verdade 

sobre o real, enquanto a narrativa natural descreve fatos que ocorreram na realidade 

(ECO, 1994). Ao retomarmos a fala de Juliana, observamos que quando ela diz “eu 

escondo as minhas vontades porque lá na minha casa tem um bocado de pessoa 

que mexem na minhas coisas”, a aprendiz está no plano do real. Porém, quando ela 

menciona que “eu tenho que arranjar uma bolsa como essa que vai me proteger da 
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minha família” passa para o plano fictício e estabelece uma relação texto-vida  ao se 

projetar na narrativa. 

O fato de os aprendizes projetarem um aspecto fictício na realidade nos 

mostra que Juliana e Ariel tiram vantagem do que o mundo fictício oferece, como a 

possibilidade de imaginar, de recorrer à bolsa para esconder também as suas 

vontades como a personagem Raquel. O exercício de projeção realizado pelos 

aprendizes demonstra que a experiência estética e vicária no mundo ficcional 

também compõe o seu repertório de experiências de vida, ao qual também podem 

recorrer. Isso quer dizer, que o leitor experimenta o mundo fabuloso do texto literário 

e retorna a realidade com algum aprendizado, pois essa experiência: 

[...] lhe ensina o que mais necessita saber nesse estágio de 
desenvolvimento: que não é prejudicial permitir que a fantasia nos 
domine temporariamente, desde que não permaneçamos 
permanentemente presos a ela. No final da história, o herói retorna a 
realidade, uma realidade feliz, mas destituída de magia 
(BETTELHEIM, 2014, p. 91-92). 

Amparados no pronunciamento de Bettelheim (2014), podemos afirmar 

que Juliana e Ariel vivem uma situação comunicativa equilibrada com o texto, uma 

vez que o vivenciam em seu potencial múltiplo comunicativo e receptivo a partir da 

identificação e projeção. Deste modo, fazem a travessia do ficcional para o real de 

forma segura e enriquecedora. Essa atitude dos aprendizes demonstra que a 

relação texto-vida permite que o processo de identificação do leitor com a obra 

alcance o seu ápice, instaurando assim a existência de uma espaço próprio no qual 

há o encontro entre ficção e vida. O leitor ao assumir essa postura ativa diante do 

lido toma o texto para si e o torna parte de sua vida. 

A representação do objeto mágico no texto de ficção chama a atenção do 

leitor, provocando em muitas crianças o desejo de possuí-lo. De possuir a bota do 

Gato de Botas; o sapatinho de cristal da Cinderela; a varinha de condão da fada; a 

canastra da Emília, assim como a bolsa amarela da Raquel. Esse último objeto é 

desejado pelos aprendizes da pesquisa. 
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4.1.3 Relação texto-vida: a possibilidade de agir na ficção 

 

Neste episódio, apresentamos um trecho da atividade de discussão do 

livro A Bolsa Amarela (BOJUNGA, 2005), em que foi lido o 1º capítulo: As vontades. 

Para mobilizar a atividade de discussão a professora/pesquisadora propôs a 

seguinte pergunta: Teve um momento na história que as irmãs da Raquel disseram 

que ela “nasceu de araque”, que nasceu fora de hora, nasceu quando a mamãe não 

tinha mais condição de ter filho. Vocês concordam com essa atitude das irmãs da 

Raquel? Em relação a essa pergunta, destacamos as respostas seguintes: 

 

Quadro 09 

Episódio de discussão de histórias nº 3 

 
(70) PP: E se fosse vocês, o que fariam? 
(71) Aprendizes: (S.I.) ((Todos falam ao mesmo tempo)). 
(72) Fernando: Eu ia se vingar. 
(71) PP: Olha o Fernando disse que ia se vingar. 
(72) Ariel: Eu ia. 
(73) Oliver: Se fosse eu, eu ia fugir de casa. 
(74) AND: Eu ia fugir. ((vários aprendizes falam)) 
(75) Karen: Eu fugiria pra morar com a minha madrinha. 
(76) Cristiano: Eu colocava maionese na calsinha dela. ((todos os aprendizes 
riram)) 

(Livro: A Bolsa Amarela, 29/10/14) 

 

No episódio em foco, observamos que a relação texto-vida mobilizou os 

aprendizes a irem além da atividade de se identificar, de se emocionar e de julgar as 

ações da personagem. A estratégia de relação texto-vida suscitou nos aprendizes, 

como afirma Petit (2009), potencialidades de ação, que convocam a participação na 

narrativa através de ações pensadas pelo próprio leitor, em uma dinâmica de 

interação entre o mundo real e ficcional, entre vida real e fictícia. 

Os aprendizes ao expressarem que iriam se vingar, fugir de casa e morar 

com a madrinha, elaboram estratégias de como reagir a uma situação ruim. Através 

dessa ação pensada pelos aprendizes, o mundo real e o mundo fictício se 
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encontram como se fossem um só, como se não houvesse diferença entre ficção e 

realidade, como se a história de ficção que foi contada fosse realmente real. E, por 

ser considerada real, verossímil, o leitor é habilitado a agir como se o mundo fictício 

permitisse tal intervenção. 

Essa sensação do aprendiz (de poder agir na ficção) demonstra que 

assinou o acordo ficcional proposto pelo autor e, agora, está disposto a aceitar o que 

a ficção propõe. Isso nos faz pensar que “ao lermos uma obra de ficção, 

suspendemos nossa descrença em relação a algumas coisas e não outras [...] dado 

que as fronteiras entre aquilo em devemos acreditar e aquilo em que não devemos 

acreditar são bastante ambíguas” (ECO, 1994, p. 83). Esse sentimento de 

ambiguidade provoca o aprendiz a pensar em ações a serem realizadas no plano da 

ficção, mobilizando a sua capacidade de imaginação. 

Quando a professora/pesquisadora perguntou aos aprendizes o que 

fariam se estivessem na mesma situação que a personagem, várias estratégias de 

ação surgem, quais sejam: fugir, ir para casa de um parente ou até mesmo realizar 

uma brincadeira como vingança. A relação texto-vida na literatura mobiliza o leitor a 

pensar sobre ações ficcionais, exercitando a capacidade de antecipação necessária 

à vida. O exercício de antecipação está presente na relação do homem com o 

mundo e o auxilia na tomada de decisões, na resolução de problemas e nos 

processos de criação. O texto literário ao mobilizar esse exercício de forma 

imaginária permite ao leitor o ensaio de ações futuras. O movimento é uma das 

características da leitura de literatura, em que o leitor pode mediante a experiência 

vicária simular o passado e o futuro no presente, isto é, no momento em que o texto 

é lido. 

A literatura através da experiência vicária ensina ao leitor a viver a partir 

de experiências humanas ficcionalizadas. Eco (1994, p. 16) explicita esse processo 

ao mencionar que “ao caminhar pelo bosque, posso muito bem utilizar cada 

experiência e cada descoberta para aprender mais sobre a vida, sobre o passado e 

o futuro”. Esse exercício de antecipação possibilita um ensaio sobre/para a vida. 

Implica em formar um repertório de conhecimentos e experiências sobre a vida a 

partir das provocações ficcionais, mobilizando o leitor a fazer uso desse repertório 
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experiencial em contato com o mundo. Temos, nesse caso, uma formação para a 

vida oferecida pela narrativa de ficção. 

 

4.1.4 Relação texto-vida: sentimentos e vida em interface 

Nas postagens a seguir, extraídas do blog “Nos Bosques da Ficção” 

iremos analisar os sentimentos expressos pelos aprendizes a partir da leitura do 

conto Tchau de Lygia Bojunga (2008). 

Quadro 10 

 

Categoria  Postagens no Blog nº 4 

 

-Apresentam 

sentimentos e os 

relacionam com 

sua vida 

(Pergunta-blog) Imagine que você vive na sua família a 
mesma situação que a Rebeca viveu, em que a mãe 
dela vai embora. Como se sentiria? O que faria? Por 
quê? 
 
(16) Isa 
eu ficaria muito triste e implorava ate podia perder a voz 
mais eu escrevia ate onde ¨nao va¨ eu fico muito triste 
quando ela vai ou meu pai 
 
(21) Bianca 
Eu ficaria muito triste pq isso foi ela que de cidiu.eu ciaria 
com muita raiva se fosse com migo eu jogaria todas as 
coisas fora do meu pai eu ñ gosto do meu pai. tchau bjs. 
 
(32)Isabela 
eu ficaria abatida e não ia iria viver sem ela. Iria implorar 
de juelhos até ela se cansar.porque apesar dela tentar mim 
deixar eu amaria ela até o fim da minha vida nem que eu 
morra te AMO MÃE. 
 
(36) Ariel 
meu pai voi e bora de casa e eu misiti rite de mai pro que 
eu não podia vase nada (meu pai foi embora de casa e eu 
fiquei muito triste, demais, porque eu não podia fazer 
nada) 
 

(Blog “Nos Bosques da Ficção” – Conto: Tchau, 26/11/14) 
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Verificamos nessas postagens que o processo de identificação estética 

dos aprendizes com a narrativa, além de motivar a expressão de sentimentos diante 

do conflito da personagem, mobilizou-os a relacionar sentimentos e vida 

reciprocamente, especialmente quando eles se revelam como protagonistas: “eu 

ficaria muito triste e implorava ate podia perder a voz mais eu escrevia ate onde ‘não 

va’ eu fico muito triste quando ela vai ou meu pai”. Quando Isa escreve em sua 

postagem que, da mesma forma que a personagem da história, ficaria triste com a 

partida da mãe, afirma que também se sente triste quando a sua mãe ou o seu pai 

vão embora, alternando o discurso sobre a história e o discurso sobre a vida. Essa 

alternância discursiva também é observada na postagem de Bianca, quando a 

aprendiz ao explicitar a reação que teria se estivesse no papel de Rebeca, 

protagonista da história, expressa que “jogaria todas as coisas fora do meu pai eu 

não gosto do meu pai”. 

A alternância discursiva permitiu que os aprendizes exteriorizassem seus 

sentimentos e pudessem falar sobre si a partir do texto. De acordo com Petit (2009, 

p. 104), “a partir de textos ou imagens, a palavra brota de modo espontâneo, os 

jovens ouvintes demonstram indignação, fazem associações e começam, de modo 

mais ou menos explícito, a relembrar sua própria vida”. Podemos inferir que é isso 

que acontece com os aprendizes de nossa pesquisa. Por estarem envolvidos 

emocionalmente com a narrativa, as postagens deles revelam essa oscilação entre o 

discurso da história e o discurso da vida. Bettelheim (2014) menciona que a 

literatura, a exemplo dos contos de fadas, favorece o exercício de exteriorização de 

sentimentos e pensamentos, uma vez que: 

[...] oferecem personagens nas quais ela pode exteriorizar sob 
formas controláveis aquilo que se passa em sua mente. Os contos de 
fadas mostram à criança de que modo ele pode corporificar seus 
desejos destrutivos numa personagem, obter de outra satisfações 
almejadas, identificar-se com uma terceira, ter ligações ideais com 
uma quarta, e daí por diante, segundo requeiram as suas 
necessidades no momento (BETTELHEIM, 2014, p. 95). 

A exteriorização de sentimentos mediada pela leitura de contos de fadas, 

como assevera Bettelheim (2014), é extensiva a outros textos, a exemplo do conto 

Tchau (BOJUNGA, 2008), como revelam os dados de nossa pesquisa. Contudo, 
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para que os aprendizes procedessem a essa exteriorização, foi necessária a 

provocação feita pela pesquisadora, principalmente ao encaminhar pergunta 

relacionando texto-vida. A pergunta encaminhada permitiu que os aprendizes não só 

se sensibilizassem com o drama da personagem, mas também pudessem falar 

sobre sua relação com os pais. Quando Ariel diz que o pai foi embora e se sentiu 

triste porque não pode fazer nada, deixa transparecer um sentimento de fracasso, 

assim como a personagem Rebeca que tenta, mas não consegue convencer a mãe 

a não ir embora. 

 

4.2 A capacidade de coautoria no preenchimento dos vazios 

 

A mãe reparou que o menino 
gostava mais do vazio 

do que do cheio. 
Falava que os vazios são 

maiores e até infinitos. 
Manoel de Barros 

 

Sabemos que o texto de ficção é construído tomando como referência 

elementos da realidade, compondo, assim, o que Stierle (1979) chama de uma 

“poética da ficção”. O mundo ficcional representado no texto possui representações 

próprias que o identificam como uma realidade fingida. Essa possibilidade de 

representar uma realidade fingida revela a função comunicativa que a ficção possui. 

A esse respeito Iser (1999) destaca que: 

Sendo estrutura de comunicação, ela não pode ser idêntica a 
realidade a que se refere, nem ao repertório de disposições relativas 
a seus possíveis receptores. Ela virtualiza as diferentes 
interpretações da realidade, da qual empresta o repertório, bem 
como o repertório de normas e valores dos leitores. E é justamente 
por não ser idêntica ao mundo, nem ao receptor, a ficção possui 
capacidade comunicativa (ISER, 1999, p. 125). 

O fator comunicativo no texto ficcional incide na acolhida da obra pelo 

leitor, no preenchimento de vazios textuais, segundo Iser (1999). 
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Os lugares vazios omitem as relações entre as perspectivas de 
apresentação do texto, assim incorporando o leitor ao texto para que 
ele mesmo coordene as perspectivas. Em outras palavras, eles 
fazem com que o leitor aja dentro do texto, sendo que sua atividade é 
ao mesmo tempo controlada pelo texto. (ISER, 1999, p. 107). 

Na prática, os lugares vazios liberam esquemas e perspectivas para 

serem interligados pelos atos de representação do leitor, que ao serem relacionados 

entre si passam a formar o objeto imaginário. Nesse momento há uma atividade de 

combinação por parte do leitor, isto é, o leitor passa a preencher os vazios do texto 

fazendo uso das suas experiências de vida e de leitura que foram mobilizadas 

justamente pelo vazio do texto. É aí que se estabelece a comunicação, o texto 

comunica algo ao leitor, que também comunica algo ao texto através do 

preenchimento dos vazios. Essa atividade comunicativa faz com que o leitor durante 

a leitura do texto atue como coautor da obra. 

Partindo do entendimento de que os textos ficcionais possuem lugares 

indeterminados que mobilizam o leitor ao exercício de coautoria, elegemos como um 

dos objetivos específicos da dissertação verificar se o estímulo à relação texto-

vida favorece o preenchimento dos vazios do texto na discussão de pós-

leitura. Para compreender como se deu esse processo, selecionamos dois 

episódios de discussão de história em que foi lido o conto Tchau de Lygia Bojunga 

(2008). Os dois episódios tinham como pergunta norteadora: “O que vocês 

(aprendizes) sentiram ao conhecer a história da Rebeca?” Vejamos os episódios. 

 

4.2.1 Preenchendo os vazios da identidade do personagem 

 

A atividade de discussão parte da leitura do conto Tchau (BOJUNGA, 

2008), em específico sobre o fato de a mãe de Rebeca ter decidido ir embora de 

casa para viver com Nikos, um grego sobre o qual a história não revela muitas 

informações, apenas menciona o fato de que ele é estrangeiro e que deseja que a 

mãe de Rebeca vá com ele morar, sem a companhia dos filhos. Diante dessa 

problemática, os aprendizes passam a discutir sobre a identidade e índole do 

personagem Nikos. 
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Quadro 11 

 

Episódio de discussão de histórias nº 4 

(88) Tiago: Ela já conhece o cara professora ela já viajou com o cara. 

(89) Helena: Ela tem que conhecer o cara primeiro. 

(90) Tiago: Não. Não. 

(91) Oliver: E se o cara for mal? 

(92) Tiago: E se o cara sequestrar ela? 

(93) Helena: É por isso que ela não levou os filhos, né bicho burro. 

(94) Oliver: É e o cara ia ser um assassino na história, por isso tchau. 

(95) PP: Sim, mas você disse que ela vai voltar. Será que a mãe vai voltar? 

(96) Aprendizes: Não::: 

(97) Helena: Vai sim. 

(98) Tiago: Pode ser um traficante o cara. Um traficante o cara. 

(99) Isabela: Professora faz uma votação da nossa escolha. 

(100) PP: Pronto. 

(101) Helena: Por isso que ela não levou os filhos. 

(102) Tiago: E o cara vai matar ela. 

(103) Helena: Que matar o quê? 

(104) Tiago: Vai matar. 

(105) PP: Pessoal atenção! Tiago então você acha que esse homem que a 

mãe da Rebeca foi embora ele não é confiável? 

(106) Tiago: Não. 

(107) Aprendizes: Não::: 

(108) PP: Por que ele não é uma pessoa confiável? 

(109) Karen: Porque professora se ele fosse ele deixaria ela levar os filhos. 

(110) Tiago: É fidelidade ser do mau. 

(111) PP: Você acha que se ele fosse uma pessoa boa deixaria ela levar os 

filhos? 

(112) Karen: Sim. 

(113) Tiago: É ele não deixa ela levar os filhos. Deixa não, deixa não. 

(114) PP: Sim. 

(115) Tiago: Ele é mau. Ele é mau professora. 

(116) PP: Vamos ouvir Ariel. O que você sentiu quando ouviu a história da 

Rebeca? 

(117) Ariel: Tipo assim. 

(118) PP: Vamos ouvir Ariel. 

(119) Ariel: Sabe, professora, esse cara não quer nada com ela, nem com 

ninguém, ele quer ficar assim só um pouco com ela e depois jogar no lixo. 
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(120) PP: Olha só o que a Ariel está dizendo. Vamos ouvir. Fale Ariel para 

todos ouvirem e para saber se eles concordam com você. 

(121) Ariel: Esse cara não quer ninguém. 

(122) PP: Você acha que o grego, o Nikos, não quer ela? 

(123) Ariel: É. 

(124) Ronaldo: Ele só quer usar ela. 

(125) Ariel: Ele só quer usar ela/ 

(126) Oliver: Ele quer usar ela. 

(127) Ariel: Aí, depois vai querer voltar e o cara vai tá veinho né. 

(128) Tiago: Acho que ele é da máfia inglesa. 

 

(Conto: Tchau, 26/11/14) 

 

O episódio revela que, diante da insuficiência de informações sobre o 

personagem Nikos, os aprendizes assumem-se como coautores no preenchimento 

dos vazios, na medida em que constroem inferências sobre a identidade do 

personagem Nikos. Quando os aprendizes expressam suas inferências e 

questionamentos sobre o caráter do personagem: “se o cara for mal? Se o cara 

sequestrar ela? Pode ser um traficante”, eles fazem isso baseados no que o texto 

lhe comunicou “o fato de o personagem não querer que a mãe leve os filhos”. Essa 

informação textual estimulou a comunicação do texto com os aprendizes, 

provocando-os a retomar experiências e conhecimentos sobre ética e moral na 

família e na sociedade. De acordo do Stierle (1979): 

No horizonte da experiência do leitor sempre está presente aquilo 
que a teoria do sistema analisa como repertório. Quando o leitor 
recebe um texto ficcional, baseia-se, mais ou menos 
inconscientemente, na rede de orientação de sua experiência. 
(STIERLE, 1979, p. 157). 

Essa experiência que Stierle (1979) se refere ao mencionar que o texto 

ficcional se baseia inconscientemente na rede de orientação da experiência do leitor 

pode ser vista de forma mais precisa ao retomarmos passagens do conto Tchau 

(BOJUNGA, 2008), em que o personagem Nikos surge nos diálogos entre o pai e a 

mãe de Rebeca. Esses diálogos evidenciam as poucas informações que a narradora 

oferece sobre o personagem Nikos, provocando os vazios no texto. Esses vazios 
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mobilizaram os aprendizes a expressarem suas opiniões sobre o caráter desse 

personagem.  Vejamos: 

 

Quadro 12 

 

Excertos do conto Tchau Intervenção dos aprendizes  

A Mãe tirou a almofada da cara; a voz 

saiu metade soluço, metade fala: 

- Você não tá querendo entender: eu 

não tô deixando a Rebeca e o 

Donatelo: um dia eu volto para buscar 

os dois. 

- Você vai embora com esse 

estrangeiro pra viver lá do outro lado 

do mundo... 

 - Eu juro que eu volto! 

 - ... mas o estrangeiro não  quer as 

crianças, só você. 

(p. 28) 

 

[...] 

 

- O que eu posso fazer? ele não quer 

que eu leve as crianças agora. 

(p. 29) 

 

[...] 

 - Duvido que esse gringo goste dela 

do jeito que eu gosto. Nem metade, 

aposto. 

(p. 32) 

[...] 

(91) Oliver: E se o cara for mal? 

(92) Tiago: E se o cara sequestrar 

ela? 

[...] 

(94) Oliver: É e o cara ia ser um 

assassino na história, por isso tchau. 

[...] 

(102) Tiago: E o cara vai matar ela. 

[...] 

(115) Tiago: Ele é mau. Ele é mau 

professora. 

[...] 

(119) Ariel: Sabe professora esse 

cara não quer nada com ela nem com 

ninguém, ele quer ficar assim só um 

pouco com ela e depois jogar no lixo. 

[...] 

(121) Ariel: Esse cara não quer 

ninguém. 

[...] 

(124) Ronaldo: Ele só quer usar ela. 

[...] 

(128) Tiago: Acho que ele é da máfia 

inglesa. 
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Correlacionado os excertos do conto com as intervenções dos aprendizes 

sobre o personagem Nikos, observamos que os vazios textuais foram preenchidos 

com inferências pautadas no conhecimento de vida dos aprendizes, num esforço de 

entender ou caracterizar esse personagem. Deste modo, inferências como: “Sabe 

professora esse cara não quer nada com ela nem com ninguém, ele quer ficar assim 

só um pouco com ela e depois jogar no lixo” (ARIEL); “Ele só quer usar ela” 

(RONALDO); “É e o cara ia ser um assassino na história, por isso tchau” (OLIVER), 

indicam que, na compreensão dos aprendizes, o personagem Nikos não é confiável, 

oferece algum tipo de perigo, podendo ser um assassino, traficante ou membro de 

uma máfia. Essas escolhas não são aleatórias, revelam, dentre outros aspectos, o 

envolvimento emocional dos aprendizes com a personagem Rebeca. Isto é, 

identificando-se com a personagem Rebeca, que sofre com a situação de partida da 

mãe em função do relacionamento com o personagem Nikos; os aprendizes 

caracterizam esse personagem como vilão, atribuindo-lhe conduta moral 

improcedente e ilegal. 

Acrescentamos à caracterização do personagem Nikos como vilão, o fato 

de percebermos que as inferências dos aprendizes revelam experiências de vida 

pautadas no mundo adulto, uma vez que trazem em seus discursos representações 

de situações que não pertencem ao universo infanto-juvenil, como: assassinato, 

tráfico, máfia inglesa, o tratamento da mulher como objeto. Essas inferências são 

reveladoras do conteúdo de experiência de vida que os aprendizes possuem, o que 

sugere que esses assuntos estão presentes no seu cotidiano através das conversas 

em família como também de programas de TV assistidos (jornais, programas 

sensacionalistas e filmes), os quais se mostram como uma fonte de conhecimento 

que os aprendizes utilizam para relacionar com o texto literário. Isto posto, 

indagamos sobre o repertório de leitura dos nossos aprendizes, já que nessas 

intervenções fica evidente que o texto é apoiado na vida em termos de situações 

cotidianas, nas quais as experiências de leitura de outros textos não são referidas. 
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4.2.2. Julgando atitudes e preenchendo vazios 

 

No episódio a seguir, podemos verificar que a capacidade de coautoria 

dos aprendizes se estende no sentido de julgar a atitude da mãe de Rebeca. 

Vejamos: 

 

Quadro 13 
 

 

Episódio de discussão de histórias nº 5 

 
(140) Tiago: Eu acho que esse cara, ele é muito rico, por isso ela vai embora. 

(141) PP: Gente olha só o que o Tiago disse. Você acha que esse grego é 

muito rico e ela vai embora por causa disso? 

(142) Tiago: Sim. 

(143) Oliver: É rico. Tá vendo não. 

(144) Aprendizes: (S.I.) 

(145) Isabela: Eu discordo, discordo. 

(146) PP: Discorda? Vamos ouvir a versão da Isabela. Ela disse que discorda. 

(147) Isabela: Se ela tava casada e vai querer morar com outra pessoa é 

porque ela não tinha a atenção do marido. 

(148) PP: Gente, vamos ouvir a versão da Isabela. 

(149) Isabela: Ela foge, porque ela não tinha muito a atenção do marido. O 

marido saia ia para o bar beber e quando ele chegava horas depois. Quando 

ele chegava ela já estava dormindo. Ela não tinha a atenção que ela queria. 

Isso não quer dizer que ela foi embora porque ele é rico. 

(150) PP: Olha só o que a Isabela vai dizer. Que a mãe da Rebeca não foi 

embora porque o Nikos é rico não, ela foi embora porque o marido não dava 

mais atenção a ela. Ia tocar ia beber. 

(151) Pedro: Por isso ela vai abandonar os filhos. 

(152) Tiago: Eu discordo, eu discordo. 

(153) Oliver: Eu discordo. 

(155) PP: É Danilo, você discorda? 

(156) Danilo: Eu discordo. 

(157) Ronaldo: Eu discordo. 

(158) Aprendizes: (S.I.) 

(159) Pedro: Ordem no tribunal. 

(160) PP: Como é Tiago? 

(161) Tiago: Muita gente é assim professora, muita gente. 
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(162) PP: Como assim? Gente vamos ouvir. Tiago disse que tem muita gente 

assim. Como? 

(163) Tiago: Vai viajar pra fora. Tem gente que viaja pra fora e leva ela 

entendeu e não volta é isso que penso. 

(164) Felipe: Ela se acha feia e tá na sofrência. 

(165) Pedro: Igual ao aeroporto de Parnamirim. 

 
(Conto: Tchau, 26/11/14) 

 
 

Neste episódio, verificamos manifestações de coautoria. Uma delas surge 

na fala de Thiago quando ele diz que o personagem é rico. Essa informação não 

aparece no texto, mas Thiago a menciona com o objetivo de justificar a atitude da 

mãe de Rebeca de ir embora. Diante da resposta de Thiago, Isabela se posiciona 

discordando e aponta um outro motivo para a mãe de Rebeca deixar o lar, ao dizer: 

“Se ela estava casada e vai querer morar com outra pessoa é porque ela não tinha a 

atenção do marido”. 

Isabela, ao mencionar “Se ela tava casada e vai querer morar com outra 

pessoa é porque ela não tinha a atenção do marido”, está no plano do inferencial, 

isto é, ela levanta a inferência sobre o que move a decisão da mãe, apontando como 

motivo o fato de o marido não dar atenção à esposa. Ao elaborar essa inferência, 

Isabela muda o foco da discussão, que inicialmente estava centrada na ideia de 

Thiago, segundo a qual a mãe de Rebeca é interesseira e vai embora porque o 

Nikos é rico. A apresentação de pontos de vista diversos que tentam preencher os 

vazios do texto surge porque: 

Os lugares vazios liberam no leitor uma crescente produtividade; esta 
se expressa no fato de que com cada relação realizada o leitor deve 
produzir também o código para apreendê-la. Assim, surge com cada 
relação produzida um contexto de várias possibilidades, pois quando 
o significado é descoberto, nele ressoam outros significados por ele 
estimulados. Se, no ponto de vista do leitor, emergem 
constantemente várias possibilidades de conexão, cada realização 
individual se insere necessariamente no horizonte dessas 
ambiguidades. O ponto de vista do leitor oscila sem cessar durante a 
leitura e atualiza o sentido em diferentes direções, pois as relações 
uma vez estabelecidas, dificilmente podem ser mantidas (ISER, 
1999, p. 167). 
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Refletindo sobre as intervenções de Thiago e Isabela, considerando o fato 

de eles terem lido e discutido o texto no mesmo contexto de mediação, observamos 

que eles estabeleceram perspectivas distintas de construção de sentidos. As 

respostas dos aprendizes revelam o quanto eles estão imersos no mundo adulto, em 

situações de convívio que extrapolam as relações entre filhos e pais, incidindo nas 

relações conjugais que envolvem afetos e desafetos entre marido e esposa. As 

conexões por eles expressas indicam a efetiva participação deles em problemas 

conjugais complexos, mas que parecem ser parte constituinte das conversas e 

trocas familiares. Eles recorrem com espontaneidade ao conteúdo dessas vivências 

ao expressarem as suas intervenções, mesmo que sejam distintas. Ao aliar as 

informações sobre o texto fictício com as suas experiências, os aprendizes imaginam 

outras ações para o enredo da história, outras possibilidades de atuação dos 

personagens. Desta forma, eles preenchem os vazios articulando texto e vida. 

Há no trabalho de coautoria dos aprendizes um entrecruzar dos planos 

ficcional e real. Os aprendizes leem a ficção com a vida e trazem a ficção para sua 

vida; ou seja, os aprendizes entram no texto com a sua vida e voltam para a vida 

com o texto. Podemos ver isto de forma clara nas falas de Thiago e Pedro ao 

mencionarem: “Vai viajar pra fora. Tem gente que viaja pra fora e leva ela entendeu 

e não volta é isso que penso” (THIAGO), “Igual ao aeroporto de Parnamirim” 

(PEDRO). Essas falas demonstram o quanto a vida dos aprendizes foi mobilizada 

pela ficção – não só para preencher o vazio, mas também para validá-lo – com a 

ideia de que como isso acontece na vida real, logo, pode acontecer na ficção. 

 

 

4.3 O confronto entre situações fictícias e reais: a mudança de percepção de mundo 

do leitor 

 

Para isso que o escritor foi feito. Para mostrar a realidade sob um novo 
ângulo, para criticar o que se passa por toda parte e para não dar solução a 
coisa nenhuma e, sobretudo, para não dar conselhos. Cada um que 
encontre a sua verdade sozinho. 

Ruth Rocha 

 



115 

 

O escritor de literatura possibilita uma experiência de vida ao leitor, que 

por meio do processo de identificação estética experimenta as diversas sensações 

que os personagens oferecem a partir das problemáticas vividas. Esse viver do 

leitor, na ficção, de forma imaginária, de certa forma provoca um confronto entre o 

real (as experiências de vida do leitor) e o ficcional (o mundo inventado do texto). O 

encontro entre ficção e realidade por meio da experiência estética e vicária vivida 

pelo leitor propicia um exercício de emancipação que: 

[...] liberta o ser humano dos constrangimentos e da rotina cotidiana; 
estabelece uma distância entre ele e a realidade convertida em 
espetáculo; pode preceder a experiência, implicando então a 
incorporação de novas normas, fundamentais para atuação na e 
compreensão da vida prática; e, enfim é concomitantemente 
antecipação utópica, quando projeta vivências futuras, e 
reconhecimento retrospectivo, ao preservar o passado e permitir a 
redescoberta de acontecimentos enterrados (ZILBERMAN, 2009, p. 
54). 

A emancipação do leitor pela experiência estética se mostra na 

possibilidade de ele pensar sobre o passado, refletir e discutir o presente e projetar o 

futuro. O texto, apesar de possuir em sua narrativa início, meio e fim, oferece ao 

leitor a possibilidade de quebrar fronteiras, tornando-se um suporte infinito de ideias 

que permitem a construção de diversos sentidos e significados. 

Pensando nisso, um dos objetivos desse trabalho de dissertação foi 

buscar refletir sobre as respostas do aprendiz quando provocado a estabelecer 

o confronto entre situações fictícias e situações reais por ele vivenciadas no 

mundo real. Diante das respostas, verificamos que a relação texto-vida permitiu aos 

aprendizes: pensar sobre o que é certo e errado; refletir sobre a vida, com vistas a 

mudanças; e, por fim, entender a literatura como aprendizado para vida. 

 

4.3.1 Pensando sobre o que é certo e errado 

 

Neste primeiro tópico, selecionamos algumas postagens publicadas pelos 

aprendizes no blog “Nos Bosques da Ficção” a partir da leitura e discussão do livro A 

Bolsa Amarela, de autoria de Lygia Bojunga (2005): 
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Quadro 14 

 

Postagens no Blog nº 5 

(Pergunta- Blog) O que você teria feito no lugar da Raquel quando o 

primo Alberto resolveu abrir a bolsa dela? Por quê? 

 

(03) Helena  

Eu pegava a bolsa e correria para alqum lugar que ninquem mim achasse 

porque ninquem pode ficar olhano as coisas das pessoas curiosidade mata e o 

ditado 

 

(19) Pedro  

eu teria batido nele teria levado ele pra rua dava tanto tanto nele e jogava ele 

na rua e os carros passassem por cima dele porque todos tem o direitos de 

guardar suas coisas par se mesmo e isso é muito injusto eu não aguentaria ter 

a vida que ela tem porque será que a família dela trata ela assim 

(Blog “Nos Bosques da Ficção” – Livro: A Bolsa Amarela, 10/11/14) 

 

Percebemos nas postagens dos aprendizes alusões a valores morais e 

éticos no confronto entre as noções do que seja certo e errado, entre o que é 

aceitável ou não nas ações realizadas pelos personagens. Ao usarem termos como 

“injustiça” e “todos têm direto”, os aprendizes revelam que o conflito vivido pelos 

personagens (invasão de privacidade) estimula-os a pensar sobre as ações 

humanas que envolvem a dimensão ética e moral. 

Para Piaget (1994), as crianças constroem a noção de justiça “do certo e 

do errado”, do que é “aceitável ou não”, a partir das relações com os seus pares, 

como por exemplo, na participação de jogos de regras, nas atividades em grupo e 

na própria relação que têm com os adultos. Quando os aprendizes trazem em suas 

postagens a ideia de justiça que possuem, revelam como essa noção de justiça foi 

construída, trazendo em si um pouco da história de vida de cada um. 

De acordo com Antonio Candido (2004, p. 28), a literatura pode atuar 

como um “instrumento de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de 

restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação 

espiritual”. Apesar de Helena e Pedro não abordarem em suas falas problemas 
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sociais como menciona Candido (2004), ao citar a miséria e a servidão, apontam a 

necessidade de pensar sobre o respeito ao outro, o modo como as crianças são 

tratadas e a relação familiar. 

As atitudes que os aprendizes apresentam como forma de se livrarem de 

uma situação constrangedora, comparada com a situação vivenciada pela 

personagem Raquel, demonstram que eles se envolveram com a narrativa fictícia, 

tornando-se sensíveis ao conflito da personagem. Esse fato nos leva a concluir que 

a relação texto-vida, além de sensibilizar os aprendizes, torna-os reflexivos sobre as 

ações humanas. De acordo com Candido (2004), humanização significa: 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que 
reputamos essenciais, como exercício da reflexão, a aquisição do 
saber, a boa disposição para 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 (CANDIDO, 2004, p. 22). 

Atitudes – como a de refletir, de estar disponível e se sensibilizar pelos 

problemas do outro – podem ser percebidas nas falas dos aprendizes, revelando 

que a literatura desenvolve leitores mais abertos aos seus semelhantes. Deste 

modo, o confronto ficção e realidade permite desenvolver no leitor uma consciência 

humanizadora e crítica porque os aprendizes, além de se sensibilizarem pelo outro, 

assumem um posicionamento crítico ao refletirem e até mesmo questionarem 

determinadas ações que ocorrem na ficção. 

 

 

4.3.2 Refletindo sobre a vida com o objetivo de mudança 

 

Na postagem a seguir, publicada a partir da 5ª sessão de leitura, em que 

foi lido o livro A Bolsa Amarela (BOJUNGA, 2005), observamos que o confronto 

ficção-realidade levou os aprendizes a refletirem sobre a vida com o objetivo de 

mudança. Vejamos: 

 

Quadro 15 
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Postagens no Blog nº 6 

(Pergunta-Blog) Imagine que você possui uma linha forte, linha de 

pesca, e pode costurar o pensamento de alguém. Qual pensamento 

você iria costurar e de quem? 

(11) Pedro  

maus pensamentos em gente que gosta de fazer o mal e isso não é legal 

porque o que gente mal faz não é legal matar roubar espancar esquartejar 

e até mesmo sequestrar se isso não é bom pra ninguém será que eles 

gostariam se isso acontecesse com eles eles não gostariam e isso não 

pode acontecer isso é crime como a briga de galo 

 

(28) Helena  

o penssamento que eu ia costura que eu saisse direto eu ia custura na 

minha mãe porque ela trabalha direto mais eu ia sentir porque eu gosto 

muito dela 

 

(Blog “Nos Bosques da Ficção” – Livro: A Bolsa Amarela, 12/11/14) 

 

Ao analisar as postagens dos aprendizes percebemos algumas diferenças 

de sentidos. Na primeira, o aprendiz se concentra em um problema vivido pelos 

personagens e estabelece relações com a sua experiência no mundo real, 

expressando, assim, um posicionamento sobre ações de pessoas que “pensam 

mal”. Em sua postagem, Pedro faz um levantamento de atitudes ruins que ocorrem 

na sociedade como: matar, roubar, espancar, esquartejar e sequestrar. Ao passo 

que ele elenca as atitudes que na sua visão não deveriam ocorrer e faz uma 

provocação a quem as pratica, ao mencionar “eles gostariam se isso acontecesse 

com eles”. A fala de Pedro mostra que a literatura possibilitou pensar sobre as 

pessoas que praticam ações ruins. No final de sua fala, Pedro compara essas ações 

com a briga de galo (elemento fictício) declarando que tanto a ação real e ficcional 

são crimes. 

Helena, diferentemente de Pedro, elabora uma reflexão mais pessoal 

sobre o relacionamento com a sua mãe, ao expressar o desejo de que a mãe 

trabalhe menos para passar mais tempo com ela. Ao mesmo tempo em que 

apresenta seu desejo, se martiriza por desejá-lo, uma vez que sabe através da 

http://www.blogger.com/profile/03349498598851653231
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narrativa de ficção que costurar o pensamento gera um controle sobre o outro, algo 

que ela não gostaria que ocorresse com a mãe. 

Os pensamentos de Helena e Pedro demonstram envolvimento com a 

narrativa de ficção. Isso é possível porque a ficção 

[...] possibilita viver e contemplar tais possibilidades, graças ao modo 
de ser irreal de suas camadas profundas, graças aos quase-juízos 
que fingem referir-se a realidades sem realmente se referirem a 
sêres reais; e graças ao modo de aparecer concreto e quase-
sensível deste mundo imaginário nas camadas exteriores. 
(ROSENFELD, 1976, p. 46). 

Os quase-juízos no texto literário se referem aos aspectos da vida real 

que são abordados no enredo, mas de forma ficcional. Isso permite ao leitor se 

identificar com a história narrada, pois o que é lido é similar ao que o leitor vive na 

vida real. Deste modo, é a partir desses quase-juízos, que fingem se referir à 

realidade, que tornam os acontecimentos fictícios tão próximos aos da vida real, 

fazendo com que os aprendizes discutam o ficcional como uma situação vivida por 

eles no seu cotidiano, tratando-os com a mesma importância dos fatos reais. Nesse 

sentido, 

Quando o leitor deixa tocar e realizar de maneira, primeiro, 
desconstrutora, depois constitutiva, seu enlace com a linguagem, 
com o que está antes e depois dela como expressão e forma – 
sensações e percepções inominadas – , a leitura torna-se 
experiência de gratuidade do verbo e opera de modo contínuo e não 
consciente no fortalecimento da subjetividade e da ação crítica 
(YUNES, 2003, p. 15). 

A partir da experiência estética, os aprendizes aprimoram as suas 

experiências de vida e leitura, inclusive o pensamento crítico. Temos nesse 

momento, um leitor que ao lê vive experiências de vida, relaciona ficção e realidade, 

pensa sobre esses dois planos (ficção e realidade) e elabora um pensamento crítico 

a seu respeito, projetando alternativas de mudança. 

 

4.3.3 Aprendendo sobre a vida com a literatura 
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No tópicos anteriores, vimos que os aprendizes, ao viverem o confronto 

entre ficção e realidade, pensam sobre o que é certo e errado e comparam situações 

fictícias com a vida real apresentando reflexões sobre a vida com objetivo de 

mudança. Agora iremos abordar como os aprendizes percebem a literatura como um 

aprendizado para vida. Vejamos: 

 

Quadro 16 

 

Postagens no Blog nº 7 

(Pergunta-Blog) O que podemos aprender com as experiências vividas 

pela Raquel que possamos usar na nossa vida? Por quê? 

(08) Isabela  

Que nem sempre a vida é como agente que e nem como agente pensa 

depende da gente, da nosso capasidade e do nosso enterece nas coisas que 

agente faz, que a vida quer que agente viva essas aventura e diversões 

inesquesiveis porque tudo isso deus fez pra sabermos que tudo que agente 

tem é grasas a ele. 

(10) Helena: que agente tem que conhecer as coisas antes de querer ser por 

que a Raquel queria ser menino mais ela não sabia como era legal ser 

menina. 

(16) Isa  

eu aprendi que nunca se deixa um amigo por que ela tinha varios o terrivel, 

Alfinete e etc e ela nunca os deixava só e é importante ter uma amizade 

verdadeira e amizade nao se compra. 

 

(25) Bianca  

Eu a prendi que nos devemos respeita um ausou tros e nunca briga com 

ninguém eu e minha melho amiga ela ñ que mas fala com migo eu eu to triste 

e sempre cono eu vou brinca numa brincadeira e ela fala que vai sair da 

brincadeira e durantes desses dias eu aprendi que nos ñ devemos briga com 

nossa ou nosso amigo ou amiga ne e eu pesso mil descupa melissa por favor 

me descupa me perdoa ta bjs tchau. 

 

(32) Layla  

eu aprendi a valoriza minha famlia 

http://www.blogger.com/profile/16748251293000397840
http://www.blogger.com/profile/03078975056827857300
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(Blog “Nos Bosques da Ficção” – Livro: A Bolsa Amarela, 18/11/2014) 

 

Em suas postagens, os aprendizes demonstram o valor da literatura como 

aprendizado para a vida à medida que revelam que aprenderam sobre respeito, 

amizade e a importância da família. Nesse contexto, ao pensarmos sobre a 

experiência estética e vicária por eles vivida, observamos a presença de forma mais 

acentuada da aisthesis (recepção), evidenciando que o texto literário provoca e 

renova a percepção dos leitores sobre o mundo. 

Os aprendizes ao encararem as situações fictícias como uma forma de 

aprendizado para as suas vidas, renovam seus conhecimentos, daí o fato de eles 

declararem o que aprenderam. Nessa direção, a literatura como arte, “recupera seu 

papel cognitivo, que se amalgama às funções comunicativa e produtiva, formando 

um conjunto destinado a produzir a experiência estética, durante a qual emerge a 

visão renovada e mais completa da realidade” (ZILBERMAN, 2009, p. 56). Essa 

forma de visão renovada que a literatura oportuniza ao leitor, conforme Petit (2013) 

pode: 

[...] sacudir a representação que têm de si mesmos, sua maneira de 
pensar, suas relações com a família, com o grupo de pertencimento, 
com a cultura de origem, e evita às vezes que sejam reféns de uma 
representação estereotipada dessa cultura; pode ajudar às moças a 
sair do confinamento no espaço doméstico, e oferecer aos rapazes 
uma alternativa para o gregarismo viril da rua e a delinquência; leva a 
outras formas de sociabilidade e de solidariedade; e pode conduzi-
los a outras maneiras de morar e de perceber o bairro, a cidade, o 
país em que vivem (PETIT, 2013, p. 114). 

Diante disso e das postagens dos aprendizes, entendemos que a 

literatura possibilitou-lhes repensarem atitudes e renová-las, declarando-as como 

experiência. Um exemplo disso é visto na fala de Bianca, que aproveita a realização 

da postagem para pedir desculpas a uma amiga. Podemos afirmar com segurança 

que ler literatura estabelecendo relações texto-vida, permite aprender mais sobre a 

vida e sobre a nossa condição de sujeito que vive e interage com outro em 

sociedade, ao passo que renovamos a cada nova leitura nossa percepção de 

mundo.    
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CAPÍTULO 5 - AS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS NA RELAÇÃO TEXTO-VIDA 

 

Você vai começar a ler o novo romance de Italo Calvino. Se um viajante 
numa noite de inverno. Relaxe. Concentre-se. Afaste todos os outros 
pensamentos. Deixe que o mundo a sua volta se dissolva no indefinido. É 
melhor fechar a porta; do outro lado há sempre um televisor ligado. Diga 
logo aos outros: “Não, não quero ver televisão!” Se não ouvirem, levante a 
voz: “Estou lendo! Não quero ser perturbado!” Com todo aquele barulho, 
talvez ainda não tenham ouvido; fale mais alto, grite: “Estou começando a 
ler o novo romance de Italo Clavino!” Se preferir não diga nada; tomara que 
o deixem em paz. 

Calvino 

Ler, contar e ouvir histórias parece uma tarefa simples que qualquer 

pessoa disposta a ingressar no universo literário é capaz de fazer. Para ler literatura, 

só basta escolher um livro, se acomodar afastando os outros pensamentos, como 

diz Italo Calvino, e se deixar tornar o que Certeau (1996) chama de “leitor caçador”, 

aquele que passa através da leitura a percorrer coisas alheias. Para Alberto Manguel 

(1997, p. 25) o leitor “não lia livros; habitava neles, morava entre suas linhas e, 

reabrindo-os depois de um intervalo, surpreendia-se no ponto onde havia parado”. A 

experiência estética, prazerosa vivida pelo leitor durante a leitura, torna a 

experiência de ler literatura algo que vai além de uma leitura referencial, que tem 

como objetivo informar. Ler literatura possibilita uma experiência estética ao leitor, 

que o leva a experimentar a vida no mundo ficcional, em que não há limites para a 

imaginação e a realização de desejos. 

A escola como espaço formativo e privilegiado para os estudos literários 

deve possibilitar o encontro entre leitor-texto-vida, sendo esta vida real ou ficcional, 

uma vez que a leitura de literatura “estimula o exercício da mente; a percepção do 

real em suas múltiplas significações; a consciência do eu em relação ao outro; a 

leitura de mundo em seus vários níveis” (COELHO, 2000). Nesse sentido, os 

procedimentos metodológicos adotados na escola para o trabalho com a leitura 

literária se fazem imprescindíveis para promover o encontro do leitor com texto, em 

seu aspecto produtivo, receptivo e comunicativo. Pensando nisso, objetivamos neste 

capítulo evidenciar intervenções pedagógicas que mobilizam a relação texto-

vida na atividade de leitura de literatura. 
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Como nosso propósito na pesquisa era estabelecer relações texto-vida, 

iremos apresentar neste capítulo as estratégias que utilizamos durante o exercício 

de intervenção pedagógica realizado nas sessões de mediação. Salientamos que as 

sessões de mediação foram realizadas segundo a experiência de leitura por 

andaime (GRAVES; GRAVES, 1995), que envolve a sequência de pré-leitura, leitura 

e pós-leitura. Primeiramente, analisaremos as estratégias recorridas durante a pré-

leitura destinada ao envolvimento inicial do leitor com o texto. Em seguida, 

focalizaremos a pós-leitura, momento em que foram realizadas as atividades de 

discussão de histórias e registro em blog de leitura. 

Para auxiliar nosso percurso de análise se faz necessário esclarecer 

como compreendemos os procedimentos de estratégia, mediação e discussão que 

se mantiveram presentes durante a realização das sessões de mediação. 

De acordo com Pozo (2002, p. 235) “as estratégias são procedimentos 

que se aplicam de modo controlado, dentro de um plano projetado deliberadamente 

com o fim de conseguir uma meta fixada”. Para Bordenave e Pereira (1998), 

“estratégias de ensino” são o caminho que o professor cria para realizar o processo 

de ensino-aprendizagem, considerando as diversas possibilidades de trabalho com o 

aluno. Já Masseto (2000), menciona que as estratégias funcionam como mediadoras 

da aprendizagem e, para elas alcançarem esse objetivo, o professor deve assumir a 

condição de mediador pedagógico. 

A mediação é considerada por Vygotsky o “processo de intervenção de 

um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e 

passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1997, p. 26). Essa atividade de 

mediação inclui o uso de instrumentos e signos, como por exemplo, as palavras, que 

são os signos linguísticos, estão presentes nas relações sociais e nos seus 

processos de interação, o que implica dizer que toda forma de ação humana supõe 

uma mediação. No trabalho de sala de aula, o professor realiza a mediação a partir 

de signos como a palavra, que ajuda o aprendiz a coletar informações, relacioná-las, 

organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com os seus colegas, com o 

professor e com outras pessoas” (MASSETO, 2000, p. 145), para que, assim, o 
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conhecimento seja construído como algo significativo. Deste modo, através da 

mediação, 

O aprendizado desperta vários processos internos de 
desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 
criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança (VYGOTSKY, 2000, p. 103). 

Como bem menciona Vygostky (2000), há aprendizados que ocorrem 

através da interação da criança com outras pessoas, que levam ao desenvolvimento 

de funções psicológicas superiores como atenção, memória, pensamento e 

imaginação (VYGOSTKY, 2000). Inferimos que a atividade de discussão se 

configura como uma proposta de trabalho que permite a interação, cooperação e o 

compartilhar de saberes. Pontecorvo (2005, p. 69) considera a discussão como: 

[...] um raciocínio exteriorizado coletivo, no qual o conhecimento se 
constrói mediante a concatenação dos argumentos por meio de um 
pensamento coletivo que passa de um para o outro, como se não se 
tratasse mais de indivíduo diferentes, mas de um único sujeito que 
fala com mais “vozes”.  

Em outras palavras, a atividade de discussão desenvolve o raciocínio do 

aprendiz num espaço coletivo com trocas de um interlocutor para o outro. Sem o 

princípio da coletividade a discussão perde sua consistência. O que se discute é 

compartilhado em coletividade e está sujeito a movimentos de aceitação e refutação 

pelo grupo. É nessa dinâmica de discussão que os participantes (re)constroem 

conhecimentos. 

Considerando as observações feitas sobre o conceito de estratégia, o 

processo de mediação e a atividade de discussão, iremos apresentar, a seguir, 

como se desenvolveram as etapas de pré-leitura e pós-leitura, focalizando as 

estratégias utilizadas pela professora/pesquisadora para estabelecer relações texto-

vida. 
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5.1 A atividade de previsão que antecede a leitura: preparando o encontro do leitor 
com o texto 

 

Para provocar os aprendizes a estabelecerem a relação texto-vida, 

mostrou-se necessário recorrer a andaimes, isto é, alternativas para que fosse 

estabelecido um envolvimento inicial do leitor com o texto durante cada sessão de 

mediação. Para alcançar esse objetivo, dedicamos um momento das sessões de 

mediação para explorar as previsões dos aprendizes a respeito da história a ser lida. 

Esse momento chamado de pré-leitura, é uma das etapas da experiência de leitura 

por andaime (GRAVES; GRAVES, 1995), que corresponde ao momento que 

antecede a leitura da história, no qual são realizadas perguntas aos aprendizes de 

modo que eles elaborem previsões. O estímulo à elaboração de previsões permite 

ao leitor estabelecer um elo com a história a ser lida, através do desejo de ler e do 

prazer de descobrir o que vai acontecer. 

De acordo com Smith (1989), para se realizar a leitura de um texto com 

sucesso é necessário que o leitor possua dois tipos de informação: a visual, que se 

refere ao material escrito; e a não-visual, que corresponde ao conhecimento prévio 

que o leitor possui a respeito do que está sendo lido. Sem a combinação desses 

dois aspectos na interação do leitor com o texto, a leitura acaba se tornando uma 

atividade de difícil compreensão. Esse fato, nos revela que, quanto mais informação 

não-visual (conhecimento prévio) o leitor tiver, maior será a sua capacidade de 

compreensão sobre o lido. Nesta perspectiva, o conhecimento e a experiência de 

vida que o leitor possui são aspectos fundamentais tanto para o envolvimento do 

leitor com a obra quanto para a sua compressão. 

Conforme Smith (1989), compreender significa responder as perguntas 

que são formuladas durante a leitura, isto é, o leitor cria expectativas a respeito do 

lido e realiza previsões sobre o que pode ocorrer na história em forma de perguntas 

que devem ser respondidas para que se chegue a compreensão. Assim, podemos 

dizer que: 

A previsão é o núcleo da leitura. Todos os esquemas, scripts e 
cenários que temos em nossas cabeças – nosso conhecimento 
prévio de lugares e situações, de discurso escrito, gêneros e histórias 
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– possibilitam-nos prever quando lemos, e, assim, compreender, 
experimentar e desfrutar do que lemos. A previsão traz um 
significado potencial para os textos, reduz a ambiguidade e elimina, 
de antemão, alternativas irrelevantes. Assim, somos capazes de 
gerar um experiência abrangente das imagens inertes da impressão 
(SMITH, 1989, p. 34). 

A previsão não é um exercício de “adivinhação inconsequente, nem 

envolve apostar ao acaso qualquer coisa quanto ao resultado mais provável” 

(SMITH, 1989, p. 34), a atividade de previsão “é a eliminação anterior de alternativas 

improváveis. É a projeção de possibilidades” (SMITH, 1989, p. 35), realizada a partir 

de perguntas elaboradas pelo leitor, ao ser provocado pelo texto. Neste sentido, as 

previsões podem ser do tipo globais ou focais. As previsões globais se referem a 

uma previsão geral de longo alcance, já as focais, estão relacionadas a 

acontecimentos específicos que ocorrem no curso de uma história, apresentando 

sempre mais detalhes do que a previsão global (SMITH, 1989). 

O leitor, além de realizar previsões durante a leitura, também pode 

realizá-las antes de ler, apenas através das primeiras informações que a história lhe 

fornece, como o título e a arte gráfica do livro. Esse passeio que o leitor faz de “ler o 

que está fora antes de ler o que está dentro” (CALVINO, 2003, p. 16), permite a 

elaboração de previsões globais a respeito do conteúdo e tema da história, que 

podem se confirmar à medida que lê ou não. A esse respeito, Umberto Eco (1986) 

acrescenta que: 

A antecipação do leitor constitui uma porção de fábula que deveria 
corresponder àquela que ele está para ler. Uma vez que tenha lido, 
dar-se-á conta se o texto confirmou ou não a previsão. Os estados 
da fábula confirmam ou desaprovam (verificam ou falsificam) a 
porção de fábula antecipada pelo leitor. [...] O final da história – tal 
como estabelecido pelo texto – não só verifica a última antecipação 
do leitor, mas também algumas das suas antecipações remotas, e 
em geral profere uma implícita avaliação das capacidades 
previsionais manifestadas pelo leitor no decurso de toda leitura 
(ECO, 1986, p. 95). 

Essa atitude de antecipar e prever o que será lido revela a presença de 

um leitor proficiente, que se prepara para ler a história fazendo escolhas por meio de 

predições sobre a obra. “Essas predições estão apoiadas no conhecimento prévio, 

tanto sobre o assunto (conhecimento enciclopédico), como sobre o autor, a época 
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da obra (conhecimento social, cultural, pragmático), o gênero (conhecimento 

textual)” (KLEIMAM, 2002, p.51). O leitor prediz algo, ele apresenta “uma porção da 

fábula”, como menciona Umberto Eco (1986, p. 95). Todo esse repertório de 

conhecimento mobilizado pela obra possibilita uma articulação do conhecimento de 

mundo do leitor com as informações que o texto lhe oferece inicialmente. Podemos 

dizer, que o conhecimento prévio do leitor é condição básica para o seu 

engajamento na atividade de leitura e para a compressão do lido, uma vez que: 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 
utilização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele 
já sabe, o conhecimento adquirido ao longo da vida. É mediante a 
interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento 
linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor 
consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza 
justamente diversos níveis de conhecimento que interagem entre si a 
leitura é considerada um processo interativo. Pode-se dizer com 
segurança que sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor 
não haverá compreensão (KLEIMAN, 1999, p. 13). 

Partindo do entendimento que o leitor utiliza antes e durante a leitura  o 

conhecimento que adquiriu ao longo da vida, através da interação de diversos níveis 

de conhecimento para o engajamento na atividade de leitura, ressaltamos a 

importância da experiência de vida do leitor como repertório de conhecimento que 

forma parte do conhecimento prévio, o qual é adquirido “através de nossas 

experiências e convívio numa sociedade, conhecimento este cuja ativação no 

momento oportuno é também essencial à compreensão de um texto” (KLEIMAN, 

1999, p. 22). Nessa direção, inferimos que a experiência de vida do leitor se mostra 

como aspecto significativo e relevante a ser mobilizado durante a atividade de 

previsão para promover o engajamento do leitor a atividade de leitura. 

Ao compreender a importância da experiência de vida do leitor para a 

construção de previsões sobre o texto a ser lido, ressaltamos outro aspecto que 

contribuiu para a construção de previsões e, consequentemente, o engajamento do 

aprendiz na atividade de leitura. Trata-se da realização da leitura do livro A Bolsa 

Amarela (BOJUNGA, 2005) por capítulos. Como a obra configura-se em termos de 

gênero textual na categoria novela, dividimos a leitura dos capítulos em sete 

sessões de mediação. À medida que a leitura do livro avançava, os aprendizes 
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tinham mais informações sobre o enredo, o que respaldava ainda mais a elaboração 

de previsões. Vejamos algumas previsões dos aprendizes: 

 

Quadro 17 

 

Previsões dos aprendizes durante a pré-leitura realizada por capítulos do livro 
A Bolsa Amarela 

Sessões Previsões 

1ª SESSÃO: 

Livro: A Bolsa Amarela 

1º Capítulo: As vontades 

Data: 29/10/14 

“Vai haver um romance.” (Danilo) 
 
“Alguém vai querer ser gente grande” 

(Ronaldo) 

2ª SESSÃO: 
Livro: A Bolsa Amarela 
2º Capítulo: A bolsa amarela e 3º 
Capítulo: O galo 
Data: 03/11/14 

 

“(o galo vai) Fugir pra fora” (Oliver). 
 

3ª SESSÃO: 

Livro: A Bolsa Amarela 

4º Capítulo: A história do Alfinete de 

fralda e 5º Capítulo: A volta da escola 

Data: 05/11/14 

 

“O Alfinete de fralda” (Layla). 
 
“Uma fralda para bebê” (Oliver). 
 

4ª SESSÃO: 

Livro: A Bolsa Amarela 

6º Capítulo: O almoço 

Data: 10/11/14 

 

 
“O Terrível está andando de um lado 
para o outro pra tentar fugir.” (Isabela) 
 
“Ela ta pensando (Raquel) que todo 
mundo ta quieto” (Isabela) 
 
“O Terrível tá dizendo eu vou vencer, 
eu vou vencer, porque tenho que 
vencer.” (Ariel) 
 
“O Terrível não vai conseguir, porque 
o galo não tem força.” (Helena) 
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5ª SESSÃO:  

Livro: A Bolsa Amarela 

7º Capítulo: Terrível vai embora e 8º 

Capítulo: História de um galo de briga 

e de um carretel de linha forte. 

Data: 12/11/14 

 

 

“Se fosse minha família ia buscá-lo” 
(Pedro) 

6ª SESSÃO: Livro: A Bolsa Amarela 

9º Capítulo: Comecei a pensar 

diferente 

Data: 17/11/14 

 

 

“Ela já está escrevendo de novo, 

falando da vontade de ser grande.” 

(Isabela) 

7ª SESSÃO: 

Livro: A Bolsa Amarela 

10º Capítulo: Na praia 

Data: 18/11/14 

 

“As vontades da Raquel não vão mais 

engordar, ela já sabe que é melhor 

ser menina.” (Helena) 

 

O quadro de previsões evidencia a progressão do engajamento dos 

aprendizes na atividade de leitura. Nas três primeiras sessões de mediação 

percebemos que os aprendizes elaboraram previsões com informações limitadas a 

uma única resposta (“Vai haver um romance”), com enunciados incompletos (“O 

Alfinete de fralda”, “Uma fralda para bebê”) sem haver informações contextuais ou 

justificações (“Alguém vai querer ser gente grande”). 

A partir da quarta sessão, observamos uma riqueza maior de detalhes na 

elaboração das previsões, que apresentam enunciados mais completos em termos 

semânticos e sintáticos. É evidente a recorrência aos conhecimentos prévios sobre a 

história no sentido de ancorar as previsões, em termos de justificar as ideias (“O 

Terrível não vai conseguir, porque o galo não tem força”) ou de fundamentá-las por 

meio da retomada de informações do enredo (“Ela já está escrevendo de novo, 

falando da vontade de ser grande”). A atribuição de falas e pensamentos aos 

personagens também é observada na elaboração das previsões (“O Terrível tá 

dizendo eu vou vencer, eu vou vencer, porque tenho que vencer”; “Ela ta pensando 
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(Raquel) que todo mundo ta quieto”). Podemos inferir, nesse caso, que o 

conhecimento constituído acerca da história pelos aprendizes fundamentou a 

elaboração de previsões com criatividade e densidade de sentidos. 

Essas previsões revelam que os aprendizes criam representações 

imaginárias durante a previsão, isto é, imagens mentais que, segundo Iser (1999), 

são consideradas a categoria básica da representação, que significam o não-dado 

pelo texto, o ausente que passa a ter presença a medida que leitor elabora 

previsões sobre um determinado acontecimento. 

Nesta direção, os aprendizes durante a atividade de previsão viveram 

uma espécie de liberdade controlada, ao criarem representações imaginárias de um 

acontecimento através de seu ponto de vista sobre a obra, que é baseado na 

recepção inicial da narrativa. Essa liberdade se mostra controlada, em função das 

previsões serem influenciadas pelas informações que os aprendizes já possuem 

sobre a narrativa. 

Podemos observar que as representações criadas pelos aprendizes ao 

formularem suas previsões tornam-se mais sofisticadas quando partem de 

informações textuais conhecidas e que ganham em “caráter imagístico quando o 

saber que o texto oferece ou estimula no leitor é aproveitado” (ISER, 1999, p. 58). 

Isso mostra que a previsão do leitor é uma combinação não-formulada dos dados 

oferecidos pelo texto, ou seja, ele não tem a certeza do acontecimento que vai 

ocorrer, mas elabora a previsão através das informações que possui sobre o texto e 

sobre suas experiências de vida e leitura. As incertezas permitem ao aprendiz criar 

representações imaginárias de forma mais livre, não tão pressas à estrutura do 

texto. 

Desta forma, verificamos nas previsões que a representação imaginária 

dos aprendizes foi evoluindo, se apresentando cada vez mais coerentes e com maior 

riqueza de detalhes. Essas mudanças que ocorreram durante a atividade de 

previsão mostram que o exercício de prever mobilizado nos aprendizes criou uma 

zona de desenvolvimento proximal que permitiu maior autonomia e criatividade na 

elaboração das previsões, repercutindo em aprendizado. Sobre esse assunto 

Vygotsky (2000) destaca que: 
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Um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de 
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 
processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 
quando em cooperação com os seus companheiros. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento independente da criança (VYGOTSKY, 2000, p. 
103). 

Podemos dizer que a habilidade de prever na pré-leitura se tornou parte 

das aquisições do desenvolvimento dos aprendizes, uma vez que demonstram 

melhora gradativa na elaboração de previsões. Nesse processo, o conhecimento 

prévio do leitor sobre o texto se mostra como um grande diferencial, pois de acordo 

com Kleiman (1999, p. 22) o texto não muda, mas a sua compreensão sim, “devido à 

ativação do conhecimento prévio, isto é, devido à procura na memória (que é nosso 

repositório de conhecimentos) de informações relevantes para o assunto, a partir de 

elementos formais fornecidos no texto”. Os dados evidenciam que alcançamos o 

nosso objetivo de estabelecer um envolvimento inicial do leitor com o texto, pois a 

medida que acrescentavam mais informações às suas previsões, demonstravam o 

vínculo criado com a narrativa, o que facilitaria posteriormente o estabelecimento da 

relação texto-vida. 

 

5.2 Pós-leitura: elegendo estratégias para uma relação texto-vida 

 

O momento de pós-leitura durante as sessões de mediação foi 

desenvolvido através de duas atividades: a discussão da história e o reflexão em um 

blog de leitura, cujo objetivo era mobilizar os aprendizes a estabelecerem relação 

texto-vida. Para a realização dessas duas atividades, a professora/pesquisadora, 

além de realizar o planejamento prévio das sessões de mediação, criou estratégias 

de intervenção para estabelecer a relação texto-vida. Essas estratégias tinham como 

propósito: solicitar um exemplo; mobilizar o leitor a se colocar no lugar do 

personagem; julgar a atitude dos personagens; analisar um episódio da história e 

motivar o leitor a refletir sobre sua vida partindo do texto literário. Iremos observar 
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que para o desenvolvimento de cada estratégia foi necessário que a 

professora/pesquisadora realizasse o gerenciamento da interação entre locutor e 

interlocutor, esses modos de gerenciamento também serão apontados para que 

possamos observar como se deu a mediação de cada estratégia. 

 

5.2.1 Estratégia: Solicitar um exemplo 

Uma das estratégias utilizadas pela professora/pesquisadora para 

promover a relação texto-vida durante a atividade de discussão foi a solicitação de 

um exemplo. Entendemos a estratégia de solicitação de exemplo como uma 

possibilidade de os leitores recorrerem a sua memória em busca de fatos 

semelhantes a uma determinada situação do texto, com o objetivo de estabelecer 

uma relação entre o fato discutido e o aspecto relembrado. Vejamos o impacto 

dessa estratégia no episódio: 

Quadro 18 

Episódio de discussão de histórias nº 6 

(81) PP: Sobre os desejos de ser grande, de ser escritora e de ser menino. O 
que vocês acham da Raquel achar melhor ser menino do que menina? 
(82) Isabela: Porque ela acha os meninos mais maiorais. 
(83) Helena: Porque os meninos podem fazer algumas coisas e as meninas 
não. 
(84) PP: Mas vocês concordam com ela? É melhor ser menino do que 
menina? 
(85) Aprendizes: Não::: (( só as meninas responderam)) 
(86) PP: Por quê? 
(87) Aprendizes: (S.I.) ((Todos falam ao mesmo tempo)) 
(88) PP: Calma, vamos fazer assim. As meninas vão dizer porque não 
concordam com a Raquel em ela achar melhor ser menino/ 
(89) Isabela: quando eu peço alguma coisa para o meu pai ele dá na hora. 
(90) PP: E se for menino ele não dá? 
(91) Isabela: É lógico que não! 
(92) Karen: Por algumas ações, os meninos não deixam eu brincar nas 
brincadeira deles. 
(93) Pedro: A força física é maior. ((se referindo aos meninos)) 
(94) Danilo: Os homens não sentem a dor do parto. ((todos riem)) 
(95) PP: Vou perguntar a Violeta. Você concorda com Raquel que é melhor ser 
menino? 
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(96) Violeta: Não. 
(97) PP: Por quê? 
(98) Violeta: É melhor ser menina. 
(99) PP: Sim, mas o que, por exemplo, os meninos fazem que você poderia 
dizer olha eu não gosto, eu jamais seria menino? 
(100) Violeta: (S.I.) 
(101)  Ariel: As meninas também podem ser fortes. 
(102) Danilo: Eu concordo com a Raquel. As meninas tem nojo de rato, de 
barata, tem comida que elas acham nojento/ 
(103) Isabela: Professora, também a gente não pode ter nojo de nada né. 
(102) PP: Vamos Helena defenda as meninas. ((Helena fica de pé para falar)) 
(103) Helena: Do mesmo jeito que os meninos podem ser fortes as meninas 
também podem ser. 
(104) Isabela: Professora, os meninos acham que a vida de menina é fácil, 
arruma casa, passa pano, lava louça ainda fazem comida. 
(105) Oliver: Tem homem que faz por dinheiro. 
(106) Aprendizes: (S.I.) ((Todos falam ao mesmo tempo)) 
(107) Karen: Eles ficam dizendo que mulher não sabe dirigir, mas sabe. 
((reportando-se aos homens)) 
(108) Pedro: Nada haver. ((se referindo a fala 107 de Karen)) 
(109) PP: Então não concordam com a Raquel? 
(110) Aprendizes: Não::: 
 

(Livro: A Bolsa Amarela, 29/10/14) 

 

O episódio em análise é iniciado com uma pergunta da  

professora/pesquisadora, questionando os aprendizes sobre o fato de a personagem 

Raquel achar melhor ser menino do que menina. Percebemos que a pergunta 

mobilizou várias respostas, algumas divergentes. Para mobilizar a expressão de 

informações mais esclarecedoras, a professora/pesquisadora solicita que os 

aprendizes apresentem um exemplo sobre o que os meninos fazem em comparação 

com o que fazem as meninas. Essa solicitação, propicia uma relação texto-vida que 

é evidenciada na fala de Danilo quando menciona: “Eu concordo com a Raquel. As 

meninas tem nojo de rato, de barata, tem comida que elas acham nojento”. 

A fala de Danilo retoma a narrativa ao dizer que concorda com a opinião 

da personagem e relaciona com sua experiência de vida a ideia presente no texto de 

que “Raquel acha melhor ser menino”, ao eleger o que as meninas têm nojo. 

Posicionando-se dessa forma Danilo fundamenta seu ponto de vista a partir das 
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próprias situações vividas pelas meninas, as quais tem conhecimento. Diante disso, 

são gerados pelos aprendizes argumentos, tanto em defesa das meninas quanto 

dos meninos: 

- “Do mesmo jeito que os meninos podem ser fortes as meninas também 

podem ser.” (HELENA) 

- “Professora, os meninos acham que a vida de menina é fácil, arruma casa, 

passa pano, lava louça ainda fazem comida.” (ISABELA) 

- “Tem homem que faz por dinheiro.” (OLIVER) 

- “Eles ficam dizendo que mulher não sabe dirigir mas sabe” (KAREN). 

- “Nada a ver”. ((se referindo a fala 107 de Karen)) (PEDRO) 

 

Verificamos, dessa forma, que a fala de Danilo, mobilizada pela 

solicitação de um exemplo, além de estabelecer relação texto-vida, permitiu aos 

demais aprendizes expressarem suas opiniões, recorrendo também às suas 

experiências de vida ao citarem que tarefas as meninas realizam em seu cotidiano. 

Além da estratégia de solicitação de um exemplo a professora/pesquisadora realizou 

algumas intervenções durante sua mediação para provocar a participação e 

envolvimento dos aprendizes. Vejamos: 

- Solicitação de posicionamento contra ou a favor. (Mas, vocês concordam 

com ela é melhor ser menino do que menina?) 

- Mobilizar um grupo a apresentar seus argumentos. (Calma, vamos fazer 

assim. As meninas vão dizer por que não concordam com a Raquel em ela 

achar melhor ser menino/) 

- Promover a participação de um determinado aprendiz na discussão. (Vou 

perguntar a Violeta. Você concorda com Raquel que é melhor ser menino?) 

- Provocar a defesa de um ponto de vista. (Vamos, Helena, defenda as 

meninas.) 

As intervenções realizadas pela professora/pesquisadora permitem maior 

participação dos aprendizes e a efetivação da estratégia pretendida, à medida que 
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solicita que todos se posicionem diante do lido para que estabeleçam relações texto-

vida. De acordo com Iser (1999), o texto inicia sua própria transferência de 

informações, mas essa transferência só será bem sucedida se o texto ativar certas 

disposições da consciência, que se referem a valores, normas e comportamento 

social do leitor. Deste modo, o texto estimula os atos de compreensão do leitor, 

levando-o a construir seu próprio sentido. Ao solicitar um exemplo e intervir nas falas 

dos aprendizes, a professora/pesquisadora também ativa as disposições da 

consciência do leitor, mobilizando-os a se expressarem e relacionarem suas 

experiências de vida com o texto lido. 

 

5.2.2 Estratégia: A interiorização do outro 

O leitor em contato com o texto literário pode experimentar a vida do outro 

(personagem), seus desejos e conflitos. Essa experiência de alteridade, do vir a ser, 

coloca o leitor em um novo plano, do hipotético, do imaginário, que lhe permite 

elaborar hipóteses sobre a possibilidade de viver no cotidiano a mesma situação 

vivida pelo personagem. Observemos o que acontece quando a 

professora/pesquisadora propõe aos aprendizes o exercício de se colocar no lugar 

dos personagens: 

 

Quadro 19 

Episódio de discussão de histórias nº 7 

(61) PP: O que vocês acharam da atitude da Guarda-chuva que mesmo 

arriscando a vida tentou salvar o Terrível? Você faria o mesmo por alguém? 

Por quê? 

(62) Ariel: Eu achei heroico. 

(63) PP: Você achou heroico? 

(64) Ariel: Sim. Sabe porque, ela tava arriscando a sua vida, bem pouquinha 

mesmo, ela podia ter morrido. 
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(65) PP: Sim. Outra pessoa. O que achou da atitude da Guarda-chuva? 

(66) Ronaldo: Muito boa. 

(67) PP: Por quê? 

(68) Ronaldo: Porque ela salvou a vida do Terrível. 

(69) Felipe: Ela tentou ele não brigar com o Terrível. 

(70) Cristiano: Eu acho que ela é digna de ser honrada. 

(71) PP: É digna de ser honrada. Vocês fariam a mesma coisa por alguém, 

como a Guarda-chuva? 

(72) Aprendizes: Sim::: 

(73) PP: Quem faria? 

(74) Ariel: Eu! 

(75) Oliver: Depende da pessoa. 

(76) PP: Depende da pessoa. Por quê? 

(77) Danilo: Porque se fosse um inimigo e a gente não gostasse, a pessoa não 

faria. 

(78) PP: Mas você ia deixar a pessoa morrer? 

(79) Oliver: Não. Só ia deixar ela lá. Se alguém encontrasse. 

(80) Fernando: Se fosse um inimigo eu deixava. 

(81) Danilo: Se fosse meu amigo eu ajudava. 

(82) PP: Vocês viram que na história ela saiu toda machucada, então ela 

correu um risco grande. Quem faria a mesma coisa por uma pessoa? Pode 

falar Ariel. 

(83) Ariel: Poderia ser um inimigo, mas eu ajudaria. 

(84) PP: Por que você ajudaria Ariel? 

(85) Ariel: Porque não importa se ele é inimigo, você pode ter ficado com raiva, 

mas ele pode ter errado. 

(86) PP: Mas isso não poderia te dar motivos pra deixar ele morrer? 

(87) Ariel: Não. 

(88) PP: Mas você ajudaria do mesmo jeito? 

(89) Ariel: Sim. 

(90) PP: Mesmo correndo o risco de se machucar? 
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(91) Ariel: Sim. 

(92) PP: Por quê? 

(93) Ariel: Por que ele não é uma pessoa igual a gente? Ele é a mesma 

pessoa, ele só tem coisas diferentes, pode ser homem ou mulher, aí tem que 

ajudar. 

(Sessão de leitura: A Bolsa Amarela, 12/11/14) 

 

Nesse episódio, o objetivo de mobilizar o leitor a se colocar no lugar do 

personagem é provocado desde a primeira fala da professora/pesquisadora, quando 

ela questiona os aprendizes sobre “o que acharam da atitude da Guarda-chuva que 

mesmo arriscando a vida tentou salvar o Terrível? Você faria o mesmo por alguém? 

Por quê?” Os aprendizes, por sua vez, apresentam várias respostas, apontando 

sobre o que acharam da atitude da Guarda-chuva. 

Após as falas iniciais, a professora/pesquisadora encaminha mais uma 

pergunta, agora com um objetivo mais específico – levá-los a se colocar no lugar da 

personagem: “Vocês fariam a mesma coisa por alguém, como a Guarda-chuva?” 

Danilo, ao responder a pergunta, apresenta como resposta: “depende da pessoa”. 

Essa resposta demonstra que a pergunta o mobilizou a expressar uma atitude de 

julgamento, isto é, levou-o a refletir sobre o fato de que nem todas as pessoas 

merecem ser ajudadas em função de suas atitudes. 

No transcorrer da discussão, a professora/pesquisadora faz novamente a 

pergunta, desta vez, retomando um aspecto da história para colher mais opiniões, ao 

mencionar que: “Vocês viram que na história ela saiu toda machucada, então ela 

correu um risco grande. Quem faria a mesma coisa por uma pessoa?” Podemos 

observar que a professora/pesquisadora ao retomar uma aspecto da narrativa, 

chama atenção para o “risco” corrido pela personagem, na tentativa de mobilizar os 

aprendizes a expressarem suas opiniões. 

Diferentemente de Danilo, que apresenta uma resposta condicionada às 

atitudes das pessoas, portanto, relativa, Ariel se mostra decida ao defender a ideia 

de que, mesmo sendo inimigo, deve-se ajudar o outro. Isso pode ser visto na 

sequência de perguntas que problematizavam as respostas de Ariel feitas pela 
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professora/pesquisadora (Mas isso não poderia te dar mais motivos para deixar ele 

morrer? Mas você ajudaria do mesmo jeito? Mesmo correndo o risco de se 

machucar?). Percebemos que, por mais que as perguntas direcionadas a Ariel 

estimulassem a dúvida sobre sua opinião, Ariel continuou defendendo seu ponto de 

vista e apresentando justificativas. 

Verificamos que tanto Danilo quanto Ariel expressam suas ideias 

baseados em valores que acreditam. Ao pensarem na possibilidade de viverem a 

mesma situação que a personagem Guarda-chuva, eles estabelecem uma relação 

texto-vida, isto é,  o conteúdo do texto mobiliza a experiência de vida do aprendiz e o 

leva a relacioná-la com o texto literário. A discussão sobre ajudar ou não alguém 

revela não só a vida do aprendiz, mas aspectos morais e éticos de sua conduta, 

mobilizando-os a pensarem sobre si mesmos. 

De acordo com Ribeiro (2009), há três fatores de fundamental importância 

para que os indivíduos construam uma argumentação e defendam pontos de vistas, 

são eles: o “contexto de produção, o conhecimento que o indivíduo tem do assunto e 

as estratégias mediadoras ou gerenciamento da interação entre locutor e 

interlocutor” (RIBEIRO, 2009, p. 68). Podemos dizer que a professora/pesquisadora 

considera esses três fatores para garantir a participação dos aprendizes ao 

conclamá-los a se porem no lugar do personagem. Tal fato valoriza e explora o que 

está em discussão, mobiliza o conhecimento dos aprendizes sobre o assunto e 

gerencia a interação entre locutor e interlocutor. Vejamos algumas das suas 

intervenções utilizadas nesse episódio: 

- Solicitar uma opinião. (Sim. Outra pessoa. O que achou da atitude da 

Guarda-chuva?) 

- Se colocar no lugar do outro. (É digna de ser honrada. Vocês fariam a 

mesma coisa por alguém, como a Guarda-chuva?) 

- Retomar episódio da história e mobilizar o processo de identificação. (Vocês 

viram que na história ela saiu toda machucada, então ela correu um risco grande. 

Quem faria a mesma coisa por uma pessoa? Pode falar Ariel.) 

- Justificar posicionamento. (Por que você ajudaria Ariel?)  
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A estratégia de mobilizar o leitor a se colocar no lugar do personagem 

permitiu uma relação texto-vida, no sentido de estabelecerem relações entre o 

conteúdo do texto literário e o que pensam sobre ele a partir de seus valores morais 

e éticos. Compreendemos que se colocar no lugar do outro numa perspectiva da 

relação texto-vida é mobilizar no aprendiz um exercício de reflexão do ponto de vista 

do personagem, que irá lhe permitir um outro olhar sobre os acontecimentos 

ocorridos na narrativa, como também, os vividos na vida real. 

 

5.2.3 Estratégia: Julgar a atitude do personagem 

A atitude de julgar é uma prática presente na vida de qualquer pessoa. 

Estando diante de qualquer situação, o ser humano faz um pré-julgamento. Elabora 

um pensamento que o leva a se posicionar. Considerando essa atitude como parte 

constituinte das relações que se estabelecem entre os pares em um determinado 

grupo social, recorremos à atividade de julgamento do personagem como estratégia 

para estabelecer a relação texto-vida que é parte da experiência estética. Vamos ao 

episódio. 

Quadro 20 

Episódio de discussão de histórias nº 8 

(195) PP: Gente, olha só. Vocês concordam com a decisão tomada pela mãe 

da Rebeca? 

(196) Aprendizes: Não::: Sim::: 

(197) PP: Certo. Levanta a mão quem concorda com a decisão tomada pela 

mãe da Rebeca. Vamos fazer como um julgamento. Pronto, agora nós vamos 

ouvir os argumentos de quem concorda e os outros vão ouvir, pra depois, 

defender seus argumentos. Vamos começar. Helena, você concorda com a 

mãe da Rebeca, por quê? 

(198) Helena: Ela não ama mais o marido dela. 

(199) PP: Pessoal vamos ouvir. E o grupo que não concorda não está ouvindo 

muito. Helena, por que você concorda com o fato da mãe ter ido embora? 
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(200) Helena: Ela não ama mais o marido dela, então ela não pode ficar mais 

com o marido, se ela não ama. 

(201) PP: Vocês ouviram o que Helena disse? 

(202) Isabela: Ouvi e concordo plenamente. 

(203) PP: Ela disse que a mãe não ama mais o pai, então isso justificaria o 

fato dela ter ido embora. Agora eu queria ouvir alguém que não concorda. 

(204) Oliver: Eu não concordo não, e também não queria falar não. 

(205) PP: Fale Oliver, por que você não concorda? 

(206) Felipe: Ela era pra voltar para o pai. 

(207) PP: Por que ela deveria voltar? 

(208) Tiago: Porque a filha gosta mais do pai. 

(209) Oliver: Pelo bem dos filhos. 

(210) Felipe: Porque ela é filha do pai. 

(211) PP: Há! Então a mãe deveria ficar com o pai pelo bem dos filhos? 

(212) Oliver: Os dois. 

(213) Karen: Eu discordo. 

(214) Ariel: Eu concordo. 

(215) PP: Por que vocês discordam? 

(216) Karen: Porque se ela não gosta mais dele, ela não é obrigada a ficar 

com ele. 

(217) Oliver: Mas é obrigada a ficar com os filhos. 

(218) Karen: Sim, mas eu to falando do pai. 

(219) Tiago: Isso é contra a lei professora, isso é contra a lei. 

(220) Oliver: Eu vou denunciar. 

(221) Ariel: Eu vou ligar para a polícia agora. 

(222) PP: Tiago disse que era contra a lei. O que seria contra a lei? 

(223) Tiago: Porque isso é errado, eles batem e quando pega o homem fica 

nu. Isso aconteceu, professora, com a minha tia. O marido dela batia nela, aí, 

ela foi pra delegacia. Agora tá com outro namorado e, agora, ele não bate 

mais nela. 

(Conto: Tchau, 26/11/14)  
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Neste episódio, observamos que a professora/pesquisadora propõe fazer 

um julgamento sobre a decisão da mãe de Rebeca em ir embora para fora do país 

com outro homem, deixando os filhos com o marido. Sua proposta de julgar a atitude 

da personagem estimula os aprendizes a se dividirem em dois grupos, os que estão 

contra e a favor da mãe de Rebeca. 

Percebemos que no grupo a favor se concentram as meninas e, no grupo 

contra, os meninos. Essa divisão baseada em gênero (feminino e masculino) revela 

que por trás da decisão de ambos os grupos existem questões subjetivas que os 

conduzem a posicionamentos distintos. Inferimos que os aspectos subjetivos estão 

vinculados às experiências de vida dos aprendizes em relação ao conteúdo do texto, 

principalmente as relações que construíram no seu grupo familiar. A esse respeito, 

Petit (2009) chama a atenção para o fato de que a leitura de literatura oferece a 

“oportunidade de ter um olhar distanciado da nossa realidade imediata, de encontrar 

diferenças para nos questionar, ou semelhanças, ecos de nossas próprias 

experiências” (PETIT, 2009, p. 31). São os ecos das próprias experiências como 

menciona Petit (2009) que fazem com que tenhamos de um lado os meninos, que 

defendem o pai e, do outro lado, as meninas que defendem a mãe. 

Observamos nos posicionamentos dos dois grupos que a relação texto-

vida se manifesta de forma diferente, embora seja uma mesma narrativa. Os motivos 

subjetivos que levam os aprendizes a se posicionarem distintamente demonstram a 

expressão da relação texto-vida. Em outras palavras, são as experiências de vida 

que os aprendizes possuem que os levam a se posicionarem de uma determinada 

forma. 

Os aprendizes acabam assumindo a condição de debatedores ao 

utilizarem termos argumentativos como: eu discordo (Karen), eu concordo (Ariel) e 

recorrem ao seu conhecimento enciclopédico ao trazerem para a discussão o que 

sabem sobre a lei e como ela determina o que é aceitável ou não na sociedade, e o 

que se deve fazer para uma lei ser cumprida ao mencionarem: “Isso é contra a lei 

professora, isso é contra a lei”, “vou denunciar” e “Eu vou ligar para a policia agora”. 
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Considerando a recepção dos aprendizes ao texto e as intervenções da 

professora/pesquisadora, é importante salientar que para que os aprendizes 

assumam a condição de debatedores e estabeleçam relação texto-vida, a 

professora/pesquisadora teve de mediar as suas falas, provocando-os por meio das 

seguintes intervenções: 

- solicitar que os grupos escutem a opinião do outro. (Pessoal, vamos ouvir. E 

o grupo que não concorda, não está ouvindo muito.) 

- pedir para justificar uma opinião dada (Fale Oliver, por que você não 

concorda?) 

- retomar ideias e solicitar a opinião do outro grupo. (Ela disse que a mãe não 

ama mais o pai, então isso justificaria o fato dela ter ido embora. Agora eu queria 

ouvir alguém que não concorda.) 

- esclarecer uma informação. (Por que ela deveria voltar?) 

- definir uma ideia apresentada. (Tiago disse que era contra a lei. O que seria 

contra a lei?). 

Todas essas intervenções possibilitaram que a discussão progredisse e, 

consequentemente, a relação entre texto e vida também. Ao, retomar ideias do texto, 

solicitar esclarecimentos, pedir justificativas, a professora/pesquisadora problematiza 

as falas dos aprendizes e os convocam a participar da atividade de discussão. 

 

5.2.4 Estratégia: Explorando o episódio narrado 

 

A estratégia “explorando o episódio narrado” propõe colocar em evidência 

uma situação específica que ocorre na história vivida pelos personagens, para que 

seja analisada e discutida pelos aprendizes. 

 

Quadro 21 

 

Episódio de discussão de histórias nº 9 

(226) PP: Certo. Pessoal, o que vocês acham de uma separação entre um 

casal. Escutem bem para entender a pergunta. Tem uma família que tem pai, 
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mãe, filhos e, às vezes, acontece de se separarem como aconteceu com a 

família da Rebeca. Vocês concordam com a separação? 

(227) Aprendizes: Não::: 

(228) PP: Por que Layla, você não concorda com a separação? 

(229) Layla: Não quero falar. 

(230) Danilo: Às vezes, uma separação pode ser melhor para as crianças. 

(231) PP: Você acha que a separação é melhor para as crianças? 

(232) Danilo: Às vezes, às vezes. 

(233) PP: Por que às vezes? 

(234) Danilo: Porque tipo, às vezes, a mãe tá traindo o marido. 

(235) Helena: E o homem nunca faz isso com a mulher? 

(236) Danilo: A mulher que chifra, a mulher que chifra. 

(237) Beatriz: Não é “casos de família”, não. ((se referindo a um programa de 

TV que propõe a discussão de problemas de família)) 

(238) Oliver: Aí, ele vai dançar forró para esconder o chifre. 

(239) PP: Então, Danilo, às vezes, a separação é justificável? 

(240) Danilo: É. 

(241) PP: Helena, diga. 

(242) Helena: Que nem minha mãe disse que quando os adultos se separam  

é as crianças que sofrem. 

(243) PP: Olha só o que a Helena tá dizendo, que, às vezes, também o filho 

sofre. Mas em que sentido, Helena, eles sofrem? 

(244) Helena: Com saudades dos pais. 

(245) Anny: Muitas vezes os pais brigam na frente das crianças. 

(246) PP: Vamos ouvir o que Anny está falando. Ela diz que os pais brigam na 

frente das crianças. 

(247) Anny: É melhor separar porque os casais ficam brigando na frente das 

crianças. 

(248) PP: Então, você acha que é melhor se separar? 

(249) Anny: É, porque assim não ficam mais brigando. 

(250) PP: Gente olha só. Vamos ouvir. A Anny está dizendo que a separação 
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também é justificável porque os casais brigam na frente das crianças. Então, 

pra ela evitar essas brigas, é melhor a separação? 

(251) Isabela: Isso já aconteceu com o meu pai quando ele era criança. 

(252) PP: Vamos ouvir a Isabela. Ela disse que isso já aconteceu com o seu 

pai. 

(253) Isabela: Quando meu pai era criança minha avó não cuidava dele, 

cuidava dos outros filhos. Aí, quando ele completou dez ou onze anos, ele já 

estava trabalhando aí, depois, conheceu minha mãe e teve meu irmão, aí 

vendeu todos os animais que tinha, gado e tudo mais. 

(254) PP: Certo. Agora eu quero ouvir um argumento de alguém daqui de trás. 

(255) Tainara: Eu concordo com Anny. 

(256) PP: Você concorda com Anny, por quê? 

(257) Tainara: Porque minha mãe disse uma vez que quando ela e meu pai 

brigam é melhor se separar. ((A aluna se emociona ao falar.)) 

(258) Henrique: Professora. 

(259) PP: Diga Henrique. 

(260) Henrique: Sempre tem briga professora. 

(261) PP: Sempre tem briga? 

(262) Henrique: De vez em quando. Na verdade eu já tô acostumado, desde 

os quatro anos de idade que meus pais brigam. Minha mãe se separou do 

meu pai por causa dele. 

(Conto: Tchau, 26/11/14) 

 

As falas dos aprendizes envolvem um episódio em discussão da história – 

“a separação dos pais de Rebeca”. A professora/pesquisadora solicita aos 

aprendizes que pensem sobre esse episódio e falem se concordam com a 

separação. A grande maioria dos aprendizes responde que não concordam, mas as 

falas que se sucedem são as que defendem a tese de que a separação é uma 

decisão melhor para as crianças. 

Diante da ideia exposta por Danilo, de que a separação é melhor para as 

crianças, os demais aprendizes passam a apresentar vários motivos que reforçam 
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essa ideia. Na apresentação do seu ponto de vista, a criança se constitui como 

centro de suas falas, um sujeito que sofre com as brigas entre os pais. Para 

exemplificar a situação da criança, nesse contexto, os aprendizes recorrem às suas 

próprias vidas, a situações em que enquanto filhos já viveram, vivem ou 

presenciaram. Nesse momento, o texto encontra a vida do leitor: 

 

- Que nem minha mãe disse que quando os adultos se separam é as crianças 

que sofrem (HELENA). 

- É melhor separar porque os casais ficam brigando na frente das crianças 

(ANNY). 

- Isso já aconteceu com o meu pai quando ele era criança. Quando meu pai 

era criança minha avó não cuidava dele, cuidava dos outros filhos. Aí quando 

ele completou dez ou onze anos, ele já estava trabalhando aí depois 

conheceu minha mãe e teve meu irmão, aí vendeu todos os animais que 

tinha, gado e tudo mais. (ISABELA) 

- Porque minha mãe disse uma vez que quando ela e meu pai brigam é 

melhor se separar (TAINARA). ((A aluna se emociona ao falar.)) 

- De vez em quando. Na verdade eu já tô acostumado, desde os quatro anos 

de idade que meus pais brigam. Minha mãe se separou do meu pai por causa 

dele (HENRIQUE). 

 

Observamos nas falas dos aprendizes  a expressão de experiências de 

vida articulada à experiência de leitura, fato que revela o quanto eles se 

identificaram com a história de Rebeca. Percebemos esse processo de identificação, 

mais forte e emotivo na fala de Tainara, que tocada pelo texto se emociona ao falar 

que vive essa mesma situação em sua família. 

A estratégia da professora/pesquisadora em mobilizar os aprendizes a 

refletirem sobre “o episódio separação”, algo tão próximo da realidade dos 

aprendizes, fez com que eles se identificassem com a história e a personagem 

Rebeca a ponto de defenderem as crianças que sofrem ao vivenciarem a separação 

dos pais. 
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As intervenções da professora/pesquisadora apoiaram e mobilizaram as 

falas dos aprendizes. Vejamos algumas de suas intervenções: 

 

- Realizar pergunta espelhada, que propõe transformar uma resposta dada 

em pergunta. (Você acha que a separação é melhor para as crianças?) 

- Solicitar justificativa de resposta dada. (Por que às vezes?) 

- Confirmar opinião dada. (Então, Danilo, às vezes a separação é justificável?) 

- Chamar atenção para uma opinião apresentada. (Vamos ouvir a Isabela. Ela 

disse que isso já aconteceu com o seu pai). 

- Chamar atenção para uma opinião apresentada, seguida de pergunta. (Olha 

só o que a Helena tá dizendo, que as vezes também o filho sofre. Mas em 

que sentido, Helena, eles sofrem?) 

- Mobilizar a fala de aprendizes que não participaram ainda da discussão. 

(Certo. Agora eu quero ouvir um argumento de alguém daqui de trás.) 

Vimos que as intervenções da professora/pesquisadora são fundamentais 

para que a atividade de discussão progredisse e para que se estabelecesse a 

relação texto-vida. As intervenções realizadas durante a discussão trabalham a partir 

das falas do aprendizes, o que demanda habilidade por parte do mediador de leitura. 

Sem intervenções adequadas a discussão do texto não se realiza, tornando-se uma 

atividade de pergunta e resposta. 

 

5.2.5. Estratégia: Reflexividade 

 

A estratégia de reflexividade foi utilizada no blog de leitura “Nos Bosques 

da Ficção”. Como o uso do blog não envolve uma intervenção mais ativa da 

professora/pesquisadora, os aprendizes estavam mais autônomos para expressar as 

ideias sem a sua interferência como vimos na atividade de discussão. No blog, o 

comando dado pela professora/pesquisadora está na pergunta que é apresentada 

para que aprendizes se expressem. A diferença entre a discussão e o blog no que 

se refere ao fato de que na discussão as respostas dos aprendizes vão sendo 
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atravessadas pelos discursos de seus pares e pelas intervenções da 

professora/pesquisadora, o que leva, muitas vezes, a uma resposta dada de forma 

imediata, no calor da discussão. No blog, por sua vez, os aprendizes têm mais 

tempo para pensarem nas suas respostas, pois estão sozinhos no computador e não 

possuem um tempo limitado para a resposta. Eles podem ler e refazer suas 

respostas antes de publicá-las, como também, podem ler as respostas já postadas 

pelos seus pares. 

 

Quadro 22 

 

Postagens no Blog nº 8 

 
A Raquel é uma garota cheia de ideias e que pensava diferente de muitas 
pessoas da sua família. 
O livro A Bolsa Amarela que conta a história da Raquel já te fez pensar 
diferente sobre algo na sua vida? O quê? Por quê?  
 
(5) Helena  
sim. que na vida não pode ter tudo que quiser por que a raquel queria ser 
menino mais ela não pode voutar no tempo para ser menino.  
 
(8) Gigi  
so como alan tento bate no menino do 2 ano igual o terrível. 
 
(20) Karen  
sim. sobre a minha família. pq eu tenho uma pessoa que me escuta quando eu 
quero desabafa. e tenho pessoas que mim ama isso comparando a família da 
Raquel. 
 
(29) Isabela  

sim, mais é uma coisa difícil de contar, e assim sempre tem que pensar na sua 
vida e sobre o que vai acontecer com ela, se não pensarmos nela o que sera 
que vai acontecer com a gente, temos que saber cuidar dala e ate de nos 
mesmos quando pensarmos. 
 
(33) Juliana  

sim ela min fez pensar de uma briga que eu ja tivi com uma pessoa e agora eu 
intendi que brigar e feio. 
 

(Blog: “Nos Bosques da Ficção” – Livro: A Bolsa Amarela, 17/11/2014) 

 

http://www.blogger.com/profile/03349498598851653231
http://www.blogger.com/profile/01752299233345445855
http://www.blogger.com/profile/15698914204141206713
http://www.blogger.com/profile/16748251293000397840
http://www.blogger.com/profile/00782645614157488442
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Nas postagens acima, observamos que a professora/pesquisadora em 

vez de apresentar diretamente a pergunta, cria um contexto para inseri-la. Ela inicia 

com uma introdução para situar o aprendiz: “A Raquel é uma garota cheia de ideias 

e que pensava diferente de muitas pessoas da sua família”. 

Ao introduzir a provocação nestes termos, a professora/pesquisadora 

permite ao aprendiz recorrer à sua memória sobre os fatos que aconteceram na 

história. É importante destacar que o registro no blog ocorre após a atividade de 

discussão e que, nesse momento, os aprendizes não estão em posse dos livros de 

literatura. Seus comentários são construídos com base na recepção que tiveram da 

história, no momento de sua leitura. 

Após a introdução, segue a pergunta que tem como objetivo mobilizar os 

aprendizes a pensarem sobre as suas vidas partindo do texto literário, isto é, 

partindo da história lida. A pergunta – O livro a bolsa amarela que conta a história da 

Raquel já te fez pensar diferente sobre algo na sua vida? O quê? Por quê? – propõe 

três posicionamentos por parte dos aprendizes, primeiro solicita uma resposta 

afirmativa ou negativa, em seguida, uma explicação sobre o que pensou e, por 

último, uma justificativa. 

A importância das três perguntas em uma só possibilita que os aprendizes 

possam oferecer um número maior de informações possíveis, uma vez que não 

sofrem interferências da professora/pesquisadora, no sentido de problematizar suas 

respostas. Podemos verificar que a pergunta apresentada no blog cumpre com o seu 

objetivo, pois os aprendizes refletem sobre fatos de suas vidas e os relacionam com 

a história, como nas postagens de Helena e Karen: 

 

- sim. que na vida não pode ter tudo que quiser por que a raquel queria ser 

menino mais ela não pode voutar no tempo para ser menino (HELENA). 

- sim. sobre a minha família. pq eu tenho uma pessoa que me escuta quando 

eu quero desabafa.e tenho pessoas que mim ama isso comparando a família 

da Raquel (KAREN). 
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Percebemos nas postagens de Helena e Karen que elas se posicionam 

de forma afirmativa e recorrem a situações por elas vividas. Ao fazerem essa relação 

texto-vida sob o aspecto comparativo demonstram o domínio que possuem sobre o 

enredo da história e o caráter de aprendizado que a literatura assumiu em suas 

vidas. 

A literatura através da “sensibilidade do vivido” como menciona Yunes 

(2003), proporcionou aos aprendizes a experiência de olhar para si. Nesse sentido, 

“é o leitor quem o recolhe de seu abandono e lhe dá nova vida. Liberto da ditadura 

do texto, o homem pode ver no velho o novo, perceber o flagrante antigo que se 

rebate sobre ele, e pensar por conta própria” (YUNES, 2003, p. 49). É o que 

acontece com os aprendizes ao serem mobilizados pela estratégia de reflexividade. 

Isabela, por exemplo, deixa claro em sua postagem a importância do ato 

de pensar, ao mencionar várias vezes que temos de pensar sobre a vida, sobre o 

que vai acontecer, de como temos que cuidar dela e sobre nós mesmos, quando 

pensamos. A reflexividade proposta através do blog possibilitou a apresentação de 

respostas reflexivas e, ao mesmo tempo racionais, porque permitem a tomada de 

consciência por parte do leitor como a ideia de que “na vida não se pode ter tudo 

que quiser” (Helena). 

 

5.3 Pensando sobre o lido e o vivido: reflexões dos aprendizes sobre as sessões de 

mediação 

 

A criança lê o mundo com muita espontaneidade e com a confiança de sua 
experiência, mas quando atravessa a porta da sala de aula tem o 
sentimento de que já não entende nada, porque o mundo agora é 
prisioneiro de outra linguagem cifrada, sem a sua participação e seu 
consentimento. (YUNES, 2003, p. 42) 

 

Pensando nessa realidade ainda presente nas escolas, em que o ensino 

de leitura ainda não abre espaço para participação e colaboração do leitor, nos 

propomos a refletir sobre o que pensam os aprendizes sobre o lido e o vivido nas 

nossas sessões de mediação, uma vez que o seu principal objetivo era promover o 
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encontro entre texto e vida, para estabelecer relações. Para ter acesso a essas 

informações, dedicamos uma sessão do blog de leitura para que eles falassem 

sobre os momentos dedicados à leitura. 

Para auxiliar as postagens dos aprendizes, realizamos as seguintes 

perguntas: Como as histórias da Rebeca e da Raquel puderam contribuir para a sua 

vida? Em quê elas te ajudaram a pensar? O que você achou dos nossos encontros 

de leitura? Do que mais gostou? 

 

Quadro 23 

Avaliação das sessões de mediação 

(02) Isa  
a historia da raquel foi legal e da rebeca tambem mais a historia da raquel me 
fez pensar nos amigos e minha familia e da rebeca mais ou menos agente nao 
leu o livro todo e tamos perto de acabar o ano e eu acho que nao vai dar pra 
ler o livro da rebeca que pena porque todos nos gostamos de ler estes livros 
 
 

(03) Rafaela  
as is torias da rebeca e da raquel mim chamarão muita atencão porque elas 
ten coisas em comum elas mim ensinarão que aguete a costar da leitura 
 
 

(09) Oliver  
Eu achei muito legal, eu gostei mais dos livros que agente leu, me fez pensar 
muito. Valeu galera. 
Raquel me ajudou a valorizar os amigos e a respeitar os que eu pensava que 
nao serviam mais. 
 
 

(12) Danilo  

Elas puderom me ajudar apensar muito diferentes tam por que a raquel 
diferentes e a rebeca tambem pensa diferente 
Eu achei muito legal por que os emcotro foraom divertidos Eu mais gostei da 
parte da leitura. 
 
 

(19) Mari  
eu (gostei) de Rebeca porque foi le eu gostei muto da es toris so bre a 
Rebeca.ale istuda so bre o livro da Rebeca so bre Raquel eu le gudi mais 
porque das dusa istorias da Rebeca de Raquel aprede ale tam bem ale livro 
da Rebeca da Raquel. 
 

(51) José Aventureiro  

http://www.blogger.com/profile/03078975056827857300
http://www.blogger.com/profile/03078975056827857300
http://www.blogger.com/profile/10704599874068159576
http://www.blogger.com/profile/13722616599463694525
http://www.blogger.com/profile/02771213895890463480
http://www.blogger.com/profile/02771213895890463480
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contribuiu em me ajuda a ler e me ajuda apensa sobre abolsa amarela. gostei 
bastantes das duas historias e ainda mais do s encontros aleitura e as 
historias. 
 
(15) Beatriz  
EU GOSTEI DA NOSAS HISTORIAS DE TODAS AS HISTORIAS NAO VAI 
EM BORA PROFESSORA EU VOU CHORAR. 
 
 

(24) Jéssica  
adorei muito ter vivido nas historias da raquel e da rebeca foi muito bom ela 
me ajudaram em muitas coisas em minha familia obrigada meninas ta bem 
gostei da professora dailiane e da amiga dela que eu esqueçi do nome 
obrigada. 
 
 

(48) Isabela  

que nem sempre a vida é como agente pensa e que um dia isso pode 
acontecer com agente e vamos viver as mesmas coisas que nem a Raquel e 
Rebeca. 
 

(Blog de Leitura “Nos Bosques da Ficção”, 01/12/14) 

 

Observamos nessas postagens que o prazer sentido durante a leitura é 

bastante evidenciado. Os aprendizes mencionam que gostaram de ler literatura, que 

esses momentos são divertidos e que aprenderam a ler através das histórias da 

Raquel e da Rebeca. Suas falas sinalizam o quanto o encontro planejado entre texto 

e vida se mostrou prazeroso e significativo para o aprendizado da leitura e para a 

formação dos leitores de literatura. 

Sobre a relação do leitor com o texto, Antonio Candido (2004) nos lembra 

que a função da literatura está ligada a sua natureza: 

[...] (1) ela é construção de objetos autônomos como estrutura e 
significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta 
emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) ela é 
uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 
inconsciente (CANDIDO, 2004, p. 18). 

Percebemos nas postagens dos aprendizes ao falarem das sessões de 

mediação que o trabalho com a leitura literária contemplou as três faces da literatura 

apontadas por Antonio Candido (2004). Permitiu a construção de significados, 

manifestou emoções e possibilitou conhecimento. Temos a evidência da experiência 

http://www.blogger.com/profile/02098661354055694208
http://www.blogger.com/profile/06641735422641104628
http://www.blogger.com/profile/06641735422641104628
http://www.blogger.com/profile/16748251293000397840
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estética vivida por eles, que se mostra tão clara na fala de Jéssica ao mencionar que 

“adorei muito ter vivido nas historias da raquel e da rebeca”. 

Jéssica, ao dizer o que viveu nas histórias, apresenta o ápice da 

experiência que um leitor pode ter ao ler literatura. Uma experiência de projeção e 

prazer que dá possibilidade de viver outras vidas, de ter novas experiências e 

aprender com elas através da katharsis. Jauss (1979, p. 99) reforça essa ideia ao 

dizer que “o prazer estético da identificação possibilita participarmos de experiências 

alheias, coisa de que, em nossa realidade cotidiana, não julgaríamos capazes”. 

Jessica ao viver as experiências alheias na ficção faz uso da sua imaginação que 

contribui para que se sinta mais envolvida com a história. Nesse momento, Jéssica 

aprende com o que viveu na ficção e tem sua percepção de mundo renovada 

quando ela mesma declara que a história ajudou em várias coisas e em sua família. 

A literatura comunica algo a Jéssica que a faz pensar e aplicar o que aprendeu em 

sua vida. 
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O que encontramos na travessia entre a vida e o texto e vice-versa 

 

- Eu adorei esses momentos com a Raquel, eu amei, mas que pena que 
acabou né. 

(Bianca) 

 

As reflexões tecidas ao longo deste estudo nos permitiram compreender a 

importância da relação texto-vida na mediação do professor em aulas de leitura de 

literatura como forma de contribuir para a formação de um leitor ativo, que se 

posiciona sobre o lido, estabelecendo comparações, apontando exemplos de vida e 

novas proposições diante do que é discutido no campo ficcional. 

Com a análise dos episódios de discussão de histórias e das postagens 

dos aprendizes, que expressam a relação texto-vida mobilizada a partir das 

provocações da professora/pesquisadora com base na leitura do livro A Bolsa 

Amarela (BOJUNGA, 2005) e do conto Tchau (BOJUNGA, 2008) no Blog de leitura, 

verificamos o impacto da relação texto-vida na atividade de leitura em situação de 

mediação pedagógica, a partir da análise do processo de identificação estética; da 

capacidade de coautoria no preenchimento dos vazios e do confronto ficção 

realidade dos aprendizes durante as sessões de mediação que retomamos de forma 

contundente a seguir. 

Sobre a repercussão da relação texto-vida no processo de identificação 

estética observamos que, através da identificação com o personagem, os aprendizes 

se projetam na narrativa em um exercício que apresenta atitudes de espelhamento e 

alteridade, experimentando diversas sensações e sentimentos que os levam a se 

envolver emocional e cognitivamente com as problemáticas vividas pelos 

personagens. Essa experiência estética, proporcionada pela narrativa, mobilizou-os 

a expressarem sentimentos de tristeza, angústia, revolta, atitudes de julgamento e 

sugestões de ações para os personagens. 

As atitudes de julgamento apresentadas pelos aprendizes revelam que a 

identificação estética motivada pela relação texto-vida estimulou o exercício do 

pensamento crítico, pelo fato de eles se projetarem no lugar do outro (personagem) 
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num exercício de alteridade; de posicionarem-se durante a discussão, apresentando 

e defendendo pontos de vista sobre o personagem e sugerindo perspectivas de 

mudança, fundamentadas e justificadas em suas experiências de vida articuladas às 

informações ficcionais. Esses resultados mostram que os aprendizes realizaram a 

travessia do ficcional para o real de forma segura e enriquecedora, já que através da 

identificação estética experimentaram o mundo fictício e saíram nutridos de 

conhecimento e experiência de vida. 

Na capacidade de coautora dos aprendizes, verificamos que a relação 

texto-vida favoreceu o preenchimento dos vazios do texto, uma vez que os 

aprendizes recorreram às suas experiências de vida e de leitura para construir 

inferências a respeito dos personagens e do próprio enredo das histórias. 

As inferências elaboradas além de se apresentarem criativas e coerentes 

com a obra, nos mostraram um aspecto significativo da vida dos aprendizes, o fato 

de eles estarem imersos no mundo adulto. Isto é, as inferências por eles elaboradas 

a partir de suas experiências de vida trazem nos seus discursos representações de 

situações que não pertencem ao universo infanto-juvenil, o que evidencia que eles 

não são preservados quanto a participarem de discussões, brigas e programas 

direcionados aos adultos. Verificamos que no trabalho de coautoria há um 

entrecruzar dos planos ficcional e real, em que os aprendizes leem a ficção partindo 

das suas experiências e deixam transparecer um pouco da sua história de vida e das 

relações sociais que estabelecem no seu grupo familiar e social. 

No que corresponde às respostas dos aprendizes quando provocados a 

estabelecerem o confronto entre situações fictícias e situações por eles vivenciadas 

no mundo real, observamos que a relação texto-vida oportunizou o pensar sobre 

atitudes que envolvem as noções de certo e errado nas ações humanas e dos 

personagens, trazendo como referência seus valores morais e éticos construídos ao 

longo de sua vida. Essa experiência permitiu a construção de uma consciência 

humanizadora e crítica, pelo fato de eles se sensibilizarem pelo outro, pensarem 

sobre as suas vidas e proporem mudanças baseadas nas experiências e reflexões 

que a ficção lhes ofereceu. 
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As análises apontam, ainda, que a relação texto-vida a partir do confronto 

ficção-realidade permitiu aos aprendizes elegerem a literatura como uma forma de 

aprendizado para a vida, uma vez que eles mencionaram que aprenderam através 

das histórias lidas sobre respeito, amizade e a importância da família. Esse dado 

evidencia que os aprendizes compreendem as situações fictícias de maneira 

formativa, o que possibilita renovar seus conhecimentos de mundo e redimensioná-

los ao pensarem na possibilidade de aplicarem o que aprenderam em suas vidas. 

Considerando os resultados alcançados com os aprendizes da pesquisa 

através da mobilização da relação texto-vida, ressaltamos a importância da 

mediação pedagógica nas aulas de leitura de literatura fundamentada no método da 

andaimagem (GRAVES; GRAVES, 1995). Os dados mostram que as intervenções 

pedagógicas utilizadas pela professora/pesquisadora na pré-leitura e pós-leitura 

foram determinantes para os aprendizes estabelecerem relações texto-vida de forma 

proficiente. 

Dentre as estratégias utilizadas, destacamos o incentivo à elaboração 

sequencial de inferências sobre o livro A Bolsa Amarela (BOJUNGA, 2005), cujo 

gênero, novela, é estruturado em capítulos. A estratégia de elaboração sequencial 

de inferências possibilitou perceber que à medida que era realizada a leitura dos 

capítulos do livro, os aprendizes formulavam previsões cada vez mais sofisticadas, 

com riqueza de detalhes e enunciados mais completos em termos semânticos e 

sintáticos. Isso quer dizer, que, quanto mais informação do enredo os aprendizes 

tinham ao longo das leituras, mais consistentes eram suas previsões, pois recorriam 

a conhecimentos prévios da história para apoiá-las, assim apresentavam 

justificativas, retomavam informações do enredo e atribuíam falas e pensamentos 

aos personagens. 

Na pós-leitura, destacamos as intervenções utilizadas durante a atividade 

de discussão e no blog de leitura. Estratégias como: solicitar um exemplo; mobilizar 

o leitor a se colocar no lugar do personagem; julgar a atitude dos personagens; 

analisar um episódio da história e motivar o aprendiz a refletir sobre sua vida 

partindo do texto literário possibilitaram aos aprendizes compartilharem suas 

experiências de vida e relacioná-las com as situações vividas pelos personagens, 
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estimulando-os a apresentarem exemplos, argumentos, justificativas e comparações 

durante as discussões e postagens no blog. 

As estratégias utilizadas em nosso estudo se mostram como uma 

alternativa significativa e eficiente para a mediação de aulas de leitura literária, não 

só com o objetivo de estabelecer relações texto-vida, mas também, como forma de 

conquistar a adesão do leitor à atividade de leitura e discussão do texto literário. 

Salientamos, deste modo, a importância do estudo dessas estratégias em cursos de 

formação docente como subsídio pedagógico a auxiliar tanto no planejamento da 

aula de leitura, como também na sua mediação. 

Destacamos que esta dissertação enfatiza o uso da pergunta nas aulas 

de leitura literária como elemento fundante para se garantir o envolvimento do leitor 

com a obra a ser lida e a, consequente, relação texto-vida. Sem perguntas 

adequadas que abram espaço para o leitor se expressar e falar sobre sua própria 

vida, fica inviável o trabalho com o texto literário, uma vez que a vida é um elemento 

basilar para a literatura. É preciso dar espaço e voz para os aprendizes construírem 

redes de conhecimento, entre a sua vida cotidiana, seus sentimentos e experiências, 

e o mundo simbólico e fictício oferecido pela literatura, para que assim, a relação do 

leitor com o texto ganhe novas margens, indo além da experiência do texto e da sua 

vida. Nesse contexto, a pergunta realizada pelo professor mediador de leitura é 

fundamental para o encontro dialógico do leitor com o texto e seus pares. 

Além da importância da pergunta durante a mediação do texto literário, 

destacamos também a relevância das atividades escolhidas para serem 

desenvolvidas na pós-leitura: a discussão de histórias e o registro de postagens no 

blog. A discussão do texto a partir da mediação da professora/pesquisadora e após 

a leitura permitiu aos aprendizes apresentarem suas opiniões, ouvirem a dos seus 

pares e construírem articulações com o texto, elaborando novos posicionamentos 

cada vez mais consistentes, favorecendo o estabelecimento da relação texto-vida. 

A atividade de postar comentários no blog permitiu que todos os 

aprendizes apresentassem seus pontos de vista a respeito da obra lida, uma vez 

que durante a discussão nem todos participam. Assim, eles tiveram a oportunidade 

de estabelecer relações texto-vida sem interferências diretas da 
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professora/pesquisadora, como ocorriam nas discussões. Por outro lado, esse fato 

demonstra que as atividades de pré-leitura, leitura e discussão do texto, anteriores 

ao registro no blog, contribuíram de forma significativa para os aprendizes realizarem 

suas postagens, articulando aspectos da obra com suas experiências de vida e vice-

versa de forma autônoma. 

Outro aspecto que contribuiu para a nossa dissertação foi a escolha das 

obras literárias: o livro A Bolsa Amarela (BOJUNGA, 2005) e o conto Tchau 

(BOJUNGA, 2008). As duas obras tem como personagens principais duas crianças, 

a Raquel, de A Bolsa Amarela, e a Rebeca, do conto Tchau. As duas personagens 

vivem dilemas que fazem parte do universo familiar de muitas crianças (a separação 

dos pais e os desejos das crianças que muitas vezes não são compreendidos pelos 

adultos que a rodeiam). Nesse contexto ficcional, o perfil das duas personagens 

(crianças) favoreceu o processo de identificação dos aprendizes com a obra e a 

possibilidade de terem uma experiência vicária significativa. 

Para que pudéssemos realizar as sessões de mediação e chegar a 

resultados significativos neste trabalho foi fundamental o estudo da teoria da da 

“Estética da Recepção”, com Jauss (1979; 1994), Stierle (1979), Iser (1996; 1999) e 

Zilberman (2009), para compreendermos que as obras literárias provocam uma 

experiência estética no leitor nos níveis de poiesis, aisthesis e katharsis, e que tal 

experiência, possibilita aos aprendizes se identificarem com a obra e renovar sua 

percepção de mundo, por meio do prazer catártico e vicário. 

As leituras sobre ficção, realidade e imaginação de Vigotski (2014), Eco 

(1986;1994) e Iser (2014), nos ajudaram a entender que há uma relação triádica 

(ficção, imaginação e real) que se estabelece durante a leitura do texto literário, que 

nos auxiliou tanto na escolha da obra literária, como também, na elaboração de 

perguntas de modo a provocar o encontro e confronto do real (a vida do leitor) com o 

ficcional. As pesquisas sobre literatura e prática pedagógica de Amarilha (1997; 

2006) nos subsidiaram para construir um entendimento da aplicabilidade do ensino 

de leitura literária no espaço escolar. 
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Além disso, os estudos sobre o método da andaimagem, com Graves e 

Graves (1995) e a mediação nas discussões de histórias com Freitas (2005), 

auxiliaram no planejamento e desenvolvimento das sessões de mediação. 

Ressaltamos que uma das maiores constatações e contribuições desta 

dissertação é valorizar mediante a leitura de literatura as experiência de vida e 

leitura dos aprendizes. Nossos sujeitos são crianças que, mesmo com a pouca 

idade, falam sobre suas experiências de vida demonstrando fortes sentimentos, 

dentre os quais angústia e decepção. Esse fato soa como um alerta sobre a cultura 

da infância no contexto de vida dos aprendizes, sobre o lugar e a condição da 

criança nas relações entre os adultos, incluindo os avanços e conflitos destes 

últimos. Deste modo, torna-se urgente um trabalho com a literatura na escola que 

explore e valorize a vida e a voz do leitor aprendiz como forma de estimular o 

potencial criativo e crítico do leitor em formação. 
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APÊNDICE- B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAND EDO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ENTREVISTA – DOCENTE 

Nome: __________________________________________Idade:__________ 

Formação Acadêmica:_____________________________________________ 

Participou de alguma formação na área da leitura:_______________________ 

Quanto tempo de docência:______________ 

 

1ª Parte (Atividades e gêneros) 

1- Como você desenvolve atividades de leitura em sala de aula? 

 

2- Quais atividades de leitura os aprendizes gostam de desenvolver? Por quê? 

 

3- Que gênero de histórias você costuma trabalhar com os aprendizes? Por 

quê? 

 

4- Qual o gênero de histórias os aprendizes mais gostam? O que essa 

preferência pode indicar? 

 

5- Em que momentos da rotina de sala de aula é feita a leitura de histórias? 

 

6- Você realiza alguma atividade após a leitura das histórias? Quais? Justifique. 

 

2ª Parte (Recepção dos aprendizes) 

 

1- Durante a atividade de leitura de histórias, como os aprendizes reagem? 

 

2- Houve algum momento durante a leitura de histórias que você gostaria de 

destacar? 
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3- Das atividades de leitura que já desenvolveu com os aprendizes, qual delas 

você considera como momento mais prazeroso? 

 

4- Você já desenvolveu alguma atividade de leitura que não foi bem sucedida, 

não correspondendo as suas expectativas? 

 

5- Quando você realiza a leitura de alguma história, os aprendizes apresentam 

exemplos relatando fatos de sua vida? Há algum momento que gostaria 

destacar? 

 

3ª Parte ( A leitura em outros espaços/ação escolares) 

 

1- Os aprendizes participaram ou participam de algum projeto de leitura na sala 

de aula ou na escola? Em caso afirmativo, quais? 

 

2- Os aprendizes frequentam a biblioteca? Em que momentos? É desenvolvida 

alguma atividade na biblioteca? Qual? 

 

3- Os aprendizes costumam levar emprestado livros da biblioteca? Com que 

frequência? 

 

4ª Parte (Formação do leitor) 

 

1- Como você compreende a relação dos seus aprendizes com a leitura de 

literatura? 

 

2- Como você entende o processo de formação do leitor de literatura? 
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APÊNDICE – C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Nome: ________________________________________________Idade:___ 

 

QUESTIONÁRIO ADAPTADO 

1ª PARTE 

 

1- Você gosta de ouvir histórias? Por quê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2- Quem conta histórias para você? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3- Onde você ouve histórias? 

(    ) Na sala de aula   (    ) Na sala de leitura  

(    ) Na biblioteca da escola  (    ) Na biblioteca pública 

(    ) Em casa    (    ) Outros, quais?__________ 

 

4- Onde você lê histórias? 

(    ) Na sala de aula   (    ) Na sala de leitura  

(    ) Na biblioteca da escola  (    ) Na biblioteca pública 

(    ) Em casa    (    ) Outros, quais?___________ 

 

5- Que tipo de leitura você prefere ler? 

(     ) Revista     (     ) Literatura Infantil 

(     ) Jornal     (     ) Quadrinhos 
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(     ) Livro de informação   (     ) Outros, quais? __________ 

 

6- Quais livros você já leu? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7- Qual é sua história favorita? Por quê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8- Que tipo de história você gosta de ler? 

(    ) Fada                                  (    ) Bruxa 

(    ) Policial                               (    ) Animais 

(    ) Príncipe e princesa             (    ) Aventura 

 

9- Que tipo de história você gosta de ouvir? 

(    ) Fada                                  (    ) Bruxa 

(    ) Policial                               (    ) Animais 

(    ) Príncipe e princesa             (    ) Aventura 

 

10-  Na escola você OUVE ou LÊ histórias? 

__________________________________________________________ 

 

11-  Após a história é feita alguma atividade? 

(    ) Discussão                     (    ) Ilustração 

(    ) Pintura                         (    ) Mímica 

(    ) Dramatização               (    ) Cantar 

(    ) Outras. Quais?_____________________________________ 

 

12-  Você gosta dessa atividade? Por quê? 
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__________________________________________________________ 

 

13- Que atividade você gostaria de fazer após a leitura? 

__________________________________________________________ 

14-  Como você consegue livros para ler? 

(   ) Emprestado da biblioteca da escola 

(   ) Emprestado da sala de leitura 

(   ) Emprestado da biblioteca pública 

(   ) Emprestado de amigos 

(   ) Compra 

(   ) Outros. Quais? _________________ 

 

15-  Quando você vai escolher um livro o que mais lhe chama a atenção? 

(   ) Ilustração          (   ) Tamanho 

(   ) Cor                   (   ) Letra 

(   ) Capa                 (   ) Título 

(   ) Número de páginas 

 

16- Qual desses livros você escolheria? Por quê? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

17- Na sua casa tem objetos de leitura? Quais? 

(     ) Revista    (     ) Literatura Infantil 

(     ) Jornal    (     ) Quadrinhos 

(     ) Livro de informação  (     ) Outros, quais? _______________ 

 

18- Alguém da sua família já contou ou conta histórias para você? Quem? 

Quando? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2ª PARTE 

 

1- Quando você ouve/lê uma história você gostaria de ser um personagem 

dessa história? Por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2- Você se comportaria como algum personagem de alguma história que 

você conhece? Qual personagem? De qual história? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3- Você se tornaria amigo de algum personagem? Qual? Por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4- Você gosta de personagens bons ou maus? Qual personagem? Por 

quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5- Que sentimentos você já sentiu ao ouvir uma história? 

 

(     ) Alegria    (     ) Tristeza 

(     ) Medo    (     ) Outro. Quais? _______________ 

 

- Qual história? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6- Qual história você gostaria de viver? Por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7- O que você faria se pudesse entrar em uma história? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8- Você já aprendeu algo com algum personagem das historias que 

conhece? O que aprendeu? Qual o personagem? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9- O que podemos aprender com as histórias? 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10- Alguma história já te fez lembrar sobre algo que aconteceu em sua 

vida? O que ela te fez lembrar? Qual a história? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3ª PARTE 

 

 

1- Na sua casa tem computador? 

(    ) sim   (    ) não 

 

2- Em que lugares você utiliza o computador? 

(   ) Em casa  

(   ) Na escola 

(   ) Outros. Quais?______________________________________ 

 

3- Com que frequência você utiliza o computador? 

(    ) Todos os dias 

(    ) Uma vez por semana 

(    ) Muito pouco 

(    ) Nunca utilizou  

 

4- O que você gosta de fazer quando usa o computador? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5- Quando acessa a internet, que tipo de sites você acessa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

- Escolha um nome fictício para usarmos em nossa pesquisa. 

 

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE – D 

 

PLANEJAMENTO – SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Livro: A bolsa amarela 

1ª SESSÃO: 1º Capítulo: As Vontades 

 

-> Pré-leitura: 

1. Observando a capa do livro e o título da história, o que vocês acham que vai 

acontecer em uma história que tem como título “A Bolsa Amarela”?  

2.Vocês tem ou já tiveram um bolsa que foi/é especial para vocês?  

3. Por quê será que tem um galo na bolsa? O que vocês acham que vai acontecer?  

- > Leitura:  

- Leitura oral realizada pela mediadora do 1º capítulo. Os aprendizes estarão 

acompanhando silenciosamente a leitura da história cada um com um exemplar do 

livro “A Bolsa Amarela”. 

-> Pós-leitura:  

-Primeiro momento: Discussão 

1. O que vocês acharam da Raquel?  

2. Vocês concordam com a atitude das irmãs da Raquel quando disseram que “A 

Raquel nasceu de araque. A Raquel nasceu fora de hora. A Raquel nasceu quando 

a mamãe não tinha mais condição de ter filho”? Como você se sentiria no lugar da 

Raquel?  

3. Vocês concordam com a ideia da Raquel achar melhor ser menino em vez de 

menina?  

4. Você já teve ou tem a mesma vontade de Raquel de crescer e deixar de ser 

criança?  

 

- Segundo momento: Registro no Blog “Nos Bosques da Ficção” 

BLOG: Postagem 

Como o André e a Lorelai escreviam cartas para ajudar a Raquel a resolver seus 

problemas. Imagine que você também conversa com a Raquel através de cartas e 
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deixe um recado dando um conselho para resolver seu problema. É hora de ajudar a 

Raquel!  

PERGUNTA: Como poderíamos ajudar a Raquel a esconder as suas vontades? O 

que você diria para ela fazer?  
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APÊNDICE – E 

 

PLANEJAMENTO – SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Livro: A Bolsa Amarela 

1ª SESSÃO: 2º Capítulo: A bolsa amarela e 3º Capítulo: O galo 

 

-> Pré- leitura:  

1. Quem lembra o que aconteceu com Raquel no nosso último encontro? O que 

vocês acham que vai acontecer? Ela vai conseguir esconder suas vontades?  

2. O segundo capítulo trás como título “A bolsa amarela”, o que vocês acham que vai 

acontecer com a bolsa?  

-> Leitura: 

Leitura oral realizada pela mediadora do 2º e 3º capítulo, sem interrupção. Os 

aprendizes estarão acompanhando silenciosamente a leitura da história cada um 

com um exemplar do livro “A Bolsa Amarela”. 

-> Pós- leitura: 

- Primeiro momento: Discussão 

1. A Raquel ficou curiosa em saber como o galo Afonso entrou na sua bolsa 

amarela, e ele respondeu que tinha vindo de elevador e que ninguém o viu porque 

estava de máscara. Como vocês acham que o galo apareceu sem ser visto por 

ninguém, já que ele é inventado?  

2. O que vocês acham que vai acontecer se a Raquel ficar andando com o galo 

Afonso dentro da bolsa pra tudo quanto é canto?  

3. Quando chegavam os presentes da tia Bronilda, todos ficavam com os presentes 

e nunca sobrava nada para a Raquel. Como você se sentiria se vivesse a mesma 

situação da Raquel? Por quê?  

4. O que Raquel inventa ganha vida, se você pudesse fazer a mesma coisa que a 

Raquel e inventar algo que ganhasse vida também como na história para te ajudar 

em algum problema que tivesse, o que inventaria? Por quê?  

-> Segundo momento: Registro no Blog “Nos Bosques da Ficção” 

BLOG: Postagem 
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Na bolsa amarela, eram guardadas as vontades da Raquel para ninguém encontrar. 

Mas tinha momentos que as vontades engordavam de um jeito que a bolsa ficava 

super pesada. 

PERGUNTA: Você já escondeu suas vontades de alguém como a Raquel que 

escondeu a dela dentro da Bolsa Amarela? Por quê? (Categoria: Identificação) 
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APÊNDICE – F 

 

PLANEJAMENTO – SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Livro: A bolsa amarela 

3ª Sessão: 4º Capítulo: A História do Alfinete de fralda e 5º Capítulo: A volta da 

escola 

- > Pré-leitura: 

1. Alguém lembra o que a Raquel guardou dentro da bolsa amarela?  

2. Como será a história do Alfinete de fralda?  

- >Leitura:  

Leitura oral realizada pela mediadora do 4º e 5º capítulos sem interrupção. Os 

aprendizes estarão acompanhando silenciosamente a leitura da história cada um 

com um exemplar do livro “ A Bolsa Amarela”. 

-> Pós-leitura:  

- Primeiro momento: Discussão 

1. O que vocês acham que vai acontecer com o Terrível?  

2. Terrível teve seu pensamento costurado com uma linha bem forte, para ele só 

pensar: “eu tenho que ganhar de todo mundo” e mais nada. Vocês concordam com 

essa atitude?  

3. Você já viveu a mesma situação que Raquel e Afonso vivem de tentar impedir que 

um amigo faça algo de errado, que possa prejudicá-lo?  

-Segundo momento: Registro no Blog “Nos Bosques da Ficção” 

BLOG: Postagem 

A Raquel e o Galo Afonso possuem um grande desafio, salvar a vida do Terrível e 

impedir que ele brigue com o Galo Crista de Ferro, para isso eles prenderam ele 

dentro da bolsa amarela. Será que a bolsa vai ser suficiente? 

PERGUNTA: Se você fosse a Raquel o que você diria a Terrível para convencê-lo a 

não brigar?  
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APÊNDICE – G 

 

PLANEJAMENTO – SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Livro: A bolsa amarela 

4ª Sessão: 6º Capitulo: O Almoço 

 

-> Pré-leitura: 

1. Raquel vai para um almoço de família e leva a bolsa amarela, com todas as suas 

vontades engordando, com o Terrível, o Afonso, a Guarda-chuva e o Alfinete de 

fralda. O que será que está acontecendo dentro da bolsa amarela?  

2. Já vimos que a família de Raquel gosta muito de fazer brincadeiras com ela como 

mexer nas suas coisas, o que será que vai acontecer em um almoço que todos 

estarão reunidos? Será que vão fazer alguma coisa com a Raquel?  

- >Leitura:  

Leitura oral realizada pela mediadora do 6º capítulo. Os aprendizes estarão 

acompanhando silenciosamente a leitura da história cada um com um exemplar do 

livro “A Bolsa Amarela”. 

-> Pós-leitura:  

- Primeiro momento: Discussão 

1. O que vocês sentiram durante a confusão que se transformou o almoço no 

momento que o Alberto resolveu abrir a bolsa amarela?  

2. Quando a Raquel chegou na casa da tia Brunilda seus pais pediram para ela 

cantar, dançar, mas Raquel não estava com a menor vontade, fez porque os pais 

dela praticamente obrigaram. Você já se sentiu assim como a Raquel diante da sua 

família? Quando? 

3. Será que a história do show de mágica do galo convenceu a família de Raquel?  

4. O Alfinete de fralda antes vivia preocupado, porque as pessoas achavam que ele 

não servia para nada e muitas vezes, ele tinha medo de ser carregado pelo carro de 

lixo. Mas surgiu uma oportunidade de ele mostrar que servia sim, quando ajudou a 

Raquel a estourar as vontades dela que cresciam. O que podemos aprender com o 

pensamento que o Alfinete tinha?  
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- Segundo momento: Registro no Blog “Nos Bosques da Ficção” 

BLOG: Postagem 

Como o Alberto primo da Raquel, gostava muito de implicar com ela. Ele resolveu 

abrir a bolsa amarela e descobrir o que tinha dentro dela. O coração da Raquel 

disparou com medo que ele descobrisse o que tinha na bolsa. 

PERGUNTA: O que você teria feito no lugar da Raquel quando o primo Alberto 

resolveu abrir a bolsa dela?  
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APÊNDICE – H 

 

PLANEJAMENTO – SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Livro: A bolsa amarela 

5ª Sessão: 7º Capítulo: Terrível vai embora e 8º Capítulo: História de um galo 

de briga e de um carretel de linha forte 

 

 

-> Pré-leitura:  

1. Depois que a família descobriu que tinha dois galos na bolsa amarela o que vocês 

acham que vai acontecer?  

2. Como o Terrível consegue ir embora? O que vocês acham que vai acontecer com 

ele? E a Raquel e o Afonso o que vão fazer?  

- >Leitura:  

Leitura oral realizada pela mediadora do 7º capítulo e 8º capítulo, sem interrupção. 

Os aprendizes estarão acompanhando silenciosamente a leitura da história cada um 

com um exemplar do livro “A Bolsa Amarela”. 

-> Pós-leitura: 

- Primeiro momento: Discussão 

1. Será que a história que a Raquel inventou dizendo tudo que ela acha que 

aconteceu com o Terrível vai realmente acontecer?  

2. O que você achou da atitude da Guarda-chuva que mesmo arriscando a vida 

tentou salvar o Terrível? Você faria o mesmo por alguém? Por quê?  

3. No galinheiro, mal os pintinhos nasciam os donos já decidiam o que eles iam ser e 

não adiantava os pintinhos quererem ser outra coisa. O que você acha dessa 

atitude? É contra ou a favor? Por quê?  

4. Raquel diz que gente pequena usa roda para brincadeira, como ciranda e jogo de 

prenda, mas que gente grande inventa umas coisas esquisitas para fazer roda. Que 

coisas esquisitas que gente grande faz que a história te faz lembrar? Você concorda 

com essas coisas? Por quê?  

- Segundo momento: Registro no Blog “Nos Bosques da Ficção” 
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BLOG: Postagem 

Imagine que você possui a linha forte, linha de pesca, e pode costurar o pensamento 

de alguém. 

PERGUNTA: Qual pensamento você iria costurar? Em quem? Por quê?  
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APÊNDICE – I 

 

 

PLANEJAMENTO – SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Livro: A bolsa amarela 

6ª SESSÃO: 9º Capítulo: Comecei a pensar diferente 

 

-> Pré-leitura:  

1. O que será que vai acontecer agora? Com a Raquel, Afonso, Guarda-chuva, 

Alfinete de fralda e Terrível?  

2. O título do episódio de hoje é “comecei a pensar diferente”. O que vocês acham 

que o episódio vai tratar? Quem começa a pensar diferente? Por quê?  

- >Leitura:  

Leitura oral realizada pela mediadora do 9º capítulo. Os aprendizes estarão 

acompanhando silenciosamente a leitura da história cada um com um exemplar do 

livro “A Bolsa Amarela”. 

->Pós-leitura: 

- Primeiro Momento: Discussão 

1. Imagine que na sua casa também existe um relógio que toca música e que, 

quando todos terminam de dançar, trocam as tarefas como os personagem na casa 

dos concertos. Com quem gostaria de trocar de tarefa na sua casa? Qual seria a 

tarefa? Por quê?  

2. Na família da Lorelai não existe chefe de família que decide tudo sozinho. Lá 

todos decidem juntos. Você concorda com essa ideia? Na sua família as decisões 

são tomadas como na casa da Lorelai ou da Raquel?  

3. Você concorda com a ideia de que existem pessoas que também têm o 

pensamento costurado como o Cachorro e o Terrível, que pensam sempre as 

mesmas coisas? Por quê isso acontece? 

4. Depois que Raquel saiu da casa dos concertos ela percebe que a mãe da Lorelai 

curtia ser mulher e a Lorelai curtia ser menina, ela achava que ser menina era tão 

legal quanto ser garoto. O que você acha que levou a Raquel a pensar diferente e 
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perceber que ser menina também é legal? O que você diria à Raquel a respeito 

disso?  

 

- Segundo momento: Registro no Blog “Nos Bosques da Ficção” 

BLOG: Postagem 

A Raquel é uma garota cheia de ideias e que pensava diferente de muitas pessoas 

da sua família. 

PERGUNTA: O livro A Bolsa Amarela, que conta a história da Raquel, já te fez 

pensar diferente sobre algo na sua vida? O quê? Por quê?  



190 

 

APÊNDICE – J 

 

 

PLANEJAMENTO – SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Livro: A bolsa Amarela 

7ª SESSÃO: 10º Capítulo: Na praia 

 

 

-> Pré-leitura:  

1. Como será o final dessa história? O que será que vai acontecer com a Raquel e 

suas vontades? E seus amigos da bolsa amarela?  

2. O último episódio traz como cenário a Praia. O que o lugar sugere que vai 

acontecer?  

- >Leitura:  

Leitura oral realizada pela mediadora do 10º capítulo. Os aprendizes estarão 

acompanhando silenciosamente a leitura da história cada um com um exemplar do 

livro “A Bolsa Amarela”. 

-> Pós-leitura:  

-Primeiro momento: Discussão 

1. O que vocês acharam do final da história da Raquel?  

2. Por que será que a Raquel no final da história se sente mais leve?  

3. Os amigos da Raquel como o galo Afonso e a Guarda-chuva foram embora e só o 

Alfinete resolveu ficar com ela. Como vocês acham que a Raquel se sentiu nesse 

momento?  

4. As vontades da Raquel como a de ser menino e a de ser gente grande passaram 

a emagrecer e foram embora com a pipa. Você já teve vontades que emagreceram 

como as da Raquel? Quais? Por quê?  

5. Qual momento da história vocês gostaram mais? Por quê?  

-Segundo momento: Registro no Blog “Nos Bosques da Ficção” 

BLOG: Postagem 



191 

 

A Raquel viveu muitas experiências com a bolsa amarela junto com seus amigos 

Afonso, Guarda-chuva e Alfinete de fralda. 

PERGUNTA: O que podemos aprender com as experiências vividas pela Raquel, 

que possamos usar na nossa vida? Por quê?  
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APÊNDICE – K 

 

 

PLANEJAMENTO – SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Livro: TCHAU 

8ª SESSÃO: 1º Capítulo: Tchau 

 

-> Pré-leitura:  

1- O que vocês acham que vai acontecer nessa história que tem como título 

“Tchau”?  

2- O que significa a palavra tchau?  

- >Leitura:  

Leitura oral realizada pela mediadora do 1º capítulo. Os aprendizes estarão 

acompanhando silenciosamente a leitura da história cada um com um exemplar do 

livro “Tchau”. 

->Pós-leitura: 

1º Momento (sala de aula) 

1. O que vocês sentiram ao ouvir a história da família da Rebeca?  

2. Vocês conhecem alguém que já viveu a mesma situação que a Rebeca, em que a 

mãe vai embora de casa?  

3. Vocês concordam com a decisão da mãe da Rebeca de ir embora?  

4. Vocês concordam com a separação que ocorre entre um casal como acontece 

com os pais da Rebeca?  

2º Momento: Registro no Blog “Nos Bosques da Ficção” 

BLOG: Por mais que a Rebeca tentasse convencer a mãe dela a ficar com sua 

família ela não consegue. A mãe de Rebeca vai embora. 

PERGUNTA: Imagine que você vive na sua família a mesma situação que a Rebeca 

viveu, o momento em que mãe vai embora. Como se sentiria? O que faria? Por quê?  
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APÊNDICE - L 

Blog “Nos Bosques da Ficção” 
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ANEXOS 
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ANEXO – A 

 

Capa do Livro A Bolsa Amarela 

Autora: Lygia Bojunga 
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ANEXO – B 

 

Capa do Livro Tchau 

Autora: Lygia Bojunga 
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 ANEXO - C 

TRANSCRIÇÕES DAS SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

 

1ª SESSÃO: TRANSCRIÇÃO DA AULA 

Livro: A bolsa amarela  

1º Capítulo: As vontades  

Data: 29/10/14 

 

Pré-leitura 

 

(01) PP: Todo mundo vendo a capa do livro. Estão vendo? 

(02) Aprendizes : To vendo::: 

(03) PP: Vocês já viram que o nome do livro/ 

(04) Aprendizes : Bolsa amarela::: 

(05) PP: A bolsa amarela. O que vocês acham que vai acontecer em uma história/ 

(06) Karen: Professora o que a senhora está perguntando eu li aqui atrás tudinho (( 

aponta para o livro mostrando o resumo atrás da capa)). 

(07) PP: Certo. Que tem como título a bolsa amarela? O que será que vai acontecer 

nessa história? O que vocês acham? 

(08) Danilo: Vai haver um romance. 

(09) Helena: Um segredo. 

(10) PP: Mas qual seria o segredo? 

(11) Layla: O livro tem grandes segredos. 

(12) PP: Sim, mas o que será que vai ter numa história que tem como nome um 

objeto, uma bolsa amarela.  

(13) Aprendizes : (S.D) ((todos falam ao mesmo tempo)) 

(14) Ronaldo: Alguém vai querer ser gente grande::: 

(15) Cristiano: Alguém vai querer ser gente grande::: 

(16) PP: Quem tem outra ideia diferente? 

(17) João: Tem um lápis dentro da bolsa. 

(18) PP: O João disse que dentro da bolsa tem um lápis. O que vocês acham? 

(19) Isabela: Eram materiais que tem dentro da bolsa/ 

(20) Ariel: Olha aqui a cabeça do galo. (( Ariel chama a PP e mostra a figura do galo 

na capa do livro)) 

(21) PP: O que você acha Ariel sobre esse galo na bolsa? 

(22) Ariel: Esquisito. 

(23) Isabela: Vai ser algo interessante. 

(24) PP: Sim. Mas vamos pensar, um galo dentro da bolsa. O que vocês acham? 
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(25) Ariel: Vai ser uma gritaria. 

(26) PP: Então ta bom. Vamos ver o que acontece na história? 

(27) Aprendizes : Sim:::  

(28) PP: Abram o livro e coloque no primeiro capítulo as vontades, na página nove. 

 

 

Leitura 

 

O primeiro momento de leitura da história foi satisfatório, todos os aprendizes 

acompanharam a leitura pelo livro. Em alguns momentos da história paravam para 

ouvir a professora/pesquisadora ler. Acredito que a prosódia no momento da leitura 

tenha chamado a atenção dos aprendizes. Como lemos apenas o primeiro capítulo 

do livro os aprendizes ao término falaram. 

 

(29) Anny: HÁ::: (( vários aprendizes falaram demonstrando o interesse em continuar 

a ler a história)) 

(30) Danilo: Era pra senhora ler. 

(31) Oliver: Bora continuar::: 

(32) PP: Nós vamos continuar a leitura no nosso próximo encontro. 

 

Pós-leitura 

 

(33) PP: Antes de vocês devolverem os livros eu vou fazer uma pergunta pra vocês. 

O que vocês sentiram ao ouvir a história da Raquel? 

(34) Cristiano: Eu senti sono. 

(35) PP: Sim, mas eu estou falando de sentimento, não é como a vontade de dormir. 

O que vocês sentiram ao conhecer a história da Raquel? 

(36) Danilo: Senti raiva, porque ninguém acreditava nela. 

(37) Isabela: (S.I.) 

(38) PP: Alguém sentiu alguma coisa quando ouviu a história da Raquel também? 

(39) Ariel: A coitada tava era envergonhada. 

(40) PP: Por quê você acha que ela tava envergonhada? (( pergunto a Ariel)) 

(41) Ariel: Ai! Com uns irmãos tão maus assim::: 

(42) PP: Você acha os irmãos dela são maus? Vocês concordam com Ariel, que os 

irmãos da Raquel são maus? ((Ariel faz um gesto com a cabeça demonstrando que 

concorda)). 

(43) Aprendizes: Sim::: 

(44) PP: Por quê? O que vocês acham? 

(45) Isabela: Eles gozavam da cara dela. 

(46) Tiago: Porque eles deixavam ela trancada professora. 

(47) PP: Vocês concordam com essa atitude? 
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(48) Aprendizes: Não::: 

(49) PP: Alguém tem algum irmão, irmã ou alguém da família que faz tudo isso como 

os irmãos da Raquel? 

(50) Ariel: Minha irmã que bate em mim quando eu teimo. 

(51) Cristiano: Eu tenho um irmão que eu briguei com ele ontem. 

(52) Isabela: a minha irmã me tranca dentro de casa.  É horrível isso.    

(53) PP: Sua irmã te tranca em casa? Por quê? 

(54) Isabela: Porque eu não gosto. Porque lá em casa a pessoa não pode fazer 

nada/ 

(55) Layla: É igual ao irmão da Raquel. 

(56) Cristiano: Eu briguei ontem com meu irmão. 

(57) PP: Eles são iguais aos irmãos da Raquel? 

(57) Cristiano: mais ou menos. 

(58) PP: Gente, teve um momento na história que as irmãs da Raquel disseram “ a 

Raquel nasceu de araque, a Raquel nasceu fora de hora, a Raquel nasceu quando a 

mamãe não tinha mais condição de ter filho”. Vocês concordam com essa atitude? 

(59) Ariel: São invejosos. (( se referindo aos irmãos da personagem Raquel)) 

(60) PP: Por quê? 

(61) Isabela: Invejosos! Como se ela não tinha nada e os pais nem ligavam. 

(62) PP: As irmãs Raquel ficavam falando que ela nasceu de araque, que nasceu 

quando a mãe não queria ter filho/ 

(63) Isabela: Eles faziam isso só pra provocar. Eles faziam isso pra ela se sentir mal. 

(64) PP: Quem tem outra ideia? 

(65) Helena: Eles deveria deixar ela normal, sem ficar implicando. 

(66) PP: E como vocês acham que a Raquel se sentia quando as irmãs faziam isso? 

(67) Layla: Zangada. 

(68) Anny: Triste. 

(69) Helena: Abatida. 

(70) PP: E se fosse vocês o que fariam? 

(71) Aprendizes: (S.I.) ((Todos  falam ao mesmo tempo))         

(72) Fernando: Eu ia se vingar. 

(71) PP: Olha o Fernando disse que ia se vingar. 

(72) Ariel: Eu ia. 

(73) Oliver: Se fosse eu, eu ia fugir de casa. 

(74) AND: Eu ia fugir. ((vários aprendizes falam)) 

(75) Karen: Eu fugiria pra morar com a minha madrinha. 

(76) Cristiano: Eu colocava maionese na calsinha dela. ((todos os aprendizes riram))     

(77) PP: Em outro momento da história... A Raquel ela tem três vontades, vocês 

lembram? 

(78) Aprendizes: (S.I.) ((Todos  falam ao mesmo tempo)) 

(79) Karen: De ser grande, de ser escritora e de ser magra. 
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(80) Layla: De ser menino::: 

(81) PP: Isso de ser grande, de ser escritora e de ser menino. O que vocês acham 

da Raquel achar  melhor ser menino do que menina? 

(82) Isabela: Porque ela acho os meninos mais maiorais. 

(83) Helena: porque os meninos podem fazer algumas coisas e as meninas não. 

(84) PP: Mas vocês concordam com ela é melhor ser menino do que menina? 

(85) Aprendizes: Não::: (( só as meninas responderam)) 

(86) PP: Por quê? 

(87) Aprendizes: (S.I.) ((Todos falam ao mesmo tempo))  

(88) PP: Calma, vamos fazer assim. As meninas vão dizer porque não concordam 

com a Raquel em ela achar melhor ser menino/ 

(89) Isabela: quando eu peço alguma coisa para o meu pai ela dá na hora. 

(90) PP: E se for menino ele não dá? 

(91) Isabela: É lógico que não! 

(92) Karen: Por algumas ações, os meninos não deixam eu brincar nas brincadeira 

deles. 

(93) Pedro: A força física é maior. ((se referindo aos meninos)) 

(94) Danilo: Os homens não sentem a dor do parto. (( todos riem))  

(95) PP: Vou perguntar a Violeta. Você concorda com Raquel que é melhor ser 

menino? 

(96) Violeta: Não. 

(97) PP: Por quê? 

(98) Violeta: É melhor ser menina. 

(99) PP: Sim, mas o que por exemplo os meninos fazem, que você poderia dizer 

olha eu não gosto, eu jamais seria menino? 

(100) Violeta: (S.I.) 

(101)  Ariel: As meninas também podem ser fortes. 

(102) Danilo: Eu concordo com a Raquel. As meninas tem nojo de rato, de barata, 

tem comida que elas acham nojento/ 

(103) Isabela: Professora, também a gente não pode ter nojo de nada né. 

(102) PP: Vamos Helena defenda as meninas. (( Helena fica de pé para falar)) 

(103) Helena: Do mesmo jeito que os meninos podem ser fortes as meninas também 

podem ser. 

(104) Isabela: Professora, os meninos acham que a vida de menina é fácil, arruma 

casa, passa pano, lava louça ainda fazem comida. 

(105) Oliver: Tem homem que faz por dinheiro. 

(106) Aprendizes: (S.I.) ((Todos  falam ao mesmo tempo)) 

(107) Karen: Eles ficam dizendo que mulher não sabe dirigir mais sabe. ((se 

referindo aos homens)) 

(108) Pedro: Nada haver. (( se referindo a fala 107 de Karen)) 

(109) PP: Então não concordam com a Raquel? 
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(110) Aprendizes: Não::: 

(111) PP: O que vocês diriam a Raquel? 

(112) Ariel: Raquel você é uma besta! 

(113) AND: Que ela deixasse de bobagem. 

(114) Aprendizes: (S.I.) ((Todos  falam ao mesmo tempo)) 

(115) PP: Olha a Karen  ta sugerindo o seguinte quem concorda com a Raquel com 

a sua ideia de ser menino levanta a mão. (( só os meninos levantaram)) 

(116) Karen: Olha aí professora é só prestar atenção, só os meninos levantaram. 

(117) PP: Sim, mas por que você que só eles levantaram?  

(118) Karen: Porque eles querem tudo, querem mandar na escola. 

(119) Aprendizes: (S.I.) ((Todos  falam ao mesmo tempo)) 

(120) AND: Os meninos aguentam mais pancada. 

(121) Felipe: E a mulher só sabe pedir por direito. 

(122) Aprendizes: (S.I.) ((Todos  falam ao mesmo tempo)) 

(123) Karen: Os meninos só gostam de menina bonita. 

(124) PP: E isso é verdade? 

(125) Aprendizes: É::: 

(126) PP: Claro só tem menina bonita. 

(127) Danilo: Nem sempre professor, nem sempre.  

(128) PP: Atenção. Vou fazer mais uma pergunta. Você já teve ou tem a mesma 

vontade de Raquel de crescer e deixar de ser criança? 

(129) Aprendizes: SIM::: 

(130) PP: Vamos ouvir Danilo. 

(131) Danilo: Porque a criança brinca mais e estuda, o adulto trabalha tem que 

pagar dívidas. 

(132) PP: Então Danilo, pra você é melhor ser criança. 

(133) Danilo: É.  

(134) Cristiano: É melhor ser adolescente! 

(135) PP: Olha Cristiano disse que é melhor ser adolescente. Por quê? 

(136) Cristiano: Eu não posso dizer. 

(137) PP: Mas por quê? 

(138) Danilo: Porque os adolescentes podem namorar.  

(139) Aprendizes: (S.I.) ((Todos  falam ao mesmo tempo e a 

professora/pesquisadora pedi para fazer silêncio)) 

(140) Isabela: (S.I.) 

(141) PP: Vamos ouvir Helena. 

(142) Helena: Eu concordo com Cristiano que é bom ser adolescente, porque eles 

podem fazer coisas que as crianças não podem, mas eu prefiro ser criança. 

(143) PP: Por que você acha que ser criança é melhor? 

(144) Helena: Porque a gente pode brinca e pode fazer várias coisas, ser adulto é 

chato. 
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(145) PP: Então você acha que ser adulto é chato por quê? ((Helena acena com a 

cabeça respondendo que sim)) 

(146) Danilo: É porque o adulto tem muita responsabilidade. 

(147) Isabela: As crianças não precisam ter tantas, a responsabilidade da gente é 

estudar. 

(148) Helena: Mas a gente não pode fugir porque logo logo vai ser adulto. 

(149) PP: Verdade. Pode falar Tiago. 

(150) Tiago: Prefiro ser adulto porque pode trabalhar e sair sozinho. 

(151) PP: Quem mais gostaria de falar? 

(152) Karen: Tem horas que a gente quer ser criança e tem hora que quer ser 

adulto. 

(153) PP: Olha vamos ouvir Karen, ela diz que tem horas que a gente quer ser 

criança e tem horas/ 

(154) Karen: Momentos. 

(155) PP: Momentos que é melhor ser adulto. Por quê? 

(156) Karen: Porque assim, tem cantos que a gente não pode ir  porque é muito 

pequeno e tem cantos que a gente pode porque é muito grande. Então tem horas 

que a pessoa gosta de ser grande e tem horas que gosta de ser pequena.  

(157) PP: Vamos ouvir Isa. 

(158) Isa: Adolescente faz muitas coisas e ser criança tem mais tempo pra brincar.  

(159) André: Criança aproveita mais a vida. 

(160) PP: Então quer dizer que adulto não aproveita a vida? 

(161) André: Esqueci. 

(162) Aprendizes: (S.I.) ((Todos  falam ao mesmo tempo))    

 

Obs: As falas dos aprendizes em vários momentos dificultaram a atividade de 

discussão. Pois muitas vezes não paravam para ouvir a fala do outro e a professora-

pesquisadora tinha que ficar sempre retomando a fala dos aprendizes para que os 

demais aprendizes ouvissem e pudessem participar da atividade de discussão. 
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2ª SESSÃO: TRANSCRIÇÃO DA AULA 

Livro: A bolsa amarela  

2º Capítulo: A bolsa amarela e 3º Capítulo: O galo  

Data: 03/11/14 

 

Pré-leitura 

 

(01) PP: Quem lembra o que aconteceu com a Raquel no nosso último encontro? 

(02) Ariel: Termina com todos os irmãos dela. 

(03) Isabela: Ela termina, quando ela desiste de escrever. 

(04) PP: Mas ela pretende fazer algo. 

(05) Aprendizes: Fugir:::  

(06) Oliver: Fugir pra fora. 

(07) PP: No final da história ela (Raquel) queria esconder alguma coisa. O que era? 

(08) Isabela: Ela queria esconder os desejos. 

(09) PP: E ela (Raquel) chamava de que esses desejos? 

(10) AND: Segredo. 

(11) PP: Ela (Raquel) chama de as vontades. A história que lemos termina assim: eu 

tenho que encontra um lugar pra esconder as minhas vontades. Será que a Raquel 

vai conseguir esconder as suas vontades? 

(12) Aprendizes: Sim::: Não::: ((aprendizes  dividem  suas opiniões)) 

(13) PP: Não! Onde será que ela (Raquel) vai esconder? 

(14) Helena: Na bolsa amarela. 

(15) PP: Será que ela vai esconder na bolsa amarela? 

(16) Ariel: Não::: 

(17) PP: No capitulo dois ele trás como título a bolsa amarela, vocês viram aí na 

página vinte e quatro? O que vocês acham que vai acontecer com a bolsa? De 

quem será ela? 

(18) Aprendizes: Da Raquel::: 

(19)PP: Mas será que é da Raquel mesmo? Vamos ver então! (( a 

professora/pesquisadora para ajudar alguns aprendizes a localizarem a página)) 

 

Leitura  

 

A professor/pesquisadora inicia a leitura e um dos aprendizes não identificados lê 

junto com ela o mesmo trecho da história. Todos acompanham atentamente a leitura 

da história. Durante a leitura a professor/pesquisadora tinha o cuidado de ler mais 

devagar ao passar uma página para outra dando uma pequena pausa rápida para 

que os aprendizes não se percam durante a leitura.  
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Pós- leitura  

(20) PP: Na história quando chegava os presentes da tia Brunilda todos ficavam com 

os presentes e nunca sobrava nada para Raquel. Como você se sentiria se vivesse 

a mesma situação da Raquel?  

(21) Ariel:Eu dizia EU QUERO::: 

(22) Oliver: Eu rasgava as roupas deles. 

(23) PP: Como vocês se sentiriam no lugar da Raquel,  se todas as vezes que 

chegasse presente na casa de vocês e nunca tivesse presente pra você?  

(24) Pedro: Eu ia me sentir mal  e ia esconder os presentes. 

(25) PP: Outra pessoa... como se sentiria no lugar da Raquel? 

(26) Helena: Despresada. 

(27) Felipe: Eu tocava fogo nos presentes, nem um nem outro. 

(28) Tiago: Eu ia ficar muito triste. 

(29) PP: Diga Tiago. 

(30) Tiago: Eu tocava fogo nos presente. 

(31) PP: Mas como você se sentiria? 

(32) Tiago: Não sei. Eu só to dizendo, nem um nem outro fica (com os presentes). 

(33) PP: Mais alguém? 

(34) Ariel: Professora! Eu sentia raiva. 

(35) PP: Por quê? 

(36) Aprendizes: Todos falam ao mesmo tempo.  

(37) Ariel: Se eu não ia ficar com presente nem um eles também não iriam ficar. 

Pegava o presente e jogava fora. 

(38) PP: Mas só que a Raquel dizia o seguinte que lá na casa dela era todo mundo 

grande, tudo mundo já era adulto e só ela de criança. 

(39) Ariel: A pois eu nunca vi adulto.Irmão deve ser adolescente. O irmão deve ser 

adolescente. 

(40) PP: Apareceu um galo na história dentro da bolsa amarela. O que vocês acham 

que vai acontecer se a Raquel ficar andando com o galo Afonso dentro da bolsa pra 

tudo quanto é canto? 

(41) Ariel: Vão descobrir e levar o galo. 

(42) Isabela: Ninguém vai descobri, o galo vai fugir.  

(43) PP: Quem acha que vão descobri o galo? 

(44) Aprendizes: EU::: 

(45) PP: E se descobrirem vão fazer o quê? 

(46) Isabela: Vão matar o galo. 

(47) Helena: Ninguém vai descobri, ele vai andar com a Raquel. 

(48) PP: Vocês perceberam que as coisas que a Raquel imaginava ganhavam vida, 

como o galo que apareceu/ 

(49) Isabela: Um galo inventado por ela (Raquel). 
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(50) PP: Isso. Se você pudesse fazer a mesma coisa que a Raquel e inventar algo 

que ganhasse vida, como na história para te ajudar em algum problema que tivesse, 

o que inventaria? Por quê? Olha o que a Raquel imagina ganha vida se vocês 

tivessem essa mesma capacidade que a Raquel, o que vocês iriam imaginar para 

ganhar vida? 

(51) Ariel: Uma pessoa pra conversar comigo, eu fico todo tempo em casa sozinha 

sem fazer droga alguma. 

(52) Layla: Um tigre. 

(53) PP: Por quê? 

(54) Layla: Porque eu acho bonito, fofo. 

(55) Ronaldo: Eu inventaria uma pessoa pra conversar. 

(56) PP: Diga Cristiano. 

(57) Cristiano: Inventaria uma pessoa pra bater. 

(58) PP: Por que você inventaria alguém pra bater? 

(59) Cristino: È bom. 

(60) PP: E é? 

(61) Oliver: Deixa eu bater em você então? (( aprendizes riem)) 

(62) PP: Quem mais inventaria algo?  

(63) Isabela: Inventaria um cachorrinho. 

(64) PP: Você Tiago.    

(65) Tiago: Inventaria um amigo.    

(66) PP: Pra quem disse que inventaria um amigo. Vocês não tem amigos não?  

(67) Aprendizes: (S.I.) 
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3ª SESSÃO: TRANSCRIÇÃO DA AULA 

Livro: A bolsa amarela  

4º Capítulo: A história do alfinete de fralda e 5º Capítulo: A volta da escola   

Data: 05/11/14 

 

Pré-leitura 

 

(01) PP: Gente no nosso último encontro nos estávamos na parte que a Raquel... O 

que a Raquel encontra dentro da bolsa?  

(02) Aprendizes: Um galo::: 

(03) PP: Mas só que na bolsa da Raquel não tinha só o galo e o que tinha mais? 

Alguém lembra? 

(04) Isabela: As três vontades::: 

(05) PP: E o que mais? 

(06) Layla: O alfinete de fralda. 

(07) PP: Então hoje nos vamos conhecer a história do alfinete de frauda. Como será 

a história do alfinete de fralda? O que vocês acham? 

(08) Oliver: Uma fralda para bebê. 

(09) PP: Quem tem outra ideia diferente? Quem acha que esse alfinete não é de 

uma fralda é de uma coisa bem diferente?  

(10) AND: Da frauda. 

(11) PP: Mas será que ele foi usado realmente numa frauda?  

(12) Danilo: Depende se for daqueles que parece um cadeado ou se aqueles que 

tem uma pontinha colorida e do outro lado tem uma agulhinha. 

(13) PP: Certo. Vamos conhecer a história. 

 

Leitura 

 Os aprendizes acompanham a leitura da história atentamente de forma 

silenciosa sem fazer intervenções. Foi uma das sessões em que eles demonstram 

grande atenção e envolvimento na atividade de leitura até o fim da leitura. 

 

Pós-leitura  

 

(14) PP: Eita e agora o que vai acontecer... o Terrível está dentro da bolsa e 

enganaram ela pra ele não/ 

(15) Isabela: Briga. 

(16) PP: Não ir brigar. Aí eu pergunto a vocês.  O que vocês acham que vai 

acontecer com Terrível? ((todos em silêncio)) O que vocês acham que vai 

acontecer? Ele está preso na bolsa amarela. Será que ele vai sair para brigar ou vai 

ficar dentro da bolsa? 
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(17) Layla: Ele vai sair::: 

(18) Helena: Não. 

(19) PP: Ele não vai sair? E se sair? O que vai acontecer? 

(20) Layla: Ele vai morrer nessa briga. 

(21) Oliver: Vai, ele vai matar o cara. 

(22) PP: Você acha que ele vai conseguir vencer o outro galo na briga o Crista de 

Ferro?  

(23) Oliver: Vai ele vai fugir da bolsa e vai conseguir. 

(24) PP: Teve um momento na história que o Terrível teve ser pensamento 

costurado com uma linha bem forte, para ele só pensar “eu tenho que ganhar de 

todo mundo” e mais nada. Vocês concordam com essa atitude?  

(25) Aprendizes: Não. 

(26) Oliver: Ela disse sim, ela vai matar e costurar o cérebro dele.  

(27) PP: Sim. Mas eles costuraram o pensamento do Terrível para ele ter apenas 

uma ideia, só pensar naquilo. 

(28) Danilo: Aí ele é burro. 

(29) PP: Mas alguém costurou o pensamento dele, os donos do Terrível costuram 

seu pensamento. Vocês concordam com essa atitude dos donos terem costurado o 

pensamento?      

(30) Aprendizes: Não::: 

(31) Oliver: Ele disse que concorda no galo. 

(32) Danilo: Se for no galo em mim não. 

(33) PP: Mas por que você concorda no galo? 

(34) Oliver: Porque o galo é nojento. 

(35)Danilo: Porque o galo é de briga, ele é pra brigar então ele só pode ter um 

pensamento, ele não pode  ter o pensamento de perder.  

(36) PP: Mas ele não pode ser um galo normal, sem ser de briga?  

(37) Oliver: Pode. 

(38) Danilo: Pode ... (S.I) 

(39) PP: Então você concorda com os donos de terem feito isso?  

(40) Aprendizes: Não::: 

(41) PP: Quem não concorda? 

(42) Oliver: Porque os donos estão controlando ele, pra ganhar dinheiro para ele. 

(43) PP: Outra pessoa que não concorda, Tiago. 

(44) Tiago: Estão roubando o dinheiro dele. 

(45) Isabela: Professora, é como se fosse uma controle remoto. 

(46) Helena: Um escravo. 

(47) Ariel: Os donos não é rico, então ele (Terrível) não deveria nem mais briga não 

é rico.  
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(48) PP: Uma outra pergunta. Você já viveu a mesma situação que a Raquel e 

Afonso vivem de tentar impedir que um amigo faça algo de errado, que possa 

prejudicá-lo?  

(49) Aprendizes: Já::: 

(50) PP: Alguém pode me contar?  

(51) Ariel: Eu impedi de baterem na minha amiga. 

(52) PP: Quem tem outra ideia? Quem já impediu algum amigo de fazer algo errado? 

(53) Danilo: Eu já impedi uma amigo de ele não brigar na rua. 

(54) Cristiano: Eu já impedi de baterem em Danilo. 

(55) Danilo: É mentira::: 

(56) Danilo: (S.I.)  
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4ª SESSÃO: TRANSCRIÇÃO DA AULA 

Livro: A bolsa amarela  

6º Capítulo: O almoço 

Data: 10/11/14 

 

Pré-leitura: 

 

(01) PP: No nosso último encontro lemos um acontecimento que a Raquel viveu. 

Quem lembra como terminou o capítulo da história? Pode falar Helena. 

(02) Helena: o Afonso prendeu o primo dele. 

(03) PP: Sim, e onde o Afonso prendeu ele? 

(04) Aprendizes: Na bolsa amarela::: 

(05) PP: Isso, alguém lembra o nome do primo?  

(06) Aprendizes: Terrível::: 

(07) PP: E ele é o que? 

(08) Aprendizes: Um galo de briga. 

(09) Helena: Ele que brigar pra morrer. 

(10) Layla: Um galo de briga. 

(11) PP: E como se chamava esse galo? ((o galo que o Terrível iria brigar)) 

(12) Layla: Crista de Ferro (( se levanta para falar)) 

(13) Oliver: Crista de Ferro 

(14) PP: Por que a Raquel e o Afonso prenderam ele dentro da bolsa? 

(15) Ariel: Porque ele ia morrer. 

(16) Layla: Pra proteger ele. 

(17) PP: Pra proteger ele, porque poderia morrer nessa briga. Aí eu pergunto a 

vocês... Nos vamos ler hoje um momento em que a Raquel vai para um almoço de 

família e ela vai levar a bolsa amarela com todas as vontades engordando com o 

Terrível,  Afonso, guarda-chuva e o alfinete de fralda. O que será que está 

acontecendo dentro da bolsa amarela?  

(18) Ariel: Ta ficando muito pesada tem que jogar tudo fora. O Afonso, o Terrível o 

guarda-chuva. 

(19) PP: O que será que está acontecendo nessa bolsa? 

(20) Ariel: Vai cair tudo e vai mostrar. 

(21) PP: Vai cair tudo da bolsa. E o que será que esta acontecendo dentro dela? 

(22) Isabela: O Terrível está andando de uma lado para o outro pra tentar fugir. 

(23) Pedro: O galo tenta fugir rasgando a bolsa. 

(24) PP: Então ele está se mexendo pra tentar fugir. ((Ariel mostra como o Terrível 

poderia está se mexendo na bolsa)). 

(25) Tiago: Tá procurando ela. 
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(26) Isabela: Ela ta pensando (Raquel) que todo mundo ta quieto. 

(27) PP: É será que é isso. Quem tem outra ideia, sobre o que está acontecendo na 

bolsa? 

(28) Tiago: Uma bagunça. 

(29) Ariel: Eu, eu::: 

(30) PP: Diga Ariel. 

(31) Ariel: O Terrível tá dizendo eu vou vencer, eu vou vencer, porque tenho que 

vencer. 

(32) PP: Certo. Quem tem uma ideia diferente da Ariel? Sobre o que está 

acontecendo na bolsa amarela. Vamos gente, vamos pensar. O que vocês acham?   

(33) Tiago: Ele tá tentando escapar de todas as formas. 

(34) Anny: (S.I.) 

(35) Layla: Ele vai bicar o zíper da bolsa para sair. 

(36) PP: Será que ele vai bicar o zíper para sair? 

(37) Isabela: Mas eu acho que não vai dá para abri o zíper porque/ 

(38) Layla: porque é por fora 

(39) PP: Será que não vai dá para abrir? 

(40) Oliver: O zíper é por fora::: 

(41) PP: É o que?  

(42) Oliver: O zíper é por fora não dá pra abrir. 

(43) PP: Não dá para abrir? 

(44) Isabela: Da sim::: 

(45) Danilo: Da não:::  

(47) Layla: Quem disse. (( se referindo a fala de Danilo)) 

(48) Danilo: Da não. Já fez alguma vez? 

(49) Layla: Eu já fiz isso. 

(50) Oliver: O zíper é por fora.  

(51) PP: Bianca tem algo a dizer, vamos ouvir/ 

(52) Danilo: Professora::: 

(53) PP: Ela (Layla) disse que já conseguiu abrir uma bolsa por dentro. 

(54) Oliver: É porque você já entrou dentro de uma bolsa? (( se referindo da Layla 

Oliver fala cruzando os braços, como se não tivesse acreditando na sua fala 49 )) 

(55) Layla: Eu virei a bolsa por trás e rasguei por dentro. 

(56) Ariel: Mamma mia. (( demonstrando surpresa com a fala 55 de Layla)) 

(57) Oliver: E você tava dentro de uma bolsa? ((se referindo a Layla)) 

(57) Layla: Não. 

(58) Oliver: Então pare de falar isso. 

(59) Pedro: Porque ela (Layla) rasgou o estojo/ 

(60) Danilo: Ela rasgou o estojo. 

(61) PP: Layla, então quer dizer que você acha que o Terrível vai conseguir abrir a 

bolsa por dentro. Quem tem uma ideia diferente? 
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(62) Helena: Professora::: 

(63) PP: Pode falar Helena. 

(64) Helena: O Terrível não vai conseguir, porque o galo não tem força. 

(65) PP: Gente olha só o que a Helena disse. Que o galo não vai fugir, porque ele 

não tem força. Vocês concorda com isso? 

 ((Nesse mesmo momento Karen, procura a assistente que está gravando em vídeo 

a aula, mostra o livro e diz de forma silenciosa “o Terrível vai fugir sim”.)) 

(66) Aprendizes: Não::: 

(67) PP: Vocês acham que o galo tem força e vai conseguir? 

(68) Aprendizes: Sim::: 

(69) PP: Eita Helena te desafiaram vamos ver se isso acontece realmente na 

história. 

(70) Pedro: Eu sei. O fecho quebrou assim. ((faz um gesto de como o fecho iria 

quebrar)) 

(71) PP: Pedro então você acha que o fecho vai quebrar. 

(72) Oliver: Vamos logo, deixe isso pra lá. (( Oliver interrompe a fala solicitando que 

iniciemos a leitura da história)).  

(73) PP: Tá certo. Já vimos que a família da Raquel gosta muito de fazer 

brincadeiras com ela como mexer nas suas coisas. O que será que vai acontecer em 

um almoço que todos estarão reunidos? Será que vão fazer alguma coisa com a 

Raquel? Ela está com a bolsa amarela com aquela confusão toda ali dentro. 

(78) Isabela: Eu acho que os irmãos dela vão perguntar. 

(79) PP: Você acha que eles vão perguntar. 

(80) Ariel: Eles vão abrir a mochila. 

(81) PP: Vão abrir a mochila? 

(82) Ariel: E vão sair tudo assim aaaaaaaaaa::: 

(83) Danilo: Aí vai soltar que nem um doido fiuuuuuuuu::: (( faz um gesto como se o 

galo tivesse voando)) 

(84) PP: Vocês acham que vão abrir a bolsa da Raquel e descobrir tudo que tem lá 

dentro?  

(85) Aprendizes: Sim::: 

(86) PP: Quem tem uma ideia diferente que acha que isso não vai acontecer? 

(87) Oliver: Vão furtar as vontades dela. 

(88) PP: Todos concordam que vão descobrir o que tem na bolsa?  

(89) Aprendizes: Não::: Sim::: 

(90) PP: Quem disse não? 

(91) Helena: Eu. ((levanta a mão para falar)) 

(92) PP: Diga Helena.  

(93) Helena: A Raquel não vai deixar ninguém ver?  

(93) PP: Ela não vai deixar ninguém ver? O que ela vai fazer? 
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(94) Ariel: Professora eu sei o que a Raquel poderia fazer, sei não num tinha visto, 

quando fui ver tava aqui dentro. A bolsa não é dela 

(95) PP: Vamos ouvir Fernando. 

(96) Fernando: A Raquel vai pedir ajuda ao Afonso pra controlar a situação. 

(97) PP: Olha só que o Fernando está dizendo que o Afonso vai controlar a situação 

na bolsa.Será que isso vai acontecer? Vamos descobrir? 

(98) Ariel: Vamos::: 

(99) Fernando: Estou descobrindo, porque estou lendo. 

(100) PP: Mas Fernando você já está indo rápido de mais. 

 

Leitura 

 

O momento de leitura de hoje foi bastante prazeroso, foi a primeira vez entre as 

sessões realizadas que podemos perceber a concentração e atenção dos 

aprendizes durante leitura da história, alguns preferiam ficar observando a 

professora/pesquisadora ler e em determinados momentos da prosódia da 

professora/pesquisadora, demonstravam riam ou mostram um sentimento de 

admiração ou surpresa. A partir da reação dos aprendizes, percebemos que eles se 

divertiram durante a leitura, principalmente no momento que tentam abrir a bolsa da 

Raquel. 

 

Pós-leitura 

 

(101) PP: O que vocês sentiram durante a confusão que se transformou o almoço no 

momento que Alberto resolveu abrir a bolsa amarela? 

(102) Helena: Fiquei desesperada.  

(103) Layla:Eu fiquei assustada. 

(104) PP: Por que você ficou assustada Layla? 

(105) Layla: porque é muito estranho.  

(106) PP: Como assim estranho?  

(107) Layla: não sei. (( fica com os aspecto de pensativa)) 

(108) Isabela: Professora. 

(109) PP: Você Isabela, como se sentiu? 

(109) Isabela: Me senti tipo assim, todas as pessoas (S.I.) 

(110) PP: Certo. Vamos voltar para a pergunta. O que vocês sentiram no momento 

que o Alfredo ficava cantando aquela música dizendo que ia abrir a bolsa dela. 

(111) Ariel:Por que  não vê aqui? ((mostra o livro)) 

(112) PP: Nós vamos descobrir depois. Agora eu quero saber o que vocês sentiram 

no momento que o Alberto pegou a bolsa da Raquel.   

(113) Isabela: Eu senti pena da Raquel. 

(114) PP: Por que você sentiu pena?  
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(115) Isabela: Porque ela estava muito estressada, porque queriam abrir a bolsa 

dela. Na hora que tava os outros ela não tava conseguindo disfarçar, porque tava o 

Terrível, o Afonso e o Guarda-chuva dentro da bolsa, e nessa hora o primo dela 

ficava só provocando ela pra abri a bolsa. 

(116) PP: Certo. Quem sentiu o mesmo sentimento que a Isabela? Que sentiu pena 

da Raquel. Ou alguém teve um sentimento diferente e não sentiu pena da Raquel? 

Sentiu alguma coisa diferente? E aí pessoal ninguém sentiu nada? Tudo bem vamos 

lá.  Quando a Raquel chegou na  casa da tia Brunilda seus pais pediram para ela 

cantar, dançar, mas a Raquel não estava com a menor vontade, fez porque os pais 

dela praticamente obrigaram. Você já se sentiu assim como a Raquel diante da sua 

família? Quando?  

(117) Layla: Sim. 

(118) PP: Layla como foi? 

(119) Layla: Não quero contar. 

(120) PP: Você não quer fazer um resumo da história? Eram seus pais que pediam 

para você fazer? 

(121) Layla: Não, não era os meus pais. Foi na minha avó. 

(122) PP: Então foi sua avó que pediu para você fazer? 

(123) Layla: Não, foi os meus tios. 

(124) PP: Aí você teve que fazer Layla? 

(125) Layla: Mas eu não vou dizer. É porque eles disseram que iam me dá quarenta 

reais. 

(126) PP: E deram Layla? 

(127) Layla: Deram. 

(128) Oliver: (S.I.) 

(129) Luiz: (S.I.) 

(( Oliver e Luiz falam ao mesmo tempo se referindo a fala 127 de Layla))    

(130) Pedro: Escutou a maior mentira. 

(131) PP: Mais alguém teve que fazer alguma coisa na frente dos outros que os pais 

pediram e que não queriam fazer como a Raquel? 

(132) Ariel: Eu. 

(133) PP: Diga Ariel? 

(134) Ariel: Minha irmã.  

(135) PP: Pediu pra fazer o que?  

(136) Ariel: Ariel se você não fizer (S.I.) eu bato em você. 

(137) PP: Fazer o quê? ((Ariel fica brincando de ficar em baixo da mesa e não 

responde)) 

(137) Danilo: Professora Helena quer falar. 

(138) PP: Você já viveu a mesma situação que a Raquel? 

(139) Helena: Sim. 

(140) PP: Foram seus familiares que pediram pra você fazer alguma coisa? 
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(141) Helena:Sim. 

(142) PP: Quem pediu para fazer? 

(143) Helena: Minha tia. 

(144) PP: Pediu pra você fazer o quê? Um coisa para família? 

(145) Helena: Sim. 

(146) PP: E você teve que fazer? 

(147) Helena: Sim. 

(148) PP: E você se sentiu como? 

(149) Helena: Envergonhada.  

(150) PP: Mas aí todo mundo gostou no final. 

(151) Helena: Sim. 

(152) PP: Ta certo. Mas alguém fez alguma coisa? 

(153) Isa: Minha irmã pediu pra eu cantar pra todo mundo na casa da minha avó. 

(154) PP: E  como você se sentiu?  

(155) Isa: Com vergonha. 

(156) PP: Com vergonha. Quem se sentiu com vergonha também em algum 

momento? 

(157) Aprendizes: Eu::: 

(158) PP: Pode falar Isabela: 

(159) Isabela: Meu irmão pediu pra fazer uma parte da minha apresentação para 

minha vó.  

(160) PP: Era uma apresentação de quê? 

(161) Isabela: De ginástica.  

(162) PP: Como se sentiu nessa hora. 

(163) Isabela: Pra baixo. 

(164) PP: Pra baixo, por quê? 

(165) Isabela: Meu irmão gosta de implicar comigo e ele pediu pra mim fazer só 

porque minha prima tava lá e ele sabia que minha prima ia rir de mim.  

(166) PP: Mas alguém tem alguma experiência para contar? Tudo bem. Gente será 

que a história do show de mágica do galo convenceu a família da Raquel? 

(167) Aprendizes: Sim::: 

(168) PP: Por que vocês acham que convenceu? 

(169) Isabela: Porque foi uma boa ideia. 

(170) PP: Mas vocês acham que os parentes da Raquel ficaram convencidos com o 

show de mágica?  

(171) Aprendizes: Mais ou menos. 

(172) Ariel: Mais ou menos. 

(173) PP: Como assim, mais ou menos? 

(174) Ariel: Assim, o povo convencido e o povo desconfiado. 

(175) PP: Por que acha que não é verdade? 

(176) Ariel: Sim. 
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(177) Isabela: (S.I.) 

(178) PP: Gente, olha só quem acha que a família ficou convencida ou não? 

(179) Layla: Ela não se convenceu. 

(180) PP: E se ela não se convenceu vão fazer o quê? 

(181) Layla: A família vai armar uma armadilha para Raquel. 

(182) PP: Será que a família vai armar uma armadilha para Raquel? O que vocês 

acham disso? Concordam com o que Layla disse? 

(183) Oliver: Não. 

(184) PP: Por quê? 

(185) Oliver: Só disse que não concordo. 

(186) Tiago: Também professora eu não concordo. 

(187) PP:Você acha que convenceu? 

(188) Oliver: Sim. 

(189) Tiago: Sim. 

(190) PP: O alfinete de fralda... vocês lembra o que o alfinete de fralda fez?. 

(191) Aprendizes: Sim::: 

(190) Isabela: Ele estourou as vontades, duas. 

(191) Layla: Estourou as vontades. 

(192) PP: O alfinete de fralda antes vivia preocupado, porque as pessoas achavam 

que ele não servia para nada e muitas vezes, ele tinha medo de ser carregado pelo 

carro de lixo. Mas surgiu uma oportunidade dele mostrar que servia sim, quando 

ajudou a Raquel a estourar as vontades dela que cresciam. O que podemos 

aprender com o pensamento que o alfinete tinha? 

(193) Ariel: Não julgar o livro pela capa. 

(194) PP: Como assim? 

(195) Ariel:Não pode julgar ele, porque pode ser que ele não faça nada, mas ele 

ajudou a Raquel então... 

(196) PP: Mesmo pequenininho ele conseguiu ajudar a Raquel? 

(197) Ariel: Sim. 

(198) Isabela: Eles ficam julgando ele (alfinete), porque eles não sabem, ninguém 

nem conhece ele direito, então julgavam ele  porque ele era enferrujado. 

(199) PP: Sim. O que a gente pode aprender com esse pensamento?Lembrando 

que ele vivia preocupado com o pensamento das pessoas que acham que ele não 

servia para nada, mas foi ele que salvou a Raquel. O que vocês acham? 

(200) Danilo: A gente tem que acreditar em nós mesmo. 

(201) PP: Tem que acreditar na nossa capacidade?  

(202) Danilo: Se a gente não acreditar a coisa não funciona. 
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5ª SESSÃO: TRANSCRIÇÃO DA AULA 

Livro: A bolsa amarela  

7º Capítulo: Terrível vai embora e 8º Capítulo: História de um galo de briga e de um 

carretel de linha forte. 

Data: 12/11/14 

 

Pré-leitura: 

(01) PP: No último encontro lemos o capítulo que fala sobre o almoço e que houve 

uma grande confusão, a bolsa acaba se abrindo e os galos saem e aí eles inventam 

o que? 

(02) Aprendizes: Um show de mágica. 

(03) PP: Isso. E a gente viu no último encontro que tentaram abrir a bolsa da Raquel 

na casa da tia Brunilda e isso gerou um grande confusão. Agora nós vamos paro o 

próximo episódio da dessa história. O que será que vai acontecer agora? Depois 

que a família descobriu que tinha dois galos na bolsa amarela o que vocês acham 

que vai acontecer?  

(04) Oliver: Vai pegar a bolsa dela. 

(05) PP: E vai fazer o que? 

(06) Pedro: Vai dá os galos para os donos. 

(07) PP: Vai dá os galos. 

(08) Luiz: Terrível vai fugir. 

(09) PP: O Terrível vai fugir? 

(10) Isabela: Já fugiu. 

(11) PP: Será que já fugiu? Aí só tem o nome no capítulo. 

(12) Isabela: Mas tem o nome na história eu já li. 

(13) PP: Mas aí a gente vai descobrir. E aí o que essa família vai fazer?  

(14) Isabela: Eu não sei. 

(15) PP: Mas imagine. O fato da gente não saber algo, nos podemos imaginar, 

inventar o que essa família poderia fazer.   

(16) Oliver: Fazer macumba. 

(17) PP: E  aí o que vocês acham? Todos já sabem que tinha coisa viva na bolsa 

amarela.   

(18) Oliver: É assassina, capaz de matar. 

(19) PP: Imagine se você tivesse carregando a bolsa amarela e levasse os galos 

dentro escondido da família de vocês e eles descobrissem que você está 

carregando dois galos dentro da bolsa. Essa família ia fazer o quê? 

(20) Oliver: Ia colocar de castigo. 

(21) Layla: Ia colocar de castigo. 

(22) Pedro: Se fosse minha família ia buscá-lo. 

(23) Tiago: Se fosse meu pai, ele ia criar.  
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(24) Fernando: Meu pai ia matar o galo de fazer briga. 

(25) Tiago: Ei rapaz, se matasse o galo eu ia matar seu pai. 

(26) Pedro: Ele vai fugir e vai brigar com o Crista de Ferro. 

(27) Oliver: Ele vai perder. 

(28) PP: Ele vai perder, será?  E aí a Raquel e o Afonso o que eles vão fazer?  

(29) Ariel: Vão procurá-lo.  

(30) PP: Vão procurar mesmo? 

(31) Ariel: Tá aqui no livro. (risos) 

(32) PP: Mas e aí o Afonso e a Raquel vão conseguir impedir essa briga? 

(33) Ariel: Não. Não sei não, é um galo de briga.  

(34) PP: Mas o que você acha Ariel? 

(35) Pedro: claro que não. 

(36) Ariel: Acho que não. 

(37) Oliver: Afonso vai brigar com o Crista de Ferro. 

(38) PP: Afonso vai brigar também com o Crista de Ferro? 

(39) Pedro: Vai. E vai perder. 

(40) Oliver: Vai perder. 

(41) PP: Mas o Afonso não é um galo de briga. 

(42) Ariel: É um galo de galinha. 

(43) Danilo: Mas todo galo já brigou. 

(44) PP: Todo galo já brigou Danilo? 

(45) Felipe: Ele briga quando tá na frente do dono. 

(46) Danilo: Sim. 

(47) PP:Quer dizer que ele iria defender Terrível? Será que é isso que vai 

acontecer? Vamos ver o que acontece na história. 

 

Leitura 

 

Durante a leitura da história, os aprendizes acompanharam com atenção a leitura e a 

prosódia empregada pela professora/pesquisado. Em alguns momentos da história  

riam, achando engraçado a fala estranha do guarda-chuva. 

 

Pós- leitura  

 

(48) PP: Será que a história que a Raquel inventou dizendo tudo que ela acha que 

aconteceu com o Terrível vai acontecer?   

(49) Isabela: Tudo que a Raquel inventa acontece. 

(50) PP: Então você acha Isabela que tudo que a Raquel inventa acontece? 

(51) Isabela: Sim. 

(52) PP: Vocês concordam com a Isabela, que tudo que a Raquel inventa acontece? 

(53) Aprendizes: Sim::: 
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(54) PP: Então é isso mesmo que vai acontecer com o Terrível? (Terrível vai morar 

num lugar bem longe e sossegado) 

(55)Aprendizes: Sim::: 

(56) PP: Quem tem uma ideia contrária e acha que isso não vai acontecer? Lembre-

se que a Raquel inventou a história do Terrível. Será que realmente isso aconteceu 

com o Terrível? Porque a Isabela diz o seguinte, que tudo que a Raquel inventa 

acontece. Vocês concordam? 

(57) Cristiano: Fala pra Raquel inventar um bolo pra mim. 

(58) PP: Pra ela inventar um bolo pra você Cristiano. Porque você não escreve pra 

Raquel lá no Blog.Quem sabe ela não inventa. 

(59) Ariel: Assim, me faz um bolo Raquel. (risos) 

(60) Cristiano: É porque... (S.I.) 

(61) PP: O que vocês acharam da atitude da guarda-chuva que mesmo arriscando a 

vida tentou salvar o Terrível? Você faria o mesmo por alguém? Por quê? 

(62) Ariel: Eu achei heroico. 

(63) PP: Você achou heroico? 

(64) Ariel: Sim. Sabe porque,  ela tava arriscando a sua vida, bem pouquinha 

mesmo, ela podia ter morrido. 

(65) PP: Sim. Outra pessoa. O que achou da atitude da guarda-chuva? 

(66) Ronaldo: Muito boa. 

(67) PP: Por quê?  

(68) Ronaldo: Porque ela salvou a vida do Terrível. 

(69) Felipe: Ela tentou ele não brigar com o Terrível. 

(70) Cristiano: Eu acho que ela é digna de ser honrada.     

(71) PP: É digna de ser honrada.  Vocês fariam a mesma coisa por alguém, como a 

guarda-chuva? 

(72) Aprendizes: Sim::: 

(73) PP: Quem faria? 

(74) Ariel: Eu! 

(75) Oliver: Depende da pessoa. 

(76) PP: Depende da pessoa. Por quê? 

(77) Danilo: Porque se fosse um inimigo e a gente não gostasse a pessoa não faria. 

(78) PP: Mas você ia deixar a pessoa morrer? 

(79) Oliver: Não. Só ia deixar ela lá. Se alguém encontrasse. 

(80) Fernando: Se fosse um inimigo eu deixava. 

(81) Danilo: Se fosse meu amigo eu ajudava.  

(82) PP: Vocês viram que na história ela saiu toda machucada, então ela correu um 

risco grande. Quem faria a mesma coisa por uma pessoa? Pode falar Ariel. 

(83) Ariel: Poderia ser um inimigo, mas eu ajudaria. 

(84) PP: Por que você ajudaria Ariel? 
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(85) Ariel: Porque não importa se ele é inimigo, você pode ter ficado com raiva, mas 

ele pode ter errado. 

(86) PP: Mas isso não poderia te dar motivos pra deixar ele morrer? 

(87) Ariel: Não.   

(88) PP: Mas você ajudaria do mesmo jeito?  

(89) Ariel: Sim. 

(90) PP: Mesmo correndo o risco de se machucar? 

(91) Ariel: Sim. 

(92) PP: Por quê?  

(93) Ariel: Porque ele não e uma pessoa igual a gente. Ele é a mesma pessoa, ele 

só tem coisas diferentes, pode ser homem ou mulher, aí tem que ajudar. 

(94) PP: Sim. Quem também iria ajudar o Terrível e faria a mesma coisa que a 

guarda-chuva? 

(95) Ronaldo: Eu já salvei a vida de Danilo. 

(96) Danilo: É salvar a vida não né. 

(97) Ronaldo: Eu impedi ele de se machucar em uma briga. 

(98) PP: E como foi? 

(99) Ronaldo: Ele ia brigar com o menino e eu não deixei. 

(100) PP: Mas alguém faria a mesma coisa que a guarda-chuva?  

(101) Helena: Mesmo não gostando da pessoa eu iria ajudar. 

(102) PP: Mais alguém?  

(103) Cristiano: Eu! 

(104) PP: Por que Cristiano, você ajudaria? 

(105) Cristiano: Pra ficar com a vitória ou derrotando nada. 

(106) PP: Certo, mais alguém? Diga Ronaldo. 

(107) Ronaldo: Eu salvaria. 

(108) Cristiano: Pergunta a ele por quê? 

(109) PP: Por que salvaria?  

(110) Oliver: Porque ele é do bem. 

(111) PP: Será que a gente só salvaria pessoas que a gente gosta? 

(112) Danilo: Não. Se fosse um amigo, um parente. 

(113) Oliver: Se fosse um inimigo eu ajudava e depois matava, pra depois fazer de 

novo. 

(114) PP: Se alguém da nossa sala tivesse em perigo, vocês ajudavam?  

(115) Layla: Depende da pessoa. 

(116) PP: Por que depende da pessoa?  

(117) Layla: Não vou falar. Eu estou com sono acordei de cinco horas da manhã.  

(118)  Pedro: Faz um papel pra cada um escrever quem ajudaria. 

(119) PP: Você pode escrever no blog.  

(120) Oliver: Amigo de verdade não é o que empata a briga, mas o que ajuda. 
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(121) PP: Vamos lá. No galinheiro vocês viram que tem uma parte da história da 

Raquel que ela diz que no galinheiro mal os pintinhos nasciam os donos já decidiam 

o que eles iam ser e não adiantava os pintinhos quererem ser outra coisa. O que 

vocês acham dessa atitude? É contra ou a favor? Por quê? 

(122) Aprendizes: Contra::: 

(123) PP: Quem é contra levanta a mão. Vocês são contra essa ideia que assim que 

a gente nasce tem que decidir?  

(124) Danilo: Eu sou. 

(125) PP: Porque Danilo?  

(126) Danilo: Porque uma pessoa quando nasce ela tem o direito de decidir o que 

ela vai ser quando crescer. 

(127) Ariel: Professora eu sou contra. 

(128) PP: Por que Ariel você é contra?  

(129) Ariel: Porque a gente pode escolher o nosso próprio futuro. 

(130) Felipe: Eu sou contra. 

(131) PP: Por que Felipe? 

(132) Felipe: Porque a gente não pode ser o que eles querem. 

(133) PP: Sim. Cristiano quer falar. Por que você é contra Cristiano? 

(134) Cristiano: Porque é uma atitude errada. 

(135) PP: Por que é uma atitude errada?  

(136) Felipe: Porque eles querem que só façam uma coisa. 

(137) PP: E quem é a favor, tem alguém?  

(138) Ronaldo:  não eu sou contra. 

(139) PP: Tem alguém a favor? 

(140) Tiago: Eu sou. 

(141) PP: Tiago é a favor, por quê? Convença a gente. 

(142) Tiago: A pessoa tem que ser o que ela quer ser. 

(143) PP: Mas você disse que era a favor, que quer dizer que concorda com a ideia 

que uma pessoa quando nasce alguém já escolhe o que nós vamos fazer.  

(144) Isabela: Você é contra ou a favor? 

(145) Pedro: Ele disse que era a favor professora. 

(146) PP: Pode falar Ronaldo. 

(147) Ronaldo: Os pais  podem escolher um futuro melhor. 

(148) PP: Há então você é a favor Ronaldo. Tem alguém que concorda com o 

Ronaldo? Por quê Helena? 

(149) Helena: A pessoa pode já nascer com um dom e querer fazer isso quando 

crescer. 

(150) PP: Olha só o que a Helena falou. A pessoa já pode nascer com um dom. 

Alguém pode me dá uma exemplo de alguém que já nasce com um dom. 

(151) Karen: As pessoas que nascem com o dom de desenhar. 

(152) Ronaldo: O dom de jogar bola professora como Cristiano Ronaldo. 
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(153) PP: Certo. Vamos para mais uma pergunta.  

(154) Ariel: Professora. 

(155) PP: Diga Ariel. 

(156) Ariel: Tem gente  que desde pequena é especial, tem uma menina de seis 

anos que sobe em árvore, eu tenho nove anos morro de medo de cair de uma 

árvore, mas fui.  

(157) PP: Certo. Vamos para pergunta. A Raquel diz que gente pequena usa roda  

para brincadeira, como ciranda e jogo de prenda, mas que gente grande inventa 

umas coisas esquisitas para fazer roda. Que coisas esquisitas que gente grande faz 

que a história te faz lembrar? Você concorda com essas coisas? Por quê?  

(158) Ariel: Eu! Brigar. 

(159) Isabela: Eu sei. Briga. 

(160) Pedro: Ser chato. 

(161) Isabela: Jogo de agarrar. 

(162) Pedro: Luiz diz que é assaltar.  

(163) PP: Assaltar.  

(164) Isabela: Querer mandar. 

(165) PP: O que mais? 

(166) Felipe: Bater nos outros. 

(167) PP: Você acha que bater é algo esquisito. 

(168) Felipe: Matar os outros. 

(169) Isabela: Mas as vezes isso é para o nosso bem. Que os pais fazem isso as 

vezes. 

(170) PP: Vocês concordam com a ideia da Isabela? 

(171) Pedro: Eu não. Os pais batem porque quer.  

(172) PP: Como assim batem porque querem? 

(173) Pedro: Os pais batem só de ruim. 

(174) PP: Mas assim do nada? 

(175) Pedro: Luiz falou de estrupo professora.   

(176) PP: É verdade. Helena quer falar. 

(178) Helena: Pessoas que participam de grupos de apoio para poder ajudar. 

(179) PP: Certo. Outras coisas esquisitas que vocês acham que os adultos fazem. 

(180) Ronaldo: Colocar os animais para brigar.  

(181) PP: Por que é esquisito colocar os galos para brigar? 

(182) Ronaldo: Porque é crime.  

(183) PP: Alguém lembra mais de alguma coisa que gostaria de falar? Vamos então 

encerrar a discussão de hoje.    
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6ª SESSÃO: TRANSCRIÇÃO DA AULA 

Livro: A bolsa amarela  

9º Capítulo: Comecei a pensar diferente  

Data: 17/11/14 

 

Pré-leitura: 

 

(1) PP: No nosso último episódio nós vimos que a guarda-chuva estava toda 

quebrada. O Terrível tinha sumido e ninguém sabia o seu paradeiro e a Raquel 

inventa um história sobre o que ela acha que aconteceu com o Terrível.  E agora o 

que vai acontecer nessa história?  

(2) Oliver: Vai acontecer o que ela escreveu. 

(3) PP: Vai acontecer o que ela escreveu sobre o Terrível? 

(4) Oliver: É.  

(5) PP: Será? 

(6) Ariel: Não, não. Não acontece. 

(7) PP: Acontece o que Ariel? 

(8) Ariel: Ela pensa diferente. 

(9) PP: Ela vai começar a pensar diferente? 

(10) Ariel: É. Ela vai pensar um monte de coisa diferente. 

(11) PP: Sim. Agora me diz uma coisa. O que é pensar diferente? 

(12) Ronaldo: É pensar uma coisa, depois pensar em outra coisa. 

(13) PP: É o quê? 

(14) Danilo: Pensar em outra coisa. 

(15) PP: Como assim pensar em outra coisa? 

(16) Ronaldo: É uma pessoa pensar em outra coisa. 

(17) Danilo: É uma pessoa que só pensa só uma coisa, que só pensa em água, aí foi 

pensar em outra coisa pensando nisso.  

(18) PP: Há então ela pensou diferente. Alguém tem outra ideia sobre o que é 

pensar diferente? Vocês concordam com o Danilo que pensar diferente é assim? 

(19) Ronaldo: Eu não. 

(20) PP: Por que você não concorda com o Danilo Ronaldo? 

(21) Ronaldo: Porque não tem nada haver. 

(22) Danilo: Tem tudo haver. 

(23) PP: Como assim? Explique pra gente. 

(24) Ronaldo: Porque ele falou de água, nada haver. 

(25) Danilo: Eu falei hipoteticamente o inteligência rara.  

(26) Ronaldo: Você falou água. 

(27) Oliver: Água? 

(28) Danilo: Eu falei hipoteticamente. 

(29) PP: E o que é pensar hipoteticamente Danilo? 
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(30) Danilo: Pensar hipoteticamente é que não aconteceu, é fingir que aconteceu, 

uma vez ou só falando. 

(31) PP: Há ta certo. Bom, o título dessa episódio começa falando sobre pensar 

diferente. Agora eu pergunto a vocês. Quem poderia me dar um exemplo do que é 

pensar igual e do que é pensar diferente? O que é pensar igual? 

(32) Isabela: Pensar igual é pensar uma coisa e a pessoa pensar a mesma coisa.  

(33) Karen: Pensar uma coisa só o tempo todo. 

(34) Oliver: Eu sei. 

(35) PP: O que é pensar igual? 

(36) Oliver: É você pensar num negócio e sua mente só pensar nisso. 

(37) Danilo: Na mesma hora. 

(38) PP: Há certo. E o que seria pensar diferente?  

(39) Isabela: É quando uma pessoa tá pensando uma coisa e a outra ta pensando 

diferente. 

(40) PP: Sim. E vocês já viveram alguma situação em que vocês pensaram 

diferente? 

(41) Aprendizes: Não::: Já::: 

(42) PP: Alguém pode contar? Conte Ariel. 

(43) Ariel: Não. Não posso contar não, falar da vida. 

(44) PP: Conte Ariel. 

(45) Ariel: Não 

(46) PP: Você já viveu alguma situação em que você pensou diferente? 

(47) Ariel: Já, mas eu não posso dizer, porque é de uma pessoa e eu. 

(48) PP: Você pode contar a história sem dizer o nome. 

(49) Ariel: Nada. 

(50) PP: Isabela, já pensou diferente? 

(51) Isabela: Pensei em duas coisas diferentes. 

(52) PP: E o que foi que você pensou diferente? 

(53) Isabela: Não posso contar. 

(54) PP: Não pode contar? 

(55) Isabela: Não. 

(56) PP: Quem já pensou diferente alguma situação que viveu? Todo mundo sempre 

pensou igual? 

(57) Aprendizes: Não::: 

(58) PP: Ronaldo, você já viveu uma situação em que você pensou diferente das 

outras pessoas?  

(59) Ronaldo: Já. 

(60) PP: Então conta pra gente qual foi a situação que você pensou diferente. Estou 

vendo que nessa sala todos pensam igual. 

(61) Oliver: Não. Porque eu não penso igual. 

(62) PP: Então Ronaldo você já pensou diferente? 
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(63) Oliver: Já. 

(64) Ronaldo: Então diga também Oliver.   

(65) Danilo: Diga. 

(66) Oliver: Há deixa eu raciocinar. 

(67) PP: As meninas aqui. Helena, já viveu algum momento que pensou diferente? 

(68) Danilo: Helena já, muitas vezes. A Helena muitas vezes. 

(69) PP: Em Helena sempre você pensou igual a todo mundo? 

(70) Helena: não. 

(71) Oliver: Vai Ronaldo diga. 

(72) PP: Por que vocês estão com vergonha de contar? Seu pensar diferente é algo 

tão estranho que você não possa contar? 

(Ronaldo levante e só para professora/pesquisadora, que seu pensar diferente é 

porque gosta de uma menina da sala)  

(73) PP: Mas então olha. Vocês me deixaram curiosa. Será que pensar diferente é 

só coisas que a gente não pode contar? 

(74) Aprendizes: Não::: 

(75) PP: Mas vocês não querem me contar. Ou vocês pensam igual ou diferente e 

não querem me dizer.  

(76) Oliver: Ele quer falar, só que ele tá com vergonha. 

(77) PP: Pode falar Danilo. 

(78) Danilo: É não. 

(79) Oliver: É olha como ele tá vermelho. 

(80) PP: Você pode contar o nome da história, mas sem falar o nome da pessoa. 

(81) Danilo: É porque a história, tem tanta gente aqui que iria acertar na hora. 

(82) Ronaldo: Eu principalmente. 

(83) PP: Mas conte Danilo. 

(84) Isabela: Eu só não posso contar porque é uma coisa sobre uma amiga minha. 

(85) Oliver: É com T. 

(86) PP: Bem, já que ele não está querendo contar porque é segredo. Mas vamos 

para história, quem vai pensar diferente nessa história? 

(87) Isabela: A Raquel. 

(88) PP: E o que é que ela vai pensar diferente nessa história? 

(89) Isabela: Ela vai pensar em oura história. 

(90) Karen: Ela vai não desistir de largar as vontades e vai pensar diferente.    

(91) Isabela: Ela vai continuar a guardar as vontades  porque ela ainda tá 

escrevendo. 

(92) PP: Como Isabela? 

(93) Isabela: Ela já está escrevendo de novo, falando da vontade de ser grande. 

(94) PP: Então ela não está pensando diferente? 

(95) Isabela: Professora pensa só, se ela disse que não quer mais escrever o 

romance porque ela escreve. 
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(96) Karen: Ela tá ferrada. 

(97) PP: Pessoal vamos ouvir a Isabela. É o que Isabela? 

(98) Isabela: Deixa prá lá. 

(99) PP: Continue Isabela. Continue seu raciocínio. Pode falar. Por que será que a 

Raquel vai pensar diferente?  

(100) Ronaldo: Ela vai mudar a história. 

(101) PP: Então vamos começar a história. 

 

Leitura 

Durante a leitura, os aprendizes acompanharam com atenção fazendo a leitura da 

história também no livro. Sem realizar intervenções. A sala ficou em silêncio e só 

ouvíamos a voz da professora/pesquisadora e o barulho ao passar as páginas do 

livro, o que demonstra como os aprendizes estavam envolvidos na atividade de 

leitura.  

 

 Pós-leitura   

 

(102) PP: Nós fizemos algumas previsões sobre o que a Raquel iria pensar 

diferente. Essas previsões que vocês fizeram se confirmaram? 

(103) Ariel: A minha sim. 

(104) Isabela: Ela disse que não ia mais escrever aí ela escreveu. 

(105) PP: Outra coisa que a Raquel passou a pensar diferente? 

(106) Helena: Ela passou a pensar que ser menina é legal. 

(107) PP: Alguém lembra o momento da história em que a Raquel começa a pensar 

que ser menina pode ser legal? 

(108) Aprendizes: Na casa dos concertos::: 

(109) PP: E ela conhece quem? 

(110) Aprendizes: A Lorelai:::  

(111) PP: Vocês lembram que logo no inicio da história tinha uma Lorelai? 

(112) Aprendizes: Sim::: 

(113) PP: Quem era a Lorelai?  

(114) Ariel: A amiga dela. 

(115) Ronaldo: A amiga da Raquel. 

(116) Isabela: A amiga dela. 

(117) PP: Isso,mas a Raquel já havia conversado antes com a Lorelai? 

(118) Aprendizes: Sim::: 

(119) Ariel: Não. 

(120) PP: Não tinha conversado com a Lorelai não? 

(121) Ariel: Não só depois. 
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(122) PP: Mas vocês lembram que logo no inicio da história a Lorelai conversava 

através de cartas. E uma das pessoas que a Raquel conversava através das cartas 

era com quem? 

(123) Aprendizes: Com a Lorelai::: 

(124) PP: Com a Lorelai. Vocês lembram que ela dizia que era até para a Raquel 

fugir, vocês lembra dessa parte da história. Pois é aí elas se encontram e a Raquel 

começa a pensar diferente. 

(125) Isabela: Que é muito mais legal ser menina do que menino. 

(126) PP: Será que ela vai ficar convencida Isabela? 

(127) Ariel: Sim.  

(128) Isabela: Sim. 

(129) PP: Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Imagine que na sua casa tinha um  

relógio que fazia algo diferente como na história. O que ele fazia? 

 

(130) Ariel: Ele tocava música. 

(131) Isabela: Ele tocava aí as pessoas trocavam. 

(132) PP: E o que acontecia com as pessoas? 

(133) Ariel: Elas dançavam. 

(134) Isabela: E depois quando ele parava as pessoas trocavam de lugar. 

(135) PP: As pessoas dançavam/ 

(136) Ariel: E depois que acabava trocava tudo de lugar.  

(137) PP: E elas trocavam o quê? 

(138) Aprendizes: De lugar::: 

(139) PP: Vamos imaginar. Imagine que na sua casa que existe um relógio que toca 

música e quando todos terminam de dançar trocam as tarefas como os personagens 

na casa dos concertos. Com quem gostaria de trocar de tarefa na sua casa? Qual 

seria a tarefa? Por quê? 

(140) Isabela: Com minha irmã. 

(141) PP: Com sua irmã Isabela, por quê? 

(142) Isabela: Porque é mais fácil.  

(143) PP: O que a sua irmã faz que você gostaria de trocar com ela? 

(144) Isabela: Ela arruma o quarto e varri a casa. Eu lavo a louça. 

(145) PP: E você gostaria de trocar com ela? 

(146) Isabela: Eu queria arrumar o quarto. 

(147) Danilo: Eu iria trocar de lugar com a minha irmã. 

(148) PP: Por que Danilo. 

(149) Danilo: Porque ela passa o dia inteiro mexendo no celular, aí eu queria trocar 

porque eu ficava o dia todo mexendo no celular. 

(150) PP: E ela ia fazer o que no seu lugar? 

(151) Danilo: Ela ia lavar a louça e arrumar o quarto dela que ela nunca arruma. 

(152) PP: Quem queria trocar com alguém em casa? Helena? 
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(153) Aprendizes: Eu::: 

(154) PP: Vamos ouvir Helena. 

(155) Helena: Eu trocaria com o meu tio. 

(156) PP: Por que Helena? O que é que o seu tio faz? 

(157) Helena: Ele não faz nada. 

(158) Oliver: Ele ia passar fome. 

(159) PP: Então você queria passar o dia sem fazer nada. E ele iria fazer o quê no 

seu lugar? 

(160) Helena: Ele ia fazer as coisas. 

(161) Aprendizes: Eu::: 

(162) PP: Calma, primeiro Ariel, depois Ronaldo e Layla. Fale Ariel ia trocar com 

quem? 

(163) Ariel: Com minha irmã. 

(164) PP: Por quê? O que a sua irmã faz que você gostaria de trocar? 

(165) Ariel: Nada. Passa o dia no facebook do celular. Aí sabe o que eu faço? 

Arrumo a casa, faço tudo. Tudo, tudo. 

(166) PP: E você trocaria com ela? 

(167) Ariel: Trocaria. Ela fazia tudo. Tudo, tudo e eu ficar umas vinte e quatro horas 

só no celular.  

(168) PP: Pode falar Ronaldo. 

(169) Ronaldo: Trocaria com o meu tio. 

(170) PP: Por que Ronaldo? 

(171) Ronaldo: Porque ele vive no computador, na internet. 

(172) PP: Então você queria passar o dia no computador? 

(173) Ronaldo: Mais ou menos. 

(174) PP: E você Layla? 

(175) Layla: Eu ia trocar com o meu irmão porque ele passa o dia jogando no 

computador. 

(176) PP: Ele fica no computador e você Layla? 

(178) Layla: Eu fico lavando louça, arrumando a casa/ 

(179) Danilo: Mentira. Ela fica suja tudo. 

(180) Oliver: Verdade. 

(181) Layla: (S.I.) 

(182) PP: Vamos ouvir Karen. Você trocaria com quem? 

(183) Karen: Com a minha prima. 

(184) PP: O que ela faz?  

(185) Karen: Não trabalha, não faz nada e passa o dia no telefone. 

(186) PP: Passa o dia no telefone. E você enquanto isso faz o quê? 

(187) Karen: Eu fico arrumando o quarto enquanto que ela tá só no celular.    

(188) PP: Vamos ouvir o Henrique. ((aprendizes fazem muito barulho)) 

(189) Henrique: Professora eu queria trocar com a minha irmã sabe porque/ 
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(190) PP: Pessoal vamos fazer silêncio e ouvir o que o Henrique tem a dizer. 

(191) Henrique: Porque ela fica até três, quatro horas da manhã acordada. 

(192) PP: Fazendo o quê?  

(193) Henrique: Conversando no telefone. 

(194) PP: Certo. Diga Ronaldo.   

(195) PP: Na família da Lorelai não existe chefe de família que decide tudo sozinho, 

lá todos decidem juntos. Você concorda com essa ideia? 

(196) Aprendizes: Não::: 

(197) PP: E na sua família as decisões são tomadas como na casa da Lorelai ou da 

Raquel? 

(198) Aprendizes: Não::: 

(199) Isabela: A casa da Raquel. 

(200) PP: Levante a mão quem tem as decisões tomadas em sua casa como na 

casa da Raquel? 

(201) PP: Isabela, gostaria de falar. Quem decide as coisas na sua casa? 

(202) Isabela: Meu pai e minha mãe/ 

(203) Pedro: Felipe quer falar. 

(204) PP: Vamos ouvir a Isabela?  

(205) Aprendizes: (S.I.)  

(206) PP: Pode falar Isabela. ((aprendizes conversam ao mesmo tempo 

interrompendo a fala)) 

(207) Aprendizes: (S.I.)  

(208) Isabela: Lá em casa quem decide é meu pai e meu irmão, porque me disseram 

que como eles são mais velhos da casa. 

(209) PP: Então são eles quem decidem?  

(210) Isabela: É. 

(211) PP: Mas alguém? 

(212) Ariel: Professora. 

(213) PP: Pode falar Ariel. 

(214) Ariel: Quem decide é minha mãe. 

(215) PP: Certo. Na casa da Lorelai todo mundo decide junto. Na casa de alguém 

todo mundo decide junto? 

(216) Ariel: Não. 

(217) PP: Layla. Vamos ouvir Layla. Na sua família todos decidem juntos? Como é 

que eles tomam as decisões? 

(218) Layla: A gente decide junto, por exemplo ir para a praia ou ir pra casa aí a 

gente vota. 

(219) PP: Olha gente na casa da Layla os familiares dela fazem um votação sobre o 

que eles vão decidir. Mais alguém?  

(220) Henrique: Lá em casa minha mãe e minha irmã decidem. 

(221) PP: Lá é elas que decidem. Então não é todo mundo junto não? 
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(222) Henrique: Não. 

(223) PP: Danilo pode falar. 

(224) Isabela: Professora ela também. (( se referindo a Karen)) 

(225) Karen: Eu não falei nada, tá ficando doida. (( muito barulho na sala dificuldade 

em controlar as falas e motivar a participação dos aprendizes)) 

(226) PP: Outra pergunta.  

(227) PP: Vocês concordam com a ideia de que existem pessoas que também têm o 

pensamento costurado como o cachorro e o Terrível, que pensam sempre as 

mesmas coisas? Por quê?  Por que isso acontece?  

(228) Aprendizes: Sim::: ( S.I.)  

(229) Danilo: Sim, Tiago. ((se referindo que Tiago tem o pensamento costurado))  

(230) PP: Por que Tiago? 

(231) Danilo: (S.I.) 

(232) PP: Não. Eu estou falando de pensamento. 

(233) Danilo: Ele só tem um objetivo, fazer o dever. 

(234) Tiago: Minha cabeça não é costurada não. 

(235) Oliver: A pessoa tem até medo na hora da sala. 

(236) Tiago: Professora a cabeça de Luiz é costurada, porque ele não fica quieto. 

(237) PP: O que você acha Helena? 

(238) Helena: Os dois tem a cabeça costurada. (S.I.) (( vários aprendizes falam ao 

mesmo tempo)) 

(239) Isabela: Eu só costuraria o Tiago, porque ele tem o costume de falar aquelas 

coisas dentro da sala e ele não faz as tarefas todas. 

(240) Tiago: Eu não falo putaria não professora é mentira deles. 

(241) Aprendizes: (S.I.) (( muitos aprendizes falam ao mesmo tempo dificultando a 

atividade de discussão)). 

(242) PP: Calma gente. Vamos ouvir? Depois que a Raquel saiu da casa dos 

concertos ela percebe que a mãe da Lorelai curtia ser mulher e a Lorelai curtia ser 

menina. Ela achava que ser menina era tão legal quanto ser garoto. O que você 

acha que levou a Raquel a pensar diferente?  

(243) Ronaldo: Porque/ 

(244) Isabela: Porque ela / a  vai fala você/ ((se referindo a Danilo)) 

(216) Danilo: A mãe e a filha pensam igual e o povo diferente dela, ela acha que 

depende da cabeça da  menina e a mãe e a filha dela acha que ser  menina é a 

mesma coisa que ser menino. 

(217) PP: Aí você acha que isso fez com que ela pensasse diferente? 

(218) Danilo: Sim. 

(219) Aprendizes: Sim::: 

(220) PP: Será que no final da história ela vai continuar com o mesmo pensamento?  

(221) Aprendizes: Sim::: 
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(222) PP: Vocês se lembram que antes de dormir a Raquel ficou brincando de um 

jogo de imaginar que ela era outra pessoa. Ela ia inventado como iria se chamar: 

Reinaldo, Arnaldo, Geraldo. Aí eu pergunto a vocês: Vocês já se sentiram como a 

Raquel com vontade de fazer de conta que era outra pessoa? Quem já teve essa 

vontade de fazer de conta que era outra pessoa?  

(223) Ronaldo: Eu. 

(224) PP: Quem Ronaldo? 

(225) Ronaldo: O Cristiano Ronaldo. 

(226) PP: Ronaldo queria ser o Cristiano Ronaldo por quê? 

(227) Oliver: Porque ele joga muita bola. 

(228) Pedro: Porque ele ganha dinheiro. 

(228) PP: Mas alguém teve vontade de ser outra pessoa? 

(229) Tiago: Eu queria ser Neymar professora. 

(230) Aprendizes: (S.I.) 

(231) PP: Gente está difícil. Vamos ter calma para  falar.  

(232) Fernando: Eu queria ser Neymar. 

(233) Tiago: Eu já disse que queria ser Neymar seu bixo velho. 

(234) PP: Por que Neymar Fernando? 

(235) Fernando: (S.I.) 

(236) PP: Eu não consigo ouvir Fernando. 

(237) Oliver: Professora. Professora Pedro disse que Neymar é viado. 

(238) Tiago: Epa. Ei respeite Neymar. 

(239) Fernando: É porque ele joga bola. 

(240) PP: Gente por favor vamos ouvir Fernando. Outra pessoa gostaria de falar? 

(241) Ronaldo: Ele aqui, queria ser jogador de futebol. 

(242) PP: Todos jogadores de futebol. E as meninas já imaginaram ser outra 

pessoa? Layla já imaginou? 

(243) Layla: Já. 

(244) PP: Ser quem?  

(245) Layla: Não posso falar. 

(246) PP: Não pode contar e Gigi já imaginou? 

(247) Gigi: Não. Quero ser eu mesma. 

(248) PP: Quer ser você mesma Gigi, por quê? 

(249) Gigi: Porque não tenho vontade de ser ninguém. 

(250) PP: Tudo bem. Mais alguém? Pessoal agora vamos recolher o livro. 
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7ª SESSÃO: TRANSCRIÇÃO DA AULA 

Livro: A bolsa amarela  

10º Capítulo: Na praia  

Data: 18/11/14 

 

Pré-leitura: 

(1)PP: Gente, estamos chegando ao final da história. Vimos nos últimos episódios 

que o Galo conseguiu o que tanto queria, uma ideia para lutar por ela. 

(2) Isabela: Impedir as pessoas de costurarem o pensamento. 

(3) PP: Isso. A guarda-chuva conseguiu ficar novinha em folha e conhecemos um 

pouco da sua história, mas o Terrível segundo a história da Raquel foi embora em 

um barco. Como será o final dessa história? O que será que vai acontecer com a 

Raquel e as suas vontade? E seus amigos da bolsa amarela? 

(4) Danilo: A Raquel não vai ter mais vontades. 

(5) PP: Por quê? 

(6) Danilo: Ela percebe que não precisa mais delas. 

(7) PP: Vocês concordam com o Danilo? 

(8) Aprendizes: Sim::: Não::: ((dividem opiniões)) 

(9) Ariel: A Raquel vai arranjar novas vontades. 

(10) Isabela: Ela vai continuar com a vontade de escrever. 

(11) PP: Por quê?  

(12) Isabela: Porque ela gosta de inventar histórias. 

(13) Pedro: Ela vai atrás do Terrível. 

(14) PP: Será? Quem tem uma ideia diferente? 

(15) Helena: As vontades da Raquel não vão mais engordar , ela já sabe que é 

melhor ser menina. 

(16) PP: E os amigos da bolsa amarela? 

(17) Oliver: Vão embora também atrás do Terrível. 

(18) Layla: Cada um vai seguir um caminho diferente. 

(19) PP: O  último episódio trás  como cenário a Praia. O que o lugar sugere que vai 

acontecer? 

(20) Ariel: A Raquel vai atrás do Terrível. 

(21) Danilo: Não. É Afonso que vai embora também. 

(22) PP: Por quê? 

(23) Danilo: Porque o Terrível foi embora e o Afonso vai embora pelo mar. 

(24) Helena: A Raquel vai jogar no mar as suas vontades. 

(25) PP: Por que você acha que ela vai fazer isso? 

(26) Helena: Porque o mar leva as coisas para longe, quando são jogadas nele. 

(27) PP: Alguém tem outra ideia. 

(28) Isabela: A Raquel vai se despedir dos amigos. 
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(29) PP: Mais alguém? Vamos ver o que acontece na história.     

 

Pós-leitura: 

 

(30) PP: O que vocês acharam do final da história da Raquel? 

(31) Isabela: Emocionante. 

(32) PP: Por quê? 

(33) Isabela: Porque ela sofre durante a história com as vontades dela e no final 

acaba bem. 

(34) Ariel: O Afonso e o guarda-chuva, não deveriam ter ido embora. 

(35) PP: Por quê? 

(36) Ariel: Ela vai continuar sem amigos. 

(37) Oliver: Não. Agora ela pode ter amigos sem ser inventado. 

(38) PP: Você acha Oliver que ela terá mais amigos. 

(39) Oliver: Sim, porque ela não terá mais medo e não vai esconder suas vontades. 

(40) Helena: Eu fiquei triste, porque só o alfinete de frauda ficou com ela os outros 

deveriam ficar. 

(41) Danilo: Eles não podem ficar, porque são inventados e um dia eles vão ter que 

ir embora, não pode ficar com amigos inventados pra sempre. 

(42) PP: Vocês concordam com o Danilo? 

(43) Aprendizes: Sim::: Não::: ((dividem opiniões)) 

(44) PP: Quem acha que não? 

(45) Aprendizes: Eu::: 

(46) Isabela: Não vão ficar ela inventou eles quando escrevia. 

(47) Helena: Mas ela pode continuar a escrever e criar outros. 

(48) Danilo: Pode, agora esses ela não vai mais ter. 

(49) Ariel: Ela tem o alfinete de fralda, que ficou com ela. 

(50) PP: Tudo bem.Mais alguém quer falar algo?  Por quê será que a Raquel no final 

da história se sente mais leve?  

(51) Isabela: Porque as vontades dela ficaram mais magras. 

(52) Ariel: Porque a bolsa dela tava bem levinha e os dois galos foram embora e o 

lugar tá mais escuro e tem mais sossego e o alfinete fica lá. 

(53) PP: Certo. E vocês desse lado. Por que vocês acham que a Raquel no final da 

história se sente mais leve?  

(54) Layla: Por causa das vontades dela que diminuíram. 

(55) Tiago: Tão magras professora, bem magrinhas. 

(56) Helena: Ela não está mais sofrendo com as vontades que escondia na bolsa. 

(57) Danilo: Ela está mais forte. 

(58) PP: Por quê?  

(59) Danilo: Porque não precisa mais esconder as suas vontades na bolsa. 
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(60)  PP: Certo. Os amigos da Raquel como o galo Afonso e a guarda-chuva, foram 

embora e só o alfinete resolveu ficar com ela. Como vocês acham que a Raquel se 

sentiu nesse momento?  

(61) Ronaldo: Ela ficou triste e com saudade. 

(62) PP: Ela ficou triste. 

(63) Helena: Ela ficou triste, mas pelo menos o alfinete quis ficar com ela. 

(64) Isabela: Ela ficou abatida.  

(65) PP: Como que a Raquel se sentiu nesse momento? 

(66) Layla: Ficou triste. 

(67) PP: Mais alguém gostaria de falar? 

(68) PP: Olha as vontades da Raquel, como a de ser menino e a de ser gente 

grande passaram a emagrecer e foram embora com a pipa. Você já teve vontades 

que emagreceram com a da Raquel? Quais? Por quê?  

(69) Ariel: Não. 

(70) PP: Vocês já tiveram uma vontade que emagreceu e foi embora?  

(71) Aprendizes: Já::: 

(72) PP: Qual vontade? Quem quer falar? Vocês já tiveram alguma vontade como a 

da Raquel que emagreceu?  

(73) Aprendizes: (S.I) 

(74) PP: Vamos ouvir Isa. 

(75) Isa: Vontade de ser pequena. 

(76) PP: Então sua vontade era de ser pequena, mas ela emagreceu ou está 

gordinha? 

(77) Isa: Emagreceu. 

(78) PP: Então ela emagreceu e você não tem mais vontade de ser pequena?  

(79) Isa: Só as vezes. 

(80) PP: Então sua vontade engorda e emagrece?  

(81) Isa: É. 

(82) PP: Quem tem uma vontade como a de Isa?  

(83) Aprendizes: Eu::: 

(84) PP: Pode falar Isabela, qual é a sua vontade que engorda e emagrece?  

(85) Isabela: Tem que falar mesmo? 

(86) PP: Fale Isabela, não tem problema não. 

(87) Danilo: Professora ele tem uma vontade. 

(88) PP: Quem é que tem?  

(89) Ronaldo: Eu tenho a vontade de dançar melhor. 

(90) PP: Isso é muito bom Ronaldo. Gente qual foi a parte da história que vocês 

gostaram mais? Vamos pensar. 

(91) Helena: Quando as vontades da Raquel emagreceram. 

(92) Flávia: A parte da casa dos concertos. 

(93) PP: Pode falar Anny. 
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(94) Anny: A casa dos concertos também. 

(95) Layla: A do almoço. 

(96) PP: A parte que tem uma grande confusão. 

(97) Layla: É. 

(98) Jéssica: A casa dos concertos. 

(99) Gigi: A casa dos concertos. 

(100) PP: Por quê? 

(101) Gigi: Porque ela concerta tudo. 

(102) Tiago: Eu gostei do jantar. 

(103) PP: Na casa da Tia Brunilda, por quê?  

(104) Tiago: Eu gostei da parte quando o galo disse que era uma apresentação de 

mágica. 

(105) PP: Violeta? 

(106) Violeta: A parte do almoço. 

(107) PP: Eita o almoço tá na frente. Por que você gostou Violeta? 

(108) Violeta: Eu gostei porque foi divertido. 

(109) PP: Beatriz, qual foi a parte da história que você gostou mais? 

(110) Clara: Eu gostei da parte que ela fala em emagrecer.  

(111) PP: Mas em que parte? Por que ela fala em vários momentos na história. 

(112) Clara: Aquela parte que ela não precisa mais das vontades que emagrecem. 

(113) PP: Agora já no final da história? 

(114) Clara: Sim. 

(115) PP: Danilo pode falar. 

(116) Danilo: Da luta. 

(117) PP: Da luta de quem? 

(118) Oliver: Do Crista de Ferro. 

(119) Danilo: Cala a boca. 

(120) Pedro: Porque foi misterioso. 

(121) PP: Por que misterioso? 

(122) Pedro: Porque ele desapareceu,  ninguém sabe o paradeiro dele. 

(123) PP: Mas vocês podem imaginar o que aconteceu com o Terrível. 

(124) Pedro: Ele morreu ou fugiu. 

(125) Rafaela: Eu gostei do almoço. 

(126) Oliver: Vichi vocês estão é com fome. O povo ta passando fome. 

(127)Cristiano: Eu to gostando da história porque tá atrasando mais.  

(128) PP: O quê? 

(129) Danilo: O tempo do recreio.  

(130) PP: Pode falar Oliver. 

(131) Oliver: Quando descosturou o pensamento dele. 

(132) PP: Porque as ideias saíram. 
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(78) Ronaldo: Eu gostei daquela  parte  que Terrível cai no mar e o barco pegou ele 

e levou. 

(79) PP: Alice. 

(80) Alice: Do final. 

(81) PP: De qual parte do final você gostou? 

(82) Alice: Quando o guarda-chuva vai embora na praia. 

(83) José Aventureiro: A parte que o Terrível foge. 

(84) Felipe: Do almoço. 

(85) Luiz: Do almoço. 

(86) Pedro: Do almoço, porque teve aquela confusão toda. 

(87) Tainara: Do almoço. 

(88) André: Do almoço. 

(89) PP: Bom gente, encerramos por hoje. 
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8ª SESSÃO: TRANSCRIÇÃO DA AULA 

Livro: Tchau 

Conto: Tchau  

Data: 26/11/14 

 

Pré-leitura: 

 

(01) PP: Gente hoje, nós vamos ouvir uma história que tem como título “Tchau”. O 

que vocês acham que vai acontecer? 

(02) Ariel: Um pessoa vai simbora. 

(03) PP: Alguém vai embora? 

(04) Ariel: É. Tchau, te logo. Vai simbora. 

(05) Oliver: Ela vai morrer. 

(06) PP: Quem é que morre? Uma pessoa vai morrer? 

(07) Oliver: Ela morre afogada. 

(08) PP: Por que você acha que uma pessoa vai morrer? 

(09) Pedro: Um pessoa vai embora. 

(10) PP: Essa pessoa vai embora pra onde? 

(11) Danilo: Não. É quando uma coisa acaba, quando alguém  vai embora, quando 

algo vai embora. 

(12) PP: Certo, mas quem que vocês acham nessa história que vai embora? 

(13) Aprendizes: A bolsa amarela. 

(14) PP: Quem vai? 

(15) Danilo: A bolsa amarela. 

(16) PP: A bolsa amarela? Será que essa história também fala da bolsa amarela? 

(17) Aprendizes: Não::: 

(18) PP: Da Raquel? 

(19) Aprendizes: Não:::  

(20) Ariel: Tinha que falar. 

(21) PP: E a palavra “Tchau”. O que significa para vocês essa palavra? 

(22) Ariel: Alguém vai se despedir. Tristeza.  

(23) Oliver: Tchau, valeu. 

(24) Danilo: A senhora vai embora. 

(25) Ariel: Um adeus. 

(26) PP: Mas será que é um adeus definitivo ou um adeus que a gente pode ver logo 

a pessoa? 

(27) Oliver: Depende. 

(28) PP: Como assim depende?  

(29) Oliver: Sei lá! 

(30) PP: E observando essa imagem na capa do livro. O que a imagem sugere com 

a partir do nome “Tchau”? O que vocês acham? 
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(31) Karen: Que a menina se afoga. 

(32) PP: Um menina? Será que é uma menina? 

(33) Aprendizes: É::: 

(34) Pedro: É uma mulher. 

(35) Ariel: Isso é o quadro.    

(36) PP: E ela vai fazer o quê? 

(37) Ariel: Isso é o quadro. 

(38) João: Você ta vendo que isso não é um quadro Ariel. 

(39) Oliver: Ela tá em cima do pântano. 

(40) Danilo: Ela vai sim, vai sim.  

(41) PP: Será que ela vai se afogar? Vamos conhecer a história então. 

 

Leitura 

 

Os aprendizes acompanharam a leitura da história atentamente, demonstrando 

interesse pela história lida e ouvida. Quando foi mencionado pela 

professora/pesquisadora os aprendizes demonstraram insatisfação com o final da 

história. 

 

(42) Helena: Aí professora. 

(43) Ariel: Não professora. 

(44) Aprendizes: (S.I.) (( Aprendizes falam ao mesmo tempo não concordando com o 

final da história.)) 

(45) PP: Calma. A gente conheceu/ 

(46) Oliver: A mãe sem alma. 

(47) Ariel: Não vou mais ouvir isso não. 

(48) PP: Gente silêncio, vamos ouvir. 

 

Pós-leitura    

 

(49) PP: Gente, o que vocês sentiram ao conhecer a história da Rebeca?  

(50) Oliver: Raiva. 

(51) Danilo: Tristeza. 

(52) PP: Por que raiva Oliver? 

(53) Oliver: Porque aquela mãe era chata. 

(54) PP: Porque chata? 

(55) Oliver: Sem alma. 

(56) PP: Por que sem alma? 

(57) Oliver: Porque ela deixou a filha. 

(58) PP: Você acha que ela não deveria deixar os filhos? 

(59) Oliver: Deveria não.  
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(60) PP: Fernando por que você achou a história triste? 

(61) Fernando: Por causa que o pai ficou com ciúmes, por causa da mãe que iria 

deixar. 

(62) PP: Vamos ouvir o Tiago que faz é tempo que ele quer falar. Diz Tiago que você 

sentiu ao ler a história. 

(63) Tiago: Que ela não gosta dos filhos. 

(64) PP: Você acha que ela não gosta dos filhos? 

(65) Tiago: Ela abandona os filhos professora. 

(66) Danilo: Apoio, apoio. ((bate palmas se referindo a fala 65 de Tiago)) 

(67) Oliver: Apoio, apoio. ((bate palmas se referindo a fala 65 de Tiago)) 

(68) Tiago: Ela abandona os filhos pelo namorado e foi embora. (( aprendizes batem 

palmas)) 

(69) Danilo: Apoio, apoio. ((bate palmas se referindo a fala 68 de Tiago)) 

(70) Oliver: Apoio, apoio. ((bate palmas se referindo a fala 68 de Tiago)) 

(71) PP: Espera aí pessoal, vamos ouvir. Quer dizer que você acha que ela não 

gosta dos filhos? 

(72) Tiago: Não porque ela não leva os filhos professora. Se a pessoa vai embora 

tem que levar os filhos. 

(73) PP: Então você acha que ela deveria ter levado os filhos? 

(74) Tiago: Era pra ela ter levado. 

(75) PP: Vamos ouvir Helena agora. Helena o que você acha? 

(76) Helena: Que ela não podia levar agora os filhos, mas ia levar. 

(77) PP: Olha a Helena discorda do Tiago vamos ouvir. 

(78) Oliver: É o que menina? 

(79) PP: Vamos ouvir ela. 

(80) Helena: Ela gosta dos filhos, mas ela tinha que conhecer o cara pra depois 

trazer os filhos.  

(81) PP: Espera um pouco. Vamos entender. Você diz que ela gosta dos filhos? 

(82) Helena: Sim. 

(83) PP:  Mas o Tiago diz que ela não gosta/ 

(84) Tiago: Gosta não professora. 

(85) PP: Porque ela abandonou os filhos. Por que você acha que ela gosta? 

(86) Oliver: Ela não gosta não. 

(87) Helena: Ela vai voltar pra pegar os filhos/ 

(88) Tiago: Ela já conhece o cara professora ela já viajou com o cara. 

(89) Helena: Ela tem que conhecer o cara primeiro. 

(90) Tiago: Não. Não. 

(91) Oliver: E se o cara for mal? 

(92) Tiago: E se o cara sequestrar ela?    

(93) Helena: É por isso que ela não levou os filhos,  né bicho burro. 

(94) Oliver: É e o cara ia ser um assassino na história, por isso tchau.  
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(95) PP: Sim, mas você disse que ela vai voltar. Será que a mãe vai voltar? 

(96) Aprendizes: Não::: 

(97) Helena: Vai sim. 

(98) Tiago: Pode ser um traficante o cara. Um traficante o cara. 

(99) Isabela: Professora  faz uma votação da nossa escolha. 

(100) PP: Pronto. 

(101) Helena: Por isso que ela não levou os filhos. 

(102) Tiago: E o cara vai matar ela. 

(103) Helena: Que matar o quê? 

(104) Tiago: Vai matar. 

(105) PP: O pessoal atenção. Tiago então você acha que esse homem que a mãe 

da Rebeca foi embora ele não é confiável?  

(106) Tiago: Não. 

(107) Aprendizes: Não::: 

(108) PP: Por que ele não é uma pessoa confiável? 

(109) Karen: Porque professora se ele fosse ele deixaria ela levar os filhos. 

(110) Tiago: É fidelidade ser do mau. 

(111) PP: Você acha que se ele fosse uma pessoa boa deixaria ela levar os filhos? 

(112) Karen: Sim. 

(113) Tiago: É ele não deixa ela levar os filhos. Deixa não, deixa não.  

(114) PP: Sim. 

(115) Tiago: Ele é mau. Ele é mau professora.   

(116) PP: Vamos ouvir Ariel. O que você sentiu quando ouviu a história da Rebeca? 

(117) Ariel: Tipo assim. 

(118) PP: Vamos ouvir Ariel. 

(119) Ariel: Sabe professora esse cara não quer nada com ela nem com ninguém, 

ele quer ficar assim só  um pouco com ela e depois jogar no lixo.  

(120) PP: Olha só o que a Ariel está dizendo. Vamos ouvir. Fale Ariel para todos 

ouvirem e para saber se eles concordam com você. 

(121) Ariel: Esse cara não quer ninguém. 

(122) PP: Você acha que o grego, o Nikos, não quer ela?    

(123) Ariel: É. 

(124) Ronaldo: Ele só quer usar ela. 

(125) Ariel: Ele só quer usar ela/ 

(126) Oliver: Ele quer usar ela. 

(127) Ariel: Aí depois vai querer voltar e o cara vai tá veinho né. 

(128) Tiago: Acho que ele é da máfia inglesa. 

(129) Isabela: Professora. Apesar dela ter abandonado os filhos ela gosta 

deles.(S.I.) 
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(130) PP: Olha a Isabela, ela concorda com a Helena.Que não é porque a mãe 

abandonou os filhos que ela não os ama. Quando uma mãe abandona um filho é 

porque ela o ama realmente? 

(131) Pedro: Porque é necessidade. 

(132) Oliver: É porque essas duas são interesseiras. 

(133) Pedro: Porque é necessidade. 

(134) Aprendizes: (S.I.) 

(135) PP: Gente, um de cada vez por favor. Vamos ouvir Pedro. O Pedro disse que 

as vezes a mãe abandona um filho por necessidade. Como assim Pedro? 

(136) Pedro: Ela não tem como cuidar. 

(137) PP: Ela não tem como cuidar? 

(138) Pedro: É, ela não tem como cuidar. 

(139) PP: Olha o Tiago quer falar. 

(140) Tiago: Eu acho que esse cara, ele é muito rico, por isso ela vai embora. 

(141) PP: Gente olha só o que o Tiago disse. Você acha que esse grego é muito rico 

e ela vai embora por causa disso? 

(142) Tiago: Sim. 

(143) Oliver: É rico. Tá vendo não. 

(144) Aprendizes: (S.I.) 

(145) Isabela: Eu discordo, discordo. 

(146) PP: Discorda? Vamos ouvir a versão da  Isabela.Ela disse que discorda. 

(147) Isabela: Se ela tava casada e vai querer morar com outra pessoa é porque ela 

não tinha a atenção do marido. 

(148) PP: Gente, vamos ouvir a versão da Isabela. 

(149) Isabela: Ela foge, porque ela não tinha muito a atenção do marido. O marido 

saia ia para o bar beber e quando ele chegava horas depois. Quando ele chegava 

ela já estava dormindo.Ela não tinha a atenção que ela queria. Isso não quer dizer 

que ela foi embora porque ele é rico. 

(150) PP: Olha só o que a Isabela vai dizer. Que a mãe da Rebeca não foi embora 

porque o Nikos é rico não, ela foi embora porque o marido não dava mais atenção a 

ela. Ia tocar ia beber. 

(151) Pedro: Por isso ela vai abandonar os filhos. 

(152) Tiago: Eu discordo, eu discordo. 

(153) Oliver: Eu discordo. 

(155) PP: É Danilo você discorda? 

(156) Danilo: Eu discordo 

(157) Ronaldo: Eu discordo. 

(158) Aprendizes: (S.I.) 

(159) Pedro: Ordem no tribunal. 

(160) PP: Como é Tiago? 

(161) Tiago: Muita gente é assim professora, muita gente. 
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(162) PP: Como assim? Gente vamos ouvir. Tiago disse que tem muita gente assim. 

Como?  

(163) Tiago: Vai viajar pra fora.Tem gente que viaja pra fora e leva ela entendeu e 

não volta é isso que penso. 

(164) Felipe: Ela se acha feia e tá na sofrência. 

(165) Pedro: Igual ao aeroporto de Parnamirim. 

(166) PP: Sim entendi. Atenção, vocês conhecem alguém que já viveu a mesma 

situação que a Rebeca? Que a mãe teve que ir embora? 

(167) Aprendizes: Eu::: 

(168) Tiago: Minha mãe tá lá no interior ele me abandonou, minha mãe. 

(169) PP: Vamos ouvir as histórias pode falar Ariel, depois Henrique. Ariel, você 

conhece alguém que viveu a mesma situação que a Rebeca? 

(170) Ariel: Eu. 

(171) Aprendizes: Eu também::: 

(172) PP: Você Ariel. Conte. 

(173) Ariel: Sabe quantos dias eu fiquei? Sete dias em casa com a minha irmã. 

(174) PP: Mas aí a sua mãe viajou, ela não foi embora. 

(175) Ariel: Mas o meu pai foi embora, foi embora. 

(176) PP: Sim, Henrique. 

(178) Henrique: Professora, foi quando eu tinha quatro anos.Aí ela me deixou com o 

meu pai por muito tempo, aí passou dois anos. Aí quando eu tava com seis anos ela 

veio de volta me buscar. 

(179) PP: Sim. Aí você tinha quantos anos? 

(180) Henrique: Quatro. 

(181) PP: E passou quanto tempo longe da sua mãe? 

(182) Henrique: Dois anos. 

(183) PP: Aí ela voltou?  

(184) Henrique: Sim. Voltou para mim criar. 

(185) PP: Aí você acha que a mãe da Rebeca também vai voltar?  

(186) Henrique: Volta. 

(187) Ariel: Professora, meu pai me abandonou. Faz um tempão que não vejo esse 

cara. Não sei nem mais como ele é. Não sei nem onde ele mora.  

(188) PP: E como você se senti Ariel por não conhecer ele? 

(189) Ariel: Triste. Mas eu conheço ele. 

(190) PP: Mas não vê ele, o que você sente? 

(191) Ariel: Nada. Mas acho que vou ver ele no natal. 

(192) PP: Vamos ouvir o Tiago. 

(193) Tiago: Minha mãe me disse que meu pai foi embora. E eu nem sei quem é. Foi 

embora. 

(194) Ronaldo: Professora foi meu pai quem me abandou. 
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(195) PP: Gente, olha só. Vocês concordam com a decisão tomada pela mãe da 

Rebeca? 

(196) Aprendizes: Não::: Sim::: 

(197) PP: Certo. Levanta a mão quem concorda com a decisão tomada pela mãe da 

Rebeca. Vamos fazer como um julgamento. Pronto, agora nos vamos ouvir os 

argumentos de quem concorda e os outros vão ouvir pra depois defender seus 

argumentos. Vamos começar. Helena você concorda com a mãe da Rebeca por 

quê? 

(198) Helena: Ela não ama mais o marido dela. 

(199) PP: Pessoal vamos ouvir. E o grupo que não concorda não está ouvindo 

muito. Helena por que você concorda com o fato da mãe ter ido embora? 

(200) Helena: Ela não ama mais o marido dela, então ela não pode ficar mais com o 

marido se ela não ama.  

(201) PP: Vocês ouviram o que Helena disse? 

(202) Isabela: Ouvi e concordo plenamente. 

(203) PP: Ela disse que a mãe não ama mais o pai, então isso justificaria o fato dela 

ter ido embora. Agora eu queria ouvir alguém que não concorda. 

(204) Oliver: Eu não concordo não, e também não queria falar não. 

(205) PP: Fale Oliver, por que você não concorda? 

(206) Felipe: Ela era pra voltar para o pai. 

(207) PP: Por que ela deveria voltar? 

(208) Tiago: Porque a filha gosta mais do pai. 

(209) Oliver: Pelo bem dos filhos. 

(210) Felipe: Porque ela é filha do pai. 

(211) PP: Há! Então a mãe deveria ficar com o pai pelo bem dos filhos?  

(212) Oliver: Os dois. 

(213) Karen: Eu discordo. 

(214) Ariel: Eu concordo. 

(215) PP: Por que vocês discorda? 

(216) Karen: Porque se ela não gosta mais dele, ela não é obrigada a ficar com ele. 

(217) Oliver: Mas é obrigada a ficar com os filhos. 

(218) Karen: Sim, mas eu to falando do pai. 

(219) Tiago: Isso é contra a lei professora, isso é contra a lei. 

(220) Oliver: Eu vou denunciar. 

(221) Ariel: Eu vou ligar para a policia agora. 

(222) PP: Tiago disse que era contra a lei. O que seria contra a lei? 

(223) Tiago: Porque isso é errado, eles batem e quando pega o homem fica nu. Isso 

aconteceu professora com a minha tia o marido dela batia nela aí ela foi pra 

delegacia agora tá com outro namorado e agora ele não bate mais nela. 

(224) PP: Vamos para a próxima pergunta. Vamos ouvir a história de Tiago. 



244 

 

(225) Tiago: Professora sabe o que aconteceu na minha rua. Um cara atacou uma 

menina de quinzes anos e tá toda machucada. Ele agrediu ela. 

(226) PP: Certo. Pessoal, o que vocês acham de uma separação entre um casal. 

Escutem bem para entender a pergunta. Tem uma família que tem pai, mãe, filhos e 

as vezes acontece de se separarem como aconteceu com a família da Rebeca. 

Vocês concordam com a separação?  

(227) Aprendizes: Não::: 

(228) PP: Por que Layla você não concorda com a separação? 

(229) Layla: Não quero falar. 

(230) Danilo: As vezes uma separação pode ser melhor para as crianças.  

(231) PP: Você acha que a separação é melhor para as crianças? 

(232) Danilo: As vezes, as vezes. 

(233) PP: Por que as vezes? 

(234) Danilo: Porque tipo as vezes a mãe tá traindo o marido. 

(235) Helena: E o homem nunca faz isso com a mulher? 

(236) Danilo: A mulher que chifra, a mulher que chifra. 

(237) Beatriz: Não é casos de família não. (( se referindo a um programa de TV que 

propõe a discussão de problemas de família)) 

(238) Oliver: Aí ele vai dançar forró para esconder o chifre. 

(239) PP: Então Danilo as vezes a separação é justificável?  

(240) Danilo: É. 

(241) PP: Helena diga. 

(242) Helena: Que nem minha mãe disse que quando os adultos se separam  é as 

crianças que sofrem. 

(243) PP: Olha só o que a Helena ta dizendo, que as vezes também o filho sofre. 

Mas em que sentido Helena eles sofrem?  

(244) Helena: Com saudades dos pais. 

(245) Anny: Muitas vezes os pais brigam na frente das crianças. 

(246) PP: Vamos ouvir o que Anny está falando. Ela diz que os pais brigam na frente 

das crianças. 

(247) Anny: É melhor separar porque os casai ficam brigando na frente das crianças. 

(248) PP: Então você acha que é melhor se separar? 

(249) Anny: É porque assim não ficam mais brigando. 

(250) PP: Gente olha só. Vamos ouvir. A Anny está dizendo que a separação 

também é justificável porque os casais brigam na frente das crianças. Então pra ela 

evitar essas brigas é melhor a separação?  

(251) Isabela: Isso já aconteceu com o meu pai quando ele era criança. 

(252) PP: Vamos ouvir a Isabela. Ela disse que isso já aconteceu com o seu pai. 

(253) Isabela: Quando meu pai era criança minha avó não cuidava dele, cuidava dos 

outros filhos. Aí quando ele completou dez ou onze anos, ele já estava trabalhando 
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aí depois conheceu minha mãe e teve meu irmão, aí vendo todos os animais que 

tinha, gado e tudo mais. 

(254) PP: Certo. Agora eu quero ouvir um argumento de alguém daqui de trás. 

(255) Tainara: Eu concordo com Anny.  

(256) PP: Você concorda com Anny por quê?  

(257)Tainara: Porque minha mãe disse uma vez que quando ela e meu pai brigam é 

melhor se separar. (( A aluna se emociona ao falar.))   

(258) Henrique: Professora. 

(259) PP: Diga Henrique. 

(260) Henrique: Sempre tem briga professora. 

(261) PP: Sempre tem briga? 

(262) Henrique: De vez em quando. Na verdade eu já to acostumado, desde os 

quatro anos de idade que meus pais brigam. Minha mãe se separou do meu pai por 

causa dele. 

(263) PP: Certo. Pessoal alguém quer falar  mais alguma coisa? Será que a história 

da Rebeca termina assim mesmo ou vai acontecer alguma coisa diferente? Se vocês 

pudessem mudar o final dessa história, como fariam? 

(264) Oliver: Mas professora eu nem sei qual é o final dessa história, como é que eu 

vou mudar? 

(265) PP: Mas imagine, se você pudesse dá um final para a história da Rebeca qual 

final você daria?  

(266) Danilo: Que a mãe não traísse o pai, não chifrasse o pai. 

(267) Tiago: No final da história eu se fosse o pai não queria mais ela. 

(268) PP: Pessoal agora a gente termina a nossa sessão de leitura. 
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ANEXO - D 

 

 

POSTAGENS DOS APRENDIZES NO BLOG 

 

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/10/normal-0-21-false-false-false-

pt-br-x_28.html#comment-form 

Blog: Nos Bosques da Ficção 

1ª Sessão: As vontades 

Como o André e a Lorelai escreviam cartas para ajudar a Raquel a resolver 

seus problemas. Imagine que você também conversa com a Raquel através 

de cartas e deixe um recado dando um conselho para ela resolver seu 

problema. 

 É hora de ajudar a Raquel! 

Como poderíamos ajudar a Raquel a esconder as suas vontades?  O que você 

diria para ela fazer? 

(Livro: A Bolsa Amarela) 

 

1. Karem  

a Raquel deveria guarda mais as vontades dela e minha sugestão e que escreva as 

suas historia e não ligue para o que sua irmã diz.  

2. Juliana 

eu comcordo com vc bia 

3. Isabela  

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/10/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x_28.html#comment-form
http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/10/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x_28.html#comment-form
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a Raquel deveria seguir seus sonhos e a minha sugestão é que ala não 

desista de ser escritora e que não de atenção para o que a sua familia diz 

4. Pedro  

guardar essas ideias pra ela mesma e não contar pra nem um adulto e nem 

um adolescente assim ela não vai passar vergonha 

4. Gigi  

ela não deveria ligar pro que os outros dizem e cotinua escrevendo  

5. Ariel  

eu fala para ela escoder as suas vontades no sel coderigo sequreto 

6. Luiz  

a raquel deveria guarda mais as vontades sugestao 

7. Jéssica  

ela deveria ter um esconderijo secreto para guarda todas suas cartas e se a 

irmã dela visse uma das cartas delas em casa ela não ligasse e se eu fosse 

vocè eu preferia escolher as meninas do que os meninos ok Raquel oi raquel 

meu nome tam bem é Elen Raquel ok e guardes suas vontades em um lugar 

secreto ok Raquel tenha um bom diaa  

8. Ronaldo  

Este comentário foi removido pelo autor. 

9. André  

só ela não ligar o que os outros dizem e continuar o que ela gosta de fazer 

escrever. 
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10. João 

quado no amaro 

11.  Cristiano  

diria para coloca-las na bolsa amarela ou guarda-los nos seus pensamentos  

12.  Layla  

eu diria para não esconder a sua vontade de escrever .  

porque tem muita gente que não tem vontade por ex:gente sem 

imaginação,gente burra e ignorante por ex:o pai , A mãe e os irmãos. 

TTCHAU  

13.  Tainara  

raquel deveria guarda num lugar secreto que nigueim posa achar as cartas e 

sua vontades e dechar os irmãos de lado bom diaaaa 

14. Ronaldo 

nao conti para nigei 

15.  Ronaldo  

escoda no ceu coração 

16.  Rafaela  

raquel deveria guarda num lugar secreto que nigueim posa achar as cartas e 

sua vontades e dechar os irmãos de lado  

17.  Felipe  

voce e vredadeira sim o nÃo 
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18.  Luan  

raqueu esconda de baicho da cama ou do sofa e nao deiche ninguem acha 

esconda bem escondin que nao de para ver chau 

19.  Tiago 

ela pode guarda seus segredos com 

tichau 

20.  Danilo  

Ela deveria convesa com os seu pais e não deveria esconder as suas 

vontades de ninguei.......................... 

21.  Helena  

voce poderia esconder ne um lugar que so voce conhece e não conta para 

ninquem so para vc mesma entendeu anale 

22.  Rafaela  

ce eu fose a raquel eu rasgava as roupas das irmais da raqueu 

 

23.  Oliver  

Ela deveiria esconder as cartas num lugar que ninguem possa achar  

24.  Violeta  

icodeno acatas nologa meho 

25.  Mari  

eu é fase para ela uma coisa para ela bem bonita para ela bem bonita para 

ela gostas para ela chama da raquel  
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26.  Oliver  

Eu ja comentei entao flws humanos :v 

27.  Clara  

ela deveria escode seus escredos muito bei e convesa com os pais dela 

28.  Fernando 

não falando nada e parando de escreve cartas 

29. Bianca  

Eu diria que ela teria que pega as cartas e os telegramas e leva junto com ela 

e mesmo assim as irmas dela não teria que fica descomfiando dela e ela só 

queria ser escritora tchau bjs . 

30.  Bianca  

bjs 

31.  Flávia  

ela poderim quado acabase de com vesa poderim rasga todas as catas 

32.  Beatriz  

ela podia escondde no diario secreto para que airmadela nao veja 
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http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/normal-0-21-false-false-false-

pt-br-x.html#comment-form 

 

Blog: Nos Bosques da Ficção 

2ª Sessão: A Bolsa Amarela 

Na bolsa amarela, eram guardadas as vontades da Raquel para ninguém 

encontrar. Mas tinha momentos que as vontades engordavam de um jeito que 

a bolsa ficava super pesada. 

Você já escondeu suas vontades de alguém como a Raquel que escondeu a 
dela dentro da Bolsa Amarela? Por quê?  
 

 (Livro: A Bolsa Amarela) 

 

1. Cristiano  

já para ninguem descubrir e ver minhas vontades e dá vergonha 

2. José Aventureiro  

nao porque nao teinho nada pra esconde 

3. Luan 

sim porque queriao ver 

4. Isabela  

sim.Porque se eu fosse contar minhas vontades para alguém contaria para 
minha irmã  

5. Henrique  

eu escudi uma votade vegonhosa foi que eu sequere com 4 sanos fiquei de 
jueio na rede sequere a rede se rasgou eu escomdo muito isso  

6. Karen  

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html#comment-form
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Não.por que sempre minha mãe faz as minha vontades e eu não tenho pra que 
esconder  

7. Isabela  

e assim nada mais 

8. Juliana  

sim,eu escondo as minhas vontades porque la na minha casa tem um bucado 
de pessoa que mexem na minhas coisa eu tenho que aranja uma bolsa como 
essa que vai min protejer da minha familha .  

9. Tainara  

não.por que a minha mãe pai vó faz as minhas vontades  

10. Mari  

sim, minha irma sempre mexeu nas minhas coisas poque minhas irman achan 
que eu pego as coisa  

11. Ariel  

eu já esconde as minha vontades porqué na minha casa tem um banto de 
fofoqueros e eu presizo de uma bosa daquela 
porque mesu irimão são mu bando de fofoquero 

12. Clara  

nao por que eu nao tenho nenhoa votade de escode 

13. Flávia  

sim mais nao gosto de fala ddeso  

14. Bianca  

Sim,porque eu não queria conta pra ninguém e se eu contase a minha amiga 
ia conta pra,todo mundo principaumente pro garoto da sala que vive 
colocando culpa pra mim e ate mais bjs . 

15. Ronaldo  

nao por que nao tia nada de emportati 

16. Gigi  
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não, por que minha familia apoia as minhas vontades 

17. Bianca  

Oi gigi 

18. Luiz  

sim por que nao tem nada irportante  

19. Henrique 

eu escomdo uma vegonha da minha prima heloisa ela fais o primeiro ano um dia ela 
mijou na cama e yuri estarva domido na cama e ele estava no sono muito bom mais 
sequere ele ficou com medo porque de madragada o imao dele foi ao banheiro mais 
sequere ela ficou comdo dele acho ele psarecido com um mostro muito emdrasado 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e o do meu primo foi porque ele estava voutado 
para casa e semquere ele pesou que tinha pedido a chave estarva no bouso dele o 
dsa minha irma trocou de telefone quado ela foi meche sem sabe semquere deicho o 
telefone com viros e travado e ma vedade da minha mae semquere ela foi guada sos 
ovo msas foi sequere joga o lixo fora mais sequere guadou na jeladeira eu tinha 6 
anoss quado eu sequere mijei na cama da minha mae eu passssei um mes usado 
fraouda em 2013 maria clara estava apaichonada por breno  

  20.  Layla 

idiota 

21. Alice  

sim por que legal  

22. Oliver  

Não,por que n tenho nada para esconder vlws flws 

23.Daniel  

sim pq n tem nada inportante  

24.Helena 

eu ja esconde porque as pessoas sao curiosas 

25.Violeta 

sim pro que eu não gotodefala 
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26.Layla  

sim. 
 
por que eu tenho varias vontades 

27.Jéssica  

já eu ja escondi minhas vontades por que não queria que alguem visse 
minhas vontades por que ia zoar da minha cara  

 28. Beatriz  

sim porque nao quero que niquem veja minhas vontades 

29. Tiago  

sim porque eu tenho medo que alguem descubra as minhas vontades 

30.Oliver  

sim porque são secretas e ninguém pode saber se não vão rir da minha cara 
e isso deixa qual quer um envergonhado  

31.João   

nao. proque nao 

32. Rafaela  

sim 

33. Felipe  

não proq não qis 

34. Danilo 

Eu não escondo nei uma vontade da minha familia por que ela miapoia 
..................................... 

20. Isa  

eu nao levava a bolsa pra la porque nao ia ter ninguem na casa pra olhar a 
bolsa dela entao eu escondia antes de ir num canto seguro ai ninguem ia ver 
a bolsa 
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http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/normal-0-21-false-false-false-

pt-br-x_4.html#comment-form 

 

Blog: Nos Bosques da Ficção 

 

3ª Sessão: A história do alfinete de fralda e a volta da Escola 

 

A Raquel e o Galo Afonso possuem um grande desafio, salvar a vida do 

Terrível e impedir que ele brigue com o Galo Crista de Ferro, para isso eles 

prenderam ele dentro da bolsa amarela. Será que a bolsa vai ser suficiente? 

 

Se você fosse a Raquel o que diria a Terrível para ele não brigar? 

 

(Livro: A Bolsa Amarela) 

 

 

1. Gigi 

eu diria que não vale a pena por que ele esta sendo escravo do dono 

2.  Juliana  

eu diria que os seus dono ja sao ricos nao tem pra que brigar mais  

3. Rafaela  

porque ele vai briga com as pessoas que não fizerã nada com ele 

4.  Helena  

por que se ele brigasse ele daria mais dinheiro aos donos que estão 

abusando dele e ele poderia morrer porque o galo de ferro e mais forte que 

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x_4.html#comment-form
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ele e a raquel e o afonso so queria proteger ele mais ele não encherga ele so 

pensa em brigar vamos ver o que vai acontecer  

5.  Layla  

eu o prenderia em uma gaiola para ele não fugir, para a luta com o crina de 

fero  

6.  Luan  

fica no canto dele e nao briga 

7.  Karen  

Este comentário foi removido pelo autor. 

8.   Karen  

eu diria para ele nâo brigar pq ele nâo ia aguentar brigar com o crista de ferro 

pq o crista de ferro e muito forte 

9.  Violeta  

pru que emuto feu briga 

10.  Tiago 

ele ia morer  

 

 11.  Mari  

não deve briga com o calo de ferro porque ele e muto e pro de roso  

12. Flávia  

nao lute voce pode se maxuca porque ele e mais fote que voce  
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13. Tainara  

por que se ele brigase o dono dele tinha mais dinheio.mais se eu fose a 

raqueu eu dezeria que ele não fose brigar por que ele não venseria brigando 

com qristal de ferro. 

14.  Anny  

eu diria ao terrivel assim terrivel não brigue com ele por que ele é mais forte 

duque voce e mais novo voce vai se maxucar (e karou sua resposta não teve 

nada a ver com a pergunta 

15. Fernando  

si não ele ia levar uma surra i morre ele ia também ia ficar todo dolorido 

16. Ariel 

eu diria para terrí não briga 

17. Isa  

para ele nao brigar é preciso esconde-lo o maximo possivel e ele nao ver 

nenhum galo 

18.  Clara  

eu diria ao terrivel que briga e errado e tanbei ele ea se machoca 

19. Luiz  

para ele nao briga e preciso 

20. Ronaldo  
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por que se briga o dono dele tinha mais dinheiro.mais se eu foce a raquel eu 

dissia que ele e maais para luta mais porfavo 

21.  Oliver  

para ele nao brigar porque ele iria se machucar 

22.  André  

eu diria que é um grande erro e se ele fosse ele ia levar uma boa surra 

23. Beatriz  

para terivel nao briga eu diria 

que ele para ele nao machucase o galo o quarda chuva e ta bem a bolsa 

amarela porisso que raquel falou para ele nao briga ele nao o bedesel e 

brigol e more e e raquel vai o lha e comesa a chora e o galo ta bem o quarda 

chuva ta bem  

24.  João  

icomde 

25.  Daniel  

eu falava pra ele n briga pq se n ele ia apanha legal  

26.  Felipe  

vose vai more nabirgar 

27.  José Aventureiro  

diria para ele nao ir pra briga que ele vai apanha feio na briga 

28.  Cristiano  
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sim diria para ele fugir ou se esconder para os seus donos não encontra-lo e 

não brigar 

29. Isabela  

não é preciso brigar para impressionar as pessoas e sim por você mesmo 

30.  Cristiano  

só isso 

31.  Alice  

não por que não é preciso 

32.  Pedro  

ele vai sair de algum jeito eu sei disso ele vai brigar e vai perder 

33. Danilo  

Si eu fosse a Raquel eu diria para o Terrível não brigar com o Grita de ferro 

por que ele poderia perder 
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http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/normal-0-21-false-false-false-

pt-br-x_9.html#comment-form 

Blog: Nos Bosques da Ficção 

4ª Sessão: O Almoço 

Como o Alberto primo da Raquel, gostava muito de implicar com ela. Ele 

resolveu abrir a bolsa amarela e descobrir o que tinha dentro dela. O coração 

da Raquel disparou com medo que ele descobrisse o que tinha na bolsa. 

O que você teria feito no lugar da Raquel quando o primo Alberto resolveu 

abrir a bolsa dela? Por quê? 

(Livro: A Bolsa Amarela) 

 

1. Rafaela  

eu diria que a boussa era minha e eu não a briria de geito nenhu  

2. Layla  

se fosse eu ,eu daria um soco na cara dele.porque ele e metido a besta 
porque a mãe dele e uma ricaça  

3. Helena  

Eu pegava a bolsa e correria para alqum lugar que ninquem mim achasse 
porque ninquem pode ficar olhano as coisas das pessoas curiosidade mata e 
o ditado  

4. Anny  

eu diria para ele não mexer na minha boussa se nâo eu daria um murro nele 
por que ele é muito chato  

5.  Daniel 

eu nao deixava abri a bolsa pq ele e muito curioso que eu fosse ela wu batia 
nele pq ele que olha as coisas do outros 

6.  Daniel  

Helena que man ma  
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 7. Rafaela  

porque a boussa era minha e eu não daria a boussa para niguei so si eu 
quisesi  

 

8.   Danilo  

Eu falaria com algum adulto ou responsável ou por que ele estava mexendo na 
minha bolsa....................................... 

9. Oliver   

Eu bateria nele porque ele estava mexendo nas minhas coisas. 

10. Violeta 

eu não dexaria lemeçhe namia cozas por que ascozas soumias c 

11. Tiago  

eu dava um soco na cara dele dava um mata leão porque ele e muito chato e 
muito cara de pau e seu foce a raquel eu fazia um cara muito forte para bater 
nele e depois eu botava ele para pagar um mico na rua e depois fazia minha 
mãe da uma sura nele pra ele nunca mais fazer ico comigo depois famtaziava 
ele de mulher  

12. Clara 

eu gritaria com ele por que eu nao deixaria que ele mecheci nas minhas coisas 

13. Flávia  

chorava e gritava por que o meu tiu estava abrido a mia bosa que estava o 
afonso e o terivel estava la na bosa. 

14. Bianca 

Eu chutava ele porque,estava mechendo na minha bolsa e se ele mechese de 
novo ele ia ver porque ele pedia eu posso ver o que ta dentro da sua bolsa ele 
pedia e eu dechava mas só eu e ele ia saber se ele fala se eu nunca mas 
contava pra ele e ele ñ e a saber 

15. José Aventureiro  
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ia disse pra ele nao abri abousa amarela ser abrise poderia da um dois soco so 
para para de ser atrometido 

16. Luiz  

ia disse pra ele nao abri abousa amarela ser abrise poderia da um dois soco so 
para para de ser atrometido 

 

17. Alice  

 eu e a ficacomraiva por que eu não ia gostaqui alguem mechemamia pousa 

18. Isabela  

eu teria falado tudo o que sabia da sua vida porque se a bolsa fosse dele eu 
não poderia pegar nem mesmo tocar mais como a bolsa é minha ele pode 
fazer o que ele quiser porque ele é filho da minha tia as coisas não é a sim e 
se fosse a sim eu faria o que eu quiser e o que eu bem entender. 

19.Pedro  

eu teria batido nele teria levado ele pra rua dava tanto tanto nele e jogava ele 
na rua e os carros passassem por cima dele porque todos tem o direitos de 
guardar suas coisas par se mesmo e isso é muito injusto eu não aguentaria 
ter a vida que ela tem porque será que a família dela trata ela assim  

20. Tainara  

eu brigaria com ele pq isso e nâo se faz. e e´ muito feio tomar as coisas do 
outro se a bousa fose dele eu não tomafa da mão dele  

21.João  

 ia disse pra ele nao abri abousa amarela 

22. Mari  

eu fase para aguda a Raquel com é mamão dela que ta meche na de Raquel 
que ela não gota deve ele meche nas coisa de Raquel  

23. Ariel  
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eu diria para omeu primo não abri a minha bosa  
porque ela era minha e so eu tinha direto 
de abri abosa amarela 

24. Fernando  

 eu teria puxado a bossa e teria corrido porque Alberto é muito teimoso e 
 bagunsero 

25. Karen  

 eu brigaria com ele pq ele tambem não gostaria que eu fizese a mesma coisa 
com  ele  

 

26. André  

eu pegava e corria porque a bolsa amarela era minha i niguem tinha dirito de 
mexer só eu i inventaria uma coisa que o alberto esta fazendo pra perguntarem 
i deixar a bolsa em paz 

27. Henrique  

eu tinha tirado a mao dele e depois tinha brigado com ele eu nao deixava 
niguem ver minha niguem que tem demtro eu nigue eu botava cadiado para 
niguem ver o que tem la demtro da da bousa eu tinha minhas coisa secreta seu 
eu visse ao guem ve minha mochila eu brigava muito com ele u depois deva 
um murro que ia roda 3 vezes  
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http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/normal-0-21-false-false-false-

pt-br-x_11.html?zx=925a46d918442c90 

Blog: Nos Bosques da Ficção 
 

5ª Sessão: Carretel de linha forte 
 
Imagine que você possui a linha forte e a linha de pesca e pode costurar o 
pensamento de alguém.    
 
Qual pensamento você iria costurar? Em quem? Por quê? 
 

(Livro: A Bolsa Amarela) 
 

 

1. Isa  

eu iria custurar a mente do terrivel pra ele nao brigar e custuraria a de todos 
os meninos pra pararem de brigar e custuraria do meu cachorro pra ele parar 
de correr atras da moto e de gatos 

2. Karen  

eu costuraria o meu pensamento para mim so pensa em estudar e prestar 
atenção na aula pq as vezes neu não consigo me concentrar na aula 

3. Luan  

Eu cuturaria um pensamento para nao briga 

4. Mari  

eu iria custura o pensamento da minha ir porque ela sepre ela  

5. Ariel  

eu costurar o pensamento da minha irma proque ela so pensa e comer muito 

6. Juliana  

eu iria custura o do meu irmao porque ele e muito doido e so gosta de armas  

7. João  

eu cuturaria um pensamento para nao briga 

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x_11.html?zx=925a46d918442c90
http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x_11.html?zx=925a46d918442c90
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8. André  

eu custuraria a mente de marcelo para ele para de palhaçada porque ele é 
um maior chato toda ora brincando e conversando 

9. Felipe  

sifose eu nãu farria iso echotra lei eu licava para ese numero 190 

10. Tainara  

tem vez que eu não comcigo me comcentrar na sala de aula pq tem vez que 
fica muito barulho eu custuro as cabecas deles para eles sse consentrar 

11. Pedro   

maus pensamentos em gente que gosta de fazer o mal e isso não é legal 
porque o que gente mal faz não é legal matar roubar espancar esquartejar e 
até mesmo sequestrar se isso não é bom pra ninguém será que eles 
gostariam se isso acontecesse com eles eles não gostariam e isso não pode 
acontecer isso é crime como a briga de galo  

12. Fernando  

eu teria custurado o de Antonio eo do Masselo eo de macio para sseren meus 
amigos do peito 

13. Jéssica  

Eu custuraria o meu pesamento para ser interligente e fazer minhas tarefas 
passar de ano e se torna uma médica pediatra por que quero esdudar e ta 
bem costuraria o pesamento dos meus colegas para não comversarem pra eu 
tabem comsigir fazer minhas tarefas completas  

14. Luiz  

eu custurava a cabeca de minha e irma por que ela so gosta de boneca 

15. Luiz  

eu custurava a cabeca de jeffesso por que ele so gosta de joga bola 

16. Ronaldo 

eu custurei a cabesa de gabriela por que ela e feia  
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17. Rafaela  

eu não iria gustura o pensamemto de niguen porque todo mundo pensa o que 
quiser 

18. Ronaldo  

gabriela e feia 

19. Violeta 

eu ceriacrotura o pesameto de maria eduarda por que elaso pesa eisepai 

20.  Oliver 

Eu custurava a cabeça de Vivian por que ela é chata  

    22.  Bianca  

eu tbm custuraria a sue cabeção erick vc tbm é 
chatoooooooooooooooooooooo 

23. Danilo  

Eu custurava a cabeça do meu irmão por que ele so sabe 
brincar............................................................... 

24. Isabela 

eu iria costurar a de Jefferson porque ele não fala outra coisa a não ser o 
nome de tayane e etc. 

25. Alice  

eu custurar a cabesa da minha irma por que ela so ficava no selula 

26. Cristiano  

eu iria costurar as respostas da prova em 
mim para não reprovar e passar por média 
e para mim não se esquecer ou cortaria a  
cabeça do meu irmão e costuraria de volta 

27. Alice  

eu iria costurar a cabeça de Livia por que ela é doida 
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28. Helena  

o penssamento que eu ia costura que eu saisse direto eu ia custura na minha 
mãe porque ela trabalha direto mais eu ia sentir do porque eu gosto muito 
dela  

29. Gigi  

eu ia costura a cabeça de Helena prave se ela deixa de ser doidinha 

30. Bianca  

Eu custuraria a minha cabeça ,Pq eu quero ser inteligente pra mim passar nas 
provas e pra mim ter um bom futuro um bom inpregor e ser aulguem na vida e 
que eu tenha uma boa vida e eu quero estudar muito e fazer minhas tarefas 
todas e n decha nem uma para trais e nunca faziria nada alem de fazer 
minhas tarefa tchau bjs. 

31. Beatriz  

eu diria que eu custuraria a cabesa do dono do terrível porque ele e ela saõ 
muito mal vada  

32. Tiago  

eu ia custura uma pensamento de jogador de futebol e depois um monte de 
coisas na minha cabeca e depois ia inxer de coisas divertidas e coisas boas e 
legais como se educado e istudar muito vote breno felipe artigo 25 123 e sera 
eleito pela premeira vez artigo 25 123 elei pela premeira vez breno breno 
breno breno breno 

33. Flávia  

eu ia rotura a cabesa de gezyame proque ela e a mimha amiga sequeta tcha 

34. Layla  

EU custuraria a cabeça da minha boneca para ela falar e convesar comigo . 

35. Anny  

eu iria custura a cabessa de antonio pra ver se ele para de jeme e por que ele 
retardado burro lezado e ridiculo.(feiozo texto publico por ninguen)  
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http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/6-sessao-comecei-pensar-

diferente.html#comment-form 

Blog: Nos Bosques da Ficção 
 

6ª Sessão: Comecei a pensar diferente 
 
A Raquel é uma garota cheia de ideias e que pensava diferente de muitas 
pessoas da sua família.  
 
O livro a bolsa amarela que conta a história da Raquel já te fez pensar 
diferente sobre algo na sua vida? O quê? Por quê? 
 
 

(Livro: A Bolsa Amarela) 
 

 

1. Gigi  

não, porque não sei 

2.  Anny  

nao porque so é um livro quauquer (atonio recalcado retardado lezado) 

3. Danilo  

não por que a historia da raquel não me fez pemsar nada........... 

4. Flávia 

nao por que é uma istoria quauquer como todas as outras; 

5. Helena  

sim. que na vida não pode ter tudo que quiser por que a raquel queria ser 
menino mais ela não pode voutar no tempo para ser menino  

6.  Rafaela  

sim, eu não posso contar o que acontecel , porque a conteceu uma coissa 
muito terivel 

7. Danilo 

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/6-sessao-comecei-pensar-diferente.html#comment-form
http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/6-sessao-comecei-pensar-diferente.html#comment-form
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não por que a historia da raquel não me fez pemsar nada........... 

 

8. Gigi  

so como alan tento bate no menino do 2 ano igual o terrível 

9. Jéssica  

sim, me fez pensar mais não posso contar  

10. José Aventureiro 

nao porque esse livro emeio novo pra min  

11. Layla  

não. 

12. Daniel  

minha irma ela sair direto i eu nao eu so fico em casa  

13. Isa  

eu pensei que, a vontades dela ficava mais engordando do que escrever e etc 
mais virar menino ela esta pensando muinto prefiro ficar menina e o livro me 
fez pensar em nada 

14. Ronaldo  

porque eu ja cotei para a professora 

15. Daniel  

sobre um bucado de coisa legal bora jrfferson kkkkk lesgal 

16.Oliver  

nao me fez pensar em nada 

17. Ariel  

não por que é da minha vida 
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18. Clara  

sim .mas eu nao poso conta por que e orivel  

19. Alice  

sim por que eu mao posofala o nome. por que ela milebra uma garota da 
hitória 

20. Karen 

sim.sobre a minha família.pq eu tenho uma pessoa que me escuta quando eu 
quero desabafa.e tenho pessoas que mim ama isso comparando a família da 
raquel  

21. João  

não por que é da minha vida 

22. Bianca  

a história da raquel a gente ja ta no final da história e vamos ver o que vai 
acontecer daqui pra frente cono acaba a história ne eu ja pencei mas eu ñ 
concordo porque, ja tem mas coisas diferentes tipo assim uma minina ñ que 
que a outra seja amiga de é quase isso porque ela pença diferente tchau bjs. 

23.Tainara  

essa historia me fez pensar em uma coisa da minha familia e outras não. 

24. Pedro  

não porque essa historia não tem nada a ver com a minha vida porque eu não 
quero ser menina e eu não tenho uma bolsa amarela  

25. Felipe  

não sei 

  26. Felipe  

nÃo porque essa historia nÃo tem a ver com a minha vida eu não quero ser 
menina e eu nÃ|o tenho uma bolsa amarela 

27. Mari  
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eu que muda com minha ir porque ela fica no selola os fica mada do mesase 
para a migos  

28. Pedro  a 

29. Isabela  

sim,mais é uma coisa difícil de contar,e assim sempre tem que pensar na sua 
vida e sobre o que vai acontecer com ela,se não pensarmos nela o que sera 
que vai acontecer com a gente,temos que saber cuidar dala e ate de nos 
mesmos quando pensarmos. 

30. Beatriz  

sim prquer agete pode ter o que quizer na vida  

31. Isabela  

eu adorei o livro que estamos lendo obrigado professora 

  32. Tiago  

me feiz pensar na minha imfamci QUANDO EU ERA MUTO BOM E LEGAL  

33. Juliana  

sim ela min fez pensar de uma briga que eu ja tivi com uma pessoa e agora 
eu intendi que brigar e feio 

34. Henrique  

nao porque ela nuca ficou uma bolsa amarele  

35. André  

sim por que quando crescer vou fazer varias coisas legais e curti a vida 

36. Luiz  

me feiz pensar na minha imfamci 

37. Fernando  

si que a nossa casa fosse magica Por quê se no fosse magica a gente teria 
sorte 



272 

 

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/7-sessao-na-praia-raquel-

viveu-muitas.html#comment-form 

Blog: Nos Bosques da Ficção 

7ª Sessão: Na praia 

A Raquel viveu muitas experiências com a bolsa amarela junto com os seus 

amigos, Afonso, guarda-chuva e o alfinete de fralda.  

Agora chegamos ao fim... 

O que podemos aprender com as experiências vividas pela Raquel, que 

possamos usar na nossa vida? Por quê? 

(Livro: A Bolsa Amarela)  

 

1. Karen  

quando ela ai para praia com afonso soltar pipa e depois ele voar com o 
guarda chuva.pq pecebi que vc tem que tentar para poder conseguir  

2. Juliana  

eu aprendi muitas coisa boa que nao esiste uma so coisa pra pensar no 
mundo e ser educada proteser nosos amigos que nao é serto brigar  

3. Luan Pesquisa 

Eu Aprendi que nunca encha de mas uma bolsa 

4. Ariel  

eu arede com a raquel muitas coisa boa por que eu adorei o livro da bosa 
amarela por que o livero 

5. Mari  

eu ea face para ajuda a Raquel com as es bonecos 

6. Tainara 

podemos aprender muitas coisa com a raquel pq voi muitas coisas interesante 
e aprendi coisas dela que a gente pode vazer. 

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/7-sessao-na-praia-raquel-viveu-muitas.html#comment-form
http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/7-sessao-na-praia-raquel-viveu-muitas.html#comment-form
http://www.blogger.com/profile/08925276563581205815
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7. João  

legau 

8. Isabela  

Que nem sempre a vida é como agente que e nem como agente pensa 
depende da gente , da nosso capasidade e do nosso enterece nas coisas que 
agente faz, que a vida quer que agente viva essas aventura e diversões 
inesquesiveis porque tudo isso deus fez pra sabermos que tudo que agente 
tem é grasas a ele. 

9. Fernando  

eu aprendi que com a Raquel viveu muitas aventuras e Por quê é muito 
divertido 

10. Helena  

que agente tem que conhecer as coisas antes de querer ser por que a Raquel 
queria ser menino mais ela não sabia como era legal ser menina  

11. João  

podemos aprender muitas 

12. Violeta  

aicode os segedos por que ea eivetava mutas pesoas 

13. Fernando  

que ela viveu muitas aventuras legais 

14. Alice  

eu a predimuita coisa com raquel eu a predi respeita amigo eu a predimuita 

15. Flávia  

podemos aprender muitas coisas com a vida da raquel e da fanimha dela 

16. Isa  
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eu aprendi que nunca se deixa um amigo por que ela tinha varios o terrivel, 
alfinete e etc e ela nunca os deixava só e é importante ter uma amizade 
verdadeira e amizade nao se compra  

17. Oliver  

Escrever muito por que dar dinheiro  

19. Ronaldo  

oi 

20. Felipe  

ela vivia muita avetura legas 

21. José Aventureiro  

eu aprendi aser mais amigos pelas pessoas porque ele tambem viveu muitas 
as aventuras legais divertidas 

22. Ronaldo  

varias coisa que ageti leu no livro 

23. André  

muitas coisas por que foi divertido ler este livro aprendi varias ccoisas legais 
como aves que ela e o afonso foram atras do terrivel 

24. Ronaldo  

varias coisa 

25. Bianca  

Eu a prendi que nos devemos respeita um ausou tros e nunca briga com 
ninguém eu e minha melho amiga ela ñ que mas fala com migo eu eu to triste 
e sempre cono eu vou brinca numa brincadeira e ela fala que vai sair da 
brincadeira e durantes desses dias eu aprendi que nos ñ devemos briga com 
nossa ou nosso amigo ou amiga ne e eu pesso mil descupa melissa por favor 
me descupa me perdoa ta bjs tchau 

26. Pedro  

muitas coisas boas e aventuras com ela eu aprende muitas coisas boas foi 
D+ eu adorei parabéns estagiarias 
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27. Cristiano  

eu aprendi que podemos fazer a coisa certa mais podemos sair de um grupo 
de mafia 
que mata pessoas pra fazer a coisa certa tipo ajudar os pobres e todos os 
outras pessoas  

28. Danilo  

escrever muito porque dar dinheiro  

29. Jéssica  

varias coisas  

30. Clara  

eu aprende que nunca podemos deixa os amigos 

31 .Anny  

podiamos usar a esperiencia da raquel de conhecer outras pessoas e de tirar 
a ideia da cabessa  

32. Layla  

eu aprendi a valoriza a minha famlia  

33. Beatriz  

1eu achei legalo livro todo  

34. Tiago 

PODEMOS PENSAR MUITO BEM  

35. Luiz  

varias coisa 

36. Luiz  

joga bola 
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http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/sessao-tchau-por-mais-que-

rebeca.html#comment-form 

Blog: Nos Bosques da Ficção 

8ª Sessão: Conto Tchau 

Por mais que a Rebeca tentasse convencer a mãe dela a ficar com sua família 

ela não consegue. 

A mãe de Rebeca vai embora... 

Imagine que você vive na sua família a mesma situação que a Rebeca viveu, 

em que a mãe dela vai embora. Como se sentiria? O que faria? Por quê? 

(Livro:Tchau) 

 

1. Danilo 

eu me sentiria vezio e tristi e eu faria que ela ficasse com sua familia por que 
não eserto abandonar a familia....................... 

2. Bianca 

ñ é emanuel eu concordo completamente com vc emanuel 

3. Anny  

eu me setiria triste e eu se fegiria de doente porque eu sei que ela iria ficar 
pra cuidar de min  

4. Rafaela  

eu me senteria muito triste si minha mãe fose enbora, eu enplorava para ela 
fica comigo,porque eu queria fica com a minha mãe e fica com a mãe e muito 
legal 

5. Helena  

eu mim sentiria muito triste eu tentaria convenser ela e ate chorar por que eu 
gosto muito dela e se não funcionasse eu ia morrer por que eu não consigo 
ver meu mundo sem ela e tudo  

6. Gigi  

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/sessao-tchau-por-mais-que-rebeca.html#comment-form
http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/sessao-tchau-por-mais-que-rebeca.html#comment-form
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se sentiria triste por que minha mae fosse emborra eu não empediria por que 
eu sei que ela se se sentiria feliz mas eu espero que a mae de rebeca volte 

7. Clara  

eu min sentiria triste eu enproraria pra ela nao e em bora por que eu nao 
gostaria que ela vosi em bora eu nao conseguiria vive sei ela 

8. Violeta  

eu mesetiria triti por que eu gasto muito dela e tobei ela anjinho ela uma goia 
rara pami 

9. Jéssica  

Eu Faria de tudo pra ela ficar eu tracanva a porta e escondia a chave dizia ao 
taxi que ela nâo ia mas embora e não ia deixar ela ir a lugar nenhum e me 
sentiria muito triste se ela fosse eu custurava a cabeça dela igual ao terrivel e 
ela nunca mais ia se apaixonar por ele  

10. José Aventureiro  

eu me sentiria muito triste eu faria ela nao ir sim bora para outro canto porque 
nao e certo bandona os filhos por um estragangeiro 

11. Layla  

eu me sentiria triste .nada porque essa e a decisão dela.porque ela e minha 
mãe.  

12. Daniel  

eu mim sentiria triste pq eu ia passa muito tempo longe da munha mae 

13.Flávia  

eu misitireia sosimha por que e asim que eu misito por que eu nao moro com 
ela impedel 

14. Beatriz  

sefosse mia familia eu fica ria tristi e nao que ria que eles viagasse 

15. Tiago  
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eu ficava triste e maguado se eu foce a minha minha mãe eu não ia enbora 
eu chorava muito triste 

16. Isa 

eu ficaria muito triste e implorava ate podia perder a voz mais eu escrevia ate 
onde ¨nao va¨ eu fico muito triste quando ela vai ou meu pai 

 

17. Oliver  

e me sentiria triste e pediria pra ela n ir pq eu gosto dela '-' '-' '-' '-' '-' '-' '-' '-'  

18. Ronaldo  

eu choraria para ela fica em casa mais que ela foce tchau eu falava que eu ia 
si matar por que ela ea cipora para um pesoa defereti por que ela nao fica em 
casa com migo em casa 

19. Luiz  

eu ficaria muito triste e implorava ate podia 

20. Ronaldo  

cala a boca marcelo 

21. Bianca  

Eu ficaria muito triste pq isso foi ela que de cidiu.eu ciaria com muita raiva se 
fosse com migo eu jogaria todas as coisas fora do meu pai eu ñ gosto do meu 
pai. tchau bjs . 

22.Ronaldo 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

23. Bianca  

*--* *--* 

 24. Henrique  
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eu nao deixava isso acomtece e eu ipederia ela de ir eu metiria trister e 
magoado  

25. Tainara  

eu ficaria triste por que é muito triste ficar sem a familia se fose eu eu setiria a 
mesma coisa  

26. Karen  

com raiva,eu chorar muitto ate seca a agua do meu corpo. pq eu ficaria muito 
triste pq ela ia embora e ia me deixa la sozinha 
 
 

27. Fernando 

eu ia ficar muito triste e pediria para ela ficar si não eu ia ficar muito triste 

28. Karen  

*-* *-* 

  29. João  

eu ficaria muito 

  30.  Mari  

eu trites porque eu gosto de la muito e a minha mão do meu coração para 
sepre bejos da Rebeca 

31. Felipe  

eu ficava muito triste e não dei cava ela ir embora de casa par ela não dei 
cava ela ir embora. 

32. Isabela 

eu ficaria abatida e não ia iria viver sem ela.Iria implorar de juelhos até ela se 
cansar.porque apesar dela tentar mim deixar eu amaria ela até o fim da minha 
vida nem que eu morra te AMO MÃE 

33. Pedro  
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horrivel seria a pior coisa da minha vida eu ficaria muito triste e abatido eu 
morreria no outro dia porque eu sou tão acostumado que eu não saberia o 
que fazer 

34.Isabela  

adorei seu comentario jeeferson kkkkkkkkk 

35. Juliana  

kkkkkkkkkkkk os meus pais saom inguasinhos a minha mae vai e vouta direto 
o meu pai tanbem da pra imaginar 

36. Ariel  

meu pai voi e bora de casa e eu misiti rite de mai pro que eu não podia vase 
nada  

37. Luan  

eu pegava e escondia a boisa dela 

38.André  

eu ficaria triste e ia atras dela por que eu amo ela muito e iria ate o fim atras 
de avião 

39. Luan  

eu me sentiria tristre 
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http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/8-sessao-avaliacao-tivemos-

varios.html#comment-form 

Blog: Nos Bosques da Ficção 

Sessão: Avaliação do livro A Bolsa Amarela 

Tivemos vários momentos de leitura do livro "A Bolsa Amarela". Conhecemos 

a Raquel, seus amigos e vivemos juntos com eles suas experiências de vida. 

1. O que você achou dos nossos momentos de leitura?  

2. Como a leitura do livro "A bolsa amarela pode te ajudar na sua vida? 

(Livro: A Bolsa Amarela)  

 

1.  Karen  

eu achei otimo pq me diverti lendo e aprendendo mais e mais 2-o livro me ajudou a 
perceber que eu não posso reclamar pq tenho uma família que mim amar e varias 
pessoas para conversa  

2. Mari  

eu ela ia sevri para mim para as escola situ da muto proque lega Raquel  

 
3. Tainara  

a leitura voi muito bom pq voi interesante. muitas coisas 

 4. Juliana  

1-muito legal porque as coisano comeso eran tudo inportantes min dava agonia mais 
agora tem em todas as estorias final feliz 
 
2-bom ela min essinou muitas coisa boa e educada a raquel e a bosa amarela tevi 
uma loga viagem mais ate que fim acabou tudo serto agora eu aprendi muitas coisas 
que eu nao posso diser niguen dise eu sou obrigada a diser nao eu sou engual ao 
otros seria bom si eu tivese uma bosa amarela mas e so uma istoria nao esiste bosa 
amarela que guarda nosos segredos. 

5.Isabela  

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/8-sessao-avaliacao-tivemos-varios.html#comment-form
http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/8-sessao-avaliacao-tivemos-varios.html#comment-form
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foi interesante e bom para o nosso aprendizado porque tudo o que aprendemos com 
a Raquel e seus amigos foi interesante e legal para todos nos. 

 

6. Luan  

muito boaaaaaaaaaaa a bolsa podi mia ajuda muito tem muito espaso 

7. Ariel 

1.eu adore o nossos momento de leitura com a raquel eu apedi muitas coisa da 
história da bosa amarela foi muito legal 
eu adre o final feli 
 
2.a leitura da bosa a marela é muito legal porque a raquel misino que eu poso se 
mias do que eu 
 
 
8. João  

a leitura voi muito bom pq voi intesnte. muitas coisas 

9. Helena 

eu achei muito legal e divertido pode mim ajudar a aprender que mesmo gostando 
de uma pessoa devemos deixar essa pessoa ir embora mesmo sabendo que vai 
sentir saudade ou que a pessoa não vai voltar  

10. Violeta  

sim por que varumometos ela poderia cotado masi ela gado as votadis dela 

11. Fernando  

legais e de muitas maniras 

12. Isa  

1-eu gostei muito dos nossos encontros 
 
2-que amizade nao se compra e nunca abandone seus amigos  

13. Felipe  

1-legal proq foi finau felis 2-reis peita os o tros 
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14. José Aventureiro 

muito maneiros as leitura realmente otimo pode mi ajuda na leitura 

15. Alice  

1- eu achei legau por que foidirvetido 
 
2-muitacoisas legau 

16. Oliver  

muito bom o livro me ensinou que escrever é bom 

17.Pedro  

legais porque elas explicaram tudo direitinho e foi D+  

18. Danilo  

legal 

19. Bianca  

1- eu adorei esses mo mentom com a raquel eu amei mas que pena que a cabol ne  
2- eu a prendi que eu nunca vou briga com minha melho amiga me descupa muito ta 
melissa eu pesso mil descupaaaaaa 

20. Pedro  

não pode 

21. Danilo 

por que eu gostei muito do livro e dor capitolos 

22. Rafaela  

eu ahei de mais poque as nossas leitura e legal 

23. Gigi  

1 eu achei otima mi diverti muito lendo 
2eu apredi a nã brigar com minhas amigas 
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24. Jéssica  

1 eu adorei foi muito legal  
2 aprendir muitas coisas  

25. Beatriz  

aistoria eu achei legal e o livro mefas coisa iportate 
 
aaguda amuda nosa mete 

26. Tiago  

LEGAL MUITO BOM ELA PODE ME AJUDAR COM OS MEUS PENSAMENTOS 
COMO SER UM JOGADOR DE FUTEBOL E SER NEYMAR.JR 
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http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/ola-leitores-durante-os-

nossos.html#comment-form 

Blog: Nos Bosques da Ficção 

Sessão: Avaliação das sessões de leitura 

Pensando sobre o lido e o vivido 

Olá leitores!  

Durante os nossos encontros de leitura, lemos as histórias da Raquel e da 

Rebeca.  Nessas leituras, pudemos junto com elas viver, conhecer, discutir e 

escrever sobre suas vidas. 

1- Como as histórias da Raquel e da Rebeca, puderam contribuir para sua 

vida? Em que elas puderam te ajudar a pensar? 

2- O que você achou dos nossos encontros de leitura? O que mais gostou? 

 

1. Layla  

1 a valorizar mais a minha família e meus amigos. massa . da historia da 
RAQUEL 

2. Isa  

a historia da raquel foi legal e da rebeca tambem mais a historia da raquel me 
fez pensar nos amigos e minha familia e da rebeca mais ou menos agente 
nao leu o livro todo e tamos perto de acabar o ano e eu acho que nao vai dar 
pra ler o livro da rebeca que pena porque todos nos gostamos de ler estes 
livros 

3. Rafaela  

as is torias da rebeca e da raquel mim chamarão muita atencão porque elas 
ten coisas em comum elas mim ensinarão que aguete a costar da leitura 

4. Ronaldo  

1 raquel min ajudol na mea vida a pessa mais em fese coisa erada oprigada 
raquel e rebeca  
 
2 foil maravelhoso para todos noes e foi muito legal para todos noes da hora 
de leitura 

http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/ola-leitores-durante-os-nossos.html#comment-form
http://meusregistrosdeleitura.blogspot.com.br/2014/11/ola-leitores-durante-os-nossos.html#comment-form
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5. Karen  

1-as historia REBECA e RAQUEL pode me mostra que não podemos 
reclamar que não temos ninguém que repare em nós pq a Raquel seu primo 
fica encrencando com ela 2-legal.da historia da Raquel.  

6. Anny  

1. A HISTORIAS DA RAQUEU ME FEZ PENÇAR NOS AMIGOS E NA 
FAMILHA. 2.ACHEI MUITO DIVERTIDO E LEGAL EU GOSTEI MAIS DA 
HISTORIA DA REBECA POR QUE A HISTORIA DO THAU.  

7. Anny  

BAI ATÈ APROSSIMA BAI BAI BAI ..............E THAU BAI BAI BAI 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................... 

8. Karen  

2-legal pq eu diverti lendo e pq eu gostei da historia da raquel.pq elas me 
ajudaram a pensa diferente  

9. Oliver  

1-Raquel me ajudou a valorizar os amigos e a respeitar os que eu pensava 
que nao serviam mais. 
 
2-Eu achei muito legal,eu gostei mais dos livros que agente leu,me fez pensar 
muito. 
 
Valeu galera  

10. Ariel  

1nada por que eu não pretei a tesão na isipicasão 
2 eu adorei a nosa historia 
2 eu a dorei a nossa e toria 
 
1nada por que eu adore a historia e não pretei ate são na e plicasão 

11. Flávia 
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min ajudaran a ten mais amigos e na mimha vida que em um bousa a gente 
poder guadar as vontade e muitas coisas! eu achei legal  

12. Danilo  

Elas puderom me ajudar apensar muito diferentes tam por que a raquel 
diferentes e a rebeca tambem pensa diferente 
Eu achei muito legal por que os emcotro foraom divertidos Eu mais gostei da 
parte da leitura 

13. Luiz  

1- divertido lendo e pq eu gostei da historia da raquel.pq elas me 
da historia do almoco 

14. Luiz  

2 min ajudaram aten mais amigos e na minha vida que em um bousa a gente 
porde gudar as vontade e muistas coisas eu achei legal 

14. Cristiano  

Este comentário foi removido pelo autor. 

15. Beatriz 

1 a historia da raquel mefes pesar varias coisaa ate na professoras QUE VAI 
EM BORA  
 
2 EU GOSTEI DA NOSAS HISTORIAS DE TODAS AS HISTORIAS 3 NAO 
VAI EM BORA PROFESSORA EU VOU CHORAR 

16. André  

1.elas me ajudaram muito a pensar nos outros e valorizar 2.muito legais eu 
gostei mais das historias por que ela eram muito dirvertidas 

17. Henrique 

1 a raquel podia inpedidir que a mae dela viajase mais foi uma historia muito 
interasate mais ao memo tempo criste  
 
2 eu gostei do livro e muito bom e eu adorei muito eu gostei de mais a raquel 
era muito legal 

18. Ariel  
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por que eu lia na frete 

19. Mari  

eu de Rebeca porque foi le eu gostei muto da es toris so bre a Rebeca. 
ale istuda so bre o livro da Rebeca so bre Raquel 
eu le gudi mais porque das dusa istorias da Rebeca de Raquel 
aprede ale tam bem ale livro da Rebeca da Raquel. 

20. Henrique  

essa historia mudou muito minha vida 

21. Cristiano  

1.muita coisas, essa historia me ajudou a pensar demais 
2.gostei da pagina.01 até a pagina.50. e foi muito divertido  

22. Henrique  

feis eu fica feliz 

23. Tiago  

ela me ajudarão a pensar em muitas qoisas que eu numca tinha pensado 
eu não gostava de fazer nada eu gostava das historias 
2-bom porque e muito legal foi do jantar na ora que a mãe da rebeca dissi que 
gosta muito dela  

24. Jéssica  

adorei muito ter vivido nas historias da raquel e da rebeca foi muito bom ela 
me ajudaram em muitas coisas em minha familia obrigada meninas ta bem 
gostei da professora dailiane e da amiga dela que eu esqueçi do nome 
obrigada 

25. Bianca  

1. a mim ajudou em muitas coisas tipo na historia da raquel em a da raquel 
me ajudo em ñ briga  
2. a rebeca me ajudou que nunca deixe sua mãe ir embora e a emplorar 

26. Pedro  

fazer mais valorizar minha familia e ser feliz com o que eu tenho eu gostei 
muitos dos nossos encontros foi muito legal mas né acabou  
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27. Daniel  

yae blz  

28. Helena  

bobo ne alan 

29. Juliana  

1-PRA MIN AS DUAS SAO INGUAISINHAS AS DUAS ESTORIA DIS DO 
COMESO AU FIM QUE ELA PENSA  
 
A DA RAQUE MIN AJUDOU EM NAO BRIGA E A DA REBECA IMN AJUDOU 
EM IPLORAR PRA MAE PRA ELA NAO VIM 
 
2- EU GOSTE NA PRATE QUE AJENTE LEU GOSTEI DOS DOIS LIVROS E 
GOSTE DAS DUAS PROFESSORA 

30. Pedro  

o que eu mas gostei dos encontros foi tudo 

31. Bianca  

2. eu amei muito os dois livros eu amei 

32. Daniel  

ela ajudou muito e eu gostei muito da historia da raquel e da rebeca  

33. João 

a raquel não miajodo em nada. ela não mifei. em legau. smi 

34. Helena 

mim ajudou muito mim feis pensar nas duas estorias que devemos pensar 
que devemos deixar as pessoas que gostamos ir embora foi muito legal 
nossos encontros eu gostei muito das estorias  

35. Daniel 

ela mim ajudou muito na historia e muito legal 

36.Gigi  
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a valoriza mais minha familia 2 do bloger 

37. João  

em sala ifomateca 

38. Luan 

1-nao brigar 
O eu mais gostei dos encontros foi tudo 

39. Daniel  

mim fez pensa em varias coisas da historia  

40. Felipe  

lecau muda vidas dos aluno gostei muito das is toria. avida da racel du galo 
da rebeca mudo a vida das pesoas 
 
eu gotei mais da racel porq ela cio o galo o garda cuva .fim 

 41. Felipe  

i da bosa a marela 

42. Daniel 

gostei da professora te vindo gostei do livro  

43. Clara  

mim fez da valo a minha familia 

44. Clara 

eu gostei de todos encotros por que voi muito devetido a parte que eu gostei 
voi a ora do amoso 

45. Isabela 

mim fez pensar em caisas que eu nem imaginava foi muito legal 

46. Fernando 
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com muitas alegrias e risadas 
a nõã mexer nas coisas dos outros 
legais e dimais 
do almossó  

47. Alice  

1- respeita o colega respeita a mãe  
 
2- eu gostei da leitura gostei do moso emcomtro por que foi muito legau 

48. Isabela 

que nem sempre a vida é como agente pensa e que um dia isso pode 
acontecer com agente e vamos viver as mesmas coisas que nem a Raquel e 
Rebeca. 

49. Fernando  

leu e ficou felis 

50. Isabela  

foi mais legal do que eu pensava foi muito legal,o que eu mais gostei foi os 
nossos encontros com a Raquel e a Rebeca.E um beijo para vcs. professoras 
thau.  

51. José Aventureiro  

contribuiu em me ajuda a ler e me ajuda apensa sobre abolsa amarela. gostei 
bastantes das duas historias e ainda mais do s encontros aleitura e as 
historias  

 

 

 

 

 

 

 

 


