
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

 

 

 

 

KÍVIA PEREIRA DE MEDEIROS FARIA 

 

 

 

 

Já li muita coisa, então, eu posso inventar mais! 

A leitura literária e o desenvolvimento do pensamento criativo na infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2014 



 
 

KÍVIA PEREIRA DE MEDEIROS FARIA 

 

 

Já li muita coisa, então, eu posso inventar mais! 

A leitura literária e o desenvolvimento do pensamento criativo na infância 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação, do Centro de Educação, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
como requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Educação.  

Orientadora: 

Profa. Dra. Alessandra Cardozo de Freitas 

 

Aprovada em: 26/02/2014 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Alessandra Cardozo de Freitas (Orientadora) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Eliana Kefalás Oliveira (Examinadora externa) 
Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

 

______________________________________________________ 

Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira (Examinador interno) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Marly Amarilha (Suplente interna) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte.  

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faria, Kívia Pereira de Medeiros. 

Já li muita coisa, então, eu posso inventar mais! A leitura literária e o 

desenvolvimento do pensamento criativo na infância/ Kívia Pereira de Medeiros 

Faria. - Natal, RN, 2014. 

263 f. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Alessandra Cardozo de Freitas. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação em 

Educação. 

 

 

 

1. Leitura literária – Dissertação. 2. Desenvolvimento do pensamento - 

Dissertação. 3. Criatividade na infância – Dissertação. I. Freitas, Alessandra 

Cardozo de. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

        

RN/BS/CCSA                                                   CDU 37:028.6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Ediglê e Lenilda, 
pela pedagogia do exemplo e 
amor incondicional. 

 

A Kresly, pelo sentimento especial 
que construímos e pela dedicação 
a nossa família. 

 

À Lívia, presente divino e amor 
único, pelo exercício da infância e 
do amor sem medidas em minha 
vida. 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por me capacitar na trajetória que escolhi para seguir, fortalecendo-me 
na busca de meus sonhos. 

Às queridas irmãs, Laís e Valquíria, pelo carinho, exemplo de vitória e alegria de 
sempre. 

À professora Alessandra Cardozo de Freitas, pela aprendizagem partilhada, 
amizade e valiosa colaboração à minha formação; demonstrando que educar é 
um ato de amor. 

À professora Marly Amarilha, pela iniciação nos estudos sobre literatura e pela 
referência eterna em minha formação. 

Aos amigos do grupo de pesquisa, Daniele, Danúbia, Francimara, Jéssica, Deuza, 
Leonardo, Lydiane, Sayonara, Vanessa, Diva e Evaldo, pela aprendizagem 
coletiva, saber partilhado e coleguismo. 

À Deuza pela amizade revelada e pelas conversas informais e leves que acalmam 
a alma. 

Aos amigos queridos, Sandro e Danielle, pelo apoio e demonstração constante de 
afeto. Sem a presença de vocês, a vida não seria tão leve. 

Ao Núcleo de Educação da Infância, pela acolhida e por abraçar minha pesquisa. 

Às professoras Keila Barreto, Uili Mendonça, Clarice Guimarães e Juliana Lopes 
pela parceria estabelecida no percurso da pesquisa, pela calorosa recepção e por 
acreditarem na importância da formação pela literatura. 

Aos alunos, sujeitos da pesquisa, pela colaboração ímpar a esse trabalho e pela 
vivacidade de nossas interações. 

A todos os meus alunos, que me tornam professora através do exercício diário de 
reflexão e por me indicarem os caminhos para uma pedagogia da criatividade. 

Aos colegas de trabalho do CMEI Telma Rejane Moura Freire, principalmente à 
Aline, pelo apoio e compreensão. Sua contribuição foi valorosa. 

À Prefeitura Municipal de Natal, pela licença concedida, demonstrando que a 
capacitação do professor é aspecto importante na educação de nossas crianças. 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Educação, pelos momentos 
de aprendizagem e pelo alicerce na formação, em especial a Marta Maria de 
Araújo pela escuta atenta e pelo saber compartilhado. 

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde não há criatividade, cresce um deserto. 

Nietzsche 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Este estudo investiga as contribuições da leitura de literatura para o 

desenvolvimento do pensamento criativo na infância. Sua relevância consiste em 

explorar práticas leitoras que contemplem o desenvolvimento do pensamento 

criativo de aprendizes em situação escolarizada e em evidenciar a literatura como 

um caminho significativo para o desenvolvimento desse pensamento. O estudo é 

consoante às pesquisas qualitativas e adotou a observação exploratória e a 

intervenção como técnicas de constituição dos dados. Como instrumentos, 

utilizou-se o diário de campo e a gravação em áudio e vídeo das sessões de 

leitura literária. A pesquisa foi realizada no colégio de aplicação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, em uma turma do 1º ano do ensino fundamental, 

com 18 alunos, cuja faixa etária oscilava entre 6 e 7 anos de idade. Durante a 

etapa de intervenção, oito sessões de leitura literária foram implementadas, com 

estratégias e gêneros literários distintos. As sessões de leitura apoiaram-se na 

metodologia da andaimagem (scaffolding), orientada por Graves e Graves (1995). 

Como corpus, têm-se os episódios de fala dos sujeitos da pesquisa, cuja 

codificação semântica permitiu o agrupamento em duas categorias centrais: o 

pensamento divergente e a coautoria do leitor literário. Fundamenta-se nos 

estudos de Amarilha (2011; 2006; 2001; 1991; 1993; 1994), Alencar (2001),  

Coelho (2000; 1997), Culler (1999), De Masi (2005), Galo (2000),  Guilford (1977), 

Iser (1996), Jouve (2002), Kneller (1978), Martínez (1997), Smith (1989), Stierle 

(1979), Vigotski (2009; 1998) e Wechsler; Nakano (2003; 2002). A análise aponta 

para a emergência da formação do sujeito criativo em sala de aula mediante a 

leitura de literatura. Reposiciona o ensino de literatura frente às demandas da 

sociedade contemporânea, que pressupõe o exercício da criatividade. 

Redimensiona a função da escola no desenvolvimento das crianças, visto que é 

neste meio que o aluno poderá explorar, elaborar, testar hipóteses e fazer uso de 

seu pensamento criativo, em clima de liberdade mental. E sinaliza, nesse 

processo, a importância da figura do professor como mediador, na intenção de 

promover um ambiente favorável ao desenvolvimento da criatividade, numa 

atmosfera estimulante, que valorize a expressão do pensamento criativo em 

comunidade.  

Palavras-chave: criatividade – literatura – leitura –infância. 



 
 

ABSTRACT 

 

This study investigates the contributions of reading literature for the development 

of creative thinking in childhood. Its relevance consists in exploring practices that 

contemplate the creative thinking development in apprentices at school space and 

understanding the literature like a significant way to promote the creative thinking. 

The study is connected to the qualitaty strand. The exploratory observation and 

the intervention were adopted as research techniques. The field diary and the 

audio and video recording of the reading sections were adopted as methodological 

instruments. The research was conducted in the application’s college from the 

Federal University of Rio Grande do Norte, in a 1th grade class, with 18 students 

between 6 and 7 years old. During the intervention, 8 readind class happened, 

with varied strategies and literary genres. The reading sessions were conducted 

through the principles of scaffolding, defended by Graves and Graves (1995). The 

corpus is made of speaks’ episodes, whose encoding semantics allowed the 

grouping into two central categories: divergent thinking and coauthoring of literary 

reader. It was taken as a theoretical framework the studies of Amarilha  (2011; 

2006; 2001; 1991; 1993; 1994), Alencar (2001), Coelho (2000; 1997), Culler 

(1999), De Masi (2005), Gallo (2000), Guilford (1977), Iser (1996), Jouve (2002), 

Kneller (1978), Martínez (1997), Smith (2003), Stierle (1979), Vigotski (2009; 

1998), Wechsler; Nakano (2003; 2002). The analysis points to the formation of 

creative individuals in the classroom, through the reading of literature. Reposition 

the literary education front of the new social demands. Resizes the function of 

school in children’s development, considering the children’s skill in exploring, 

testing hypotheses and making use of their creative thinking, in climate of freedom 

mental. It signals, in this way, the teacher like a mediator, promoting a favorable to 

the development of creative thinking environment, a stimulating atmosphere, 

which enhances the expression of creative thinking in community. 

 

Keywords: creativity – literature – reading – childhood 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, vive-se a valorização da criatividade, tendo em vista a 

apreciação da capacidade criadora como elemento importante na investigação 

por soluções para os dilemas e inquietações da vida cotidiana. Compreendida 

como característica humana, a criatividade vem se constituindo como fator-chave 

para o desenvolvimento social, pois apresenta, em essência, a incessante busca 

por novos modos de viver e de estar no mundo, seja com descobertas científicas 

e/ou tecnológicas ou, ainda, com estratégias simples para operacionalizar a rotina 

diária. 

Na sociedade do conhecimento, ao lado da criatividade, outra habilidade 

ganha espaço suntuoso quando se pensa em desenvolvimento: a leitura, uma vez 

que se mostra como atividade indispensável para a inserção e participação dos 

sujeitos nos espaços sociais e nas decisões cidadãs, permitindo que os indivíduos 

inteirem-se sobre o seu contexto, conheçam a si mesmos e se tornem capazes de 

atuar sobre a realidade e de (re)criá-la. Desse modo, criatividade e leitura se 

delineiam como habilidades essenciais na sociedade contemporânea, posto que 

possibilitam o arejamento de ideias e a renovação de percepção sobre o próprio 

mundo e sobre si mesmo. 

Nessa perspectiva de busca por sujeitos sensíveis às demandas 

contemporâneas e considerando a perspectiva de recriação do real a partir da 

leitura (reconhecendo que o ato de ler subsidia ao homem o conhecimento de 

mundo de forma diferenciada, desautomatizada), recebe destaque a leitura 

literária por ser atividade criativa, com características provocativas, lúdicas e 

existenciais (ZILBERMAN, 1990), que a tornam uma atividade complexa, exigindo 
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e desenvolvendo no leitor uma série de habilidades necessárias para o contato 

prazeroso e, ao mesmo tempo, significativo com a leitura literária. 

Essas habilidades necessárias à leitura de literatura (previsão, seleção, 

inferência, alteridade) também são atividades pertinentes ao desenvolvimento do 

pensamento criativo, pois fazem parte, como se poderá ver adiante, do percurso 

do pensamento humano no processo de criação. 

Dessa forma é possível entender o ato de ler como ação criativa e 

mobilizadora do sujeito, pois implica em atividade criadora e elaborada na busca 

pela compreensão, pelo preenchimento dos vazios do texto literário ou ainda nos 

modos de recepção do leitor (STIERLE, 1979). 

Considerando o exposto até o momento, esta pesquisa dissertativa 

contempla a interface literatura, criatividade e educação, buscando compreender 

como a leitura de literatura pode contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento criativo na infância, considerando que a leitura literária, a partir do 

seu potencial transformador, oferece à imaginação novas dimensões de 

percepção do real, garantindo subsídios para uma atividade criativa a partir da 

experiência com a palavra literária. 

Em exercício profissional, foi possível constatar, algumas vezes, as 

estratégias criativas dos alunos para se acercarem de um conhecimento, 

nomearem algo não conhecido ou, simplesmente, para poderem brincar com 

algum jogo favorito. 

Lembrando a assertiva de De Masi (2005, p. 18), de que “de todo modo a 

história confirma que o homem sempre soube reagir a todas as visões negativas, 

transformando-as em estímulos e projetos para a sua criatividade”, é possível 

mencionar um fato acontecido em uma escola, quando foi proibida, pela direção 
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escolar, a brincadeira de polícia-ladrão. Alegando que as crianças se 

machucavam em demasia durante esse momento e que as mesmas reproduziam 

cenas não agradáveis (“baculejos”) dentro da escola, mas totalmente 

contextualizadas, tendo em vista que a escola é situada em bairro violento, onde 

a polícia faz constantes buscas. A decisão foi proclamada. 

Ocorreu de um dia, a professora de uma turma de alunos ser chamada à 

atenção pelo fato de seus discentes não estarem cumprindo o “combinado”. 

Depois, em momento de conversa com os alunos que estavam desrespeitando o 

“combinado”, soube-se que eles não estavam brincando de polícia-ladrão, mas de 

queijo-rato-gato-cachorro. Afirmaram, ainda, que esta brincadeira estava numa 

história, contada pela professora em sala de aula. A história à qual se referiam era 

“Filó e Marieta”, de Eva Furnari (2011). Nesse livro de imagens, a narrativa 

ilustrada mostra uma confusão e perseguição entre alguns animais, 

reconhecidamente como inimigos naturais. Este episódio ilustra quanto o 

momento de contação de história, privilegiado na rotina, enriquecia o repertório 

daquelas crianças, que conseguiram enxergar uma alternativa para continuar 

desfrutando de uma brincadeira que lhes era apreciada. Além de corroborar com 

a afirmação de De Masi (2005), de que a negação e/ou necessidade é impulso 

para o ato criativo humano. 

 Mas, o interesse por estudos na interface literatura e educação se definiu 

ainda na graduação, com trajetória acadêmica vinculada ao grupo de pesquisa 

Ensino e Linguagem, quando houve diversas experiências no âmbito do estudo 

sobre literatura. Este convívio científico propiciou outro olhar sobre a prática 

pedagógica, voltado para os processos de investigação, em solo educativo, 

relacionados à formação do leitor. 
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O ato de pesquisar possibilitou a construção de trabalho monográfico, 

requisito parcial para conclusão do curso de graduação em Pedagogia, no qual se 

investigou a relação da leitura imagética e da memória para os processos de 

acercamento ao texto literário e para a formação do leitor (MEDEIROS, 2004). Na 

ocasião desse estudo, constatou-se a condição de “criador” do leitor, no processo 

de coautoria, realizado ao construir imagens mentais e inferências que 

preenchem a tessitura do texto inacabado e feito de vazios propositais. 

Sinalizando, portanto, que os alunos, ao desautomatizarem o olhar, 

puderam buscar informações relevantes para a compreensão do texto que não 

estavam presentes na linguagem verbal. Assim, pode-se perceber que ao 

lançarem mão de algumas habilidades do pensamento divergente (fluidez e 

flexibilidade), conseguiram ler além das letras, realizando leitura significativa, 

apoiada no repertório leitor de cada um (SMITH, 1989). 

Esse exercício do pensamento se reverteu em possibilidade de imaginar, 

de criar imagens mentais, de relacionar o texto com outras situações coerentes à 

temática apresentada na obra, oferecendo diversas possibilidades de 

ressignificação dos escritos.  

Nesse momento é ressaltado o interesse pela leitura que ultrapasse a 

perspectiva técnica, fomentando nos leitores o desejo de ir além da habilidade de 

decifrar caracteres aprisionados na estrutura textual, na busca por uma leitura que 

promova “novos saberes no encontro entre o texto e o leitor” (CORDEIRO, 2006, 

p. 65), no sentido de que a experiência leitora beneficia o leitor com aquisição e 

ampliação de repertório, viabilizando sua compreensão sobre o mundo 

circundante, já que a leitura é, por excelência, atividade de experiência e de 

conhecimento. Desse modo ao ler, 
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[...] o receptor da história envolve-se em eventos diferentes 

daqueles que está vivendo na vida real e, através desse 

envolvimento intelectual, emocional e imaginativo, experimenta 

fatos, sentimentos, reações de prazer ou frustração podendo, 

assim, lembrar, antecipar e conhecer algumas das inúmeras 

possibilidades do destino humano (AMARILHA, 2001, p. 19). 

 

A literatura ao problematizar, ao expor as possibilidades do destino 

humano, conduz o leitor a experimentar a vida. Desse modo, é possível inferir o 

valor da literatura como atividade experiencial a partir do entendimento de sua 

contribuição para a formação do repertório do leitor. Repertório construído de 

experiências vividas e imaginadas, que alargam as possibilidades de interação e 

compreensão frente ao mundo, gerando, portanto, acuidade no domínio das 

informações e dos subsídios relevantes para maior qualidade na leitura e 

revelando que ler é exercício de se abrir à experiência e à criação, sendo, 

portanto, exercício de criatividade. 

Nesse momento, abre-se espaço de diálogo e reflexão na interface 

literatura e criatividade, sublinhando a necessária diferenciação e formação de 

sujeitos leitores e não ledores (PERROTTI, 1999). No entendimento de que o 

ledor, sujeito passivo, não preenche os vazios do texto, apenas decodifica os 

sinais da escrita; já o leitor, sujeito ativo do ato de ler, habilitado na leitura como 

atividade plurissignificativa, transformadora e, portanto, criativa, é o que se busca 

compreender no âmbito desta proposta. 

Sobre a postura do leitor criativo no exercício da leitura, revela-se que: 

 

[...] o olhar do leitor, no entanto é móvel, indefinido, errante e 

criativo sobre o texto. Permite-se ler em suas linhas e entrelinhas, 
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desvelando seus sinais visuais e invisíveis. Isto só ocorre quando 

se dá o pacto entre texto e leitor, que o ledor não se arrisca a 

fazer (CORDEIRO, 2006, p. 65). 

 

Este pacto permite ao leitor a capacidade de se aventurar pelo texto, de 

fazer inferências, relações e questionamentos. Aludindo ao fato de que o leitor 

criativo que se busca nessa pesquisa é o sujeito que progride na leitura, através 

da experiência com a palavra literária na tentativa de compreender o texto lido, 

realizando para isso, leitura inferencial e criadora de sentidos. 

Admitindo-se como pressuposto o fato de que a literatura contribui 

significativamente para a emergência da criatividade, visto que favorece situações 

plurissignificativas, propositivas e provocativas no contato com uma manifestação 

única da linguagem, é possível reconhecer, na literatura, um potencial para 

discutir questões que perpassam o desenvolvimento do pensamento criativo pelo 

viés do potencial transformador da palavra e da mudança de percepção da 

realidade através da literatura. 

A partir dessas elucidações, visualiza-se a possibilidade da literatura, no 

contexto escolar, contribuir para o desenvolvimento do pensamento criativo tão 

necessário à educação literária e à proposta de mudança de percepção sobre o 

mundo factual e sobre a própria linguagem. Em outras palavras, significa perceber 

a contribuição da literatura para o desenvolvimento da criatividade em aprendizes 

escolares. 
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Justificativa 

 

A relevância desta investigação está na possibilidade de explorar a 

criatividade na formação de leitores, (re)conhecendo a literatura como um 

caminho significativo para o desenvolvimento do pensamento criativo. Além disso, 

está a possibilidade de atuar nos dois polos do processo educativo: 

 no ensino: com estratégias e proposições metodológicas para a 

promoção da leitura e do desenvolvimento do pensamento criativo dos alunos; com 

as sequências didáticas, no ensino de literatura, facilitadoras de experiências com 

a palavra e das relações interativas em sala de aula; e 

 na aprendizagem: no contato do aluno com os textos literários, 

através de uma mediação que valorize o encontro leitor/texto; na experiência da 

leitura de literatura para exercitar o pensamento criativo com a renovação da 

percepção do olhar sobre o mundo cotidiano, a criação de sentidos e a 

aprendizagem sobre si e sobre o mundo, em linguagem simbólica. 

Outra justificativa se apoia na interface estabelecida, literatura, 

criatividade e educação, pois embora existam estudos relevantes sobre uma e 

outra perspectiva, é imperativa a interlocução direta entre as áreas afins com a 

educação de uma maneira geral, tais como psicologia, sociologia, 

biblioteconomia, letras, etc. Sobre isso, fundamenta-se a relevância de um diálogo 

que vincule literatura e criatividade na formação do leitor em contexto escolar na 

relação: leitura, literatura e pensamento criativo. 

Na realidade escolar, o trabalho desenvolvido na interface proposta ainda 

é posto à margem por parte de educadores que lidam com ambientes 

socioeducativos adversos e falta de clareza quanto à propostas metodológicas 
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adequadas ao ensino de literatura. Quanto à criatividade, apesar de expressivos 

estudos sobre desenvolvimento cognitivo, inteligência, autonomia e pensamento 

crítico, ainda visualiza-se um cenário contraditório, no qual a educação bancária, 

rígida e burocrática (FREIRE, 1999), desencorajadora do trabalho com o poder 

criador da palavra, é amplamente encontrada em muitas de nossas escolas. 

O que permite inferir que além dos estudos desenvolvidos não serem 

aplicados à educação, o desenvolvimento da criatividade não parece ser um valor 

priorizado pela escola e talvez, por essa razão, a literatura também esteja à 

margem dessa instituição. 

No que concerne à leitura, é possível constatar o despreparo dos 

professores, enquanto leitores e formadores de leitores, assim como a relação 

esporádica e frágil que eles estabelecem com o texto literário (AMARILHA, 1991, 

1993 e 1994), permitindo a conclusão de que não reconhecem o seu potencial 

formador e, consequentemente, não o utilizam em sala de aula, privando as 

crianças de uma experiência que pode ser prazerosa e, ao mesmo tempo, 

transformadora, já que a literatura é escola de vida (MORIN apud COELHO, 

2000). 

Sobre a linguagem literária numa concepção contemporânea, Coelho 

(2000) acrescenta que 

 

[...] a palavra poética ou narrativa se torna questionadora das 
realidades; e por outro lado, descobre-se criadora ou instauradora 
de um novo real: linguagem de questionamento e descoberta, 
para a qual todo experimentalismo é permitido. Tal como Deus 
que, no início dos tempos, pela palavra criou o mundo (“Deus 
disse: Faça-se a luz, e a luz se fez”, ou: “No princípio era o 
Verbo”.), agora o homem se vê investido do poder da palavra [...] 
(COELHO, 2000, p. 140, grifo no original). 
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A literatura, por ser a arte da palavra, oferece ao leitor o poder de 

descoberta, e nessa atividade de descobrir, de inventar e de criar, apresenta-se 

como uma linguagem que se revela transformadora e criadora de realidades, as 

quais são desveladas no momento de confluência do leitor com o texto. Ou seja, é 

delegado ao leitor o poder de criar a partir da palavra, num processo de 

descoberta e conhecimento do mundo e de si mesmo, desvelado no encontro do 

leitor com o texto. 

A partir desse encontro, Gallo (2000) afirma que é possível a criança 

leitora integrar experiências e transformá-las em produtos novos, pois segundo o 

autor 

 

[...] toda a ação de ouvir ou ler histórias estabelece relações não 
apenas com o mundo dos objetos (as histórias infantis), mas 
principalmente com a realidade interna, alterando o percebido em 
relação à vida externa. Isso capacita o indivíduo a relacionar-se 
com a realidade objetiva (mundo externo) de modo criativo, pois o 
processo de conhecimento da realidade externa constitui-se num 
estímulo irreparável para o pensamento, abrindo-lhe 
oportunidades para enfrentar os desafios da vida (GALLO, 2000, 
p. 22). 

 

Depreendendo que ler literatura é um exercício que capacita o leitor na 

atividade criativa, pois influência a percepção do leitor sobre o mundo real, 

fornecendo subsídios, materiais, que favorecem a relação do homem com o 

mundo. 

É na leitura de literatura, pelo poder da palavra, da linguagem, que o 

potencial criativo se mostra, aliado à cognição e à imaginação. Ao ouvir e/ou ler 

histórias, as crianças fazem conjecturas perante as tramas textuais, dando 

significação à leitura a partir de seus referenciais e preferências pessoais. Nesse 

exercício de ser leitor, atividades mentais são realizadas, permitindo que a história 
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ouvida e/ou lida tome dimensões diversas. E isso é possível no território da 

literatura, enquanto arte, enquanto linguagem diferenciada, desafiadora, sedutora, 

e criadora. 

Concorrendo não apenas para importância da experiência literária como 

caminho pertinente para o desenvolvimento da criatividade na infância, mas 

também, evidenciando a necessidade de estudos em questões específicas, como 

é o caso da interface literatura, educação e criatividade, já que possibilita 

ampliação da compreensão sobre a presença da leitura literária na escola e na 

formação humana. 

Estudos que avancem nas discussões “disciplinares” sobre leitura e 

educação, e estreitem relações com outras áreas do conhecimento são 

importantes, pois ressignificam a forma como a visão de educação literária na 

escola é compreendida e redimensionam o ensino de literatura frente às 

necessidades da sociedade atual, como a formação do indivíduo criativo e a 

criação de estratégias que fomentem o pensamento criativo na escola mediante 

propostas pedagógicas consistentes e atentas a essas necessidades. 

A esse respeito, Delors (2006) acena para uma educação do século XXI, 

que privilegie diversas possibilidades de aquisição de experiências, sejam elas 

literárias ou não, afirmando que: 

 

[...] convém, pois, oferecer às crianças e aos jovens todas as 
ocasiões possíveis de descoberta e de experimentação – 
estética, artística, desportiva, científica, cultural e social [...]. Na 
escola, a arte e a poesia deveriam ocupar um lugar mais 
importante do que aquele que lhes é concedido (DELORS, 2006, 
p.100). 
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Reconhece-se, portanto, na assertiva de Delors (2006) que a educação 

estética é um instrumento valioso para a formação humana na sociedade atual e 

a literatura pode ser um recurso para a formação de sujeitos sensíveis. 

Desse modo, a concepção de homem com habilidades técnicas e 

cognitivas, mas também criativas, é fundamental na sociedade atual, posto que 

pensar em soluções diferentes e em estratégias inovadoras para lidar com 

antigas problemáticas é ação necessária ao sujeito que se deseja formar para 

este século. 

Assim, a criatividade e a imaginação, claras manifestações da 

liberdade do pensamento humano, são objetos de interesse tanto da literatura, 

como da educação contemporânea (DELORS, 2006). E pensar sobre a 

formação de leitores numa ótica atual é compreender a necessidade de uma 

educação literária para a formação do leitor criativo. 

E é dever de todo educador se comprometer com o desenvolvimento 

de competências na formação leitora de seus alunos. No âmbito desta 

pesquisa, pressupõem-se competências que formem o leitor criativo, habilitado 

a perceber os usos significativos da linguagem, a aperfeiçoar o novo (criar), 

modificar o real imediato, a partir do trânsito entre o que leu e/ou ouviu, o que 

já sabe e o que criou ao ler. 

Nessa perspectiva de formação do pensamento criativo mediante a 

leitura, a literatura vem se transformando ao longo dos anos “num dos mais 

eficazes instrumentos de formação da criança” (COELHO, 1991, p. 32), 

reafirmando-se como espaço de linguagem que elogia intelectualmente o seu 

leitor, de abordagens incomuns sobre o trivial e lugar de vivenciar a experiência 

da criação. 
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Ao considerar essas particularidades da linguagem literária é que se 

pode justificar e entender a necessidade desta pesquisa e de suas 

contribuições para uma compreensão mais aprofundada acerca do potencial 

criativo dos sujeitos que participam do processo educativo, além de reafirmar 

as contribuições da literatura para a educação leitora de crianças, 

considerando o texto literário como meio privilegiado para promover o 

pensamento criativo, tão almejado nos tempos atuais. 

   

  Delimitação do estudo: questões, objeto e objetivos 

 

Adotando-se como eixo norteador o ensino de literatura e o 

desenvolvimento da criatividade no processo de formação leitora de crianças, 

consideram-se, no contexto deste estudo, as seguintes questões: 

 

 O que é criatividade? 

 Quais as especificidades do texto literário que o tornam capaz de 

suscitar a criatividade? 

 Que estratégias de mediação podem favorecer o desenvolvimento 

do pensamento criativo? 

 Na prática da leitura de literatura, quais ações das crianças são 

indícios do pensamento criativo? 

 

Frente a esses questionamentos, definiu-se como objeto de estudo a 

emergência do pensamento criativo a partir da prática de leitura de literatura. Para 
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a apreciação deste objeto de estudo, determinou-se o seguinte objetivo geral: 

conhecer as contribuições da literatura para o desenvolvimento da criatividade em 

aprendizes do Ensino Fundamental (séries iniciais). A pesquisa foi desenhada 

seguindo um modelo próprio (com etapas de observação exploratória e 

intervenção), que se mostrou adequado para realizar a investigação. Esse 

percurso metodológico será explicitado no capítulo um.  

Tendo como eixo norteador o objetivo mostrado acima, os seguintes 

objetivos específicos foram desdobrados: 

 

 conhecer o conceito de criatividade; 

 investigar as especificidades do texto literário que o tornam capaz de 

suscitar a criatividade; 

 evidenciar as estratégias de mediação com a literatura que são 

favoráveis ao desenvolvimento do pensamento criativo; 

 identificar as ações das crianças, em situação de leitura de literatura, 

que são indícios do pensamento criativo. 

 

Definido o propósito, aprofundaram-se estudos sobre a teoria da leitura e 

da literatura, na intenção de conhecer as possibilidades interativas e formativas 

do texto literário e os efeitos provocados no seu leitor, elucidando a possibilidade 

de desenvolvimento do pensamento criativo através da leitura de literatura. 

Assim, pensar sobre essa pesquisa e na interface envolvida para o 

acercamento do objeto de estudo, fazem-se necessários aprofundamentos 

multidisciplinares que subsidiem uma compreensão ampla sobre os meandros 
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que particularizam essa investigação. Dessa forma, as bases teóricas voltam-se 

para pesquisadores que atuam nas áreas de leitura, criatividade, literatura e 

formação de leitores. 

Característica das pesquisas da área educacional é a inclinação para 

receber, de outros campos do saber, “empréstimos” teóricos que auxiliam na 

investigação de objetos de estudos complexos, favorecendo o entendimento mais 

aprofundado e a partir de diversas perspectivas dos aspectos envolvidos no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Em relação a essa particularidade das pesquisas educacionais, Ferreira 

(2004) fala sobre a intersecção da cultura educacional e outros campos da 

ciência, afirmando que: 

 

[...] hoje, as complementaridades parecem evidentes demais para 
serem desprezadas. É inegável que a sociologia, assim como a 
ciência política, a psicologia, a história, sempre tenderam a 
emprestar às outras ciências seus fundamentos filosóficos mais 
gerais, e a educação tem sido receptora e receptível a esses 
“empréstimos”. Mas, distinguindo-se de outros ramos das ciências 
sociais, a educação tem um caráter de aplicabilidade técnica e de 
intervenção na realidade social que lhe é característico 
(FERREIRA, 2004, p.18). 

 

Sobre as complementaridades, é interessante perceber que esses 

encontros científicos favorecem interlocuções e redimensionam os estudos 

educacionais, proporcionando o entendimento, em amplitude e profundidade, 

das questões envolvidas no ensino de literatura em contexto escolar. 

A respeito dos encontros dos campos do saber, é válido ressaltar a 

inclinação desta pesquisa para os estudos de Vigotski (2009, 1998, 1978) 

sobre a compreensão do sujeito. Segundo a teoria sócio-histórica, o homem é 
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um ser social e cultural, cujo desenvolvimento acontece mediante as interações 

estabelecidas no decorrer da vida. São privilegiadas, na formação humana, as 

interações estabelecidas nos diversos contextos sociais. 

Nesse momento, a função da mediação é posta em relevo, visto ser 

através de situações mediadas que os indivíduos se constituem e constroem 

uma visão pessoal sobre o próprio mundo. 

 

Cada função no desenvolvimento cultural de uma criança aparece 
duas vezes: primeiro no nível social e mais tarde, no nível 
individual, primeiro entre pessoas (interpsicológico) e depois 
dentro da criança (intrapsicológico). Isso se aplica igualmente a 
toda atenção voluntária, à memória, à formação de conceitos. 
Todas as ações mentais superiores se originam como relações 
reais entre pessoas (VIGOTSKI, 1978, p. 57). 

 

Desse modo, os dados, percepções e impressões sobre o mundo e a 

realidade transitam de um processo coletivo mediado sócio-historiamente, que 

evolui para um processo de internalização particular. 

Assim, ao se abordar os dados provenientes da pesquisa, será 

considerado o aspecto sócio-histórico que permeia as relações de mediação e 

de formação do sujeito. Outro ponto a ser esclarecido é que, no contexto deste 

trabalho, a leitura literária é admitida como uma prática social e cultural, que 

favorece o pleno desenvolvimento do indivíduo, no entendimento de que o 

acesso a essa leitura fornece identidade cultural, compreensão sobre o mundo 

e sobre a linguagem, além de ser instrumento de mediação para a constituição 

do próprio homem. 

Sublinhados os determinantes gerais nos quais a pesquisa deve ser 

apreciada, considerar-se-ão, no que diz respeito aos estudos sobre 
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criatividade, as pesquisas de Alencar (2001), De Masi (2005), Fleith; Alencar 

(2005, 2006, 2008), Gallo (2000), Guilford (1977), Kneller (1978), Martínez 

(1997), Wechsler; Nakano (2002, 2003), além de outros estudiosos que 

compõem o leque de pesquisas na elaboração do conceito operacional. 

Já sobre a leitura, recorrer-se-á às ideias de Martins (2003), Smith 

(1989) e Jouve (2002), por estes ressaltarem a leitura como atividade de 

compreensão e de atribuição de sentido, enfim, como ato complexo, em que o 

leitor se envolve com o texto na intenção de, a partir da leitura, ir além, fazendo 

inferências e, ao mesmo tempo, ampliando o texto lido com a possibilidade de 

interação, reflexão e experiência. 

Os avanços teóricos na área da leitura contribuem para a compreensão 

das experiências e provocações vivenciadas pelo leitor durante o ato de ler. A 

partir do que os teóricos postulam acerca da própria leitura e da estética da 

recepção, buscou-se entender o efeito da leitura de literatura sobre os alunos. 

Para isso foram investigados: Calvino (1990), Eco (1994), Iser (1996), Stierle 

(1979) e Zilberman (1989, 1990).    

No tocante às reflexões que conjugam a leitura e a literatura com a 

prática pedagógica, serão utilizados os pressupostos de: Amarilha (1991, 1993, 

1994, 2001), Coelho (2000, 1997, 1991), Held (1980) e Yunes (2003). 

As reflexões dessas pesquisadoras convergem para a compreensão de 

que a literatura cumpre, no contexto educacional, o papel fundamental de 

formar e transformar, pois “nenhuma outra forma de ler o mundo dos homens é 

tão eficaz e rica quanto a que a literatura permite” (COELHO, 1997, p.15). 

Esse modo de perceber a prática pedagógica em relação ao uso da 

literatura evidencia a leitura literária como uma atividade intelectual 
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significativa, prazerosa, na qual o leitor, ao colaborar com a construção de 

sentidos e ao estabelecer relações interativas com o texto, passa por 

transformações oriundas do próprio potencial transformador da palavra. 

A mediação pedagógica na aula de leitura se definiu como um ponto de 

estudo necessário, tendo em vista as relações mediadas, estabelecidas na aula 

de leitura literária; assim foi possível considerar as contribuições de Costa 

(2007), Freitas (2012), Vigotski (1998) e Zabala (1998). 

Em termos metodológicos, esta pesquisa se insere no conjunto das 

pesquisas qualitativas e é delineada como uma intervenção. Essa escolha é 

decorrente da necessidade de intervir e, nessa atividade, construir um processo 

inovador de formação leitora. Nessa decisão, tem-se a intervenção pedagógica 

como uma forma de ação planejada de caráter social e educacional (THIOLLENT, 

2000). 

Apresentados os determinantes nos quais a pesquisa se constituiu, é 

importante destacar, agora, como será estruturado este trabalho, a fim de orientar 

seus leitores e subsidiar um melhor entendimento sobre como ele foi compilado. 
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Estrutura da dissertação 

 

Após a introdução, tem-se o primeiro capítulo, que situará o leitor 

quanto à pesquisa desenvolvida, ressaltando sua abordagem e orientação 

metodológica. Serão tratados também, nesta sessão, os aspectos que 

particularizam este estudo, como caracterização dos sujeitos, o contexto 

educativo e o trabalho de campo realizado. Falar-se-á sobre as sessões de 

leitura desenvolvidas, explicando os caminhos e recursos utilizados no 

processo de pesquisar. 

O segundo capítulo será destinado à criatividade. Serão abordados 

aspectos conceituais relativos ao pensamento criativo, bem como a relação 

existente entre sociedade, criatividade e educação. Traçar-se-ão pontos de 

encontros entre esses aspectos, demonstrando que a criação é uma 

característica da coletividade e de grupos orientados para a construção de 

objetivos partilhados. 

O terceiro capítulo abordará a literatura em seus aspectos históricos, 

buscando compreender como a literatura para a infância, fomentadora do 

pensamento criativo, constituiu-se no decorrer do tempo e quais concepções 

de infância estavam imbricadas na literatura destinada às crianças leitoras. 

Outro aspecto a ser considerado nessa sessão diz respeito ao texto literário 

como espaço de criação, salientando as características do texto literário que 

abrem espaço para a ação criativa do leitor. Ainda nesse capítulo, serão 

analisadas as situações de mediação de leitura que favorecem a expressão do 

pensamento dos aprendizes perante a leitura literária. 
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É importante sublinhar que as análises dos dados da pesquisa estão 

distribuídas por todo o corpo do texto, pois se julga que, dessa forma, a escrita 

torna-se mais dinâmica, além de possibilitar a visualização imediata da 

interação dos aspectos teóricos com os dados da pesquisa de campo. 

No capítulo quatro, têm-se as considerações finais, as quais retomam 

os objetivos da pesquisa, argumentam sobre os dados analisados, dando 

relevo aos principais aspectos encontrados durante o percurso investigativo. 
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1. O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

Esta dissertação conduz seu percurso metodológico e centraliza seus 

enfoques à luz das pesquisas qualitativas, considerando os aspectos que dizem 

respeito às investigações em campo educacional. Ancora-se nos estudos de 

Bauer e Gaskell (2000), Bogdan e Biklen (1994), Lüdke e André (1986) e Vianna 

(2003). 

Este capítulo aponta, além das justificativas metodológicas, a trajetória 

realizada no exercício de pesquisar, descrevendo e analisando os achados desse 

percurso a partir dos contatos com o ambiente escolar, da descrição desse 

espaço e das práticas pedagógicas encontradas, assim como os procedimentos e 

instrumentos empregados para a obtenção dos dados aqui analisados. 

O trato com as informações e dados obtidos em campo de pesquisa 

buscaram o rigor e a validade do conhecimento científico, portanto as escolhas 

metodológicas, descrições e análises pretendem dar conta de como este trabalho 

foi constituído. 

 

1.1. Contextualizando a pesquisa: abordagem, conceitos e 

características 

 

O ato de pesquisar em campo educacional contém, implicitamente, a 

complexidade da ação, pois, como afirmado anteriormente, além de a educação 

ser um campo do saber favorável à contribuição de diversas áreas da ciência, o 
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exercício da pesquisa implica a presença de indivíduos envolvidos na própria 

ação e na situação investigada. 

Considera-se, no âmbito deste estudo, a pesquisa como um processo 

dinâmico, no qual a pluralidade de estratégias se faz pertinente para a 

compreensão do objeto de estudo. 

Ao se pensar em uma orientação metodológica apropriada às 

particularidades desta pesquisa e ao alcance dos objetivos propostos, a 

abordagem qualitativa mostrou-se coerente, uma vez que centraliza sua atenção 

para as singularidades que compõem o objeto de estudo, permitindo maior 

aproximação do pesquisador com os sujeitos envolvidos e maior conhecimento 

sobre a temática a ser estudada. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 16), a pesquisa qualitativa pode 

ser definida da seguinte forma: 

 

[...] 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 [...]. As questões a investigar não se estabelecem 
mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 
formuladas com o objectivo de investigar os fenómenos em toda a 
sua complexidade e em contexto natural. 

 

Dessa assertiva de Bogdan e Biklen (1994), destacam-se na pesquisa 

empreendida o agrupamento de estratégias, a possibilidade de investigar em 

contexto natural e o árduo tratamento dos dados obtidos. 

Na pesquisa qualitativa não há preocupação em generalizar informações, 

pois nela os fenômenos são abordados em sua singularidade. Valoriza a figura do 

pesquisador como elemento importante na busca pelo entendimento dos 
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fenômenos e apresenta relevante aspecto descritivo na investigação de como o 

mundo é experimentado e interpretado (RAMPAZZO, 2002). 

Os estudos, na perspectiva qualitativa, permitem uma compreensão mais 

particular dos fenômenos pesquisados, em função de fatores como: a construção 

dos dados ocorre no ambiente empírico; os dados são refletidos por meio de um 

equilíbrio entre a descrição e a análise crítica e o pesquisador assume importante 

atuação, assim como os sujeitos investigados (LUDKË; ANDRÉ, 1986). 

Postula-se que um método, que assuma as características da 

investigação qualitativa é adequado para se aproximar do objeto de estudo 

investigado neste trabalho – o pensamento criativo –, que exige, em sua 

compreensão, ações dialógicas e flexíveis que busquem a reflexão e que 

favoreçam o repertório de experiência dos sujeitos envolvidos. 

Nessa perspectiva, o uso do procedimento de intervenção pedagógica, 

utilizado na pesquisa-ação, respondeu prontamente à necessidade de intervir e 

fomentar a construção de novos horizontes sobre a formação leitora literária, com 

vistas a emergência do pensamento criativo. 

Com essa compreensão, define-se esta pesquisa como uma intervenção 

pedagógica, por vislumbrar-se uma ação planejada em que pesquisador e 

sujeitos, envoltos em uma mesma estratégia, partilham os objetivos definidos 

(ANDRÉ, 2007), a fim de que possam experimentar caminhos e ações para um 

ensino de literatura sistematizado e provocador de situações que favoreçam a 

formação do leitor de modo criativo. 

Para Chizzotti (2006), a intervenção é elemento importante para o 

conhecimento da realidade pesquisada, pois através dessa estratégia podem-se 

conhecer as práticas e teorias utilizadas no contexto investigado, contestá-las e, 
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ao mesmo tempo, propor alternativas e verificar a ressonância da intervenção no 

comportamento dos participantes. Nesses moldes é que se compreende uma 

intervenção através do redirecionamento e reorganização dos objetivos, 

respeitando o modo como os sujeitos se envolvem, significam e recebem a ação 

proposta. 

É importante salientar que a intervenção não se caracteriza a partir de 

ações de controle ou impositivas ao ambiente investigado, mas sim como uma 

prática que busca sentir e aperfeiçoar estratégias que permitam pensar com maior 

propriedade e consciência sobre o ensino de literatura em contexto escolar, 

direcionando a valorização do pensamento criativo. 

Bauer, Gaskell e Allum (2000, p. 18) afirmam que “uma cobertura 

adequada dos acontecimentos sociais exige muitos métodos e dados: um 

pluralismo metodológico se origina como uma necessidade metodológica”. 

Semelhante argumento destaca Amarilha (2007) a propósito da pesquisa do 

ensino de literatura, em contexto escolar, ressaltando a necessidade da utilização 

de várias estratégias mediante o estudo de um objeto complexo em essência. 

 

[...] 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 se 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).  

 

A partir do pronunciamento dos autores sobre a complexidade de se 

investigar objetos de estudo de natureza social e educacional, marcados pelo 

aspecto interativo, ressalta-se a atitude de delinear processos investigativos que 

recorrem à estratégias diversificadas, a exemplo desta pesquisa.  
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Mills (1965) destaca o trabalho do pesquisador como um artesão do 

conhecimento e da pesquisa. Para ele, é preciso dar forma à experiência vivida 

de modo intelectual; para tanto, deve-se evitar a departamentalização acadêmica 

e metodológica. 

 

Especializaremos variadamente nosso trabalho, segundo o tópico 
e, acima de tudo, segundo o problema significativo. Ao formular e 
tentar resolver tais problemas, não hesitemos, na verdade 
procuremos, de forma permanente e imaginativa, valer-nos das 
perspectivas e material, idéias e métodos, de qualquer e de todos 
os estudos sensíveis do homem e da sociedade. São nossos 
estudos; são parte do que somos parte; não deixemos que nos 
sejam tirados por aqueles que os encerrariam num jargão estéril e 
nas pretensões de especialização (MILLS, 1965, p. 242, grifos no 
original). 

 

O pronunciamento de Mills (1965) é revelador da importância de se 

buscar estratégias e métodos que melhor se adequem à situação investigada, 

considerando tanto as especificidades do objeto, como também as orientações 

advindas do próprio contexto e dos sujeitos. 

 

1.2. O desenho da pesquisa 

 

A pesquisa empreendida contou com a elaboração e a execução de duas 

etapas, uma denominada de observação exploratória e outra de intervenção. 

Na primeira etapa, houve a seleção do campo de pesquisa, a seleção da 

turma, os acordos institucionais e a aproximação do pesquisador com os sujeitos 

envolvidos. A segunda etapa contou com dois momentos específicos: 

planejamento de oito sessões de leitura e a implementação dessas sessões. 
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Tratar-se-á adiante, mais detalhadamente, de cada fase dessa pesquisa 

de campo, registrando os dados e fatos percebidos no encontro teoria/prática. 

 

1.2.1. Seleção do locus e a observação exploratória 

 

Para definir a escola-cenário desta pesquisa foi necessário estabelecer 

alguns critérios, a fim de circunscrever o campo de busca. Inicialmente, elegeu-se 

como critério de seleção o caráter público da escola, pois, desse modo, é possível 

socializar e partilhar com a comunidade externa os conhecimentos científicos 

produzidos na academia. 

Outro critério estabelecido era que a escola deveria contar com uma 

biblioteca com acervo literário expressivo. Esse fator foi elencado, uma vez que 

desejávamos atuar em um ambiente onde acontecesse o acesso a textos 

literários por parte dos alunos. E um aspecto decorrente é que no locus eleito 

houvesse trabalho sistemático com a leitura literária, uma vez que buscávamos 

uma turma que já possuísse repertório literário. 

Mais um critério também definido diz respeito à idade dos sujeitos 

envolvidos. Assim, procurou-se uma turma do último ano da Educação Infantil ou 

dos primeiros anos do Ensino Fundamental. A seleção deve-se a dois fatores: ao 

se privilegiar crianças do último ano da Educação Infantil ou dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, espera-se que já possuam conhecimentos consolidados 

sobre a leitura e escrita, uma vez que já frequentam a escola há alguns anos. O 

outro fator que justifica essa escolha versa sobre a idade dos sujeitos. Pesquisa 

de Nakano (2012) aponta que em crianças mais novas o pensamento divergente 

é mais evidente. A autora afirma que nessas crianças a censura ainda é uma 
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atitude rara, favorecendo a expressão e a valorização de todas as ideias 

cogitadas. 

Partindo desses princípios, elegeu-se, em setembro de 2012, uma escola 

pública federal, situada no bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, como campo de ação 

para a realização da pesquisa. Em seguida, em reunião com a equipe gestora da 

escola, apresentou-se o projeto de pesquisa, bem como um plano de trabalho, 

justificando as etapas de observação e intervenção em que se traçavam as ações 

a serem desenvolvidas em cada fase. 

Nessa reunião, firmaram-se alguns acordos, como a escolha da turma por 

parte da equipe gestora. A pesquisa seria realizada em turma de nível IV (em que 

as crianças têm, em média, seis anos), no turno matutino. Nesse momento, uma 

das professoras titulares da turma foi chamada para a reunião e comunicada de 

que a pesquisa aconteceria em sua turma. Na ocasião, foi possível perceber a 

preocupação da professora, afirmando que já havia feito, durante o ano, muitos 

trabalhos para desenvolver a criatividade, mas que naquele momento não estava 

fazendo nada criativo, posto que finalizava atividades avaliativas com a turma 

(DIÁRIO DE CAMPO, 17/09/2012). 

O comentário da professora sugere uma visão restrita sobre a criatividade 

no contexto escolar, associando-a à ideia de atividades manuais. Em momento 

algum, foi possível para a professora conceber que uma avaliação processual, 

como a que se tem na escola investigada, pode considerar aspectos do 

pensamento criativo na sua elaboração. 

Mas, enfim quebrada essa barreira inicial, foi possível estabelecer contato 

com a turma, entretanto, a pedido da coordenação e tendo em vista o 

planejamento da própria instituição, a presença do pesquisador foi autorizada a 
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partir do mês subsequente, outubro de 2012. Ainda na reunião com a equipe 

gestora, estabeleceu-se calendário de visita e acompanhamento da turma, assim 

como foi organizado o acesso a documentos institucionais do locus, tais como o 

regimento interno, o projeto político pedagógico e a caracterização pedagógica da 

turma selecionada para o estudo. Esse momento apresentou particular 

importância, uma vez que situou essa pesquisa dentro daquela comunidade 

escolar, propiciando a construção do entendimento do que iria acontecer naquele 

espaço a partir do mês seguinte. 

Em outubro de 2012, mais precisamente, dia 19, iniciou-se a observação 

exploratória. Esta, no contexto deste estudo, é compreendida como um 

procedimento realizado no próprio ambiente investigado, sem manipulá-lo, 

modificá-lo ou limitar o comportamento dos participantes. Nesse momento, há 

observação e registro do que, de fato, ocorre (VIANNA, 2003). Durante esse 

momento de observação exploratória, foi possibilitada uma aproximação maior do 

pesquisador com a situação investigada, na busca pela apreensão de como 

estava sendo percebida a formação do sujeito criativo através da leitura literária. 

Alguns aspectos foram delineados, a fim de orientar o olhar investigativo, 

quais sejam: situações educativas que favorecessem o desenvolvimento do 

pensamento criativo; a experiência leitora dos alunos e o trabalho pedagógico 

com a literatura. Desse modo, direcionou-se a observação, considerando os 

objetivos deste estudo e, ao se estabelecerem focos de interesse, pode-se 

acompanhar com mais criticidade a realidade até então pesquisada. 

Mediante a intenção de estabelecer vínculos com os sujeitos envolvidos, 

durante esta etapa da pesquisa, o pesquisador frequentou a escola durante três 

dias seguidos (quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira), por um período de 41 dias. 
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Vale destacar, que a pedido da equipe gestora, a etapa de intervenção foi 

realizada no ano seguinte. Essa decisão foi considerada pertinente, uma vez que, 

com a proximidade do término do ano letivo, não seria possível iniciar e concluir 

as sessões de leitura planejadas. 

É importante salientar que, com a retomada da pesquisa no ano seguinte, 

2013, foi necessário, mais uma vez, permanecer um pouco sob a condição de 

observador exploratório, posto que se mostrou imperativo resgatar o contato e a 

proximidade com os sujeitos envolvidos na pesquisa. 

É relevante, também, destacar que o uso do diário de campo, iniciado 

logo no primeiro contato com a instituição de ensino, foi feito nessa etapa da 

pesquisa e em todas as outras, visto que é um instrumento importante, no qual 

são registrados fatos e impressões sobre o vivido em campo de pesquisa. 

Também houve o registro em vídeo desse momento, como recurso auxiliar ao 

diário de campo. 

 

1.2.1.1. Contexto educativo e os sujeitos 

 

A partir da etapa de observação exploratória, foi possível conhecer os 

sujeitos da pesquisa, a dinâmica escolar da turma selecionada, além da escola 

como um todo, salientando sua proposta pedagógica e espaços de formação. 

A escola-cenário dessa pesquisa foi criada como Unidade Suplementar do 

Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

através da resolução 55/79 – CONSUNI, de 17 de maio de 1979. Originalmente, 

foi idealizada com uma creche que atenderia à comunidade, exclusivamente 

universitária, prestando serviços a crianças a partir dos três meses de vida. 
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Entretanto, os altos custos desse investimento redimensionaram o perfil da 

escola, de modo que, a partir de 04 de junho de 1979, o espaço foi definido como 

pré-escola, atendendo crianças na faixa etária oscilante entre dois anos a cinco 

anos e onze meses, mas com acesso ainda exclusivo para a comunidade 

universitária. 

A partir de 2008, a escola ampliou sua rede de atendimento para toda a 

comunidade, universitária ou não. A forma de ingresso na instituição acontece 

mediante sorteio público, realizado segundo edital publicado no mês de outubro 

de cada ano. Em 2010, ampliou-se a oferta de ensino para além da Educação 

Infantil, inserindo o Ensino Fundamental. Atualmente, atende desde a turma I 

(Educação Infantil) ao 3º ano do Ensino Fundamental. 

Na época da pesquisa, a escola contava com aproximadamente 270 

alunos, distribuídos entre as turmas citadas, que se dispunham, nos turnos 

matutino e vespertino, da seguinte forma: Educação Infantil: duas turmas de nível 

I; duas turmas de nível II; duas turmas de nível III; uma turma de nível IV. Ensino 

Fundamental: duas turmas de 1º ano; duas turmas de 2º ano e três turmas de 3º 

ano. 

A equipe de profissionais da escola, durante essa pesquisa, contava com 

23 professores efetivos, cinco professores substitutos, seis bolsistas do curso de 

Pedagogia/UFRN e 17 funcionários. A equipe gestora da escola é eleita mediante 

votação. Toda a comunidade escolar participa do processo eleitoral. 

A respeito da estrutura física, a escola conta com sete salas de aula, 

banheiros para adultos e para crianças, uma quadra coberta, um solário, uma 

biblioteca com amplo acervo literário, sala multimídia, uma cozinha experimental, 

uma brinquedoteca, três áreas destinadas ao parque infantil, onde as crianças 
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brincam segundo horários diferenciados, primeiro os menores (turmas 1 e 2), em 

seguida, os maiores (turmas 3, 4, 5 e as demais turmas do Ensino Fundamental). 

O prédio também apresenta a estrutura administrativa, com salas de 

direção, coordenação, secretaria, recepção. Recentemente, o prédio da escola foi 

ampliado com a construção de uma edificação anexa, na qual se encontram um 

auditório, uma biblioteca para professores, salas de reuniões e salas destinadas à 

atividade de pesquisa e extensão, além de secretaria. 

A proposta pedagógica da escola é pautada em atividades que buscam 

despertar a curiosidade dos aprendizes, respeitando interesse, necessidade e 

possibilidade destes, na intenção de mediar o avanço do desenvolvimento global 

dos sujeitos envolvidos no ato educativo. A metodologia alinha-se à proposta de 

Tema de Pesquisa, proposta por (Rêgo, 2000), em que as ações são articuladas 

contemplando três eixos: o contexto sociocultural, a estrutura dos conhecimentos 

de área e os processos de construção de conhecimentos nas crianças. Esses 

eixos possibilitam integrar os conhecimentos já produzidos em diferentes 

perspectivas, permitindo o conhecimento sobre os limites e possibilidades para os 

conteúdos das diversas áreas na educação infantil. 

Em todos os níveis de ensino, a proposta se efetiva a partir de 

informações relevantes acerca do tema de pesquisa, através de questionamentos, 

discussões, diálogos e pesquisas que favorecem a construção do conhecimento e 

a autonomia intelectual. 

A respeito da rotina, a escola cenário da pesquisa organiza o espaço e o 

tempo escolar, tendo em vista a orientação, segurança e autonomia da criança. 

Para tanto, a estruturação do tempo resulta em uma sequência de momentos, 

descritos a seguir: roda inicial, hora de trabalho, arrumação, lanche, parque, hora 
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da história, hora de trabalho e arrumação final. Nessa rotina, cada turma tem 

assegurado o direito a frequentar os espaços coletivos, como biblioteca, 

brinquedoteca, horário extra no parque infantil, sala multimídia e cozinha 

experimental. Ressalta-se que, durante o período observado, os alunos puderam 

usufruir de todos esses ambientes com atividades planejadas e mediadas pelas 

professoras titulares. 

Esse dado chama a atenção para as diferentes possibilidades em que o 

exercício do pensamento é privilegiado nessa escola, através de diversas 

atividades, sejam elas lúdicas, sejam experimentais, o caráter formativo e 

intencional da ação pedagógica está presente. 

Na rotina adotada pela instituição, pode-se perceber que há espaço 

privilegiado para a leitura/contação de histórias. Assim, é possível inferir que, com 

o amplo acervo literário a que se tem acesso na biblioteca, os alunos possuam 

repertório literário vasto. 

Além da organização do tempo, a escola apresenta uma organização 

comum do espaço em todas as salas de aula. Essa organização consiste em 

“cantinhos”, espaços reservados para atividades específicas: canto da roda, do 

faz-de-conta, leitura, jogos e artes. Na sala de aula, também é demarcado o local 

para a exposição dos temas pesquisados, com as inferências iniciais, dúvidas e 

direcionamentos. Essa organização do espaço/tempo presente na escola cenário 

da pesquisa revela a forma como a criança e a sua aprendizagem são concebidas 

naquele espaço, pois essa organização promove autonomia, segurança, expressa 

o modelo educativo e revela o comportamento que se espera dos aprendizes 

naquele espaço (ZABALZA, 1998). 
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Pode-se supor que um ambiente no qual a autonomia seja promovida 

associada a diversas formas de estímulo, a modos de pensar e perceber a 

realidade seja um locus favorecedor do pensamento criativo, e que este, além de 

bem-vindo, seja também incitado. 

Retomando a organização do tempo é evidente a presença do espaço 

destinado à contação/leitura de histórias. É importante ressaltar que, durante o 

período observado, dois meses em 2012 (outubro e novembro) e um mês em 

2013 (março), a atividade de contação/leitura de histórias apresentou a seguinte 

sistemática: antes da contação de história, faz-se alguma atividade de 

relaxamento, seja a audição de uma música suave, seja um exercício de 

respiração, seja, ainda, o simples deitar no espaço da roda, haja visto que essa 

atividade precede o momento de livre brincadeira no parque, quando as crianças 

voltam agitadas para a sala de aula. 

Após o relaxamento, inicia-se a leitura ou contação de história. Um dado 

importante a ser destacado é a disposição das crianças para ouvirem as histórias 

contadas em salas de aula. Mas o que chamou a atenção, também durante esse 

período de observação, é que, apesar de ter o seu espaço contemplado na rotina 

diária, o momento da leitura não parece receber planejamento prévio por parte 

das professoras. Esse dado é revelado em notas de diário de campo. 

 

A observação exploratória já conta duas semanas e nesse período 
não foi possível perceber o planejamento destinado para as 
leituras feitas em sala de aula, uma vez que as professoras, 
sempre organizam, na hora, quem será a contadora daquele dia e 
o livro que será lido. Esse dado é corroborado pelo fato de que, 
em muitas vezes, durante a leitura, a professora foi surpreendida 
com livros cujas páginas estavam suprimidas, evidenciando a falta 
de planejamento e de conhecimento sobre o estado do material 
que estava se propondo a ler (DIÁRIO DE CAMPO, 2012). 
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Essa informação revela um fato preocupante quando se trata de ensino 

de literatura. Não que se esteja propondo, aqui, um ensino para a literatura 

burocrático e rígido, mas, sim, que sejam pensadas situações propositivas com a 

leitura literária em ambiente escolar: degustações, provocações, a percepção de 

outros modos de ver o mundo ou, simplesmente, a contemplação da linguagem 

enquanto arte. Contudo, para todos esses modos a que se dispõe a literatura, o 

planejamento é algo imprescindível, para que não se resvale no ativismo. 

No tocante ao contexto educativo, é importante pôr em relevo que essas 

caracterizações não apenas descrevem os ambientes, mas também testemunham 

sobre as práticas e concepções praticadas naquele espaço, permitindo 

inferências sobre ações pedagógicas e de leitura constituídas no locus 

pesquisado. 

A respeito da constituição desse espaço, deve-se salientar o perfil dos 

sujeitos que nele se relacionam e interagem, tendo em vista a acuidade no trato 

dos dados obtidos. 

O grupo investigado contava, em 2012, com 19 crianças, sendo 11 

meninos e oito meninas, na faixa etária entre cinco e seis anos de idade. Dentre 

as crianças, havia duas com necessidades educativas especiais. Matriculadas no 

turno matutino, estavam sob a coordenação e orientação de duas professoras e 

uma estagiária (aluna do curso de Pedagogia/UFRN). 

As crianças da pesquisa, desde o início, foram receptivas à presença do 

pesquisador na sala de aula e, sempre que possível, buscavam a atenção desse 

sujeito, tanto para conversar, como para mostrar a sala de aula e a escola, fator 

que facilitou a inserção do pesquisador no grupo e favoreceu a livre expressão do 

pensamento. 
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Durante o ano de 2012, os temas de pesquisa eleitos pelo grupo foram os 

seguintes: as flores; os dinossauros; Luiz Gonzaga; mamíferos e o Egito Antigo. A 

observação acompanhou o desenrolar do tema de pesquisa sobre o Egito. Com 

essa temática a ser investigada, eles tiveram acesso a leituras sobre os faraós e 

contos egípcios. A partir dessas leituras, houve na turma uma mobilização de 

interesse sobre a figura de Cleópatra, que culminou no desejo de criar uma 

apresentação teatral envolvendo a personalidade egípcia. 

Sobre o processo de criação, retoma-se nota do diário de campo (2012): 

 

Alguns alunos estavam brincando, no cantinho do faz-de-conta, de 
faraó. Na brincadeira, começaram a definir os papéis de 
Cleópatra, escravos, escribas e começaram a encenar. De 
repente, um deles tem a ideia de solicitar as professoras a 
elaboração de uma peça de teatro com toda a turma envolvida. As 
professoras logo aceitam a proposta e convidam toda a turma 
para participar e pensar sobre esse momento. As perguntas feitas 
dividem-se nas categorias: o quê? Quem? Onde? O que faz? O 
que acontece? Nesse momento, inicia-se um processo dialógico, 
no qual as crianças lançam alternativas e pontos de vista 
variados. Um texto é produzido. 

 

Nas aulas e dias seguintes, um momento de atividade da rotina era 

sempre destinado para o planejamento da apresentação teatral, como a 

discussão sobre as roupas a serem utilizadas, a disposição dos personagens em 

cena e os apetrechos necessários. Nas falas das crianças, referentes à 

construção dos diálogos da peça, foi possível perceber o repertório de leitura dos 

sujeitos, evidenciado através das relações de intertexto. Esse repertório favoreceu 

o enriquecimento do texto com informações que as crianças leitoras detinham 

sobre outras leituras. Esse fato é percebido na reprodução do texto abaixo, 

extraído do diário de campo (2012): 
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Uma história de amor no Egito 

 

CENA 1 – Escolha dos pretendentes. 

NARRADOR: Há muito tempo atrás, existia um povo que morava 
no Egito. Lá, tinha os faraós, escravos, soldados, camponeses e 
múmias... Um dia, apareceu uma faraó que queria se casar. Seu 
nome era Cleópatra. Então, ela anunciou seu desejo e logo 
apareceu uma fila de pretendentes: escravos, escribas, 
camponeses... E veio o primeiro pretendente, o escriba Jacó. 

ESCRIBA JACÓ: - Eu quero casar com você, minha princesa! 

CLEÓPATRA: - Você tem que fazer uma coisa especial para me 
impressionar. 

ESCRIBA JACÓ: - Eu vou dançar com você, minha princesa! 

CLEÓPATRA: - Você dança muito mal... Chispa daqui! Não quero 
casar com você! 

NARRADOR: Cleópatra era muito exigente e logo chamou o 
próximo pretendente: o escravo Arthur... 

ESCRAVO ARTHUR: - Eu quero casar com você, minha querida! 
(Entrega uma flor para Cleópatra) 

CLEÓPATRA: - Obrigada. Agora faça algo para me impressionar! 

ESCRAVO ARTHUR: - Vou cantar uma música para você! 
(Começa a cantar “Amor I love you”) 

CLEÓPATRA: - Você é horrível! Você canta muito mal. Vá tomar 
banho no Rio Nilo! 

NARRADOR: Cleópatra já estava cansada de tantas 
apresentações, quando se surpreendeu com o camponês 
Hércules. 

CAMPONÊS HÉRCULES: - Eu quero casar com você, minha 
donzela! (Entrega uma joia) 

CLEÓPATRA: - Obrigada, meu querido. Agora, faça uma coisa 
muito especial para mim! 

CAMPONÊS HÉRCULES: - Vou recitar uma poesia para você: 
“Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você”. 

CLEÓPATRA: - Também não sou nada sem você, meu querido 
cavalheiro. Quero casar com você, meu amor! (Cleópatra abraça 
Hércules) 

CENA 2: O casamento e a morte. 

NARRADOR: Os preparativos do grande casamento acontecem. 
Cleópatra e Hércules decidem mudar o visual: fazer babyliss nos 
cabelos, ou seja, cachear os cabelos para ficarem diferentes e 
mais bonitos para o casamento. Depois de todos os preparativos, 
o casamento é realizado. 

SACERDOTE: - Você aceita se casar com ela? 

HÉRCULES: - Sim! 

SACERDOTE: - Você aceita se casar com ele? 

CLEÓPATRA: - Sim! 

SACERDOTE: - Agora, vocês são marido e mulher. Pode beijar a 
noiva! 
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NARRADOR: Nesse momento de celebração, aparecem múmias, 
e Hércules, que não era muito corajoso, desmaia. 

CLEÓPATRA: - Não, meu marido morreu, bem na hora do nosso 
casamento. Tragam a minha cobra de estimação, quero morrer 
também. 

NARRADOR: Cleópatra é picada por uma cobra e morre. Nesse 
exato momento, Hércules acorda e vê a sua amada morta. 

HÉRCULES: - Não quero ver minha amada assim! Quero morrer 
também. (Hércules pega o facão e se mata) 

NARRADOR: Depois da morte de Cleópatra e Hércules, quem 
assume o trono é Moisés, filho adotivo de Cleópatra. 

 

Dessas breves cenas feitas pelos sujeitos, podem-se perceber, 

claramente, algumas leituras partilhadas pelo grupo. A situação de escolha de 

pretendentes faz lembrar a história de Dona Baratinha, os próprios nomes dos 

pretendentes fazem referência a personagens clássicos, como Arthur, Jacó, 

Moisés, Hércules. O enredo desenvolvido retoma passagens de Romeu e Julieta, 

de William Shakespeare. Compreende-se que a partir das narrativas lidas e/ou 

ouvidas, os sujeitos puderam criar um novo texto, estabelecendo novos arranjos 

entre as histórias na elaboração de um enredo único e revelador do perfil leitor do 

grupo investigado. A criatividade também está envolvida nessa produção, uma 

vez que a partir do conhecimento já possuído (contos clássicos), os sujeitos 

puderam transformá-lo em algo novo e particular à comunidade a qual pertencem. 

Ratificando que, no processo criativo, conhecimento, contexto sociocultural e 

coletividade são elementos importantes na expressão do pensar criativamente. 

Reafirma-se, portanto, o valor dessa etapa na pesquisa empreendida, 

pois, muito além de evidenciar as características dos sujeitos e do contexto, a 

observação exploratória desvela ações e saberes que permeiam o contexto 

escolar, permitindo uma aproximação dos sujeitos de forma crítica e reflexiva, 

além de trazer à luz elementos importantes que alicerçam a intervenção do 

pesquisador na realidade investigada. 
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1.2.2. Intervenção 

 

Em sequência à etapa anterior, teve início o planejamento e a 

implementação da intervenção. Essa etapa aconteceu em abril de 2013, quando 

os sujeitos já estavam no 1º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária entre 

seis e sete anos. Dentre os sujeitos, houve a redução de um aluno que, por 

motivos pessoais, saiu da escola. Desse modo, a turma foi redimensionada, 

ficando com 18 crianças (dez meninos e oito meninas). 

Na etapa de intervenção, o pesquisador é parte dos eventos que estão 

sendo pesquisados, inserindo-se à situação investigada. Assim, com seu próprio 

comportamento, é possível testar hipóteses por intermédio da criação de 

situações que normalmente não ocorreriam. Percebe-se, assim, o perfil dinâmico 

que essa estratégia detém, uma vez que o pesquisador pode atuar sobre a 

realidade investigada, como modo de melhor se aproximar da perspectiva dos 

sujeitos.  

Considerando toda a convivência estabelecida com o grupo, essa etapa 

da pesquisa destinou-se ao planejamento das sessões de leitura, à seleção do 

material e também para se pensar sobre as estratégias a serem utilizadas na 

intervenção. Saliente-se que nessa etapa também houve a gravação em áudio e 

vídeo e o registro em diário de campo. 

No tocante ao planejamento das sessões de leitura, etapa essencial da 

pesquisa, ponderou-se a execução de oito aulas de leitura literária, atentando aos 

objetivos propostos no estudo. Como primeiro momento, a atenção se voltou para 
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os critérios de seleção do material em questão, principalmente, os aspectos de 

textualidade. 

Dentre esses aspectos, destacam-se algumas qualidades que definem um 

texto litertário: conotação; plurissignificação; desautomatização (criação de novas 

relações entre as palavras, estabelecendo relações inesperadas); a relevância do 

plano de expressão (quando a organização do texto, atrelada ao conteúdo, 

viabiliza o plano de significado, isto é, a compreensão de que o que se diz no 

texto literário é tão importante quanto como se diz) e a intangibilidade (aspecto 

intocável do texto literário, no qual nada pode ser suprimido) (FIORIN; SAVIOLLI, 

1991). Acrescente-se a esses determinantes a relação entre as linguagens verbal 

e não-verbal na construção de sentidos do texto. 

Outro critério também estabelecido faz referência aos estudos de De Masi 

(2005), principalmente, quando o autor exemplifica que as histórias do mundo 

podem ser explicadas de duas formas: 

 

[...] creio que possa tentar uma simplificação e reduzir todas as 
histórias a duas, ambas infinitas: aquela que segue um retilíneo, 
peremptório, previsível e planificado e aquela que segue um 
itinerário curvilíneo, livre, caprichoso e imprevisível (DE MASI, 
2005, p. 20). 

 

 Reportando a assertiva de De Masi (2005) para âmbito da seleção de 

materiais de leitura literária, pode-se inferir o interesse por histórias cujos enredos 

não sejam previsíveis, mas que contemplem o movimento do pensamento do 

leitor. Na seleção, pode-se revelar a preferência por um material de leitura que 

seguisse uma trajetória de sentidos curvilínea, surpreendente, que valorizasse e 

motivasse o sujeito pensante na busca pela construção de sentidos, mediante a 
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ativação de processos cognitivos complexos e de uma postura de descoberta 

perante o texto. 

Orientados por esses aspectos, oito textos foram selecionados, quais 

sejam: A formiga e a neve (Monteiro Lobato, 2002); Clarineta, bruxa e princesa 

(René Gouichoux, 2008); O menino que carregava água na peneira (Manoel de 

Barros, 1999); Uma ideia toda azul (Marina Colasanti, 2012); Antologia poética 

(autores variados); No castelo que se vai (Marina Colasanti, 2009); Bicho papão 

da minha imaginação (Sylvia Orthof, 1983) e Nicolau tinha uma ideia (Ruth 

Rocha, 1998). 

Na história a formiga e a neve (LOBATO, 2002), tem-se um conto 

cumulativo, no qual uma formiga prende as patas na neve. Sem poder andar, ela 

passa a pedir ajuda a alguns outros animais, personagens da história. Entretanto, 

nenhum se mostra disposto a ajudá-la, pois dizem não serem fortes o suficiente. 

Então, a formiga pede auxílio a Deus. Nesse momento, o autor surpreende o leitor 

com um final inesperado. Mas será que a formiga conseguiu desprender as patas 

da neve, afinal? 

Na narrativa Clarineta, bruxa e princesa (GOUICHOUX, 2008) é mostrada 

uma garota, estudante de música, que após uma discussão com seus pais, foge 

de casa e encontra uma livraria. Nesse lugar, há dois livros para que ela possa 

escolher entre eles: o de princesas e o de bruxas. Qual livro Clarineta escolheu? 

O que ela fez após a escolha? 

Já em O menino que carregava água na peneira, Manoel de Barros 

(2002) apresenta ao seu leitor uma narrativa metafórica, na qual descreve as 

aventuras de um garoto com inclinação para a criação poética. Com linguagem 

simbólica, apelando para o exercício de atribuição de sentidos do leitor, o autor 
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mergulha no imaginário infantil, desautomatizando o olhar do leitor para o 

exercício de ser criança.  

Uma ideia toda azul (COLASANTI, 2012) traz, em seu enredo, um rei que 

teve uma única ideia durante toda a vida: uma ideia azul e a guarda na sala do 

sono. O que é essa ideia? O que acontece quando o rei volta a encontrar a sua 

única ideia anos depois? 

A antologia poética é uma seleção com os seguintes poemas: Convite 

(José Paulo Paes); As palavras e os cinco sentidos coisas e As cores e as 

palavras (Elias José); O relógio (Vinícius de Moraes); Trem de ferro (Manuel 

Bandeira e Tom Jobim) e a Língua do Nhem (Cecília Meirelles).  

O conto No castelo que se vai (COLASANTI, 2009) apresenta a seu leitor 

dois reinos distintos: o Reino do Tudo e o Reino do Nada. Quando o Rei de Tudo 

descobre a existência do Reino do Nada, parte em batalha para conquistar mais 

este reinado. Mas como se pode conquistar um Reino do Nada? O que acontece 

quando os reis se enfrentam? 

Bicho papão da minha imaginação (ORTHOF, 1983) apresenta os medos 

de uma garota inventiva quando a noite cai e é hora de dormir. Com forte marca 

intertextual, a personagem vai descrevendo seu bicho papão e conclui que o 

monstro tomou a forma do corpo de seu pai. O clímax acontece quando seu pai 

vai lhe dar o beijo de boa noite. E agora, o que acontecerá com a garota? 

O último texto, Nicolau tinha uma idéia (ROCHA, 1998), mostra um 

homem das cavernas e como o seu hábito de conversar sobre suas ideias 

modifica a vida e o pensamento das outras pessoas.  

Definidos os livros, o planejamento das sessões de leitura assumiu a 

sequência didática de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Essa metodologia é 
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pautada na metodologia de andaimagem (scaffolding), proposta por Graves e 

Graves (1995), cujo embasamento teórico é proveniente dos estudos de Bruner 

(1997). É amplamente utilizada em situações de pesquisa, nas quais é envolvido 

o ensino de literatura em diversas interfaces. Seu uso justifica-se pela 

possibilidade de combinar estratégias para auxiliar na compreensão, na 

apreciação do texto literário e na construção de uma comunidade de leitores que 

compartilham o prazer de ler. Nessa proposta, há a mediação de um leitor mais 

experiente – no caso, o professor-pesquisador – em torno da relação texto-leitor e 

da relação texto-comunidade, com o objetivo de desenvolver uma mediação 

competente, pautada na concepção de leitura como experiência. 

Lançar mão da metodologia da andaimagem para o ensino de leitura 

mostra-se pertinente, tendo em vista que nela é proposta “uma série de atividades 

especificamente desenhadas para assistir um grupo particular de estudantes a ler 

com sucesso, entender, apreender e apreciar uma seleção particular de textos” 

(GRAVES; GRAVES, 1995, p. 01). Essas atividades a que os autores se referem 

são os andaimes, estruturas instrucionais que ancoram os alunos para que sigam 

adiante na compreensão do texto. Essas estruturas auxiliam os aprendizes a 

enfrentar os desafios do texto, a progredir na leitura e a se desenvolver enquanto 

leitores profícuos. 

Quanto à sistematização da experiência da leitura por andaimes, Graves 

e Graves (1995) descrevem duas fases essenciais: o planejamento e a 

implementação. Na primeira etapa, alguns aspectos são considerados no 

planejamento: os aprendizes que estarão envolvidos na situação de leitura, suas 

necessidades, interesses, pontos fracos, conhecimentos prévios; o material de 

leitura e os propósitos da situação de leitura. O segundo momento, a 
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implementação das sessões de leitura, é organizado, basicamente, em pré-leitura, 

com ações de motivação, exploração dos conhecimentos prévios dos alunos, pré-

ensino e relação texto-vida; leitura, com a exploração do texto; e pós-leitura, com 

discussões do texto por meio de perguntas que avaliem a sensação, interação e 

compreensão do texto por parte de alunos e ofereçam indícios ao mediador para 

que ele também possa avaliar sua intervenção. Em cada um desses momentos, 

utilizam-se andaimes especiais para que os alunos tenham experiência de leitura 

bem-sucedida, além de possibilitar ao aprendiz situações significativas de 

construção de sentido do texto. Considerando os princípios da metodologia da 

andaimagem, a sistemática das sessões de leitura da pesquisa se organizou com 

a seguinte sistemática:  

 

Quadro 01 

Sistemática das aulas de leitura 

1ª sessão, 05/04/2013: pré-contação, contação de A formiga e a 
neve, de Monteiro Lobato e pós-contação. Atividade individual: 
outro final para a história. 

 Contação de história pela professora pesquisadora. 

2ª sessão,12/04/2013: pré-leitura, leitura de Clatineta, bruxa e 
princesa, de René Gouichoux e pós-leitura. Atividade coletiva: o 
que aconteceu com Clarineta após esse dia? 

 Alunos com o livro em mãos. 

3ª sessão, 19/04/2013: pré-leitura, leitura de O menino que 
carregava água na peneira, de Manoel de Barros e pós-leitura com 
discussão. 

 Alunos com o livro em mãos. 

4ª sessão, 03/05/2013: pré-leitura, leitura de Uma ideia toda azul, 
de Marina Colasanti, e pós-leitura. Atividade individual: o que teria 
acontecido se o rei tivesse usado a ideia quando a descobriu e o 
que aconteceu quando ele foi pegá-la anos depois? 

 Leitura em voz alta. 

5ª sessão, 17/05/2013: Antologia poética, de autores variados. 
Leitura compartilhada de poemas selecionados pela pesquisadora. 

 Alunos com antologia em mãos. 

6ª sessão, 31/05/2013: pré-leitura, leitura de No castelo que se vai, 
de Marina Colasanti e pós-leitura. Atividades individuais variadas: 
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desenhar o castelo do reino de tudo e o castelo do reino de nada. 
Explicar, do seu jeito, como pode ser feito o castelo do reino do 
nada. Escreva um bilhete com um conselho que você daria para o 
rei Ráiç, sabendo do desejo dele em ser o rei de tudo. 

 Leitura em voz alta pela professora pesquisadora. 

7ª sessão, 07/06/2013: pré-leitura, leitura de Bicho papão da minha 
imaginação, de Sylvia Orthof, e pós-leitura. Atividade coletiva: em 
grupo, pensar em como descrever um bicho papão com base nas 
histórias que conhecemos. 

 Álbum seriado. 

8ª sessão, 14/06/2013: pré-leitura, leitura de Nicolau tinha uma 
ideia, de Ruth Rocha, e pós-leitura. Atividade coletiva: fábrica de 
ideias: cada membro do grupo pensa em uma ideia. Converse com 
seu colega sobre a sua ideia e escute a dele. Pense num modo de 
juntar as duas ideias e fazer algo novo. 

 Alunos com os livros em mãos, em duplas. 

 

Essas etapas da implementação serão mais bem descritas adiante, 

atentando para os objetivos do trabalho em curso, em consonância com os 

diálogos travados em sala de aula entre o pesquisador e os sujeitos investigados. 

 

1.2.2.1. Pré-leitura 

 

Sabendo que as sessões seriam planejadas tendo em vista o objetivo 

geral do trabalho, que consiste em conhecer as contribuições da literatura para o 

desenvolvimento da criatividade em aprendizes do Ensino Fundamental, foi 

importante o reconhecimento de estratégias que mobilizassem os alunos para o 

engajamento nas leituras propostas. 

As ações de pré-leitura são fundamentais, vislumbrando que a partir 

desse momento os alunos-leitores aceitarão ou não a proposta feita. Desse modo, 

contempla uma série de funções, sendo as principais despertar o interesse, 

motivar e seduzir. 
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Considerando os aspectos do pensamento criativo, como ressalta 

Martínez (1997), há uma implicação motivacional no desenvolvimento desse 

pensamento que envolve o sujeito como um todo em determinada atividade. 

Assim, ao ponderar as discussões do momento de pré-leitura, o olhar sensível à 

motivação dos alunos-leitores foi aspecto preeminente na elaboração desse 

momento. 

Exemplo de como os aprendizes estavam motivados para a leitura de 

uma narrativa é representado no episódio de fala abaixo, quando eles discutem 

sobre o enredo do livro: “Clarineta, bruxa e princesa”, de René Gouichoux. Nesse 

momento, um dos alunos, João, ao ver a discussão se prolongar, manifesta sua 

preocupação pelo conhecimento do enredo. 

 

Quadro 02 

Episódio 1: pré-leitura da 2ª sessão de leitura – Clarineta, 
bruxa e princesa (GOUICHOUX, 2008) – 14/04/2013 

P.P.: Olha, temos duas ideias: que na história tem três 
pessoas, Clarineta, a bruxa e a princesa. E que Clarineta vai 
virar bruxa e princesa! O que vocês pensam? 

SÍLVIA: Que ela vai virar bruxa e princesa ao mesmo tempo. 

[...] 

P.P.: Mas, se vocês imaginam que Clarineta vai virar bruxa e 
princesa, por que é que ela vira bruxa? 

[...] 

IARA: Ela tava... 

LIA: Porque ela fica má. 

ALEX: Porque ela joga uma maldição! 

P.P.: Tem uma maldição? 

LIA: Isso! 

P.P.: E por que ela vira princesa, então? 

MARIA: A Clarineta pode ser o instrumento que ela toca e vira 
uma bruxa. E depois, o feitiço da clarineta transforma ela em 
princesa! 

[...] 

CESAR: Ela toca a clarineta, de noite é princesa. Não, de 
manhã, quando ela acorda é princesa e quando vai dormir vira 
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bruxa. 

JOÃO: Você vai contar a história? 

 

(Apêndice 10) 

 

Interessante notar que o próprio título da história, “Clarineta, bruxa e 

princesa” (GOUICHOUX, 2008), já motiva os sujeitos a elaborarem previsões, 

provocando uma série de especulações sobre a história na perspectiva dos seus 

personagens. Os pronunciamentos de Maria e Cesar chamam a atenção para a 

dimensão criativa na possibilidade de a bruxa ser também princesa pela 

intervenção de um elemento mágico, no caso a clarineta. Os sujeitos demonstram 

recorrer ao conhecimento de outras leituras (como as de conto de fadas) para 

elaborarem com fluência e flexibilidade o pensamento segundo o qual “ela toca a 

clarineta, de noite é princesa. Não, de manhã, quando ela acorda é princesa e 

quando vai dormir vira bruxa”. Ainda nesse episódio, evidencia-se a construção no 

coletivo, quando os alunos expõem suas previsões e estas são refinadas no 

grande grupo, em que um sujeito aproveita a ideia do outro e a expande, 

ratificando a compreensão de De Masi (2005) de que a criatividade é a expressão 

do coletivo, em um processo permeado pela influência dos sujeitos entre si em 

determinado grupo. 

Sobre o desenvolvimento de capacidades, em que se deposita potencial 

de motivação, Martínez (1997, p. 59) assegura que 

 

[...] a criatividade supõe então o desenvolvimento das 
capacidades necessárias para sua expressão, mas estas só se 
constituem em elementos reais do processo criativo quando 
eficientemente ativadas em função do nível de motivação [...] do 
sujeito [...]. 
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Outro episódio que demonstra o engajamento dos sujeitos é retirado da 3ª 

sessão de leitura, quando os alunos-leitores discutem sobre o título do livro 

“Exercícios de ser criança”, de Manoel de Barros. Nesse momento, eles são 

convidados a perceber as ilustrações da capa do livro para fundamentar e ampliar 

as suas concepções sobre o que seria o exercício de ser criança. 

 

Quadro 03 

Episódio 2: pré-leitura da 3ª sessão de leitura – O menino 
que carregava água na peneira (BARROS, 1999) – 
19/04/2013 

P.P.: Muito bem, Vítor já leu o nome do livro: Exercícios de ser 
criança. Pra vocês, qual o exercício de ser criança? 

JOÃO: Jogar futebol. 

IARA: Não é não, que eu não gosto de jogar futebol! 

CESAR: É sim! 

JOÃO: É o meu, o dele e o dele. < Apontando para os colegas 
> 

LIA: Eu tenho dois: brincar e depois comer pipoca. 

P.P.: Vamos lá, olha só: na capa do livro, o que essas crianças 
estão fazendo? 

LÚCIA: Brincando. 

P.P.: De quê? 

ALEX: Bambolê. 

ANA: Pular corda. 

LUÍS: Pé de lata. 

DANIELA: Pipa. 

[...] 

P.P.: Do que vocês viram que tem desenhado na capa, vocês 
pensam que o exercício de criança é o quê? 

TODOS: Brincar! 

MATEUS: É se divertir do seu jeito! 

 

(Apêndice 11) 

 

Para que fosse privilegiada a voz de todos os presentes, a professora 

pesquisadora lançou mão da capa do livro, cuja ilustração faz referência a uma 

série de atividades que são bem aceitas pelas crianças, como brincar de diversos 
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modos. A intenção era que fosse percebido e compreendido que o brincar, como 

exercício predileto da infância, acontece de diversas formas. Como as atividades 

de pré-leitura fazem referência, principalmente, à ativação do conhecimento 

prévio dos alunos, saberes já consolidados são acionados no exercício de prever 

o que será lido, mediante alternativas aceitáveis em relação ao texto. Smith 

(1989, p. 34) afirma que “a previsão é o núcleo da leitura”, eliminando 

ambiguidades e promovendo o desenvolvimento da leitura compreensiva. 

No contexto desta pesquisa, constata-se que o lançamento de previsões 

de forma criativa intensifica a leitura compreensiva por parte do aprendiz. Em 

outros termos, a atividade de prever relaciona-se ao pensamento criativo, pois 

ambos os exercícios implicam a atividade de pensar em perspectiva de algo. É 

uma projeção de possibilidades, dentre as quais algumas alternativas serão mais 

plausíveis, e outras, não. Nesse sentido, é que se observa na fala das crianças a 

projeção de expectativas sobre o texto como uma forma de compreendê-lo. 

Outro modo encontrado para garantir a motivação e o engajamento dos 

alunos nas sessões foi a seleção do material, que é constituído de textos cujos 

enredos elogiam, intelectualmente, o leitor, posto que são desafiados pelas 

narrativas surpreendentes e que permitem o relacionamento de diversos pontos 

de vista. Essa assertiva é corroborada pelo episódio de fala seguinte, quando as 

crianças falam a respeito dos textos selecionados.  

 

Quadro 04 

Episódio 3: pré-leitura da 6ª sessão de leitura – No castelo 
que se vai (COLASANTI, 2009) – 31/05/2013 

P.P.: Alex, você já imaginou como será a história. Será que 
isso vai acontecer mesmo? 
TODOS: Não! 
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IARA: Vai não, professora, porque todas as histórias que você 
lê são diferentes, e a gente fica pensando nelas. 
P.P.: Você acha diferente por quê? 
IARA: Porque tinha a menina que quer ser bruxa, tem a 
formiga que Deus responde a ela uma coisa engraçada e a 
poesia que a gente leu como se fosse relógio e trem. É tudo 
diferente, coisa que a gente nunca viu assim. 
P.P.: E você tá gostando, Iara? 
IARA: Tô! 
P.P.: Por quê? 
IARA: Porque a aula de literatura fica legal, e a gente 
aprende, a gente já sabe que toda sexta tem história diferente 
pra gente escutar. 

 
(Apêndice 14) 

 

Além do elogio intelectual, o episódio demonstra que as crianças passam 

a associar literatura a conhecimento, percebendo que é possível conhecer mais 

sobre o mundo circundante através da leitura. Esse dado corrobora com os 

estudos sobre criatividade, pois não há ato criativo sem conhecimento. O 

conhecimento é a fonte criativa dos sujeitos, uma vez que, no ato de criar, de 

pensar criativamente, está inserido o conhecimento adquirido, componente da 

teoria de mundo de cada indivíduo. 

Ainda sobre as estratégias de pré-leitura, pode-se afirmar que esse é um 

momento destinado, principalmente, à aproximação do leitor ao texto de forma 

mediada, para que as hipóteses possam ser lançadas, e a compreensão, 

refinada. 

 

 

1.2.2.2. Leitura 

 

Esta etapa da implementação requer atenção especial, tendo em vista 

que são postas à prova estratégias relevantes para a compreensão do texto lido e 
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para a criação de relações e sentidos. As estratégias consideram os recursos 

utilizados e a postura do leitor-mediador da história a ser lida. 

Na primeira sessão de leitura, optou-se pela contação de história. Para 

essa estratégia, o contador deve contar, de memória, um texto em voz alta para 

uma audiência. Na narrativa de Monteiro Lobato, A formiga e a neve, há um 

momento em que a formiga se dirige a Deus e pede que ele a desprenda da neve. 

Nessa passagem, como combinado com os alunos na pré-leitura, o contador 

suspenderia a contação e passaria a ouvir os alunos com as suas hipóteses sobre 

as respostas de Deus para a formiga. Essa estratégia de suspender a narrativa 

mostrou-se pertinente, considerando a atenção que os alunos disponibilizaram 

durante a contação e a possibilidade de intervir na narrativa no momento em que 

era contada. 

Outra estratégia recorrida durante a etapa de leitura refere-se à leitura em 

voz alta, na qual o professor pesquisador serve como modelo de boa leitura oral, 

facilitando a compreensão do texto lido ao emprestar sua voz ao texto, dando-lhe 

forma e sentido através da modulação da voz. 

Sobre a prosódia, é válido ressaltar que, durante a 5ª sessão de leitura, 

quando foi proposto o laboratório de poesias, a modulagem da voz foi fator 

determinante para que os alunos pudessem vivenciar, experienciar a palavra em 

função estética, percebendo a criatividade dos autores na construção do plano 

linguístico. 

Essa informação pode ser percebida em alguns momentos da referida 

sessão de leitura, como se observa abaixo: 

 

 



61 
 

Quadro 05 

Episódio 4: leitura da 5ª sessão de leitura – Antologia 
poética – 17/05/2013 

P.P.: Olha, turma, a segunda poesia se chama O relógio, de 
Vinícius de Moraes. Alguém já conhece essa poesia? 

SÍLVIA: Eu já conheço. 

ALEX: Eu também! 

LUÍS: Eu quero ler! 

P.P.: Tá certo. Mas a gente podia fazer assim: ler como um 
relógio que está atrasando. O que vocês acham? Como será 
que a gente tem que ler, para parecer um relógio que está 
atrasando? 

ANA: Tem que ler bem devagar e fraquinho. 

P.P.: Vocês concordam ou alguém pensa diferente? 

JOÃO: Podia ser assim: lê um pouco e para. Aí, lê e para de 
novo, porque relógio que tá atrasado anda e para. 

P.P.: Certo. E como vamos fazer? Temos duas opções de 
leitura? 

SANDRO: A gente lê dos dois jeitos e escolhe a mais legal! 

TODOS: É! 

P.P.: Eu posso ler? 

TODOS: Pode! 

< Leitura do poema O relógio de Vinícius de Moraes com a 
voz fraca e devagar > 

< Leitura do poema O relógio de Vinícius de Moraes com 
pausas > 

CÉSAR: Gostei mais do fraco e devagar, porque eu imaginei 
quando eu quero que o tempo passe rápido e ele não passa. 

DANIELA: Eu também, porque quando lê e fica parando 
parece que acabou. Preferi o fraco. 

P.P.: E você, João, de qual das leituras você gostou mais? 

JOÃO: Da leitura que tinha a ideia de Ana, porque deu pra 
sentir o tempo mais preguiçoso! 

P.P.: Preguiçoso? 

JOÃO: É, parecia que o relógio tava com preguiça de andar. 
Igual quando a pilha tá acabando. Minha mãe diz que eu 
tenho pilha, mas ela diz que a minha nunca acaba! 

P.P.: Você sabe por que ela diz isso? 

JOÃO: Porque eu sou danado. Não, eu faço peraltagens, 
como no outro livro! 

P.P.: Certo. 

P.P.: E você, Ana, de qual leitura você gostou mais? 

ANA: Da que eu pedi, porque ficou mais bonito! Dá mais certo 
com o meu pensamento. 

P.P.: Que pensamento? 

ANA: Meu pensamento de relógio atrasado. Ler assim é mais 
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divertido! Dá mais vontade. 

P.P.: Vontade de quê? 

ANA: De ler mais poesia. Não fica chato. 

 

 (Apêndice 13) 

 

Destaca-se, nesse episódio de fala, tanto a discussão dos alunos quanto 

a escolha da melhor forma de ler o poema, quanto a compreensão que eles 

tiveram a partir da prosódia feita a cada leitura. César lembrou-se da chateação 

que sente quando quer que o tempo passe rápido; já Ana revelou que a leitura 

afinou a sua percepção de relógios atrasados. 

Ou seja, através da escrita poética associada a uma leitura oral planejada 

e intencional, os alunos puderam viver experiência estética e perceber que na 

linguagem poética as palavras não são postas à toa. Elas fazem combinações 

semânticas que favorecem arejamento das ideias, que é elemento necessário ao 

desenvolvimento do pensamento criativo. 

Oliveira (2013, p. 03) acena para a possibilidade da formação literária dos 

indivíduos a partir de um contato efetivo com o texto. Para a autora “o leitor é [...] 

atravessado pela materialidade das palavras, pelos seus jogos de sentidos”. E a 

leitura, nessa compreensão “para além de instrumento que fabrica competências 

no sujeito leitor, é uma prática que é orgânica, que produz sentidos e que afeta os 

sentidos” (OLIVEIRA, 2014, p. 03). Desse modo, o ato de ler é compreendido 

como experiência, como espaço de transformação do sujeito, o que implica em 

valorização do pensamento criativo mediado pela palavra em situação estética. 

O efeito estético vivido pelos sujeitos no episódio acima, destacou a 

reconfiguração da percepção dos leitores sobre o mundo e sobre a própria 

linguagem, ao situar o ensino de literatura como “exercício de liberdade” 
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(RANGEL, 2005, p.152, grifo no original), em que todos se sentiram acolhidos 

para expor suas compreensões e opinar sobre o que sentiram com a leitura do 

poema. 

 

1.2.2.3. Pós-leitura 

 

A última etapa da implementação, a da pós-leitura, recebe particular 

atenção, visto que nesse momento é possível verificar se as hipóteses lançadas 

na pré-leitura se confirmam ou não, sendo possibilitado aos aprendizes sintetizar 

e organizar o entendimento construído mediante a leitura. Constitui oportunidade 

relevante para os sujeitos expressarem as relações constituídas, inclusive as que 

podem indicar a emergência do pensamento criativo mediante a leitura de 

literatura. 

As sessões, quase em sua totalidade, encaminharam-se para o 

procedimento de discussão e de expressão de diversos pontos de vista sobre o 

texto lido, salientando que se buscava a livre expressão do pensamento como 

forma de valorizar o pensamento dos aprendizes envolvidos na pesquisa, 

proporcionando conflitos cognitivos e o exercício do pensamento divergente. 

Uma aluna da pesquisa demonstrou compreender a vantagem de se ouvir 

os diversos pontos de vista dos seus pares em sala de aula, como forma de 

aprendizagem. Sobre a relevância das várias vozes, tem-se o diálogo abaixo: 

 

 

 



64 
 

Quadro 06 

Episódio 5: pós-leitura da 2ª sessão de leitura – Clarineta, 
bruxa e princesa (GOUICHOUX, 2008) – 12/04/2013 

P.P.: E você, Sílvia, o que você acha? Você gosta quando 
alguém pensa diferente de você? 

SÍLVIA: É porque eu gosto que cada um pense uma coisa! 

P.P.: Por quê? 

SÍLVIA: Porque é bom. Quando a professora pergunta, cada 
um diz uma coisa. 

P.P.: O que a professora pergunta que você consegue ver as 
ideias diferentes dos colegas? 

SÍLVIA: Quando a gente vai começar a estudar, aí a 
professora pergunta o que a gente sabe e o que a gente quer 
descobrir, aí todo mundo diz uma coisa. 

P.P.: Olha só, pessoal, o que Sílvia falou! Como é 
interessante! Ela disse que quando vocês vão iniciar um novo 
estudo, a professora faz perguntas sobre o que vocês sabem 
e o que querem saber, então, nesse momento, ela percebe 
como é interessante quando as pessoas pensam diferente. 

 

(Apêndice 10) 

 

Essa compreensão possibilitada pela metodologia empregada na escola 

também é consoante ao percurso planejado em cada sessão de leitura 

implementada, ao viabilizar o espaço para as várias vozes presentes na sala de 

aula. Reconhecendo, desse modo, o ambiente escolar, como lugar privilegiado 

para aprendizagem no coletivo mediante o intercâmbio de ideias. 

Deve-se ressaltar, ainda, como modo de compreender a pesquisa 

empreendida, que sempre após a discussão pós-leitura, os alunos eram 

encaminhados para atividades ora individuais, ora coletivas, ora de livre escolha. 

Esse procedimento, no decurso da pesquisa, foi se revelando pertinente, pois 

nesse momento era possível “chegar mais perto” dos alunos mais tímidos e 

conhecer suas impressões sobre as leituras feitas. 
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Como atividade final, houve escritas de bilhetes para os personagens com 

conselhos; a elaboração de um novo final para a história; a construção de nova 

história com relações intertextuais com a história lida; além de atividades coletivas 

nas quais as ideias deveriam se somar na produção de algo novo e coerente. É 

importante acrescentar que esses desdobramentos de pós-leitura não deram à 

literatura um tratamento pragmático, pois o texto e a experiência leitora estiveram 

no centro do processo. 

 

1.3. Organização da análise 

  

Ao final da intervenção realizada, recolheram-se os dados oriundos do 

diário de campo e das gravações em áudio e vídeo. O corpus coletado a partir dos 

instrumentos utilizados sofreu densa análise, na tentativa de identificar 

singularidades e categorias de codificação. Encontraram-se as seguintes 

categorias: pensamento divergente e a coautoria do leitor literário, com 

desdobramentos na criação a partir do intertexto. 

A análise dos dados permite a construção da dimensão qualitativa da 

pesquisa, pois possibilita inferências e sinaliza resultados que evidenciam as 

contribuições da literatura na formação de leitores criativos, delineando 

encaminhamentos para práticas de leitura voltadas a essa finalidade. 
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2. A SOCIEDADE CRIATIVA 

 

 

Neste capítulo, será feita uma explanação acerca da criatividade no 

percurso da humanidade, demonstrando como ações criativas, advindas de 

esforços coletivos, proporcionaram o desenvolvimento da raça humana tanto para 

a preservação da espécie como também para encontrar os modos de melhor viver 

e estar no mundo. 

Tratar-se-á também sobre as relações intra e interpessoais travadas no 

espaço coletivo da sala de aula, que são fomentadoras do ato de pensar 

criativamente. Nessa direção, serão abordados aspectos relacionados ao conceito 

de criatividade e a como é possível trabalhar pedagogicamente o pensamento 

criativo com crianças. 

 

2.1. Sociedade, criatividade e educação 

 

A sociedade contemporânea e o modo como ela vêm se estruturando 

reafirmam, cada vez mais, a importância da criatividade em suas relações, sejam 

elas econômicas, comunicacionais, educacionais, entre outras. Isso porque se 

vive, atualmente, a valorização da criatividade como um capital, em que propostas 

e soluções criativas são apreciadas e requeridas constantemente. 

Embora hoje exista clareza sobre o apoio da criatividade para muitas 

respostas que a sociedade procura, recorrer a estratégias criativas não é tão atual 

quanto se pode supor. Na verdade, essa atitude acompanha os hábitos e 
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costumes humanos desde o início dos tempos, visto que o homem primitivo, em 

sua escala evolutiva, sempre se ancorou em recursos criativos para garantir a 

própria vida e o melhor modo de vivê-la. 

De Masi (2005) realiza um retrospecto da evolução humana sob a ótica de 

que atitudes criativas favoreceram a sobrevivência e a soberania humana frente 

às outras espécies animais e também sobre o próprio ambiente físico. O autor 

destaca que os ancestrais do homem já recorriam ao pensamento criativo como 

forma de sobrevivência. Com essa tese, apresenta a seus leitores um panorama 

peculiar da história do homem e da humanidade. 

Como o próprio nome afirma, o Homo habilis, demonstrando desenvoltura 

para o andar ereto, repensou o uso das mãos, que ficaram ociosas, e passou a 

fabricar utensílios. Evidenciando a capacidade de projetar – planejar – e fabricar, 

esse ancestral do homem é um demonstrativo da natureza criativa da raça 

humana, visto que lançou um olhar diferenciado para objetos comuns que já havia 

a sua volta, percebendo-os e usando-os de modo diferente, a ponto de 

transformá-los. 

Outro aspecto a se destacar, ainda nessa etapa da evolução, é o uso da 

linguagem, a qual se configurou como o grande salto humano para seus avanços 

e criações. Acompanha-se, dessa maneira, o início da jornada humana no ato de 

criar, também, pela palavra. Pelo uso da linguagem, impregnada de sentido e 

intenções, o homem inaugurou novos modos de se relacionar com seus pares e 

com o seu entorno. 

Sobre essa conquista, De Masi (2005, p. 37) afirma: 
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[...] o Homo habilis começou a falar, adquirindo assim o principal 
instrumento para transmitir informações aos homens e aos 
animais, para se comunicar com seus semelhantes, educar a 
prole, organizar conscientemente a vida coletiva e diferenciar-se, 
de forma definitiva e numa medida incomensurável, de todos os 
seus rivais. 

 

Assim, na junção da prática manual com a criação simbólica pela palavra, a 

raça humana segue seu curso em estado de criação, destacando-se, 

decisivamente, das demais espécies. Importante perceber a relação criatividade, 

interesses e necessidades em uma perspectiva pragmática e reflexiva. 

Seguindo a perspectiva evolutiva, tem-se mais adiante o Homo erectus, ao 

qual se atribui, segundo estudos antropológicos e biológicos, a capacidade de 

melhor articular a vida social e a linguagem. Fatores facilitadores pelo uso de 

soluções criativas, tais como a utilização sistemática do fogo, a produção de 

instrumentos para o corte, para a caça, o transporte desta e o uso de pedras para 

isolar a umidade das cavernas estão entre algumas conquistas e/ou inovações 

dessa espécie. 

Esses são dados que apontam a criatividade como uma estratégia humana 

antiga, ligada à melhoria e ao aperfeiçoamento, no caso dos homens primitivos, 

atrelada não só à sobrevivência, mas também à forma de garantir conforto e bem-

estar. 

O Homo sapiens, por sua vez, inaugura um novo tempo na trajetória 

humana, no tocante à criatividade, pois, como indica De Masi (2005), o 

aprendizado e a internalização de práticas sociais demonstram a busca por 

soluções criativas e facilitadoras do cotidiano. 
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[...] aprender a curar os doentes, enterrar os mortos, iluminar as 

noites com lanternas a óleo, aproveitando assim horas de 
escuridão para a sua vida ativa [...] demonstra que o homem 
finalmente conseguiu criar a si mesmo. (DE MASI, 2005, p. 40). 

 

Do pronunciamento de De Masi (2005), percebe-se que nas estratégias 

criativas inventadas, o homem buscou mecanismos que assegurassem seu bem-

estar e dessem mais conforto não apenas físico, mas psicológico. E assim, o 

homem segue seu percurso evolucional, sinalizando que perceber de modo 

diferenciado algumas situações e/ou objetos (como a pedra para ser burilada, o 

couro para ser vestimenta, os sons para serem palavras impregnadas de sentido), 

proporcionou ao próprio homem a sua invenção, a autocriação, revelando que a 

natureza criativa é inerente ao homem. 

Possuindo capacidade de planejar, explorar, comparar, antever, executar 

e simbolizar, o homem traz, em essência, a capacidade de criar, de inaugurar 

novos modos de ser e estar no mundo, salientando que sua marca criativa 

redimensionou sua passagem e permanência no mundo. 

A respeito da presença do homem no mundo, percebe-se que fatores 

ambientais, culturais e genéticos foram fundamentais na formação do sujeito que 

se tem nos dias atuais. Esses determinantes interferiram, significativamente, nas 

respostas criativas dos ancestrais humanos. E, assumindo gradativa 

complexidade morfológica e funcional, o cérebro assume papel de destaque no 

itinerário evolutivo humano, estando sempre associado, segundo pesquisas, à 

ampliação da capacidade de inventar, à longevidade e, também, ao progresso. 

Acrescente-se, ainda, que essa criatividade não é relacionada apenas às 

atividades práticas, com fins imediatos, pois a esse antepassado humano é 

atribuída, também, a criação de “artifícios” facilitadores da própria vida e 
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apreciados pelo homem até a contemporaneidade, quais sejam: a arte e o além. 

Invenções proporcionadoras de leveza que atendem a uma necessidade lúdica e 

estética do ser humano. 

E no cenário da evolução humana, no qual a criatividade se destaca por 

ser o elemento que proporciona avanços nos modos de viver e de perceber a 

própria vida, tem-se o Homo sapiens sapiens, cuja capacidade de adaptação mais 

elevada a variantes climáticos e geográficos, a capacidade de imaginar e 

executar, a necessidade estética, dentre outros empenhos criativos, conceberam  

o homem de hoje, cuja criatividade artística e científica inauguram, cada vez mais, 

outras formas de se relacionar com o entorno e com os demais. 

Assim, nesse longo período da constituição humana, brevemente descrito 

aqui, a criatividade demonstra que também foi aperfeiçoada, esmerada, pois se 

antes, para sobreviver, a fabricação de instrumentos para a caça e proteção eram 

necessários, atualmente, essa mesma necessidade de sobrevivência perpassa 

pela criação do simbólico, do autoconhecimento e da valorização do saber 

acumulado. Dessa forma, fica evidente que o enredamento cerebral humano e os 

condicionantes culturais e ambientais promoveram a criação da atual sociedade 

científica, tecnológica e estética, com um potencial criativo seriamente 

desenvolvido e amadurecido. 

E, no desenvolvimento desse potencial, o homem contemporâneo não 

difere de seu ancestral na exploração constante de alternativas e de respostas 

que julgue melhores para o bem-viver; assim, repete-se o eterno ciclo do 

processo criativo: exploração, experimentação, análise/julgamento e 

realização/criação (OECH, 1998). 
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No processo de criação, a exploração pode ser compreendida como a 

procura, a pesquisa e o ato de considerar diversas ideias. A experimentação 

consiste em manipular e transformar os recursos disponíveis provenientes da 

exploração, a partir da associação entre ideias. A análise e o julgamento são os 

critérios pelos quais a ideia será avaliada. Por fim, a realização é a concretização 

das ideias já julgadas como válidas. 

Então, de modo abstrato com aparatos tecnológicos, científicos ou até 

ficcionais e, também, de modo prático ou até manualmente, o homem 

contemporâneo persegue o rumo da criação constante como modo de se 

relacionar no mundo e com o próprio mundo. 

Mediante esse caminhar humano, nota-se que a criatividade é um 

elemento que valorizou, na sociedade, o sentimento do coletivo, no sentido de 

que foi a partir do saber acumulado de outras gerações e das experiências vividas 

pelos semelhantes que se puderam gerar legados que serviram de referência 

para outras criações. Legados e registros de até onde já se foi para que se possa 

saber/imaginar aonde se quer ir. 

Dessa forma, em uma crescente criativa, a sociedade atual foi constituída. 

Pequenas ideias, constituindo grandes feitos, gestaram o que se tem hoje em 

termos de modos de viver, pensar, agir e criar. Da fantasia à concretude (DE 

MASI, 2005), formou-se o presente que hoje se vive e, da mesma forma, serão 

elaboradas as novas maneiras, ainda vindouras, de perceber a vida, tendo o 

presente, associado à capacidade de imaginar, como matéria-prima da evolução 

humana. 

E nesse contexto de legados geracionais, uma instituição se forma e 

ganha força: a escola. O embrião da escola que se tem hoje é percebido com a 
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criação das oficinas, ateliês para a produção de obras artísticas, nas quais 

mestres orientavam aprendizes em alguma expressão artística – pintura, 

escultura, etc. Nesse lugar, a formação era em tempo integral, e cada mestre 

respondia, geralmente, por um discípulo. Ao aluno era reservada a execução de 

partes das obras de seus mestres, com o intuito de adquirir e desenvolver 

habilidade, estilo e o modus operandi necessários à expressão artística almejada. 

Outro aspecto relevante é que as oficinas foram locus da criatividade, pois nelas 

se formavam artistas, promoviam-se e concretizavam-se ideias. 

Ainda às oficinas é atrelada a criação das academias, de onde se infere o 

nascimento da noção de escola. Diferente de uma instrução mais individualizada, 

as academias instituíram a necessidade de um sistema formativo, tanto teórico, 

quanto prático para a formação de artistas. A partir desse momento, as artes 

ganham status de atividade intelectual, assim como a matemática e a filosofia. 

Tendo surgido no século XVI, as academias inauguram as práticas 

coletivas da criatividade em lugar privilegiado. E, em meados do século XVIII, 

quando as dinâmicas coletivas ganham força na sociedade, a escola formal tem 

seu surgimento, demonstrando que as ideias, inquietações e abstrações são 

materiais importantes para o ensinamento, e este, todavia, deve ser ministrado 

em lugar específico: a escola. 

Sobre a escola e o modo como é articulado coletivamente o ensino, ver-

se-á adiante quando serão abordados aspectos centrais de um ensino que 

valoriza ambientes coletivos. 
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2.2. Educação e criação: ações coletivas 

 

Como salientado por De Masi (2005), a criatividade constitui-se como 

expressão de uma força coletiva, oriunda do trabalho demonstrado pelo ânimo de 

agrupamentos humanos de ideias e legados. 

De modo semelhante, está a educação nos moldes de hoje: grupos 

pensantes, discutindo ações propositivas com o intuito de desenvolver as mais 

diversas áreas do conhecimento nos campos conceituais, procedimentais e 

atitudinais (ao menos, em nível de discurso, esse é o modelo de educação que se 

tem no cenário nacional ou que se deseja alcançar). Nessa busca pela educação, 

em ambiente coletivo, no qual todos devem ter espaço para participar e intervir, a 

figura do “outro” é posta em relevo, visto que desempenha a função mediadora 

para outros saberes e posturas. Sobre a presença da figura do outro em 

processos de aprendizagem, deve-se destacar o fato de que essa relevância é 

notória até em pequenos agrupamentos e relações sociais. 

Acerca das relações de mediação, Bruner (1997), envolvido com as 

teorias sociointeracionistas, estudou a interação mãe/filho, para apoiar suas 

pesquisas sobre tutoramento e andaimes. Para tanto, analisou diálogos e 

interações entre mães e filhos, quando aquelas apresentavam cartões ilustrados 

aos pequenos e faziam-lhes perguntas sobre o que viam na cena. Os 

questionamentos feitos, no entanto, sempre requeriam um nível mais elevado de 

compreensão sobre o que estava apresentado na figura, assim como o domínio 

cada vez maior da própria linguagem. 

Bruner (1997, p. 82) afirma que, a partir dessa interação durante a 

aquisição da linguagem, “está se dando uma oportunidade à criança de dominar 
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significados em novos contextos, de entender melhor de que se trata a linguagem 

e o que esta pode fazer”. Assim, o adulto ou par mais experiente se constitui em 

uma espécie de andaime, através dos questionamentos realizados, atuando na 

interface em que o conhecido e o novo se tocam. 

Em seus achados, Bruner (1997) destacou a atuação dos sujeitos mais 

experientes (mães) no limiar crescente da competência dos sujeitos menos 

capazes (crianças) para o desenvolvimento da aprendizagem. Ampliando essa 

constatação, utilizou as ideias de “empréstimo de consciência e tutoramento”, as 

quais, segundo o autor, são andaimes, isto é, estratégias, que utilizam a 

linguagem como meio de “transmissão da mente”, destacando, para tanto, a 

importância de seus produtos, tais como: a alfabetização, ciência, tecnologia e 

literatura como instrumentos de alcance a patamares mais elevados de 

aprendizagens. 

Destaca-se, para fins deste estudo, a relevância da literatura no processo 

de interação entre pares, já que, por ser um texto provocativo, o burilamento 

sobre a própria linguagem proporciona a presença de vazios que dão abertura 

para a atuação ativa do leitor, em atitude de coautoria do próprio texto. Desse 

modo, ratifica-se a ideia apresentada na introdução desse trabalho de que a 

literatura se configura como viés pelo qual os aprendizes em situação escolar 

também podem desenvolver o pensamento criativo de modo significativo. 

Retomando o trabalho de Bruner (1997) e conhecendo o aporte 

sociointeracionista de suas pesquisas, são notórias a influência e o embasamento 

teórico dos estudos de Vigotski (1998). Isso porque é ancorado no conceito de 

zona de desenvolvimento proximal que Bruner (1997) desdobra a teoria dos 

andaimes, tutoramento e empréstimo de consciência. 
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Para Vigotski (1998), a zona de desenvolvimento proximal pode ser 

entendida como 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de 
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VIGOTSKI, 
1998, p. 97). 

 

Vê-se, assim, a consonância de ideias, pois ambos os estudiosos, Bruner 

(1997) e Vigotski (1998) propõem a presença do outro sujeito mais experiente 

como mediador da aprendizagem do sujeito menos capacitado. O mediador, 

todavia, atua com intervenções que se assemelham a suportes (andaimes), 

levando o aprendiz a alcançar níveis mais altos de compreensão, que, sem a 

interferência do outro, não seria possível serem vislumbrados. 

Esses suportes são as ações que Bruner (1997) denominou de 

empréstimo de consciência e tutoramento, isto é, quando o indivíduo mais 

experiente planeja ações e antecipa situações de aprendizagens que não 

ocorreriam sem a devida mediação/interferência. 

O par mais experiente medeia a passagem do aprendiz pela zona de 

desenvolvimento proximal, assumindo a postura de modelo, organizador e 

mediador de ações e saberes, até que o par menos capacitado transforme o 

desenvolvimento potencial em real. Ou seja, o adulto fornece suportes até que a 

criança possa assumir, sozinha, determinada atividade, permitindo a inferência de 

que o conhecimento acontece a partir das relações estabelecidas com o mundo 

externo (interpessoal), evoluindo para um nível interno (intrapessoal). 
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Salienta-se que o plano interno não é constituído de reproduções das 

ações do meio externo, pois nesse processo ocorrem transformações particulares 

a cada sujeito, as quais determinam a internalização, que é subjetiva. 

Assim, pode-se considerar que o plano intrapessoal de ação é formado 

pela internalização de capacidades originadas no plano intersubjetivo. Vale 

enfatizar, aqui, que o plano intersubjetivo não é o plano “do outro”, mas da relação 

do sujeito com o outro. Pode-se, então, reafirmar que é na relação com o outro, 

ou seja, nas experiências de aprendizagem que o desenvolvimento se processa, 

em um movimento de fora para dentro, marcadamente coletivo. 

Vigotski (1998) assegura que a aprendizagem é o processo pelo qual o 

indivíduo apreende informações, habilidades, atitudes e valores a partir de seu 

contato com a realidade e com os seus pares. É um processo, portanto, que se 

diferencia das concepções inatistas, dos processos de maturação do organismo e 

das posturas empíricas que enfatizam a supremacia do meio no desenvolvimento. 

Pela ênfase dada aos processos sócio-históricos, na teoria vigotskiana, a 

ideia de aprendizagem inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no 

processo, reconhecendo, portanto, que a situação do homem como organismo 

não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua 

espécie. 

Destaca-se, desse modo, a necessidade do coletivo no intuito de educar, 

aprender e desenvolver o próprio homem, sinalizando que o homem, sujeito 

social, requer a presença do outro e das relações travadas em seu universo 

sociocultural para se desenvolver plenamente. Evidencia-se, de tal modo, a 

intersecção entre os processos criativos e educacionais, visto que ambos 
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comungam da coletividade para se efetivarem: nada é criado sem referências e 

tampouco se aprende só. 

Assim, é percebida a afinidade entre criação, educação e aprendizagem: 

ações coletivas, pois, como demonstrado, são elementos que não se concretizam 

isoladamente, evidenciando a imperativa presença do outro, do meio, das 

relações travadas no mundo e do legado informacional e cultural de uma geração 

sobre a outra, a fim de que sejam refinados os próprios processos de criação, 

educação e aprendizagem. 

 

2.2.1. Criatividade no contexto escolar 

 

As pesquisas sobre criatividade, antes inexpressivas, ganham novo fôlego 

mundialmente nos anos de 1950, principalmente nos Estados Unidos, quando se 

têm início os estudos sobre quem seria o sujeito criativo e como caracterizá-lo 

através de traços de personalidade. É nessa mesma época que se desenvolvem 

diversos testes de criatividade. Esse foco nas habilidades cognitivas e 

personológicas começa a ser alterado a partir de 1970, quando o contexto 

sociocultural passa ser considerado como fundamental na compreensão dos 

processos criativos. 

No Brasil, os estudos sobre a criatividade, considerando o contexto 

sociocultural, surgem mais tardiamente, na década de 1990. Nakano (2009) 

afirma que, ainda hoje e apesar do reconhecimento do ambiente educacional 

como fator importante na expressão criativa, apenas tímidas tentativas “têm sido 

feitas para se avaliar a extensão em que a criatividade tem sido estimulada ou 

inibida nesse contexto” (NAKANO, 2009, p. 46). 
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Vigostski (2009) e seus colaboradores estudavam a criatividade numa 

vertente sociocultural, já no início do século XX, afirmando que as experiências 

promovidas na escola, a partir das interações estabelecidas entre os sujeitos 

promoviam o desenvolvimento da condição criativa inerente ao homem. 

Entretanto, esses estudos parecem ter demorado a ressoar entre os 

pesquisadores da área da criatividade, tendo em vista a larga produção de 

pesquisas, nas quais se centraliza a atenção sobre a compreensão dos 

professores a respeito dos processos criativos. 

Tal pensamento é corroborado por Wechsler e Nakano (2003,2002) ao 

levantarem os dados de pesquisas realizadas no período de 1984 a 2002 sobre 

criatividade. Nessa busca em bancos de teses e dissertações, artigos e 

periódicos, notou-se a expressiva produção de estudos nos quais a amostra era 

composta por professores, em detrimento de outros fatores também necessários à 

compreensão da criatividade, principalmente em contexto escolar. 

Sobre outros determinantes que influenciam a expressão criativa, Amabile 

(1983) destaca a importância do meio, da sociedade na qual o sujeito está 

inserido como elemento que incide diretamente sobre a criatividade, seja 

estimulando, seja reprimindo seus modos de expressão. 

A esse respeito, Cropley (1999) acrescenta que ambientes podem inibir 

ou estimular o pensamento criativo e, associada a essa ideia, ainda informa que 

sujeitos assistidos por pares mais experientes são mais criativos e expressam-se 

com mais autonomia e confiança. Isso respalda o entendimento de que a escola e 

as relações de interações são importantes no desenvolvimento do sujeito criativo. 

O autor ainda ressalta que abordagens pedagógicas, que considerem os aspectos 



79 
 

integrais do indivíduo (aspectos motivavionais, emocionais, sociais) podem 

assistir os alunos no desenvolvimento da potencialidade criativa. 

 Considerando que o contexto educacional é importante para o 

desenvolvimento pensamento criativo, é necessário rever as práticas difundidas 

em salas de aula e examinar as concepções sobre aprendizagem e ensino, para 

que se possam identificar os motivos pelos quais as barreiras à expressão da 

criatividade existem nesse contexto. 

Ainda sobre o contexto escolar, Martínez (1997) alerta que as normas e 

os regimentos escolares perpetuam a cultura do conformismo e da padronização 

de comportamento como valores importantes na instituição educacional. Esses 

fatores culminam com a negligência da garantia de uma formação para o pensar 

criativo no ambiente escolar. 

Essas concepções de educação, nas quais o bom aluno é aquele que não 

interrompe, não questiona ou não se expressa livremente também são atreladas a 

uma concepção de que a criatividade se dá por insights, através de lampejos de 

inspirações. Amparando-se nessa visão, à escola não cabe estimular o 

pensamento criativo se ele é considerado como algo nato, sem explicação, para o 

qual não há ensino e mediação. 

Essas visões reducionistas, em que a criatividade é centralizada em seu 

produto final, afinam-se com uma concepção mais tradicional de educação 

(NAKANO, 2009; MARTÍNEZ, 2002) e não consideram quatro pilares essenciais 

para o entendimento da criatividade na educação: o professor, o aluno, a 

instituição escolar e a relação entre eles. Ainda para as autoras, esse enfoque 

tradicional da criatividade pode ser explicado, tendo em vista a diversidade 
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conceitual que o termo abrange. Sobre essas conceituações, falar-se-á mais 

adiante. 

A escola tradicional e sua visão de criatividade como inspiração ou 

insights, estão à margem das discussões atuais sobre os vários tipos de 

criatividade, em que se consideram os esforços dos aprendizes para a 

compreensão dos conteúdos veiculados na escola. 

Seria a teoria dos quatro C, proposta por Kaufman e Beghetto (2009), 

segundo a qual são propostos vários níveis de atividade criativa depreendida 

pelos sujeitos: mini-c, a criatividade inerente ao processo de aprendizagem; pro-c, 

o esforço na progressão do desenvolvimento, o little-c, que representa nível 

profissional de especialização em qualquer área, e o big-c que é a criatividade 

reconhecida nos grandes gênios. 

Entende-se, nessa concepção, que todos os esforços cognitivos dos 

alunos no intuito de compreender o que se lê ou o que se passa a conhecer é um 

esforço criativo, que modifica o que já se sabia e amplia os horizontes com a sua 

internalização. Nesse sentido, é importante considerar os aspectos favorecedores 

e inibidores do pensamento criativo em contexto escolar (ALENCAR, 2007). 

Sobre os primeiros, sabe-se que são inibidores: 

 O ensino voltado para o passado, memorialístico e sem relação com 

o presente e sem considerar as implicações futuras e que não favorecem o 

autoconhecimento. 

 Exercícios que favoreçam o pensamento convergente, eliminando a 

possibilidade de diversas respostas plausíveis. 

 Ênfase nas fragilidades pessoais. 
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 Pouca atenção a diversas habilidades cognitivas, além da leitura e 

escrita. Pouco estímulo à imaginação e à fantasia. 

 Reforço positivo para a padronização, conformismo e obediência 

sem diálogo. Falta de promoção da curiosidade epistemológica. 

 Não adequação do conteúdo às necessidades e interesses dos 

aprendizes. 

 Quanto às estratégias favorecedoras da expressão criativa, veja-se: 

 Valorização de exercícios e perguntas abertas que favoreçam o 

pensamento divergente e contemplem a autonomia e a iniciativa. 

 Valorização das ideias expressas, salientando a importância de 

elaborá-las e de defendê-las. 

 Ênfase nos pontos positivos de cada sujeito. 

 Estímulo ao pensar e a abertura para receber e fazer críticas 

fundadas. 

 Proposição de metodologias e estratégias criativas em sala de aula. 

 Reconhecimento do erro como uma etapa para se atingir o acerto. 

 Cultivo do clima de abertura a exposição do pensamento, sem 

hierarquias autoritárias. 

 O prazer em fazer o que gosta deve estar presente em tudo o que é 

realizado pelos sujeitos – professores e alunos. 

Na relação criatividade e contexto escolar, percebe-se que muitas 

transformações urgem no cenário educacional, para que se possa realmente falar 

sobre a criatividade na escola. A literatura, como defende esta pesquisa, desponta 
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como um recurso possível que pode trazer mais leveza, diálogo, conhecimento e 

oportunidade de provocar a criatividade do aprendiz. 

 

2.3. Compreendendo a criatividade 

 

Pensar sobre a criatividade em contexto escolar pressupõe compreender 

os modos de ensinar e aprender criativamente. Implica em entender o que é 

criatividade no âmbito deste estudo e como ocorre a emergência do pensamento 

criativo. 

Inicialmente, é relevante salientar que há consenso entre os 

pesquisadores sobre a complexidade do conceito para que haja uma definição 

clara e precisa sobre a criatividade. Martínez (1997, p. 09) corrobora essa 

assertiva ao afirmar que 

 

[...] estudar a criatividade supõe um desafio. O discutível estado 
de sua própria definição e sua inquestionável complexidade põem 
o pesquisador em uma situação particularmente difícil, sobretudo 
pelos diferentes problemas que diante dele se delineiam e pelas 
múltiplas abordagens possíveis. 

 

A dificuldade em precisar o conceito de criatividade chama atenção para 

as diferentes linhas de investigação que podem ser agrupadas segundo o objeto 

de estudo de cada pesquisa, assim, focos temáticos podem ser delineados, na 

tentativa de melhor explicar o conceito e as abordagens. 

Na tentativa de analisar o conceito de criatividade com mais proficuidade 

e enveredar por uma compreensão que auxilie no entendimento do objeto de 
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estudo deste trabalho, é interessante observar a criatividade nas perspectivas 

conceituais das mais diversas áreas do conhecimento. 

 

2.3.1. Teorias filosóficas 

 

Na filosofia é possível encontrar cinco teorias sobre criatividade. Uma 

delas versa sobre a criatividade como uma inspiração divina e tem Platão (2012) 

como um de seus expoentes. Segundo essa corrente, o sujeito, no momento da 

criação, é tomado por uma força divina e, momentaneamente, não possui controle 

sobre si mesmo, atuando como um instrumento divino. 

Sobre o artista na atividade criadora, Platão (2012, p. 534) afirma que 

“não é o seu intelecto que nos fala, mas o próprio Deus que ganha voz através 

dele”. O autor defende a ideia de que a criatividade é uma característica de 

algumas pessoas, especiais, que imersas em estado místico, são capazes de 

estabelecer conexões divinas e produzir criativamente. 

Em defesa da criatividade como inspiração divina, Kneller (1978, p. 32) 

destaca os estudos de Sorokin e Maritain, que defendem a ideia de “ser o artista 

inspirado por um poder super-humano”, no qual existe uma consciência espiritual. 

Outra corrente filosófica, ainda do período da Antiguidade, entende o ato 

criativo como expressão da loucura, salientando a natureza irracional da criação 

artística. Segundo essa perspectiva, a criação seria um modo de externar 

conflitos internos e de “compensar desajustamentos” (ALENCAR, 2001, p. 15). 

A visão de que durante a criação existe um estado de loucura perdurou ao 

longo dos tempos e é muito comum ainda na atualidade. Mas foi durante o século 
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XIX que a associação da criatividade à loucura tornou-se foco de investigação da 

psicologia, que estabeleceu estreita relação entre o ato criativo e o estado 

psicótico. 

Não mais uma inspiração divina, tampouco um acesso de loucura, mas, 

ainda sim, um dom para pessoas raras e diferentes. Tem-se uma terceira corrente 

filosófica, cuja compreensão sobre criatividade entende o sujeito que cria como 

um gênio intuitivo. De acordo com essa corrente, a criatividade é algo intuitivo, 

imediato e direto. Assim sendo, um gênio criador consegue expressar-se 

criativamente com fluência e rapidez, algo que “pessoas normais”, sem essa 

aptidão, só atingiriam com muita contemplação e divagação. Esse dado aponta a 

criatividade como uma característica que não podia ser ensinada ou promovida 

em todos os indivíduos, pois era julgada como algo imprevisível, com regras 

próprias e individuais, o que impossibilitaria o seu ensino e estímulo às demais 

pessoas. 

Outra corrente diz respeito à criatividade como força vital. Embasada nas 

teorias darwinianas, essa teoria afirma que uma força criadora move o mundo 

criativamente, tendo como exemplo a diversidade de espécies existentes na 

Terra. Para essa corrente, a natureza tem esse padrão de originalidade, 

determinado por cada espécie, mas o homem tem o poder de pensar sobre o 

novo, ou seja, possui a imaginação criadora. E é essa capacidade que possibilita 

ao homem a capacidade de reorganizar o que já existe em outros padrões e criar 

algo novo, conscientemente. 

Outra corrente filosófica moderna encara a criatividade como uma força 

cósmica. Compreende que a ação criativa humana é expressão da força criativa 

do universo. Um filósofo dessa corrente, Whitehead (apud KNELLER, 1978, p. 
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37), afirma que a criatividade, assim como o universo, “não apenas mantém o que 

já existe, mas também produz formas completamente novas”, assemelhando-se, 

dessa forma, ao processo de educação no ciclo contínuo de manter-se e renovar-

se. 

 

O processo da educação reflete a criatividade do universo como 
um todo. [...]. Assim como tudo no universo incessantemente se 
cria a si mesmo, também aquele que aprende está continuamente 
realizando sua natureza (KNELLER, 1978, p. 37). 

 

Segundo essa corrente, sujeitos complexos, como o homem, realizam a 

sua natureza através da educação, em constante movimento de manter-se e de 

reinventar-se enquanto natureza humana. Dessa forma, evidencia-se a 

importância de uma educação que valorize o espaço da imaginação, do 

entusiasmo, do espírito inquiridor, da descoberta e de métodos e materiais que 

tornem o ensino propiciador da criatividade. 

Nessa direção, é aberto espaço de valorização de uma pedagogia que 

visa à formação do sujeito criativo como algo possível de ser trabalhado e 

burilado em contexto escolar, além de admitir que todos possuem potencial 

criador. Aqui, ancora-se o pensamento sobre a criatividade na 

contemporaneidade: de que todos os indivíduos são potencialmente criativos. 

Desse modo, foi possível perceber o leque de concepções filosóficas 

sobre a criatividade, mas deve-se ressalvar os distintos condicionantes histórico-

sociais e a imersão cultural nos quais viveram os filósofos em questão. 
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2.3.2. Teorias psicológicas 

 

Em busca pela definição e entendimento sobre a criatividade, outras 

áreas do saber também deram sua contribuição. Nas teorias psicológicas, tem-se 

a tentativa de explicar o funcionamento interior do processo criativo. A abordagem 

Associacionista, no século XIX, afirma que as estruturas do pensamento 

consistem em associação de ideias. “O pensamento criador é, pois, a ativação de 

conexões mentais, e continua até que surja a combinação certa ou até que o 

pensador desista” (KNELLER, 1978). 

Para essa abordagem, as experiências vividas e a frequência de ideias 

são importantes instrumentos na elaboração de novas ideias, pois elas são 

derivadas de combinações.  

Já para a Gestalt, o pensamento criador é originado a partir de uma 

situação problema e sua solução. Segundo essa abordagem, o pensador criativo 

consegue apreender a estrutura global de um problema e restaurar a ordem. 

Nesse processo é necessária uma reorganização do campo perceptual, o que 

sugere a relação existente entre percepção e pensamento. 

A psicanálise também colabora na compreensão do termo criatividade e 

das atitudes criativas dos indivíduos. A psicanálise freudiana se refere à 

criatividade como sendo o resultado de uma força que emerge do inconsciente 

para a solução de um conflito. Chama a atenção para o fato de que a criatividade 

e a neurose são conduzidas pela mesma energia: o inconsciente (o id) (GALLO, 

2000). Diferenciando-se entre si apenas no reforço da atividade, se esta era 

pretendida ou não. 
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Ainda no campo da psicanálise, a corrente que redimensiona a 

psicanálise tradicional, a teoria neopsicanalítica, atribui o ato criativo ao pré-

consciente e não ao inconsciente. Segundo essa vertente psicológica, a atividade 

criativa tem uma regressão autorizada pelo ego em uma atividade de interesse 

revelado, demonstrando que o sujeito criador recorre mais abertamente ao seu 

pré-consciente, que é responsável pela liberdade de agrupar, comparar e 

reordenar ideias (BARRETO, 1982). 

As abordagens ligadas à psicanálise percebem a criação como uma válvula 

de escape humana, como um caminho para aliviar as tensões e conflitos internos. 

A psicologia humanista, por sua vez, irá questionar esse entendimento, por 

compreender que o sujeito cria para reduzir a tensão, mas também para ter o 

prazer de criar, seguindo o princípio da autorrealização. Como nomes desse 

movimento humanista da psicologia, tem-se Carl Rogers (1971), Rollo May (1982) 

e Ernest Schachtel (apud SINGER, 2013). Schachtel define a criatividade como a 

capacidade de estar aberto à experiência. Nessa direção, é assinalada a 

importância de o homem ser um sujeito criativo, pois nesse fato reside a 

necessidade humana de relacionar-se com o mundo. Nessa capacidade, estão 

envolvidas a flexibilidade mental e a abertura (SINGER, 2013). 

Já Carl Rogers, por sua vez, assume a abertura à experiência descrita por 

Schachtel (apud SINGER, 2013) e acrescenta a essa ideia a autorrealização. 

Para ele, o homem é motivado pela necessidade de realizar-se. Nessa busca pela 

autorrealização através da criatividade, Rogers (apud KNELLER, 1978) aponta 

algumas condições: a abertura à experiência; capacidade de avaliação, 

julgamento e exploração intelectual. Atentando para o fato de que o potencial 

criativo se dá na abertura à experiência, Rogers (1971) destaca condições 
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favoráveis ao desenvolvimento da criatividade, entre elas estão: a segurança 

psicológica (aceitação de si mesmo e ausência do clima de avaliação externa) e a 

liberdade psicológica (possibilidade de livre expressão simbólica do sujeito). 

Também considerando a atividade criativa como fruto da interação 

sujeito/meio circundante, May (1982) chama a atenção para o fato de que as 

condições presentes na sociedade também afetam o processo criativo. Desse 

pronunciamento, infere-se que a discussão se volta para o contexto escolar, pois 

quantas vezes o clima de avaliação ou de julgamento impede a livre expressão do 

pensamento? Ou quantas vozes são veladas pelo não encorajamento para 

enfrentar o desconhecido, o imprevisível? 

Atitudes como essas, inibidoras da criatividade, muitas vezes, são 

cultivadas nas salas de aula por se apostar em modelos educacionais 

ultrapassados, nos quais o bom aprendiz é o aluno quieto, que aponta a resposta 

esperada e não aquele que desestabiliza o professor com perguntas ou propostas 

inquietantes e não previstas anteriormente. Em relação a esse aspecto, durante a 

pré-leitura da 2ª sessão de leitura da pesquisa, um dos sujeitos expressou seu 

desejo em conhecer e ler novas histórias, cujo enredo o surpreendesse. 

Ilustrando a situação, tem-se o episódio abaixo, quando os alunos já haviam 

considerado a hipótese de que, na história, Clarineta era uma pessoa, e não um 

instrumento musical. 

 

Quadro 07: 

Episódio 6: pré-leitura da 2ª sessão de leitura – Clarineta, 
bruxa e princesa (GOUICHOUX, 2008) – 14/04/2013 

P.P.: Hoje, vamos ler e conhecer a segunda história. A história é: 
Clarineta, bruxa e princesa. 
[...] 
P.P.: Alguém aqui já conhece essa história? 
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TODOS: Não! 
JOSÉ: O que é clarineta? 
ALAN: É um instrumento musical! 
P.P.: Isso mesmo. É um instrumento musical de sopro, assim 
como uma flauta. 
[...] 
P.P.: E o que vocês acham que vai acontecer? 
CARLOS: Clarineta vai encontrar uma bruxa e uma princesa, 
porque tá dizendo aqui. < Mostra na capa do livro, os nomes 
escritos > 
P.P.: Carlos, o que você acha que acontece numa história com 
essas três pessoas? 
CARLOS: Acho que a bruxa quer fazer maldade com a princesa, 
mas Clarineta não deixa. 
ALEX: Eu não. Eu acho que ela vai virar bruxa e princesa! 
P.P.: Olha, temos duas ideias: que na história tem três pessoas, 
Clarineta, a bruxa e a princesa. E que Clarineta vai virar bruxa e 
princesa! O que vocês pensam? 
SÍLVIA: Que ela vai virar bruxa e princesa ao mesmo tempo. 
P.P.: Por que você acha que vai ser assim? 
SÍLVIA: Porque... porque ia ser mais legal. 
P.P.: Legal como? 
SÍLVIA: Divertido e diferente, porque já tem muita história com 
bruxa fazendo maldade com princesa, mas elas nunca... a bruxa 
nunca consegue. Ela não ganha! 

 
(Apêndice 10) 

 

Em consonância com o escrito, o que se pode observar é o desejo do 

sujeito em conhecer narrativas provocativas e com enredo surpreendente, ao 

mesmo tempo em que é permitida a inferência de que Sílvia tem acesso a textos 

literários com roteiros lineares e previsíveis e que almeja outras perspectivas de 

enredo. 

Alencar (2001, p. 19) evidencia o “fracasso da escola no processo de 

favorecer a criatividade, dada a ênfase exagerada no conformismo, na 

passividade e na estereotipia”, margeando as possibilidades de apreciação de 

pontos de vista diversos, além da falta de estímulo para o pensar criativamente. 

Isso leva a acreditar que as práticas pedagógicas demonstram fragilidade no que 

tange à promoção da criatividade em sala de aula, limitando a exploração de 

novas ideias, de novas possibilidades de conhecimento (ROGERS, 1971; MAY, 
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1982), o que permite compreender que o pensamento divergente não é um valor 

priorizado na escola. 

O estudioso da criatividade na área da psicologia, J. P. Guilford, em 

palestra como presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia em 1950, 

chamou atenção para a generalidade dos testes de inteligência e que pouco 

esclareciam sobre as habilidades criativas dos indivíduos. Como vinha 

desenvolvendo estudos sobre a estrutura do intelecto humano, desenvolveu 

teorias sobre as operações intelectuais e deu destaque a dois tipos de produções 

mentais: a convergente e a divergente. 

De acordo com Guilford (1977, p. 208), a produção convergente “es la 

función que predomina cuando la información de ingresso es suficiente para 

determinar una respuesta unica” (GUILFORD, 1977. P. 208). Isto é, quando a 

produção de respostas está subentendida ou revelada na informação recebida. 

Já a produção divergente 

 

[...] es um concepto definido de acuerdo con un conjunto de 
factores de la capacidad intelectual que corresponden 
principalmente a la reintegración de la información y a sus tests, 
que requiren una cantidad de respuestas variadas para cada ítem 
(GUILFORD, 1977, p. 171). 

 

O que se pode perceber desses dois tipos de produção é que a qualidade 

da informação recebida interfere no processo do pensamento a ser desenvolvido. 

Perguntas óbvias, fechadas, associadas a um modelo de ensino mais tradicional 

irão favorecer a produção convergente, uma vez que se espera uma única 

resposta. Já a produção divergente faz referência à possibilidade de recuperar 

diversas informações que podem ser adequadas à solicitação feita. Assim, é 
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possível perceber a importância da leitura literária no processo de 

desenvolvimento da produção divergente, posto que o texto literário, por seu 

caráter polissêmico, viabiliza a recuperação de várias informações, a exposição 

de vários pontos de vista sobre o mesmo aspecto e a possibilidade de ampliação 

da perspectiva de leitura e de entendimento sobre o texto. 

É importante salientar que Guilford (1977) percebeu, na produção 

divergente, a expressão do pensamento criativo, pela possibilidade de, diante de 

um estímulo, haver a geração de várias ideias e de associações diferentes. 

 

2.3.3. O pensamento divergente 

 

Como definido anteriormente, o pensamento divergente associa-se à 

capacidade de gerar muitas ideias sobre determinado aspecto a partir de 

determinado estímulo. Tendo em vista o modelo sob o qual a sociedade vem se 

desenhando, como a sociedade do conhecimento e da informação, o modo de 

pensar divergente vem se perfilando como necessário para se atuar nas 

diferentes áreas e setores. 

Nesse contexto contemporâneo, a escola assume uma função importante, 

que é a de formar sujeitos criativos, capazes de atuar numa sociedade em 

constante transformação, que sejam abertos à experiência e possam contribuir 

com ideias e ações para encontrar novos caminhos de ser e estar no mundo. 

Infere-se que a capacidade de pensar criativamente tem precioso valor e se 

constitui em recurso valioso para agir mediante os desafios de uma sociedade 

dinâmica e complexa. 
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Mas como definira o pensamento criativo, considerando a produção 

divergente? Na produção divergente estão envolvidas algumas matizes especiais 

sob as quais a ideia deve ser analisada: a fluência, a flexibilidade, a elaboração e 

a originalidade. 

A fluência seria a “velocidad de producción” (GUIFORD, 1977, p. 171), a 

habilidade de fornecer grande quantidade de ideias e respostas a determinada 

situação. 

A partir do quantitativo de ideias gerado na fluência, surge o aspecto 

qualitativo proveniente da adequação ou não das ideias criadas. Esse aspecto 

recebe o nome de flexibilidade, que seria a possibilidade de mudar a direção de 

um problema, a fim de resolvê-lo, ou seja, a capacidade de analisar as ideias 

geradas sob diversos pontos de vista até se escolher o(s) mais adequado(s). da 

fluência à flexibilidade, o que se tem é um refinamento da ideia original, primeiro o 

brainstorming, em seguida, a qualificação das ideias, e depois um burilamento, 

uma elaboração que consiste no acréscimo de detalhes à ideia, uma visualização 

da ideia em seu conjunto, com detalhes, num sistema organizado. E a 

originalidade implica o arremate de uma ideia ou algo novo, diferente. 

Essas características, que marcam o pensamento divergente e criativo, 

foram percebidas em alguns episódios das sessões de leitura, nos quais os 

alunos expressaram impressões sobre os textos lidos, explicando e discutindo 

suas ideias. No episódio abaixo, os sujeitos discutem os motivos pelos quais 

Deus não ajudou a formiga a soltar as patas presas na neve, reportando-se ao 

enredo da história A formiga e a neve, de Monteiro Lobato (2002). 
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Quadro 08 

Episódio 7: pós-leitura da 1ª sessão de leitura – A formiga e a 
neve (LOBATO, 2002) – 05/04/2013 

P.P.: Por que você acha que ele não soltou? 
MARIA: Porque ele não era Deus, era o pensamento da formiga 
falando com ela. Assim, assim, ela imaginando! 
[...] 
SANDRO: Porque ele queria que ela se virasse sozinha, sem 
precisar de ajuda. [...] Porque, às vezes, eu peço ajuda a minha 
mãe e ela diz que eu consigo fazer sozinho e eu faço! E se ela me 
ajudasse, eu não ia fazer só! Minha mãe que diz! 
JOÃO: É não, é porque ela é muito chata. Aí, Deus deixou ela 
presa mesmo! 
ALAN: Não foi por isso, sabe por quê? Porque se ele não soltar 
ela, aí é que ela não vai calar a boca mesmo. Que formiga chata! 
Se fosse eu, eu tirava logo da neve. 
TODOS: Eu também! 
IARA: Que chata! 
[...] 
LUÍS: Eu ia escrever na história que ia aparecer um cara que ia 
salvar ela. 

 
(Apêndice 09) 

 

É interessante observar que se instaura, na sala de aula, uma discussão 

sobre o porquê de Deus não haver liberado a formiga do seu problema. Nessa 

narrativa, escrita por Monteiro Lobato, uma formiga prende as patas na neve e, 

estando presa, pede ajuda a outros personagens, até que ela se volta para Deus 

e pede ajuda. Quebrando os protocolos, rompendo com a linearidade e com o 

senso comum de que Deus sempre ajuda, ele, o autor, escreve um final 

surpreendente ao mandar a formiga deixar de perturbar e a aconselha a ir catar 

açúcar. A narrativa promove a desautomatização do olhar e das previsões do 

leitor, pois retira a impressão sobre o texto do lugar comum, permitindo aos 

leitores uma nova perspectiva a ser considerada na leitura. 

Na discussão sobre a história, as crianças demonstram indícios do 

pensamento divergente. Em relação à fluência, observa-se que foram expressas 

as diversas possibilidades, pelas quais Deus não ajudou a formiga: a formiga não 
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falava com Deus, mas com ela própria; Deus queria que a formiga superasse a 

dificuldade sozinha; Deus se chateou com as interrupções da formiga e 

aborreceu-se, deixando-a presa; Deus deveria soltá-la para que ela parasse de 

falar. 

Percebe-se o exercício da flexibilidade na conduta dos sujeitos ao 

refletirem sobre as ideias dos pares e apresentarem propostas diferentes, 

justificando-as em função da experiência estética vivenciada a partir da leitura da 

narrativa. 

A postura em analisar, segundo critérios, o destino da formiga é um 

aspecto da elaboração, evidenciada desde o início do episódio com o 

aprimoramento da ideia sobre o texto. A originalidade do pensamento envolve 

todo o episódio que é marcado por turnos de falas originais, em uma tentativa de 

atribuir sentido ao texto na relação texto/vida e reação estética aos personagens 

(Deus e formiga). 

Outro episódio também demonstra a disponibilidade dos sujeitos para 

mudarem de perspectiva, recorrendo ao pensamento divergente. Nesse episódio, 

eles evidenciam o entendimento de que é bom pensar diferente, pois assim é 

possível compreender e conhecer diversas situações, e que enfrentar o novo 

pode ser positivo. 

 

Quadro 09 

Episódio 8: pós-leitura da 2ª sessão de leitura – Clarineta, 
bruxa e princesa (GOUICHOUX, 2008) – 14/04/2013 

P.P.: E é legal quando alguém pensa diferente de você? 
TODOS: Não! 
LIA: É. 
P.P.: Por quê? 
SÍLVIA: [...] eu gosto quando cada um pensa uma coisa! [...] 
Quando a gente vai começar a estudar, aí a professora pergunta o 
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que a gente sabe e o que a gente quer descobrir, aí, todo mundo 
diz uma coisa. 
[...] 
P.P.: Muito bem. Olha só, então, na nossa história, Clarineta teve 
uma atitude positiva ao pensar diferente e escolher o livro das 
bruxas, o que vocês acham? 
ALEX: Foi ruim, porque ela transformou o irmão em sapo e o pai... 
mas o resto foi legal. 
P.P.: E vocês concordam com Alex? 
IARA: Às vezes, pode ser divertido ser bruxa: pode voar, faz 
mágica. A bruxa se diverte mais que a princesa. A princesa só usa 
maquiagem e batom. A bruxa faz mais coisa! 
LIA: A bruxa pode até virar princesa. 
DANIELA: Se eu fosse bruxa, ia fazer aparecer um pula-pula. 
CARLOS: Eu ia querer voar. 
LÚCIA: Eu tô vendo que ser bruxa é legal! Agora, vou achar a 
bruxa mais legal que a princesa. 

 
(Apêndice 10) 

 

Nesse episódio recebe destaque a força do coletivo na construção criativa 

dos sujeitos, indicando a valorização da expressão do grupo na construção do 

conhecimento. Sobre isso o ato de criar coletivamente, De Masi (2005, p. 47) 

afirma o seguinte a respeito dos grupos criativos e das relações nele existentes: 

“o que crio não é criado somente por mim, mas também por todas essas pessoas 

e por essas próteses cerebrais”. Desvelando que a criação não é uma produção 

individual, porque representa as interações dos sujeitos em determinado contexto 

sociocultural. 

Ainda sobre o episódio acima, pode-se afirmar que a leitura literária e a 

discussão pós-leitura possibilitaram mudança na perspectiva de compreensão do 

texto, favorecendo o arejamento das ideias, mediante o entendimento da história 

a partir do princípio da flexibilidade do pensamento. Ou seja, ao analisarem o 

perfil da personagem de uma bruxa sob outro ponto de vista, puderam ir além do 

senso comum e lançar um olhar diferenciado para algo que não é corriqueiro: 

uma garota querer ser bruxa. 
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A mudança na orientação do pensamento é uma característica importante 

do pensar criativo, pois implica a capacidade de mudança, de transformação, do 

indivíduo frente ao mundo. Esse movimento do pensamento marca a construção 

do sentido do texto e o modo de pensar divergente. Sobre isso, veja o episódio 

abaixo: 

 

Quadro 10 

Episódio 9: pré-leitura da 8ª sessão de leitura – Nicolau tinha 
uma idéia (ROCHA, 1998) – 14/06/2013 

P.P.: Mas, vocês acham que a ideia de Nicolau é qual? 
JOÃO: Viajar ao mundo. 
DANIELA: A máquina do tempo. 
LÚCIA: Um brinquedo novo. 
SANDRO: Uma mochila a jato pra gente chegar na escola 
voando. 
P.P.: Mas, gente, olha só a roupa desse homem. Vocês acham 
que ele viveu em que época? 
JOÃO: Cavernas! 
P.P.: E que ideia poderia ter uma pessoa que viveu há tanto 
tempo? 
DANIELA: A máquina do tempo, pra conhecer o futuro. 
LUÍS: A roda. 
SANDRO: O fogo! 
LIA: Todas as ideias, porque tudo é novo! 
P.P.: Como assim, Lia? 
LIA: Se ele é do passado, ele pode inventar tudo o que existe. 
Tudo vai ser novo, porque não existe nada ainda, entendeu? 
P.P.: Entendi! E tem muita lógica o que você disse. 

 
(Apêndice 16) 

 

As falas das crianças retratam a fluência na diversidade de opinião 

expressa sobre o que seria a ideia de Nicolau. A flexibilidade é orientada a partir 

da intervenção da professora pesquisadora, que chama a atenção dos sujeitos 

para as vestimentas do personagem, que é um homem das cavernas. Com essa 

orientação, o pensamento dos sujeitos parte para uma perspectiva qualitativa 

sobre a possível ideia de um homem ancestral. A originalidade, por sua vez, é 
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retratada no turno de fala: “Se ele é do passado, ele pode inventar tudo o que 

existe. Tudo vai ser novo, porque não existe nada ainda, entendeu?”, em que é 

evidente a lógica original do pensamento do sujeito da pesquisa. 

Esse processo de sensibilização do pensamento criativo em contexto 

escolar reitera a importância da literatura na sala de aula como caminho possível 

para o desenvolvimento do pensamento divergente, pois, através de linguagem 

simbólica e provocativa, os alunos leitores são convocados a atuar sob o texto e, 

por conseguinte, refletir conscientemente a partir de diversas opiniões. 

 

2.3.4. Outras concepções sobre criatividade 

 

Mesmo a concepção de criatividade defendida por Guilford (1977), de que 

há uma disposição humana para a criação ser amplamente aceita e discutida, o 

autor sofre críticas por não considerar as interações sociais e históricas 

envolvidas no processo de criação. Com uma abordagem cognitiva da 

criatividade, deixa à margem da discussão fatores socioculturais importantes que 

influenciam a produção criativa. Não obstante, novas concepções e avanços são 

postulados, como a teoria de Torrance (2002), que, apesar de ter forte influência 

do pensamento de J. P. Guilford, avança ao considerar o aspecto da sensibilidade 

na criatividade. 

Para Torrance (2002, p. 54) a criatividade é “um processo que torna alguém 

sensível aos problemas, deficiências, hiatos ou lacunas nos conhecimentos e leva 

a identificar dificuldades, procurar soluções [...]”. 
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O que se vê, inicialmente, nesse processo de ser criativo defendido por 

Torrance (2002), é a carga emocional veiculada pela sensibilidade que o sujeito 

deve ter para conseguir enxergar uma situação que demanda uma mudança. 

Numa concepção mais sistêmica de criatividade, a qual sofre influências de 

fatores socioculturais, Csikszentmihalyi (1998) propõe a investigação da interação 

do sujeito com o mundo circundante. É dele a emblemática frase de que “estudar 

a criatividade focalizando apenas o indivíduo é como tentar compreender como 

uma macieira produz frutos olhando apenas a árvore e ignorando o sol e o solo 

que possibilitam a vida” (1998, p. 18). Desse modo, o autor deixa claro que, no 

processo de criação, não está envolvido o produto somente, mas também o 

processo e os fatores pelos quais o sujeito criativo passou para chegar ao estágio 

final de sua produção. 

Para Csikszentmihalyi (1998) a concepção de criatividade centrada apenas 

no sujeito deve ser questionada ao se considerar o homem como parte de um 

sistema organizado de informações e experiências. Assim, toma-se como objeto 

de reflexão a sala de aula ou a instituição escolar num contexto mais amplo. 

Essa perspectiva amplia a visão sobre o que seja criatividade e aproxima 

os pesquisadores do contexto educacional, como ambiente onde é possível 

fomentar o pensamento criativo. E alerta para o fato de que a criação é inerente 

ao homem, todavia necessita de condições especiais para sua eclosão, isto é, 

onde não existam reconhecimento, receptividade e estímulo, muito raramente 

uma nova ideia surgirá (ALENCAR, 2001). 

Apesar de a teoria sistêmica ter trazido considerações significativas para o 

campo da criatividade, ela limitou o reconhecimento dos atos criativos a partir de 

um grupo de especialistas de cada área do conhecimento. A isso denominou 
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Campo, que é “o poder exercido por um conjunto de especialistas e instituições 

que avaliam e reconhecem o valor das ideias propostas” (MORAIS, 2001, p. 53). 

Já a abordagem histórico-cultural de Vigotski (2009, p. 11) afirma que a 

criação é inerente ao sujeito e que “pouco importa se o que se cria é algum objeto 

do mundo externo ou uma construção da mente ou do sentimento, conhecida 

apenas pela pessoa em que essa construção habita”, esclarecendo que o ato de 

criar deve ser reconhecido, independente da expressão do que se cria: se é um 

objeto concreto ou uma elaboração mental, com isso é evidenciado que todo 

esforço criativo humano é valorizado na mesma medida. Observa-se, desse 

modo, que essa abordagem introduz um elemento importante na compreensão do 

que é criatividade: a subjetividade. 

Martínez (1997), fundamentada na teoria histórico-cultural, fala sobre o ato 

criativo humano marcado justamente pela utilização de recursos personológicos. 

 

O caráter ativo do sujeito expressa-se em relação com seus 
próprios determinantes e com as condições e situações 
favorecedoras ou não de seu comportamento criativo, vistos por 
uma perspectiva histórica ou em uma conjuntura situacional 
determinada (MARTÍNEZ, 1997, p. 11). 

 

Desse pronunciamento é revelada a importância da relativização no que 

concerne à compreensão da criatividade, pois nesse processo estão implicadas 

as características do sujeito na determinação do comportamento criativo, uma vez 

que a atividade criativa dos indivíduos, as preferências criativas condensam-se 

nas áreas onde há tendência motivacional. 

Percebe-se que a teoria sobre a criatividade amadurece suas percepções 

sobre o sujeito e a produção criativa, visto não se pode entender o indivíduo sem 
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lançar olhar investigativo para as interações sociais, culturais e históricas que 

tornam cada sujeito único. Entretanto, ficou também demonstrado que a 

complexidade do conceito constitui-se um grande desafio para os pesquisadores, 

tendo em vista o leque conceitual e referente a cada abordagem. 

Contudo, para fins deste estudo, adotar-se-á um conceito operacional que 

melhor se adequa às situações de leitura planejadas e executadas em sala de 

aula e ao objeto de estudo desta pesquisa. Salienta-se, ainda, que o conceito 

operacional assumido é proveniente da reflexão sobre os estudos apresentados, 

neste trabalho, na área da criatividade. 

Nesse sentido, a criatividade é entendida como uma atividade intelectual 

que projeta o indivíduo para o futuro e como exercício do pensamento originado 

na interação sujeito-contexto sociocultural, por meio do qual o sujeito se torna 

sensível a problematizações e capaz de buscar alternativas diversas para atender 

a situações inquietantes. Essa forma de pensar identifica-se por características 

específicas: fluidez, flexibilidade, elaboração e originalidade (DE MASI, 2005; 

GUILFORD, 1977; VIGOTSKI, 2009; ALENCAR, 2003). 

Com isso, vê-se as aproximações com as abordagens que tratam as ações 

criativas em um contexto sociocultural demarcado, em uma tentativa de marcar os 

condicionantes (fatores estruturantes da criatividade) não apenas cognitivos, mas 

sociais e emocionais que interferem na produção criativa dos sujeitos. 
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3. A LITERATURA E A CRIATIVIDADE 

 

Nesse capítulo, será abordado como se constituiu a literatura para a 

infância, enquanto objeto de conhecimento, de prazer e de descoberta, em uma 

perspectiva histórica, desvendando quais concepções de infância estavam 

imbricadas na literatura destinada para as crianças leitoras. 

Outro aspecto considerado diz respeito ao texto literário como espaço de 

criação, salientando as características do texto literário que abrem espaço para a 

ação criativa do leitor. 

Como aspecto fundamental em situação de ensino de literatura, serão 

analisadas as situações de mediação de leitura que favorecem a expressão do 

pensamento dos aprendizes mediante o texto literário. 

 

3.1. Uma literatura para a criatividade: a constituição da literatura para 

a infância 

 

Pensar a educação pós-moderna, sua práxis e a literatura para a infância 

remete a teorizações que as fundamentam historicamente, segundo concepções 

de criança e ensino. E, especificamente, no âmbito deste trabalho, pensar a 

criança a partir da literatura destinada a esse público, assim como as alterações 

evidenciadas nessa produção cultural, conforme as concepções de criança 

adotadas em alguns períodos históricos. 

Com essa reflexão, pode-se questionar: como seria a produção literária 

voltada para as crianças, conforme as diversas concepções assumidas para essa 
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parcela da sociedade? Como a literatura, enquanto produção cultural, esteve a 

serviço da pedagogia, margeando possibilidades significativas e prazerosas de 

aprendizagens? Como a literatura tornou-se objeto de interesse na formação de 

leitores criativos? Responder a tais questionamentos é considerar o passado, no 

sentido de relacionar literatura e infância, é admitir a importância da criança no 

tecido social, como sujeito capaz de fomentar mudanças na produção cultural de 

dada sociedade. 

Assim, analisar-se-á como a concepção de criança foi pensada, numa 

trajetória histórica e como este conceito foi sendo ampliado. Fato que sugere uma 

visita ao século XVI. Nesse século, houve a circulação de pensamentos, 

considerados até hoje, fundamentais para o entendimento do ser criança e como 

educá-la, tais como as concepções de Martim Lutero (2000) e Michel de 

Montaigne (2002). Tais pensadores, mesmo com entendimentos distintos sobre o 

ser criança; compartilham um aspecto comum ao se analisar suas acepções: a de 

que a criança é um indivíduo singular em seus modos de ver o mundo, sendo, 

portanto, necessário instruí-la desde cedo, mas respeitando sua natureza infantil. 

Lutero (2000, p. 37), mais precisamente, orienta sobre a necessidade do 

lúdico, “[...] para que as crianças possam estudar [...] com prazer e brincando [...]”, 

afirmando que o ensino tornar-se-ia mais acessível se a natureza infantil fosse 

respeitada, na medida em que houvesse espaço na escola para atividades 

prazerosas. Interessa salientar que, mesmo este pensador apresentando, no 

contexto de suas obras, dimensão conceitual de uma práxis mais tradicional, há o 

reconhecimento da criança, como parcela da sociedade sobre a qual é necessário 

pensar. Esse dado revela que, mesmo havendo inexpressiva produção literária 
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para a infância no século XVI, existiam teóricos atentos a esta categoria, 

anunciando mudanças sociais que ainda estariam por vir. 

Mais adiante, no século XVI, tem-se Montaigne (2002) com concepções 

mais críticas sobre individualidade e tempo de aprendizagem, pondo a criança no 

centro do processo educativo, baseado no ritmo da inteligência infantil e no 

diálogo. Segundo Araújo (ARAÚJO, 2009, p. 108), Montaigne  

 

[...] inspira o percurso que a pedagogia moderna viria percorrer. A 
posição reflexivo-educacional de Montaigne aponta na direção da 
afirmação da subjetividade e da individualidade infantis, bem 
como acredita no desenvolvimento do homem desde criança. 

 

Montaigne determina, portanto, pressupostos importantes da educação da 

criança, como o respeito ao ritmo da aprendizagem e a importância do diálogo. 

Entretanto, esses pensamentos, mesmo se constituindo como um baluarte da 

educação moderna, precisaria de tempo histórico para difundir-se e consolidar-se. 

Observa-se, como a literatura para a infância na contemporaneidade se 

fundamenta nos pressupostos de Montaigne (2002), quando busca, em suas 

produções, privilegiar o espaço para a interação e diálogo com o seu leitor, além 

de tentar respeitar o ritmo e o nível de compreensão de seus leitores com 

produções propositivas, que mobilizam o ser pensante e que favorecem a 

construção de formas de pensar mais originais, imaginativas e inventivas. 

O século XVII testemunhou mudança na proposta de ensino para as 

crianças, com os trabalhos de Jan Amos Comenius (2006) juntamente com o 

alvorecer de uma produção literária para a infância. Comenius (2006), ao propor a 

gradação para o ensino de crianças e jovens, revela o pensamento de que, 

mesmo na infância, as crianças atravessam fases distintas, devendo, portanto, 
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serem tratadas conforme seu grau de maturidade. Exemplo disso é o livro 

intitulado Orbis Pictus, escrito em 1658. Nesta obra, encontra-se um alfabeto 

ilustrado com animais, cujos ruídos característicos remetem ao som de cada letra. 

Esse trabalho evidencia a preocupação com o modo pelo qual as crianças 

aprendem e em como deixar o ensino mais fácil e prazeroso. Segundo Comenius 

(2006) o ensino seria capaz de gerar mudanças na existência humana. Inclusive, 

Comenius (2006) aponta para aspectos com os quais a literatura moderna 

também comunga, quais sejam: dimensões formativas. Isto é, atua na perspectiva 

de (trans)formação do humano. Assim, vê-se o quanto as concepções de leitura e 

de literatura atuais fazem referência ao pensamento educacional comeniano, 

demonstrando fundarem-se na perspectiva das oficinas de humanidades, nas 

quais os homens tornam-se verdadeiramente humanos pela capacidade de 

conhecer e de agir sobre o mundo e sobre si mesmos. 

São postas as referências da escola contemporânea, na qual a 

possibilidade de ensinar tudo a todos é também apoiada pela literatura moderna 

em suas instâncias educativa e formativa. Ressalta-se a ideia de que o texto 

literário favorece o conhecimento intelectivo e sensorial ao indivíduo, contribuindo, 

por conseguinte, para uma formação completa do homem. Comenius (2006) 

fomenta, durante o século XVII, os paradigmas do saber sobre a educação da 

infância1, em local privilegiado: a escola. Ou seja, abordou a pedagogização da 

infância através da escolarização formal. Dado relevante, tendo em vista as 

primeiras produções literárias para as crianças tratarem de temáticas de cunho 

pedagógico. Isto é, o início de tais produções é marcado pelo tom instrucional e 

                                                           
1
 Salientamos que Comenius, em Didática Magna, escreveu sobre a educação não só de crianças, 

mas também de jovens. Entretanto, no contexto deste trabalho, focalizamos a categoria 
infância/criança. 
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pedagógico. Mesmo havendo o reconhecimento de que a infância requeria livros 

específicos ao seu interesse, estes, no entanto, possuíam características 

doutrinárias e moralistas, estando longe de ser produções estéticas mais 

próximas à formação de indivíduos intelectivos e sensíveis. 

Questionamentos surgem, principalmente, no que dizem respeito às 

fábulas de La Fontaine, amplamente publicadas entre 1668 e 1694. É importante 

lembrar que estas histórias eram, em sua gênese, contadas e destinadas para 

adultos e tinham nessa categoria social, a inspiração de suas temáticas, 

abordando aspectos não próprios ao universo infantil, como: assassinatos, 

incestos, adultérios, etc. E La Fontaine, na intenção de dar leveza a estes 

assuntos áridos, representava seus personagens na figura de animais, os quais 

possuíam os vícios e maldades humanas. 

Retoma-se, portanto, o argumento da origem pedagógica da literatura 

infantil, tendo como exemplo a primeira obra destinada às crianças, publicada em 

1744, por Mary Cooper. Composta de uma coletânea com cantigas infantis, cujo 

título sugestivo era: Para todos os pequenos senhores e senhoritas, para ser 

contada para eles por suas amas até que possam cantar sozinhos. 

Reiterando essa concepção pedagógica que a literatura infantil adotou, 

temos outra publicação, datada de 1760, intitulada Melodia da mamãe gansa, de 

John Newbery. Essa é composta por histórias para adultos, encurtadas, 

adaptadas, ilustradas e encadernadas como um livro pequeno e leve, a fim de as 

crianças o manuseassem sem dificuldades. Com feição marcadamente 

instrucional, a literatura infantil vai construindo sua história junto aos pequenos 

leitores. 
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Notamos que com uma gênese pragmática, a literatura para a infância 

ainda não estava atenta a uma formação de leitores que privilegiasse o sujeito 

criativo, pois estava muito voltada para as questões de educar e instruir a criança, 

que começava a galgar espaço de mais vislumbre na sociedade vigente.  

Aspecto relevante, já no século XVIII, é a contribuição de Jean-Jacques 

Rousseau (1979) para as concepções da literatura atual, pois ao conceber a 

criança como sujeito possuidor de maneiras distintas de ver e pensar o mundo, 

esse teórico aponta fundamentos importantes, os quais a literatura infantil atual 

procura resguardar em suas produções: textos que atendam seu público no 

sentido do que lhes é possível compreender. Ao propor uma aprendizagem por 

experiências, Rousseau (1979) antecipa a proposta da literatura detentora de 

qualidade estética: proporcionar ao leitor a vivência/aprendizagem de 

experiências advindas do contato leitor/texto. Deste modo, mesmo a criança com 

pouca experiência, pode ter alargada as suas possibilidades de aprendizagem, no 

momento em que lê/ouve e vivencia a experiência das personagens dos textos 

literários, num processo de identificação. Da experiência de aprender com a 

leitura literária, Amarilha nos diz que 

 

[...] o receptor da história envolve-se em eventos diferentes 
daqueles que está vivendo na vida real e, através desse 
envolvimento intelectual, emocional e imaginativo, experimenta 
fatos, sentimentos, reações de prazer ou frustração podendo, 
assim, lembrar, antecipar e conhecer algumas das inúmeras 
possibilidades do destino humano. Pelo processo de viver 
temporariamente os conflitos, angústias e alegrias dos 
personagens da história, o receptor multiplica as suas próprias 
alternativas de experiências do mundo, sem que com isso corra 
algum risco (AMARILHA, 2001, p. 19). 
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Do pronunciamento de Amarilha (2001) é possível compreender como a 

leitura de literatura fornece aos seus leitores a possibilidade de experimentar os 

destinos humanos, pois através da leitura é possível ampliar o conhecimento de 

mundo dos sujeitos. Vislumbrando o valor da aprendizagem por experiência, a 

literatura atual dialoga com os pressupostos de Rousseau (1979), percebendo as 

instâncias educacionais e formativas que um leitor pode apreender no momento 

da leitura, na medida em que pode vivenciar situações existenciais diversas de 

sua realidade. 

Tem-se diante do exposto, o caminho conceitual e histórico percorrido pela 

categoria criança do século XVI ao XVIII, possibilitando a compreensão do 

pensamento de teóricos já atentos a esta parcela da sociedade, indicando, por 

conseguinte, a importância do sujeito criança num universo social mais 

abrangente. 

A partir das mudanças na concepção de criança e infância, encontram-se, 

precisamente no século XVIII, as balizas para concepções atuais de criança e 

leitura. Dentre os fatores de ordem social, provocadores de mudança na 

percepção da sociedade para com as crianças, estão o Iluminismo (século XVIII) 

e a Revolução Industrial (século XVIII – XIX), que ocasionaram transformação no 

conceito de família. Esta instância social, antes centrada em amplas relações de 

parentesco, agora se caracteriza como “[...] núcleo unicelular, preocupado em 

manter sua privacidade (impedindo a intervenção dos parentes em seus negócios 

internos) e estimular o afeto entre os seus membros” (ZILBERMAN, 2003, p. 15). 

As transformações geradas desses movimentos sociais e culturais 

beneficiaram a infância e, por decorrência, a criança; trazendo para a luz a 

relevância desses sujeitos nesse contexto social. Este novo formato familiar, 
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necessitando cuidar da criança (futuro adulto), passa a preocupar-se com a 

instrução desse sujeito. A necessidade de educar as crianças na nova ordem 

social, advém do entendimento de que elas têm importância econômica para a 

ascensão da sociedade burguesa. Esse fato permite a inferência de dois pontos 

básicos e fundamentais na educação das crianças: primeiro, a criação de escolas, 

a fim de que os filhos da burguesia apreendessem os rudimentos da leitura, 

escrita e aritmética, com o intuito de, quando adultos, fossem dirigentes dos 

negócios familiares; segundo, a expansão de instituições semi-filantrópicas para 

os cuidados e educação das crianças pobres e dos bastardos, com o intuito de ter 

no futuro mão-de-obra barata (AMARILHA, 2000). 

Une-se a literatura com a escola: “[...] inventada a primeira e reformada a 

segunda [ambas] são convocadas para cumprir essa missão” (ZILBERMAN, 

2003, p. 15). Isto é, o encargo de educar as crianças. 

Percebida a criança no tecido social como sujeito de valor (nesse caso, a 

posteriori), justifica-se o estreitamento da relação literatura e escola. É justamente 

a partir da necessidade de instrumentalizar a infância que a literatura infantil 

reitera o estilo pedagógico e moralizante de suas produções. Tem-se uma 

literatura a serviço da escola. Prova disso é o fato de que os textos para as 

crianças eram escritos por professores e pedagogos com discursos educativos. 

Assim, a literatura exila-se na pedagogia, como única forma de acesso às 

crianças. Acerca dessa constatação, Amarilha (2000) afirma que:  

 

Marcada pela pedagogia e reconhecendo-se que o texto tinha um 
destinatário de pouca idade, os textos apresentam-se com tom 
moralizante – ignorando a psicologia infantil que tem especial 
apreço pelo lúdico, pela fantasia. Só, superficialmente essa 
literatura utiliza-se de recursos do lúdico para, na verdade, vestir 



109 
 

de prazer instruções pouco agradáveis (AMARILHA, 2000, p. 
129). 

 

Da assertiva acima, infere-se que a literatura infantil passa a ser encarada 

como produção menor, assim como o seu público, por ter objetivos específicos de 

educar as crianças nos moldes desejados pela sociedade, a literatura infantil se 

vê às voltas com as problemáticas da relação literatura x ensino, passando a 

reproduzir, em seus textos, o mundo dos adultos, tornando-se veículo doutrinador 

e manipulador da infância em diversos modos: 

 

[...] seja pela atuação de um narrador que bloqueia ou censura a 
ação de seus personagens infantis; seja pela veiculação de 
conceitos e padrões [...] prediletos; seja pela utilização de uma 
norma linguística ainda não atingida pelo seu leitor [...] 
(ZILBERMAN, 2003, p. 23). 

 

Dessa forma, instaura-se o paradoxo: deu-se à infância, por consequência, 

à criança um espaço reconhecido como seu, mas não lhes deram as condições 

de pensar sobre si mesma. E isto só vai ser possível no século XIX, quando a 

literatura assume novas características (COELHO, 2000), tornando-se um canal 

de expressão da criança. 

Trazendo esta discussão para o contexto brasileiro, observa-se que o 

conceito de criança percorreu a mesma trajetória europeia. A criança, que estava 

à margem dos interesses sociais, só foi reconhecida no final do século XIX. Veja o 

trecho do poema Antigüidade, de Cora Coralina (1985), a qual retrata a 

experiência da poetisa em ser criança num mundo, onde imperava o modelo 

adulto. 
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Antigüidade 

 

[...] 

Criança, no meu tempo de criança, 

não valia mesmo nada. 

A gente grande da casa 

usava e abusava 

de pretensos direitos 

de educação. 

[...] (CORALINA, 1985, p. 37). 

 

Nota-se, que à criança era reservado o local do adulto. Isto é, vivia num vir 

a ser e deveria, portanto, ser instruída e formada para tal. Sendo assim, a 

literatura infantil brasileira também cursou o rumo pedagógico da Europa, na 

intensão de instrumentalizar a infância. Exemplo disso é a produção literária 

nacional, que mais se assemelhava a cartilhas sobre como deveriam agir as 

crianças (educação, comportamento, futuro, etc.). Observe trechos do poema O 

trabalho (destinada ao público infantil), de Olavo Bilac: 

 

Tal como a chuva caída 

Fecunda a terra, no estio, 

Para fecundar a vida 

O trabalho se inventou. 

 

Feliz quem pode, orgulhoso, 

Dizer: “Nunca fui vadio: 

E, se hoje sou venturoso, 

Devo ao trabalho o que sou!” 

 

É preciso, desde a infância, 

Ir preparando o futuro; 

Para chegar à abundância, 

É preciso trabalhar. 

 

Não nasce a planta perfeita, 

Não nasce o fruto maduro; 

E, para ter a colheita, 
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É preciso semear... (BILAC, 2001, p. 29). 

 

Noções de dependência infantil, de como ser bom e de que as crianças 

devem preparar seu futuro revelam uma concepção de fragilidade e dependência 

das crianças em relação ao adulto. Nesse tipo de produção literária, ao leitor não 

são solicitados muitos esforços cognitivos para compreender, para sentir o que o 

poema nos fala. Baseado numa linguagem que favorece o pensamento objetivo e 

referencial, desprestigia o trabalho com uma linguagem simbólica, na qual o leitor 

é convocado a participar da construção do sentido do texto, numa atitude de 

criação e de imaginação frente ao que lê. É com este perfil que a literatura infantil 

brasileira se harmoniza até as décadas de 1920, quando surgem as produções de 

Monteiro Lobato. 

Conferindo à criança espaço de expressão em suas obras, a literatura 

brasileira pós-lobateana se torna objeto novo, e esse gênero literário infantil “[...] 

revela sua essencialidade ou o seu valor maior: o de inventar/construir como 

espaço-de-prazer que se quer, ao mesmo tempo, espaço-de-conhecimento 

subliminar” (COELHO, 2000, p. 127). 

São postas, desta forma, novas perspectivas conceituais do ser criança e 

da literatura produzida para elas. Reconhecida como sujeito diverso do adulto, 

possuidora de natureza lúdica, de pensamento e lógica próprios, cuja apreensão 

do novo se dá pelo viés da experiência; a literatura infantil, para acompanhar o 

seu leitor, também se transformou: ganhou qualidade estética, tornou-se espaço 

de diálogo do leitor com o texto e objeto de aprendizagem por excelência. 

 

Desvinculada de quaisquer compromissos pedagógicos (e mesmo 
insurgindo-se contra o ‘direcionismo didático’ que predominara 
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nos anos anteriores), a nova literatura infantil/juvenil obedece às 
novas palavras de ordem: criatividade, consciência da linguagem 
e consciência crítica (COELHO, 2000, p. 130, grifo no original). 

 

 Requerendo, portanto, novos entendimentos, como: o de homem (ser 

histórico, produtor de cultura), cuja infância é a fase principal de formação’; o de 

palavra, como ordenadora/criadora do mundo real e a valorização do pensamento 

inquiridor, lúdico e criativo, a literatura preocupa-se com a formação de leitores 

bem diferente da de outras épocas. Impulsiona a formação de leitores criativos, 

que tem clareza de seu potencial revelador e criador de significados mediante a 

leitura (SARTRE, 2006). A leitura literária revela-se como ato complexo, no qual o 

leitor envolve-se com o texto, fazendo inferências e, ao mesmo tempo, ampliando 

o texto lido com a possibilidade de interagir, refletir e experimentar, portanto, criar 

(SMITH, 1989). 

Com essas interlocuções à luz dos fundamentos educacionais, percorrendo 

paralelamente as concepções de criança e a evolução das produções literárias 

infantis, constata-se como se deu o longo processo de constituição do leitor 

contemporâneo numa perspectiva histórica, possibilitando uma melhor 

compreensão da criança-leitora que se pretende formar. 

As categorias criança e infância que percorreram longa trajetória 

conceitual, perfilando-se com ensinos mais tradicionais e, outras vezes, com 

propostas mais lúdicas e baseadas em experiências, sempre trouxeram 

concepções de leitura e de literatura. Primeiro com produções instrucionais e 

pedagógicas voltadas para educar o ser em formação – a criança – e, depois, 

com produções mais elaboradas, que desafiam o ser pensante, a literatura coloca 

a criança em outro patamar social: sujeito que tem valor e espaço definido na 

sociedade. Prova disso são algumas produções literárias atuais, como as 
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utilizadas na intervenção desse estudo, que põe a criança leitora em lugar 

privilegiado, o de coautor do próprio texto, instigando na criança o pensamento 

criativo, tão necessário à sociedade contemporânea. 

O conhecimento desse percurso é relevante, pois traz à luz reflexões sobre 

o ensino de literatura para às crianças, proporcionando reflexões sobre 

alternativas de mudança para a formação de leitores que a contemporaneidade 

requer. No próximo tópico, tratar-se-á dos aspectos relevantes sobre a atuação do 

leitor mediante o texto literário, desvendando os caminhos e nuances particulares 

do processo de leitura de literatura. 

 

3.2. O texto literário como espaço de criação 

 

Pensar na leitura literária como espaço de criação pressupõe um 

entendimento sobre teorias da leitura, literatura e a criatividade na busca de uma 

melhor compreensão sobre o que acontece entre o leitor e o texto no momento da 

leitura. Em outros termos, investigar a literatura como instrumento que convoca o 

leitor à criação e compreender as especificidades da linguagem literária são 

aspectos importantes à compreensão da emergência da criatividade mediante o 

ato da leitura. Nesse sentido, instauram-se três focos de análise que subsidiarão 

esse entendimento: a estrutura particular dos textos literários; o papel do leitor 

mediante a leitura de literatura e a concepção de leitura. 

Sobre a estrutura particular dos textos literários, uma breve passagem 

pelos estudos da teoria do efeito estético se faz necessária, para que se 

conheçam as demandas e os meandros que caracterizam o ato de ler literatura. 

Os estudos sobre a teoria do efeito estético são impulsionados a partir dos anos 
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de 1960, na Alemanha, e novos modos de conceber a leitura literária são 

propostos. As obras literárias, antes compreendidas sob a égide exclusiva de 

seus autores, passam a ser consideradas também na perspectiva de quem lhes 

confere status de obra: o leitor. 

 

[...] enquanto se falava da intenção do autor, da significação 
contemporânea, psicanalítica, histórica etc., dos textos ou de sua 
construção formal, os críticos raramente se lembraram de que 
tudo isso só teria sentido se os textos fossem lidos (ISER, 1996, p 
49). 

 

Nesse sentido, a figura do sujeito que lê e aprecia textos literários começa 

a ter paulatina expressão nas análises das teorias sobre literatura e leitura, 

assegurando a premissa de que, para haver interpretação, antes deve haver o ato 

de ler. Isso posto, considera-se, portanto, que o exercício da leitura existe pelo 

trabalho do leitor. Assim, no processo de leitura, instaura-se a interação entre a 

obra e o receptor em uma dinâmica em que se considera não só a configuração 

do texto, mas também os modos como ele é apreendido. Isso permite a inferência 

de que na construção de sentidos do texto pelo leitor deve-se considerar uma 

dinâmica de comunicação que se realiza na consciência do leitor mediante a 

reação à estrutura verbal do texto. 

 

A obra literária se realiza então na convergência do texto com o 
leitor; a obra tem forçosamente um caráter virtual, pois não pode 
ser reduzida nem à realidade do texto, nem às disposições 
caracterizadoras do leitor. Dessa virtualidade da obra resulta sua 
dinâmica, que se apresenta como a condição dos efeitos 
provocados pela obra (ISER, 1996, p. 50). 
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Para Iser (1996), o espaço virtual é justamente a confluência do leitor com 

o texto, em que as possibilidades de interpretação e de compreensão são 

determinadas por ambos os polos: o artístico (autor) e o estético (leitor). Esse 

espaço virtual do leitor com o texto é que determina a realização da obra literária.  

Culler (1999) também destaca que no processo de leitura, em vez de se propor o 

desvendar dos sentidos do texto, deve-se valorizar o potencial latente de sentidos 

que o texto literário detém, ou seja, o potencial de afetar leitores. 

Sobre a realização da obra a partir da interação texto/leitor, destacou-se 

um episódio de fala, ocorrido durante a 3ª sessão de leitura, quando os sujeitos 

da pesquisa discutem a respeito da escrita metafórica de Manoel de Barros. 

 

Quadro 11 

Episódio 09: pós-leitura da 3ª sessão de leitura – O menino 
que carregava água na peneira (BARROS, 1999) – 
19/04/2013 

P.P.: Então, vocês acham que esse pássaro tava voando de 
verdade? 

SÍLVIA: Não, era só a imaginação dele. 

P.P.: Esse pássaro tava voando num lugar. 

JOÃO: Na imaginação. 

P.P.: Sim, na imaginação, mas tava também em outro lugar... 

PEDRO: No cérebro! 

P.P.: Certo, mas tinha outro lugar também... 

SÍLVIA: No papel, porque ele tava desenhando e depois 
escreveu. E pra acabar com... Com o voo, ele colocou o ponto. 

LÚCIA: Professora, eu tô doida pra fazer um desenho! Tô 
doida pra imaginar! 

P.P.: Por que vocês acham que a mãe do menino disse que ele 
ia ser poeta? 

CÉSAR: Porque ele gostava de imaginar e escrever o que tava 
na imaginação dele. 

P.P.: Mas a gente também imagina e escreve o que está na 
nossa cabeça! 

CÉSAR: É, mas... Mas... Ele escreve coisa diferente. Ele 
escreve o livro que a gente lê, coisa que morava na cabeça 
dele. Sabe, a cabeça dele inventa. 
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P.P.: Inventa o quê? 

CÉSAR: Ah... Inventa tudo, o que não existe de verdade. 

CARLOS: Igual peixe no bolso! Eu gostei dessa parte. 

P.P.: Hum, e como é que poeta faz com essas coisas que não 
existem? 

CARLOS: Ele inventa e escreve, aí começa a existir. 

P.P.: E como é que essas coisas começam a existir? 

SÍLVIA: No livro e na nossa cabeça. 

 

(Apêndice 11) 

 

 Veem-se duas situações em que a interação texto/leitor é preponderante 

para a compreensão dos sentidos do texto. Em escrita metafórica, Manoel de 

Barros descreve a infância de um garoto com perfil poético, cujo olhar peculiar 

embeleza o comum, o trivial. Percebendo as pistas do texto e dispensando 

atenção para a estrutura verbal, os sujeitos puderam inferir, ao acionarem, 

também, suas estruturas afetivas (ISER, 1996) que “o ponto final no voo do 

pássaro” se referia a uma escrita e não a um desenho, salientando que a turma 

havia acabado de encerrar estudos sobre a pontuação de frases com a 

professora titular. 

 Já a outra situação refere-se ao entendimento por parte de Carlos e Sílvia, 

de que a compreensão de um texto e sua realização se dá no encontro entre 

leitor/texto. Ao afirmarem que o ato de inventar e escrever garantem a existência 

das narrativas nos livros e na cabeça do leitor, as crianças da pesquisa respaldam 

a explicação proposta pela teoria do efeito estético, de que o encontro leitor/texto 

tem uma dimensão virtual, em que a parceria ativa do leitor realiza e completa o 

texto em função de lhe atribuir sentidos. 

O espaço virtual de interação, envolvido no processo de significação dos 

textos literários, inaugura nova vertente de compreensão da própria obra literária, 
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qual seja: o espaço de criação. Em outras palavras, o autor, ao escrever um texto, 

valendo-se de fundamentos do mundo circundante, já o concebe como alteração 

desse mesmo mundo. E o leitor, ao ler esse texto, já excede o mundo recriado 

pelo autor, permitindo observar a natureza criativa do texto de literatura na 

perspectiva do autor e do leitor. 

Sobre a natureza criativa do texto literário, Zilberman (2001) reporta-se a 

Ingarden ao afirmar que os textos literários, devido às indeterminações, 

particularizam-se mais pela falta do que pela presença. Os espaços ou lacunas 

existentes na obra literária necessitam da intervenção do leitor para completá-los; 

ao fazê-lo, o leitor torna-se coprodutor do ato de criação. Segundo a autora: “São 

as indeterminações que permitem ao texto comunicar-se com o leitor, induzindo-o 

a tomar parte na produção e compreensão da intenção da obra” (ZILBERMAN, 

2001, p. 51). Essa afirmação faz referência ao processo de coprodução durante o 

ato de ler. Essa participação particular do leitor, quando em processo de 

coautoria, insere-se também no eixo de produção do próprio texto, no 

preenchimento dos vazios. Sobre esse trabalho do leitor, destacam-se algumas 

situações alusivas a esse aspecto, a saber: 

 

Quadro 12 

Episódio 11: pós-leitura da 4ª sessão de leitura – Uma ideia 
toda azul (COLASANTI, 2012) – 03/05/2013 

P.P.: Queria ouvir de vocês uma coisa: como é que vocês 
imaginam o rei da história? 

JOSÉ: Gordo. 

JOÃO: Barbudo. 

MARIA: Inteligente. 

MATEUS: Ele não era inteligente. 

P.P.: Por quê? 

MATEUS: Porque ele não sabia usar a ideia dele, porque ele 
foi guardar, até que estragou. 
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(Apêndice 12) 

 

O episódio não só evidencia as ações dos sujeitos para estabelecerem 

sentido ao texto, uma vez que a narrativa não descreve fisicamente o rei, mas 

também sinaliza outro aspecto relevante do texto literário: o repertório do leitor e o 

repertório do próprio texto (ISER, 1996). Em outras palavras, na narrativa não há 

descrição intelectual do rei e, fisicamente, fala de seus cabelos brancos. Mas, ao 

ter atitude de guardar uma ideia e não usá-la, fazendo com que ela se perdesse, 

o rei, aos olhos do leitor Mateus, não demonstrou sabedoria. Então, quando seus 

colegas de sala destacam algumas prováveis características físicas do 

personagem, Mateus não se manifesta, mas ao ouvir um atributo intelectual que o 

texto não apoia, externa a sua opinião contrária: “Ele não era inteligente.[...]. 

Porque ele não sabia usar a ideia dele, porque ele foi guardar, até que estragou”.  

Também nesse momento, é sinalizado o espaço de abertura ao diálogo e à 

exposição de pontos de vista contrários ao senso comum, pois sendo a 

divergência bem-vinda na aula de leitura; todos os participantes são beneficiados, 

tanto por poderem expor seu ponto de vista, como por serem levados a outro nível 

de interpretação. 

A divergência, nesse caso, é propiciadora do pensamento criativo, pois 

com o acesso a opiniões diferentes, os sujeitos tem a oportunidade de conhecer e 

compreender a diversidade de pontos de vista e, ao mesmo tempo, analisar a sua 

própria opinião. Esse exercício de ouvir, expor e justificar o pensamento cria 

alicerces para a formação de indivíduos criativos, capazes de perceber uma boa 

ideia e de defendê-la. 
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Outro momento no qual a criação leitora tem força aconteceu na pós-

leitura do texto “No castelo que se vai”, de Marina Colasanti (2009), quando os 

alunos discutem sobre a existência do castelo e de seus objetos. Nesse episódio, 

algumas crianças relatam suas compreensões amparadas na estrutura do texto e 

ao mesmo tempo demonstram a condição de coautores. 

 

Quadro 13 

Episódio 12: pós-leitura da 6ª sessão de leitura – No 
castelo que se vai (COLASANTI, 2009) – 31/05/2013 

LUÍS: No castelo do Reino do Nada não tinha parede, nem 
teto. 

P.P.: Mas esse castelo existia? 

CÉSAR: Existia e morava gente nele! 

MATEUS: Na história, diz que tinha muita gente morando lá, 
porque ele vai dizendo as pessoas, os nomes. 

DANIELA: Não diz o nome, diz quem são. As damas e os 
cavaleiros. Ei, não vi a princesa! 

LÚCIA: É porque o rei e a rainha não têm filhos. 

DANIELA: É mesmo, esqueci. < Aluna bate na cabeça > 

CÉSAR: Professora, teve uma confusão nessa história, não 
teve? 

P.P.: Alguém quer responder a pergunta de César? Alguém 
quer dizer se teve ou não uma confusão? 

SÍLVIA: Foi assim, o Rei do Nada, não, o Rei de Tudo queria o 
Reino do Nada, mas ele não conseguiu. A confusão foi porque 
um queria brigar e o outro não! 

LUÍS: Não, a confusão não foi por isso, não! Foi porque o Rei 
do Tudo nunca ia conseguir conquistar o castelo do Nada, 
porque ele não existia, era nada, nadinha! 

SÍLVIA: Mas ele era o Rei de Tudo, então, ele queria que tudo 
fosse dele. 

LÚCIA: Mas eu acho que Luís tá certo, porque como ele ia 
conquistar uma coisa que não existe, que a pessoa não pode 
ver, nem pegar. 

P.P.: E aí, César, você conseguiu entender o motivo da 
confusão? 

CÉSAR: Entendi, eu só não sabia se tinha tido briga. 

P.P.: Não, não houve briga. 

JOÃO: O castelo saiu voando! 

CÉSAR: Eu gostei daquela parte que ele coloca o negócio 
transparente na boca pra ninguém ver que ele tava rindo! 
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Como é que ele ia esconder? 

P.P.: Sim, o cetro! Vocês sabem o que é cetro? 

CÉSAR: É o pauzinho que o rei carrega! 

P.P.: Isso mesmo, César, é aquele, como posso dizer... É o 
bastão que os reis carregam, vocês lembram? 

TODOS: Sim! 

P.P.: Mas, como será que ele escondeu o sorriso atrás de um 
objeto transparente, que não tem cor? 

LIA: É porque tudo nesse reino era imaginário, então, ele 
pensa que tem um cetro, mas não tem. Eu acho que o outro rei 
viu ele rindo da cara dele! 

IARA: Mas isso podia ser de plástico. Tem plástico que é 
transparente, mas existe. 

P.P.: Olha, turma, Iara disse que não é porque uma coisa é 
transparente que deixa de existir. Vocês viram como Iara 
pensando? 

CÉSAR: Mas eu acho que o cetro dele era de imaginação, por 
isso que eu acho engraçado. [...] ele se escondendo atrás de 
uma coisa que não existe. < Risos do aluno > 

ANA: É porque cada um pode pensar do seu jeito. 

MATEUS: É, não é, professora? Cada um pode imaginar do 
seu jeito, não pode? 

P.P.: Pode. Na história, a autora escreveu transparente, aí, 
cada um de nós imagina, cria em nossa mente, um cetro, um 
bastão do nosso jeito. Para uns pode ter a transparência do 
plástico e outros podem pensar em alguma coisa que não se 
vê! 

P.P.: Mas, tem uma coisa que João falou e eu não esqueci. Ele 
disse que o castelo saiu voando. Como pode um castelo voar? 
Como vocês imaginam que esse castelo é feito? 

ALEX: Ele é feito de nada. 

LUÍS: É, sem nada, nem parede nem teto. 

CÉSAR: Lá, ninguém usa roupa nem nada. 

SÍLVIA: Eu acho que esse castelo é bonito. 

P.P.: Bonito. E como é esse castelo pra você? 

JOSÉ: Como ele é bonito, se ele não tem nada? 

SÍLVIA: Pra mim, esse castelo é branco. 

P.P.: Certo, Sílvia. José, para você como é esse castelo? 

JOSÉ: Ah, ele é feito de nada. As pessoas pensam que ele 
existe, mas ele não existe. É tudo coisa de fantasma que mora 
nas nuvens. 

P.P.: Mas, como assim feito de nada? 

JOSÉ: É feito de imaginação. Quem imagina, vê, mas quem 
não sabe que ele existe, não vê. Ele pode ser feito de qualquer 
coisa e de nada também. 

[...] 

SÍLVIA: Eu acho que o castelo é feito de tijolo. 

CÉSAR: Não, ele é feito de invisibilidade! 
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SÍLVIA: Mas, eu posso imaginar que ele é feito de tijolo. 

LUÍS: É, tijolo imaginário. 

IARA: Tijolo da imaginação! 

DANIELA: O castelo do Reino de Tudo tem todas as coisas 
que um castelo pode ter e o outro não! 

SANDRO: O castelo do Nada é feito com tijolo especial que 
flutua. 

CARLOS: É, ele é feito de cimento invisível e sonho. 

SÍLVIA: Professora, o castelo do Nada é feito de cores, 
nuvens, sol, roupas, coroa, ovelha e árvores. O castelo do tudo 
tem cavalo, espada, coroa, castelo e banheiro. 

 

(Apêndice 14) 

 

Esse longo, mas significativo episódio assegura o entendimento dos 

alunos-leitores mediante o processo de criação autorizado pelo próprio texto. 

Aqui, eles desenvolvem uma postura de questionamentos frente às suas falas e 

às dos demais colegas, na tentativa de construir uma compreensão partilhada 

sobre o texto lido. Nesse sentido, eles expõem seu pensamento, de forma aberta, 

livre, sem censuras em clima de liberdade mental. 

Nesse momento, os sujeitos envolvidos partilham a experiência e prática 

leitora não de forma individual, mas coletivamente, através da interação 

leitores/texto.  A ideia da interação dos sujeitos no momento da leitura abre 

espaço de diálogo com o conceito de “grupos criativos”, de De Masi (2005), cujos 

integrantes atuam coletivamente com “missão compartilhada”. No território 

literário, a missão compartilhada converge para a formação de leitores 

compromissados com o exercício de lidar com a palavra, transformadora do real, 

ordenadora do pensamento e fomentadora do pensamento criativo. 

Com uma participação leitora através da imaginação e da cooperação 

interpretativa, os leitores criam novas perspectivas. É interessante observar, 

também, a necessidade que os alunos-leitores da pesquisa demonstraram, nessa 
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sessão, de criar uma identidade para o castelo do reino do nada, culminando com 

o turno de fala de Sílvia, que elenca uma série de objetos que podem existir no 

castelo que flutua. Dentre os objetos citados, todos têm uma natureza flutuante, 

leve, ao contrário dos itens descritos para o castelo do reino de tudo. 

O episódio seguinte também sugere a criação de sentidos, mediante uma 

situação de estranhamento ao texto. Destaca-se, sobretudo, o processo de 

coautoria das crianças ao abordarem a possibilidade de outro desfecho para a 

história. Sobre isso, veja-se: 

 

Quadro 14 

Episódio 13: pós-leitura da 1ª sessão de leitura – A formiga 
e a neve (LOBATO, 2002) – 05/04/2013 

P.P.: Se essa história fosse contada por vocês, que final vocês 
dariam? 
CÉSAR: Eu ia pegar a minha chinela e ia matar ela. 
ANA: Ia pegar a pá. 
MARIA: Eu ia pegar uma pinça e puxar ela pelas antenas. 
ALAN: Eu não ia puxar ela pelas antenas, porque [...] ia 
arrancar e machucar a formiga. Eu ia puxar ela pelo corpo 
mesmo. 
DANIELA: Eu ia pegar um microscópio e ia olhar o corpo dela 
para saber o que estava acontecendo. 
P.P.: E o que você acha que ia descobrir? 
DANIELA: Eu ia saber o que prendeu a perna dela e saber se 
a perna dela estava quebrada ou congelada. 
LUÍS: Eu ia escrever na história, que ia aparecer um cara que 
ia salvar ela. 
LIA: Eu ia levar a formiga para um abrigo de animais. 
[...] 
IARA: Eu ia cavar um buraco, porque embaixo da terra é 
quente, e ela ia ficar aquecida. 
P.P.: Muito bem, Iara. Alguém mais quer falar o que ia fazer 
para ajudar a formiga? 
PEDRO: O sol ia soltar ela, porque ia fazer calor e ficar quente. 

 
(Apêndice 09) 

 

Interessante perceber as respostas das crianças ao estranhamento e a 

falta de familiarização com a proposta do autor. Mas esse estranhamento se dá 
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porque o texto literário força uma revisão de expectativas, a obra literária 

"desconfirma [...] hábitos rotineiros de percepção e com isso [...] força [o leitor] a 

reconhecê-los, pela primeira vez, como realmente são” (EAGLETON, 1997, p. 

108). Entende-se que o estranhamento foi a força motriz para o processo de 

coautoria, em que os alunos elaboraram alternativas possíveis para o desfecho da 

história. Mas esse trabalho do leitor só é possível no texto literário, que se dispõe, 

intencionalmente, para o trabalho do sujeito que lê, mobilizando o ser pensante. 

A respeito do estranhamento na experiência de leitura, Oliveira (2013, p. 

03) esclarece que esse é um efeito central dos textos literários, pois é “[...] 

justamente o que escapa aos olhos de quem lê é o que leva esse leitor a um lugar 

não previsto, a um deslocamento”. Esse deslocamento, acrescenta a autora, é 

importante uma vez que coloca o leitor mediante pontos de vista não esperados. 

E considerando a leitura de literatura para o desenvolvimento do pensamento 

criativo, esse é um aspecto importante, pois favorece situações em que é 

necessário considerar diversas perspectivas. Habilidade essencial ao 

desenvolvimento da criatividade. 

De acordo com Eco (1994, p. 09), “todo texto é uma máquina preguiçosa 

pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho. Que problema seria se um 

texto tivesse de dizer tudo que o receptor deve compreender – não terminaria 

nunca”. Conforme esse autor, todo texto exige um pacto de cooperação texto-

leitor, uma relação de interação que tornará a leitura mais completa, à medida que 

o leitor desvenda o texto por meio de um jogo de regras implícitas de (re)criação. 

Desse modo, é ressaltado o papel do leitor na leitura literária, que, na 

intenção de melhor compreender o texto, de vesti-lo de sentido, trabalha 

arduamente. Jouve (2002) afirma que o leitor, ao se deparar com um texto, exerce 



124 
 

duas ações fundamentais: antecipação e simplificação. A antecipação seria uma 

atividade de previsão, de antever o que o texto tratará, numa tentativa de eliminar 

dúvidas e de ancorar a compreensão. A simplificação decorre da própria 

antecipação, pois, na elaboração de hipóteses, há uma simplificação do conteúdo 

narrativo. Essas estratégias de acercamento ao texto literário demandam ao leitor 

uma postura ativa perante a leitura no processo de atribuir sentido ao texto 

literário. Dessa forma, o leitor é convocado a participar da estrutura de realização 

do próprio texto, partindo da estrutura mais simples, a aparente, para chegar às 

mais complexas, em que emerge o pensamento criativo. 

Exemplo de como o leitor faz o trânsito da estrutura aparente do texto 

para a mais profunda é descrito no episódio abaixo, quando um dos sujeitos da 

pesquisa relata suas sensações após a leitura de um poema: 

 

Quadro 15 

Episódio 14: leitura da 5ª sessão de leitura – Antologia 
poética – 17/05/2013 

P.P.: Turma, agora, vou pedir para que todos se levantem. Eu 
vou ler esse poema de outra forma e vocês vão caminhar pela 
sala, aqui no nosso espaço da roda, depois vocês me dizem 
como foi e o que sentiram. 

< Leitura do poema O relógio, de Vinicius de Moraes, 
alternando o ritmo: ora rápido, ora devagar > 

P.P.: O que vocês acharam do poema agora? 

MARIA: Eu gostei. Eu nunca li um poema assim! 

P.P.: Assim como? 

MARIA: Parece que eu virei um relógio. 

JOSÉ: É, eu me senti um relógio que tá adiantado e depois 
atrasado. 

LÚCIA: Foi legal. Parecia até que era a gente, o relógio e você 
lendo era a pilha! 

P.P.: Como assim, você pode explicar melhor pra mim? 

LÚCIA: Você era a pilha, porque, porque, porque do jeito que 
você lia a gente ia andando. 

ALAN: Era a corda do relógio! 
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LÚCIA: É, a corda. Era isso que eu queria dizer. 

 

(Apêndice 13) 

 

Põem-se em relevo, nesse episódio, as características do texto literário na 

associação do plano de conteúdo ao plano de expressão, influenciando a 

compreensão dos leitores sobre a leitura. Nesse sentido, a estrutura de superfície 

do texto e a sua oralização permitiram que os alunos adentrassem em um nível 

de entendimento mais elevado, a ponto de vivenciarem a experiência de ser, de 

sentir como um relógio. 

Pode-se afirmar, portanto, que o leitor em interação com a leitura literária 

desencadeia a formação do pensamento criativo, o qual pressupõe o arejamento 

das ideias mediante a linguagem em função estética, estabelecendo e criando 

novas relações com a linguagem e a partir dela. Referenda-se, assim, o fato de 

que a leitura literária acontece pelas singularidades das sensações 

experimentadas pelo leitor. 

Sobre efeito estético vivido pelo leitor, Jauss (1979) evidencia três níveis 

em que a experiência pode acontecer: poiesis, aisthesis e katharsis. 

 

[...] poiesis, [...] [é] o prazer ante a obra que nós mesmos 
realizamos, [...] segundo a qual o indivíduo, pela criação artística, 
pode satisfazer a sua necessidade geral [...] e convertê-la em sua 
própria obra. [...] A aisthesis designa o prazer estético da 
percepção reconhecedora e do reconhecimento perceptivo, [...] 
ela se coloca com o significado básico de um conhecimento 
através da experiência e da percepção sensíveis. Enquanto 
experiência estética receptiva básica, [...] que compreende a 
recepção prazerosa do objeto estético como uma visão 
intensificada, sem conceito ou, através do processo de 
estranhamento, como uma visão renovada. Designa-se por 
katharsis [...], aquele prazer dos afetos provocados pelo discurso 
ou pela poesia, capaz de conduzir o ouvinte e o espectador tanto 
à transformação de suas convicções quanto à liberação de sua 
psique. [...] libertar o espectador dos interesses práticos e das 
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implicações de seu cotidiano, a fim de levá-lo, através do prazer 
de si no prazer no outro, para a liberdade estética de sua 
capacidade de julgar (JAUSS, 1979, p. 101, grifos no original).  

 

Esses níveis de experiência estética não são hierárquicos, mas 

autônomos em sua manifestação durante o processo de leitura. Nessas relações, 

adverte o autor que a comunicação literária somente se perpetua como 

experiência estética, se for resguardado o caráter de prazer. Ao retomar episódios 

de fala, percebe-se a experiência estética orientada nesses níveis, posto que os 

sujeitos vivenciaram o prazer estético mediante a leitura de literatura. 

 

Quadro 16 

Episódio 15: pós-leitura da 4ª sessão de leitura – Uma 
ideia toda azul (COLASANTI, 2012) – 03/05/2013 

IARA: Professora, eu senti tristeza quando a história acabou. 

[...] 

P.P.: Então, o que é que vocês acham que era a ideia do rei? 

IARA: A ideia dela era correr! 

PP.: Brincar de correr. 

LUÍS: Professora, eu não sei o que era a ideia dele, porque 
tava na cabeça dele, mas eu fiquei pensando em uma coisa 
azul e lembrei da praia. Então, a ideia dele pode ser uma coisa 
bonita e muito grande como a praia, mas eu não sei o que 
pode ser! 

[...] 

IARA: A vida dele seria divertida, porque a ideia era um amigo, 
mas não deu certo, porque azul é uma cor sem vida. Uma ideia 
azul não dá certo, porque é azul. Mas se fosse vermelha, ia ser 
muito alegre. 

[...] 

ANA: A ideia dele era fazer uma pipa, mas se ele tivesse feito, 
ele tinha ficado triste do mesmo jeito, porque ele ia dar a pipa 
para um menino que estava passando. 

PP.: Era, Ana? 

ANA: Era, eu inventei outra história na minha cabeça, que ele 
tinha a ideia de fazer uma pipa pra brincar no céu azul, mas aí, 
passou um menino que ficou olhando e ele deu a pipa para o 
menino, mas ele ficou triste, porque depois sentiu falta da pipa 
dele. 

 (Apêndice 12) 
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Do episódio destacado, poiesis é percebida quando os sujeitos, em 

processo de coautoria, constroem sentidos para o texto considerando a 

incompletude do objeto estético. A aisthesis provocada pelo estranhamento ao 

texto, pela renovação de percepção, no caso do texto, sobre a cor azul e a 

katharsis, quando mostra como os sujeitos foram afetados pelo texto, quando 

expressam sentimentos e como foram mobilizados pela narrativa. 

Salientou-se, até aqui, a interação texto/leitor e a função do leitor durante 

a leitura. Mas que concepção de leitura se assume aqui? O que está envolvido no 

ato de ler? Ao considerar a estrutura dos textos literários, seus vazios e o uso da 

função estética em intenção comunicativa, convém demarcar alguns parâmetros 

sobre os quais a leitura deve ser considerada. 

Quando se fala em leitura, podem vir à mente algumas compreensões 

tradicionais e limitadas sobre o ato de ler. Dentre essas concepções, pode-se citar 

a leitura, numa perspectiva behaviorista-skinneriana, como uma decodificação 

mecânica de signos linguísticos, cujo aprendizado se dá a partir do 

condicionamento estímulo-resposta. 

Esse modelo, pautado em um fluxo hierárquico ascendente, preconiza 

que o leitor, perante o texto, processa seus elementos, começando pelas letras e 

continuando com as palavras e frases, em um processo que ascende de forma 

sequencial e hierárquica até a compreensão do texto. Perpassa nessa vertente a 

ideia de que a leitura é a extração de informações do texto escrito. 

Com essa visão de leitura, o papel do leitor não é posto em relevo, uma 

vez que, para ler, basta decodificar os sinais impressos. Mas a leitura significativa, 
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defendida e promovida no contexto deste trabalho, considera a experiência do 

leitor oriunda do ato de ler. 

Como nos assegura Smith (1989), a leitura é um processo no qual o leitor 

envolve-se para além da capacidade de decifrar sinais, culminando com a 

capacidade de vestir de sentido os sinais lidos. Para esse autor, a leitura tem uma 

característica relacionada à estrutura aparente, mas a ultrapassa no processo de 

significação, pois o ato de ler envolve compreensão. “As palavras reais escritas, 

ou faladas, são sempre secundárias ao significado, à compreensão” (SMITH, 

1989, p. 191). 

Jouve (2002), ao definir o ato de ler, afirma que esse processo envolve 

várias facetas e destaca-as, como se segue: neurofisiológica, cognitiva, afetiva, 

argumentativa e simbólica. Ressaltando, ainda, a pluralidade e complexidade 

inerentes à atividade de leitura que, longe de ser um processo mecânico, envolve 

o sujeito em todas as suas dimensões, sejam elas físicas, emocionais, culturais, 

sejam cognitivas. Assim, defende-se uma concepção de leitura como sendo um 

processo complexo que considera o encontro de novos saberes entre leitor e 

texto, contemplando a prática da leitura como atividade de experiência. 

Desse modo, a articulação desses três eixos – texto/leitor/leitura – 

abrange o desenvolvimento da criatividade do leitor literário, posto que evidencia 

sua condição de criador, manifestada na medida em que preenche os vazios 

propositais da tessitura do texto literário. A interlocução e a interação com essas 

áreas permitem visão global sobre os processos envolvidos na leitura literária que 

são determinantes para a emergência da criatividade, sinalizando que caminhos 

são possíveis na busca pela formação de leitores criativos, constituídos a partir de 

práticas leitoras consistentes e conscientes de que a literatura possui potencial 



129 
 

transformador e que, a partir da reflexão pela palavra, pode-se despertar o 

potencial criador de cada leitor. 

Outro fator a ser considerado no ato de ler, é o aspecto multirreferencial 

dessa atividade, sabendo que a leitura é processo que envolve novos saberes no 

encontro leitor/texto, em uma das sessões de leitura, a marca intertextual da 

leitura literária ficou evidente e distinguiu a produção dos alunos que contemplou 

a característica da intertextualidade. 

O trabalho de coautor do leitor, em alguns momentos da pesquisa, foi 

demarcado pela intertextualidade. Constructo que pressupõe um universo cultural 

amplo e complexo, pois implica a identificação e a recuperação de referências à 

obras ou a trechos conhecidos (SANT’ANNA, 1995). Esse fato de identificar, 

recuperar e rearranjar ideias e/ou leituras revela um exercício do pensamento 

criativo, visto que nesse exercício de pensar com referências, estão envolvidos: a 

fluência (marcada pela grande variedade de histórias conhecidas), a flexibilidade 

(rearranjar as histórias conhecidas, a fim de produzir algo com sentido), a 

elaboração (rebuscamento da ideia) e a originalidade (a produção de uma nova 

ideia, intertextual, mas original). Sobre a coautoria do leitor literário com 

desdobramento intertextual, veja o episódio abaixo:  

 

Quadro 17 

Episódio 16: pós-leitura da 7ª sessão de leitura – Bicho 
papão da minha imaginação (ORTHOF, 1983) – 07/06/2013 

P.P.: É, César, ela foi juntando um pouco de cada história e 
montou um bicho papão todo diferente. Agora, eu pergunto: se 
vocês fossem inventar um bicho papão com base nas histórias 
que vocês conhecem, como ele seria? 

LÚCIA: O meu ia ser assim: rosto de lobisomem, capa de 
chapeuzinho vermelho, pés do Curupira e boca de sapo, pra 
eu poder beijar e virar príncipe! 
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P.P.: Que bicho papão interessante. Ele é enfeitiçado, então, 
porque vai virar príncipe! 

LÚCIA: É, por isso que tem boca de sapo. 

SANDRO: O meu é assim: chifre de Cabra Cabriola e é branco 
como a neve. Ele solta fogo e tem pés pra trás também. Ele... 
Ele... Ele é assim e tem o corpo de gigante! 

P.P.: Ok, várias histórias no seu bicho papão! Quem sabe? 

TODOS: Eu! 

LIA: Branca de Neve, João e o pé de feijão e as lendas! 

JOÃO: Curupira! 

LIA: Sabia que o meu bicho papão mudou? Quando eu era 
pequena ele era de um jeito, agora, ele é de outro! 

LUÍS: E o meu também mudou! 

P.P.: Mas, por que mudou, vocês sabem? 

LUÍS: Porque eu mudei e já li muita coisa, então, eu posso 
inventar mais! 

LIA: É, eu também acho que é, porque quando eu conheço 
uma história, eu quero logo usar ela. 

P.P.: Sim, quando vocês passaram a ler e ouvir mais histórias, 
vocês puderam mudar o que já sabiam [...], é isso? 

LIA: É, eu me sinto mais sabida. 

 

 (Apêndice 15) 

 

Estimulados pela pesquisadora, cada sujeito criou um bicho papão 

particular, baseado no repertório pessoal de leitura. Essa criação em intertexto 

evidencia outro aspecto consoante ao pensamento criativo: o conhecimento. 

Desse modo, a leitura literária possibilita aos leitores a formação de repertório 

que, por sua vez, proporciona a criação. Essa formação de repertório é 

reconhecida pelos sujeitos como algo importante, que os modifica.  

O reconhecimento, por parte dos sujeitos, de que a literatura é material 

para construir saberes, reposiciona o ensino de literatura, tendo em vista o 

reconhecimento, dos alunos da pesquisa, de que ler literatura promove a 

aprendizagem.  

  A produção intertextual permite a inferência sobre as leituras que os 

sujeitos já possuem, insere os sujeitos em uma cultura leitora, além de demandar 
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um esforço criativo dos leitores para acionarem as leituras já conhecidas, de 

modo coerente e impregnado de sentido. 

 Outro episódio, no qual é posto em relevo a importância do repertório 

literário para a compreensão de outros textos, aconteceu durante a pós-leitura da 

4ª sessão de leitura, quando um sujeito evidencia seu pensamento no intuito de 

compreender o texto lido: 

 

Quadro 18 

Episódio 17: pós-leitura da 4ª sessão de leitura – Uma 
ideia toda azul (COLASANTI, 1983) – 03/05/2013 

LIA: Hum, acho que tô entendendo: a ideia, na sala do sono, é 
como uma princesa adormecida pra sempre. Eu já ouvi a 
história da princesa adormecida. Então, acho que quer dizer 
uma ideia adormecida. 
PP.: E o que é uma ideia adormecida? 
LIA: É uma ideia que dorme. Ela fica queita, parada... parece 
que morreu! 

 (Apêndice 15) 

 

 Nesses turnos de fala, observa-se que para Lia compreender o que seria 

uma ideia adormecida, ela busca referências em suas leituras anteriores (Bela 

adormecida) para respaldar sua compreensão sobre o texto lido. 

O aprendizado vivenciado pelo leitor em situação de leitura literária 

proporciona a experimentação e criação de outras perspectivas sobre si, sobre o 

mundo e sobre a própria formação leitora (AMARILHA, 2011), contribuindo, 

indubitavelmente, para a promoção do pensamento criativo, pois estão envolvidos 

conhecimento, criação e arejamento de ideias.  
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3.3.  A mediação e o pensamento criativo na aula de literatura 

 

Sendo a intervenção proposta nessa pesquisa composta por alunos 

ouvintes-leitores em situação de leitura de literatura, um tópico sobre a mediação 

pedagógica se faz importante, tendo em vista a possibilidade de analisar as ações 

desenvolvidas em sala de aula que foram determinantes para a expressão do 

pensamento criativo. 

Com a compreensão de que mediar o ensino de literatura é mediar a 

construção de sentido, encorajando os alunos a desafiarem os mais diversos tipos 

de texto, é que foi pensado o trabalho com a literatura em sala de aula (FREITAS, 

2012). 

Na vertente sociocultural assumida neste trabalho, consideram-se as 

contribuições de Vigotski (1998), quando afirma que o discurso desempenha 

função central na construção do conhecimento, uma vez que ele é mediado por 

situações de linguagem a partir de interações verbais. 

Considerando-se as situações de linguagem desenvolvidas na pesquisa, 

pensou-se em estratégias de mediação que promovessem o desenvolvimento 

criativo dos aprendizes. A mediação pedagógica, nesses termos, implicou um 

processo de intermediar elos em uma relação na intenção de se criar uma nova 

relação. Ressalta-se que esses elos, esses pontos de apoio, agem sobre o 

sujeito, uma vez que as transformações são um processo interno e pessoal. 

Desta forma, privilegiou-se, em sala de aula, a exposição dos diversos 

pontos de vista dos alunos, atentando para que todas as falas fossem ouvidas e 

apreciadas, na intenção de que a exposição do pensamento de uma criança se 
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configurasse elo intermediário para a construção de novas relações para outras 

crianças. 

  Esse clima de livre expressão do pensamento é preconizado por 

estudiosos da criatividade (ALENCAR, 2001; MARTÍNEZ, 1997; GALLO, 2000) 

como sendo um fator chave para a liberdade mental tão necessária ao 

desenvolvimento do pensamento criativo. 

A liberdade mental em sala de aula pode ser entendida como a 

oportunidade fornecida aos aprendizes de se expressarem de tal modo, que o 

temor à crítica não se configura como um elemento castrador da geração de 

ideias. Esse clima de liberdade é suscetível a um ambiente onde os diálogos 

sejam valorizados e apreciados coletivamente, no qual exista a apreensão de que 

demonstrar o pensamento pode ser elemento importante na própria constituição 

da aprendizagem. 

Nessas interações educativas e formativas em sala de aula, o docente e o 

aprendiz constituem dois polos de influência mútua, o relacionamento entre eles é 

complexo e singular, uma vez que, através da ação de ambos, o conhecimento é 

constituído, no caso desse estudo, sobre o ensino de literatura. Sobre essa 

assertiva, um depoimento de um sujeito da pesquisa se destaca ao afirmar que o 

seu gosto pela leitura de poema se transformou após uma das aulas de leitura. 

 

 Quadro 19 

Episódio 18: leitura da 5ª sessão de leitura – Antologia 
poética – 17/05/2013 

P.P.: E você, Ana, qual leitura você gostou mais? 
ANA: Da que eu pedi, porque ficou mais bonito! Dá mais certo 
com o meu pensamento. 
P.P.: Que pensamento? 
ANA: Meu pensamento de relógio atrasado. Ler assim é mais 
divertido! Dá mais vontade. 
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P.P.: Vontade de quê? 
ANA: De ler mais poesia. Não fica chato. 
 
 

(Apêndice 13) 

 

Evidencia-se, aqui, que a prosódia da mediadora na intenção de melhor 

comunicar a poesia “O relógio”, de Vinícius de Moraes, proporcionou um novo 

olhar sobre a leitura literária para os educandos, demostrando que ler poesia, 

como no caso do episódio, pode ser prazeroso. Esses turnos de fala também tem 

relação com a abordagem restrita do gênero poema em sala de aula, enquanto 

adorno ou como textos para serem entendidos na visão do autor e não para 

serem sentidos, experimentados. Esse dado leva ao raciocínio de que sendo o 

espaço da sala de aula, locus essencial de produção do conhecimento, marcado 

social e culturalmente, o professor deve mediar o acesso dos alunos aos mais 

diversos tipos de produção, de forma coerente e prazerosa, estimulando a 

interpretação crítica dos saberes, orientando seus alunos, por meio de uma 

prática que prioriza a reflexão, o diálogo e a interação (MASETTO, 2001), na 

intenção de promover novas compreensões sobre a realidade e sobre a própria 

produção humana, no caso a produção literária. 

Quando se trata sobre o ensino de literatura, o que se vê, em algumas 

realidades, são professores que têm adotado uma postura, cada vez mais 

tradicional, regida por mecanismos de controle que visam padronizar 

compreensões sobre o texto lido, ao invés de respeitar o aluno em sua 

individualidade e de promover, na sala de aula, um encontro com a literatura que 

seja revelador de novas compreensões. 

Sobre o ensino de literatura promovido durante a pesquisa, um sujeito 

expressa: 



135 
 

 

Quadro 20 

Episódio 19: pré-leitura da 6ª sessão de leitura – No castelo 
que se vai (COLASANTI, 2009) – 31/05/2013 

P.P.: Alex, você já imaginou como será a história. Será que isso 
vai acontecer mesmo? 
TODOS: Não! 
IARA: Vai não, professora, porque todas as histórias que você lê 
são diferentes e a gente fica pensando nelas. 
P.P.: Você acha diferente, por quê? 
IARA: Porque tinha a menina que quer ser bruxa, tem a formiga 
que Deus responde a ela uma coisa engraçada e a poesia que a 
gente leu como se fosse relógio e trem. É tudo diferente, coisa 
que a gente nunca viu assim. 
P.P.: E você tá gostando, Iara? 
IARA: Tô! 
P.P.: Por quê? 
IARA: Porque a aula de literatura fica legal e a gente aprende, a 
gente já sabe que toda sexta tem história diferente pra gente 
escutar. 
 

(Apêndice 14) 

 

Esse episódio ratifica que sendo a sala de aula um espaço para a 

promoção de novos saberes, a literatura também pode estar inserida nesse 

processo, através de uma seleção de textos que desafiam seus leitores e os 

elogia intelectualmente. Desse modo, os alunos-leitores se sentem gratificados e 

instigados, o que garante engajamento e catalisação de atenção para a leitura e a 

emergência da criatividade. A atitude de desafiar os alunos cognitivamente, por 

meio da leitura, parte do entendimento de que o aluno é o sujeito ativo no 

processo educativo e que, na aula de leitura, o professor é uma referência e 

agente decisivo para uma adequada aprendizagem por parte dos aprendizes. 

Ao fomentar o desejo de aprender através da leitura literária, o professor, 

enquanto sujeito mais experiente, “[...] é o organizador do meio social educativo, o 

regulador e o controlador de suas interações com o educando” (VIGOTSKI, 2003, 
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p. 76). Assim, é de suma importância que o professor reconheça o potencial 

formativo para poder vislumbrar uma prática pedagógica consistente. 

Outro exemplo de como os sujeitos se engajaram cognitivamente ao 

associar leitura literária e mediação pedagógica é descrito abaixo: 

 

Quadro 21 

Episódio 20: pós-leitura da 6ª sessão de leitura – O menino 
que carregava água na peneira (BARROS, 1999) – 19/04/2013 

P.P.: Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o garoto ser 
poeta? 
LUÍS: Você disse que poeta escreve enigma. E ele escreveu com 
mistério a história do pássaro voando. Eu gostei, porque a gente 
teve que descobrir. 
P.P.: E o poeta escreve com enigma, por quê? 
LUÍS: Pra gente ficar pensando no que ele escreveu até 
descobrir. 
P.P.: Vocês acham isso legal? [...] 
TODOS: Sim. 
P.P.: Por quê? 
LÚCIA: Porque ele tá escondendo pra gente descobrir. 
 

 (Apêndice 11) 

 

Esse episódio retrata que textos, com natureza estética, sinalizam para o 

leitor sobre o prazer de decifrá-los, de compreendê-los em seus meandros. 

Acenando que a prática da leitura no contexto escolar atrelada à uma mediação 

pedagógica que deseja levar os aprendizes a níveis mais elaborados do 

conhecimento são fatores importantes no desenvolvimento do indivíduo criativo e 

crítico sobre sua própria aprendizagem. 

 Numa atitude de mediação, o professor tem a função de organizar 

situações de aprendizagem, de forma que os devidos andaimes sejam 

construídos para que o aluno possa avançar e adquirir autonomia. Nessa 

perspectiva, o papel do professor se renova com novas responsabilidades e 
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desafios, tais como um planejamento criterioso e o uso de estratégias diversas, 

como o acesso ao livro, a discussão de pré e de pós-leitura e uma leitura 

planejada. 

No caso desse estudo, um forte canal de mediação utilizado foi o uso da 

palavra, em forma de diálogo. Nos momentos de exposição dos conteúdos, nas 

sessões de leitura e nas conversas informais, a palavra deve sempre estar 

presente, assumindo função mediadora. Quanto à isso, FREIRE (1999, p.96) 

afirma: 

 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno 
até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é 
assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos 
cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e 
vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas 
dúvidas, suas incertezas. 

 

Enquanto medeia os momentos de aprendizagem mediante a leitura 

literária, o educador deve promover a relação leitor/texto/leitor, considerando que 

situações educativas e de andaimes podem surgir no espaço coletivo da sala de 

aula, como evidencia o episódio abaixo, em que a fala (pensamento) de um aluno 

se transforma em andaime para a compreensão dos demais sujeitos. 

 

Quadro 22 

Episódio 21: pré-leitura da 4ª sessão de leitura – Uma ideia 
toda azul (COLASANTI, 2012) – 03/04/2013 

P.P.: [...] Como é que vocês imaginam uma ideia toda azul? 
[...] 
P.P.: Turma, o que será que essa cor quer dizer sobre a ideia? É, 
que característica, que jeito, essa cor dá para a ideia? 
JOÃO: Professora, a gente escuta música na escola e tem uma, 
que a outra professora colocava que era assim: com você tudo 
fica blue. Blue é azul e é legal.  
P.P.: Como assim? 
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JOÃO: Com você tudo fica blue, fica legal. 
P.P.: Sim, tô entendendo. Então, você está dizendo que azul 
quer dizer legal? 
JOÃO: É. 
P.P.: Então, pra você uma ideia azul é uma ideia o quê? 
JOÃO: Legal! 
P.P.: Que interessante, João, seu jeito de pensar! E se na 
história estivesse assim: uma ideia toda amarela? 
ALAN: Sei, é uma ideia sem graça, com vergonha. Minha mãe 
diz que eu fico com a cara amarela quando fico com vergonha. 
<risos> 
CÉSAR: Sabia que uma ideia verde e amarela é uma ideia do 
Brasil? 
P.P.: Por quê? 
CÉSAR: Porque é a bandeira brasileira. 
LIA: Uma ideia toda preta é uma ideia black. 
LUÍS: É uma ideia escura. 
P.P.: O que é uma ideia escura? 
SANDRO: É uma ideia que não é boa, não é legal ou é uma ideia 
assustadora, de terror. 
DANIELA: Pode ser uma ideia radical, a tirolesa! 
 

 (Apêndice 12) 

 

A partir do diálogo travado em sala de aula foi possível reconhecer que o 

entendimento de João sobre a ideia da cor azul foi determinante, foi fator 

mediador para o estabelecimento dos turnos de vozes seguintes e tal situação 

ocorreu, porque se instaurou naquela sala de aula, um ambiente dialógico, no 

qual as várias vozes são apreciadas.  

Ao relacionar o ensino com as relações interativas ocorridas em sala de 

aula, ZABALA (1998) traz algumas sinalizações sugestivas para uma mediação 

pedagógica coerente e que, em consonância a esse trabalho, favorecem o 

pensamento criativo na sala de aula através de algumas ações, como: 

 

a) Planejar a atuação docente de maneira suficientemente flexível 
[...]. 
b) Contar com as contribuições e os conhecimentos dos alunos 
[...]. 
[...] 
f) promover atividade mental auto-estruturante que permita 
estabelecer o máximo de relações com o novo conteúdo [...]. 
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g) Estabelecer um ambiente e determinadas relações presididos 
pelo respeito mútuo e pelo sentimento de confiança, que 
promovam a auto-estima e autoconceito. 
h) Promover canais de comunicação que regulem os processos de 
negociação, participação e construção. 
i) Potencializar progressivamente a autonomia dos alunos na 
definição de objetivos, no planejamento das ações que os 
conduzirão a eles e em sua realização e controle, possibilitando 
que aprendam a aprender. 
[...] (ZABALA, 1998, p. 92, grifos no original). 

 

A partir do pronunciamento de Zabala (1998) é possível entender que a 

mediação pedagógica com vistas à aprendizagem, é uma atividade complexa, 

que requer competência, pois não se trata de “transmitir” conteúdos, mas sim de 

facilitar a internalização e apreensão de novos conhecimentos e novos modos de 

ser e estar no mundo, atuando como um apoio que respeita o ritmo de 

aprendizagem do sujeito, mas ao mesmo tempo impulsiona esse ritmo, para 

patamares mais avançados. 

É como alerta Costa (2007) ao esclarecer que a formação leitora do aluno 

perpassa a formação leitora do professor, que deve privilegiar o espaço para a 

leitura em sala de aula, atentando para os meandros de uma mediação 

pedagógica que privilegie essa formação. 

Assim a acuidade na seleção do material, a busca por informações e a 

observação constante sobre as falas dos alunos para buscar indícios de como se 

dá a interação entre o leitor e os textos são aspectos fundamentais para a 

formação do sujeito leitor no contexto escolar, visualizando, ainda nesse 

processo, a formação do sujeito criativo.  

É indispensável trazer para o foco das discussões educacionais as 

questões pertinentes à mediação pedagógica e as práticas de leitura, 
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considerando a importância de ambas as intervenções no processo de ensino-

aprendizagem e criação pela palavra, matéria-prima da literatura. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo desse estudo as reflexões tecidas permitiram a compreensão 

sobre a possibilidade de desenvolvimento do pensamento criativo mediante a 

leitura literária. Por meio dos episódios destacados e analisados, foi possível 

reconhecer a relevância de privilegiar práticas que favoreçam o desenvolvimento 

do pensar criativamente, através da promoção de situações dialógicas, de 

interações e da exposição de ideias e pontos de vista, em situação coletiva. 

Importante considerar que as conclusões aqui registradas não se 

restringem apenas a esse tópico, uma vez que elas estão diluídas em todo o 

corpo do texto, nas inferências elaboradas em cada item dessa pesquisa. 

Retomando o caminho percorrido, iniciou-se o registro desse estudo 

assegurando que conhecer o grupo junto ao qual se vai atuar é necessário, pois 

influencia, diretamente, as estratégias e os modos de aproximação dos sujeitos. 

Nesse sentido, esse olhar revelou que para se estabelecer relações 

significativas e exercer atividades de mediação de leitura é necessário conhecer 

os sujeitos, seus modos de ver o mundo, o que apreciam e também as práticas já 

existentes que pudessem ser reveladoras de algum indício de trabalho que 

favorecesse o pensamento criativo. 

Pensar a literatura como um modo de promover a criatividade em 

contexto escolar foi preponderante ao se considerar a teoria do efeito estético, 

uma vez que à luz dessa teoria, a linguagem do texto literário revela mais do que 

pronuncia, e essa revelação é o seu verdadeiro sentido. O texto literário, portanto, 

está intimamente atrelado ao ato de representação do leitor. No ato de 
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representar, de inferir e de experienciar está envolto pressupostos do pensamento 

criativo, que são o pensamento divergente, a capacidade de perceber diversos 

pontos de vista e a capacidade de lidar com informações que não são tão 

precisas, como as informações do texto literário que sempre permitem um espaço 

de atuação para o leitor.  

Outra necessidade do estudo foi conhecer o conceito de criatividade, em 

sua complexidade conceitual, demonstrando que a diversidade desse constructo 

sinaliza que algumas concepções ainda veiculadas sobre criatividade são 

evidências de vertentes clássicas que ressoam até hoje, como por exemplo, a 

compreensão de que a criatividade é um dom, uma inspiração e não uma 

característica de todos os sujeitos, como apontou os estudos de Vigotski (2009). 

A escola sociocultural, nesse sentido, trouxe grandes contribuições ao 

considerar que a criação é uma condição humana, acrescentando que há uma 

ênfase coletiva e histórica no próprio ato de criar. Dessa forma, encontrou-se 

consonância teórica entre os postulados de Vigotski (2009) e De Masi (2005) ao 

salientarem a força do coletivo na dimensão criativa do homem. O que de certo 

modo concorreu para a concretização desse estudo, tendo em vista que a sua 

realização se deu em uma sala de aula, onde a interação é sempre uma atividade 

no coletivo, em que as várias vozes fertilizam o discurso polifônico do contexto 

escolar. 

As teorias sobre leitura que abrangem a concepção de um processo 

complexo se mostraram eficazes, uma vez que situa o sujeito que lê em processo 

dinâmico, referencial e inferencial na atribuição de sentidos às marcas textuais. O 

entendimento sobre leitura, nessa linha conceitual, prevê atitudes cognitivas 

complexas do leitor mediante o texto a ser lido. O que favorece, também, a 
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promoção do ato de pensar atendendo as habilidades de antever, selecionar, 

elaborar, julgar, que são afins ao pensar criativo. 

Assim, gerenciar as vozes, considerando a leitura de texto literário, 

revelou a importância da mediação pedagógica como um instrumento que pode 

levar os alunos-leitores a outros patamares de compreensão do texto e da própria 

relação entre os sujeitos em sala de aula. Esse entendimento favoreceu a criação 

de um espaço democrático, onde os sujeitos puderam falar sobre suas 

compreensões e opiniões sobre o texto e sobre as relações que a leitura suscitou, 

em atitude de criação: criação de sentido, de novas relações e de compreensões. 

Com essas relações provocadas a partir da leitura literária, foi possível 

estabelecer clima de liberdade mental, no qual os alunos ouviam-se uns aos 

outros em atmosfera colaborativa, na qual todos aprenderam em conjunto, a partir 

do entendimento dos colegas. Esse ambiente de interlocução ativa foi favorecido, 

também, pela metodologia de leitura adotada: a andaimagem. Com a sequencia 

de pré-leitura, leitura e pós-leitura foi possível aproximar ainda mais os sujeitos da 

perspectiva pesquisada, ao poder estabelecer pontos de ancoragem nos quais os 

alunos apoiaram seu entendimento sobre o texto e foram recorrendo à 

habilidades do pensamento criativo: fluência, flexibilidade, elaboração e 

originalidade. 

Essa metodologia promove a criança para a condição de sujeito que tem 

voz e vez na sala de aula, auxiliando a estruturação e a verbalização do 

pensamento, o que torna a sala de aula um ambiente valioso e fecundo para o 

trabalho com o pensamento criativo. 

Em suma, esse trabalhou aponta para a possibilidade de formação do 

sujeito criativo em sala de aula, mediante a leitura de literatura e para a 
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possibilidade de reposicionar, também, o ensino literário frente às novas 

demandas da sociedade, da escola atual e dos interesses dos aprendizes, 

considerando a urgência da formação de sujeitos criativos para a sociedade 

contemporânea; redimensionando a função da escola no desenvolvimento das 

crianças, visto que é neste meio que o aluno poderá explorar, elaborar, testar 

hipóteses e fazer uso de seu pensamento criativo, em clima de liberdade mental. 

E sinaliza, por fim, a importância da figura do professor como mediador, na 

intenção de promover um ambiente favorável ao desenvolvimento do pensamento 

criativo, numa atmosfera estimulante, que valorize o pensamento divergente e 

autônomo, a oposição lógica e a crítica fundada. 

Não obstante, este estudo aponta alguns direcionamentos e 

desdobramentos futuros, como pesquisas sobre: a argumentação e o pensamento 

criativo em aula de leitura literária; a produção cultural para crianças, 

favorecedoras do pensamento criativo e o clima criativo em aula de leitura literária 

são alguns temas que se pode elencar. Estima-se que a pesquisa empreendida 

possa ressoar em outras realidades, cabendo aos profissionais da educação 

compreenderem que a formação do sujeito criativo mediante a leitura literária 

pode constituir eixo fundante das práticas com a linguagem no ambiente escolar, 

que deve corresponder a um grupo criativo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 01 

1ª sessão de leitura: A formiga e a neve, de Monteiro Lobato (05/04/2013). 

Objetivo: Testar hipóteses, perceber o pensamento divergente. 

Contextualizar a pesquisa. 

Pré-contação: 

1. Vocês conhecem Monteiro Lobato? Ele tem histórias muito famosas, 

alguém conhece alguma? Quais personagens vocês recordam? 

2. Situar o livro: Hoje, vamos ouvir uma história do livro “histórias de Tia 

Nastácia”. Esse livro é uma coletânea de vários contos que são narrados pela 

Tia Nastácia. Quem conhece a Tia Nastácia? O que ela faz? 

3. A história que vamos conhecer é “A formiga e a neve”. Alguém conhece? 

4. O que será que acontece nessa história?  

5. O que será que a formiga vai fazer? O que acontece com a formiga? 

6. Por que será que tem neve nessa história? O que acontece em ambientes 

com neve? 

Contação da história com modulação da voz (atenção à prosódia). 

Intervenção: Na hora de Deus responder, deixar as crianças hipotetisarem. 

Depois, ler o que realmente aconteceu. 

Pós-contação: 

1. O que vocês imaginaram aconteceu? 

2. A formiga pediu ajuda? Alguém a ajudou? 

3. Deus a ajudou? O que ele disse?  

4. O que vocês esperavam que ele fosse dizer? 

5. O que vocês diriam para a formiga? 

6. Como será que essa formiga desprendeu pé? Será que ela conseguiu? 

ATIVIDADE: 

VOCÊ GOSTOU DO FINAL DA HISTÓRIA “A FORMIGA E A NEVE”? MAS, 

VOCÊ PODE FAZER OUTRO! O QUE VOCÊ DIRIA OU PODERIA FAZER PELA 

FORMIGA QUE ESTAVA COM AS PATINHAS PRESAS? REGISTRE A SUA 

IDEIA. 
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APÊNDICE 02 

2ª sessão de leitura: Clarineta, bruxa e princesa, de René Gouichoux 

(12/04/2013). 

Objetivo: Perceber a solução de conflitos da personagem, o pensamento 

convergente e o divergente. 

Pré-leitura 

1. Alguém conhece a história Clarineta, bruxa e princesa? 

2. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? Observem o título! 

3. O título diz: Clarineta: bruxa e princesa. O quê ou quem é clarineta? Por 

que será que tem bruxa e princesa? 

4. Se a resposta da pergunta anterior for que Clarineta é uma pessoa, 

perguntar, então, porque bruxa e princesa. O que estas palavras querem 

dizer sobre Clarineta? 

5. Será que existe algum conflito nessa história? Qual será? De que tipo? 

6. Informar autor, ilustrador, tradutor. 

Leitura  

Pós-leitura 

1. Por que Clarineta preferiu o livro das bruxas? 

2. O que é uma autêntica bruxa para vocês? 

3. Ao querer se transformar em bruxa, Clarineta demonstra pensar igual a 

maior parte das outras garotas? Por quê? 

4. O que vocês acham de uma pessoa pensar diferente de você? É legal? 

5. E se todo mundo pensasse igual, como seria o mundo? (HAVERIA 

NOVIDADES, DESCOBERTAS, NOVOS JOGOS, CORES...?). 

6. No conto, está escrito assim: “[...] um príncipe passou do outro lado da rua. 

Um príncipe, sem dúvida nenhuma. A maior prova era a cor de seus olhos”. 

Como vocês acham que eram esses olhos e de que cor, por quê? 

7. Se vocês pudessem dar um conselho para Clarineta, o que diriam? 

ATIVIDADE: 

EM GRUPO, PENSAR O QUE ACONTECEU COM CLARINETA APÓS ESSE 

DIA. ELA DECIDIU SER UMA MENINA COMUM E ESTUDAR VIOLINO. O 

TEMPO PASSOU, PASSOU E UM DIA, ACONTECEU QUE CLARINETA VIU... 
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APÊNDICE 03 

3ª sessão de leitura: O menino que carregava água na peneira. In: Exercícios de 

ser criança, de Manoel de Barros – 19/04/2013. 

Objetivo: compreender a escrita metafórica. 

Pré-leitura 

1.  Livro que vamos ler hoje se chama Exercícios de ser criança. Para vocês, 

qual é o exercício de uma criança? 

2. Observem a capa do livro, o que vocês estão vendo? O que as crianças 

estão fazendo? 

3. Quem sabe o que é uma peneira? Como ela é? 

4. E se a gente colocar água na peneira, o que acontece? 

5. O que será que o autor quis dizer com esse título da história? 

6. Como será que ele carregava essa água? Será que era água mesmo? 

7. Vamos conhecer a história. 

Leitura  

Pós-leitura 

1. Na história, a mãe do menino disse que carregar água na peneira é igual a 

roubar vento, a catar espinhos na água e a criar peixes no bolso. É 

possível fazer isso? O que vocês acham que ela quis dizer?  

2. Na história tem uma parte que é assim: “O menino gostava mais do vazio 

do que do cheio”, porque o vazio é muito maior do que o cheio. O que 

vocês entenderam por isso? O que vocês acham que é esse vazio? 

3. Tem uma parte da história que é assim: “No escrever o menino viu que era 

capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo”. Como a gente 

pode fazer isso: ser várias pessoas ao mesmo tempo? 

4. Quando o menino disse que escrever é igual a carregar água na peneira, o 

que ele quis dizer? 

5. Se escrever é carregar água na peneira, como é isso? Quem pode 

imaginar e falar pra gente? 
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APÊNDICE 04 

4ª sessão de leitura: Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti – 03/05/2013. 

Objetivo: Pensamento divergente, pensar alternativas possíveis mediante uma 

única situação, levantar perspectivas. Trabalho com a imaginação/ criação de 

imagens mentais. 

Pré-leitura: 

1. Sabendo que o título da história é: Uma ideia toda azul, o que vocês acham 

que vai acontecer nessa história? 

2. Por que será que a ideia é azul? O que essa cor quer dizer sobra a ideia?  

3. Se ela fosse de outra cor, será que seria diferente? Se ela fosse cinza, 

amarela, verde? 

4. Será a ideia azul uma ideia boa ou ruim?  

5. O que vocês acham que é essa ideia? 

Leitura da narrativa 

Pós-leitura: 

1. Quero ouvir cada um: como é o rei que você imaginou e para você, qual 

era a ideia dele? 

2. Por que vocês acham que a ideia era azul? 

3. O que quer dizer uma ideia azul? 

4. O Rei usou a ideia que teve? O que fez com a ideia? 

5. O rei demorou a buscar a ideia adormecida. O que aconteceu quando ele a 

reencontrou? 

6. O que vocês acham que teria acontecido, se o Rei tivesse usado sua ideia 

no momento em que a teve? 

7. Alguém já guardou alguma coisa pra usar depois e quando foi pegar o que 

guardou já não prestava mais? O que foi?  

8. Se o Rei fosse você, o que você teria feito? 

ATIVIDADE: 

DESENHE, DE UM LADO, O QUE TERIA ACONTECIDO SE O REI TIVESSE 

USADO A IDEIA QUANDO A DESCOBRIU E, DO OUTRO LADO, O QUE 

ACONTECEU QUANDO ELE FOI PEGÁ-LA ANOS DEPOIS. 
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APÊNDICE 05 

5ª sessão de leitura: laboratório de poemas - 17/05/2013. 

Objetivo: Perceber a criatividade dos autores na comunicação das ideias; 

estimular os leitores com perguntas criativas; estimular a imaginação; perceber o 

texto literário como mobilizador da criatividade, já que demonstra um modo 

particular e próprio que cada um de tem de ver o mundo. 

Degustação: Ler poesia na varanda de Sonia Junqueira. 

Perceber que a poesia pode estar em qualquer lugar. 

Leitura dos poemas 

LABORATÓRIO DE POEMAS 

CONVITE 

MOMENTO/PROVOCAÇÃO 

1. Vocês gostam de poemas? 

2. Que poemas vocês conhecem? Lembram-se de algum, qual? 

SENTINDO PELAS PALAVRAS 

 

Quem já leu algo e sentiu o cheiro de alguma coisa? O gosto? A palavra, em 

situação poética, também tem o poder de despertar nossos sentidos. Mexe com a 

sensibilidade. 

As palavras e os cinco sentidos 

 

Vocês já imaginaram que as palavras também podem sugerir cores? 

As cores e as palavras: 

 

SENTIR POEMAS 

 

O TEMPO NA POESIA 

 

O poema também pode marcar um ritmo, um tempo. Agora, vocês vão andar 

pela sala conforme a minha leitura.  
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< Ler rápido, ler devagar, ler devagar e rápido na mesma leitura > 

 

O RELÓGIO 

 

Como vocês perceberam a passagem do tempo? E quando tivemos os dois 

tempos na mesma leitura, o que perceberam, fizeram alguma relação? 

 

1. BRINCANDO COM POEMAS 

 

Viram como nosso poema ficou musicalizado, às vezes, pela escolha de 

palavras, pela emissão de sons parecidos. O poema sugere uma melodia. Como, 

por exemplo, é o caso do poema O Pato (Vinicius de Moraes). Poemas no anexo 
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APÊNDICE 06 

6ª sessão de leitura: No castelo que se vai, de Marina Colasanti - 31/05/2013. 

Objetivo: Pensamento flexível, original. 

Pré-leitura: 

1. Por que o nome da história é “No castelo que se vai”? 

2. Para onde esse castelo vai? Ou Pode um castelo ir? 

3. Como vocês imaginam que é esse castelo? O que tem nele? Quem mora 

nele? 

4. Quem já viu um castelo? Onde viu? Como era? 

5. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? 

Leitura do conto 

Pós-leitura: 

1. E agora, quem sabe por que o nome da história é “No castelo que se vai”? 

2. Para aonde o castelo foi? 

3. Por que o castelo ficava no ar? 

4. Como vocês imaginam que é um castelo flutuante? De que ele é feito?  

5. Como vivem as pessoas nesse castelo? Quem poderia morar em um 

castelo assim? 

6. O que tinha no Reino do Nada? Quem era seu Rei? 

7. Por que o Rei Ráiç queria o castelo do Rei do Nada? 

8. Ele conseguiu conquistar o castelo do Reino do Nada? Por quê? 

9. O que ele poderia ter feito para conquistar esse castelo? 

10. Onde vocês imaginam que o castelo do Reino do Nada foi parar? 

ATIVIDADE 

1. DESENHAR O CASTELO DO REINO DE TUDO E O CASTELO DO 

REINO DE NADA. 

2. EXPLIQUE, DO SEU JEITO, COMO PODE SER FEITO O CASTELO DO 

REINO DO NADA. 

3. APÓS A LEITURA DA HISTÓRIA, ESCREVA UM BILHETE COM UM QUE 

CONSELHO VOCÊ DARIA PARA O REI RÁIÇ, SABENDO DO DESEJO 

DELE EM SER O REI DE TUDO. 
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APÊNDICE 07 

7ª sessão de leitura: Bicho papão da minha imaginação, de Sylvia Orthof -

07/06/2013. 

Objetivo: Criar a partir das relações de intertextualidade. 

Pré-leitura: 

1. O que é bicho papão? 

2. Quem tem medo dele? 

3. Quem já viu? Como ele é? 

4. E como será o bicho papão da história? 

5. Por que ele é da imaginação? 

6. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? 

7. O que será que esse bicho papão vai fazer? 

Leitura 

Pós-leitura: 

1. O que vocês imaginaram aconteceu? Por quê? 

2. Gostaram da história? 

3. Por que o nome dessa história é bicho papão da minha imaginação? 

4. Quando Sylvia descreve o bicho papão, dá para reconhecer de onde ela 

imaginou esse monstro desse jeito? Vocês identificam de onde ela tirou a 

ideia? 

5. Para vocês, como seria um bicho papão assustador, pensando nas 

histórias que conhecemos? 

6. Quando a autora escreve assim: “Não aconteceu de verdade, mas 

aconteceu dentro da minha cabeça. Cabeça da gente é fogo!”, o que vocês 

acham que ela quis dizer? 

ATIVIDADE 

EXERCITANDO A CRIATIVIDADE (criando a partir de outras histórias): 

EM GRUPO, PENSAR EM COMO PODERÍAMOS DESCREVER UM BICHO 

PAPÃO COM BASE NAS HISTÓRIAS QUE CONHECEMOS. VAMOS PENSAR 

EM COMO SERIA SEU ROSTO (NARIZ, OLHOS, BOCA, CABELOS, 

ORELHAS). E O CORPO, COMO SERIA? AS PERNAS? OS PÉS? SEJA 

CRIATIVO E LEMBRE-SE DAS HISTÓRIAS QUE VOCÊ JÁ CONHECE. 
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APÊNDICE 08 

8ª sessão de leitura: Nicolau tinha uma ideia, de Ruth Rocha - 14/06/2013. 

Objetivo: Pensar em ideias e em como operacionalizá-las. 

Pré-leitura: 

1. O que vocês estão vendo na capa do livro? 

2. O que ele está fazendo? 

3. O que vocês acham que é essa nuvem acima da cabeça desse homem? 

4. O que tem escrito nesse balão? 

5. Qual será a ideia que ele teve? 

Leitura com perguntas sobre as imagens 

Pós-leitura: 

1. Qual foi a ideia de Nicolau? 

2. O que aconteceu com as ideias a partir do momento que as pessoas 

começaram a falar sobre elas? 

3. Quem já teve uma ideia? Qual foi? O que você fez com a ideia? 

4. Quem pode nos ajudar quando temos uma ideia? 

5. É importante ter ideias? Por quê? 

6. Vocês mudariam o título dessa história? 

7. Vocês acham que a escola dá oportunidade pra gente falar sobre as 

nossas ideias? Por quê? 

8. Agora, vamos imaginar que estamos numa fabrica de ideias. Cada um vai 

pensar em uma ideia. Converse com seu colega sobre a sua ideia e escute 

a dele. Pense num modo de juntar as duas ideias e fazer uma coisa nova. 
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APÊNCIDE 09 

Transcrição da 1ª sessão de leitura – 05/04/2013 

A formiga e a neve – Monteiro Lobato 

P.P.: Bom dia! 

TODOS: Bom dia! 

P.P.: A professora Clarice já me apresentou, mas, só mais uma vez, meu nome é 

Kívia e assim como vocês eu também estudo aqui, na UFRN. E no curso que 

estou fazendo, eu também faço pesquisa, como vocês aqui. Vocês estão 

estudando os vulcões, não é?  

TODOS: É! 

P.P.: E eu estou estudando sobre criatividade! Vocês sabem o que é criatividade? 

TODOS: Sim. 

TODOS: Não. 

LIA: Criatividade é uma coisa, eu acho que é imaginação. 

P.P.: Alguém quer dizer mais alguma coisa? 

SÍLVIA: Coisa que a gente inventa. 

P.P.: Muito bem, meninas! Alguém quer falar sobre o que sabe sobre criatividade? 

ALEX: Criatividade é coisa diferente! 

P.P.: Muito bem, turma! A criatividade pode ser tudo isso o que vocês falaram: 

imaginação, invenção, coisas diferentes. Então, na minha pesquisa, eu estou 

querendo saber se a literatura ajuda a gente a ficar mais criativo. 

CARLOS: O que é literatura? 

P.P.: Alguém sabe o que é literatura? 

TODOS: Não! 

P.P.: Mas, deixa eu dizer a vocês, que vocês já conhecem a literatura há muito 

tempo. Acredito que até antes de entrar na escola. Mas aqui na escola, eu tenho 

certeza que desde a turma um, vocês já têm contato com ela. Alguém tem alguma 

ideia do que é? 

LIA: Eu sei, por exemplo, quando eu Iara brincamos, a gente inventa uma coisa 

na imaginação pra gente brincar. 
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LUÍS: É que nem eu e César quando brinca de Batman, que tem o Bat-carro e a 

Bat-caverna. 

ALAN: É, eu também brinco de Ben 10 com Maria e José. 

P.P.: Olha só! A literatura realmente tem a ver com imaginação também, assim 

como vocês falaram. Na hora da história, as histórias que a professora conta e lê 

para vocês, que deixam vocês imaginando, pensando sobre o que ela leu. Isso é 

literatura. O que faz a gente viajar na imaginação. 

DANIELA: eu disse livros! 

P.P.: Pois é, mas nem todo livro é literatura! Vamos pensar em livros de 

matemática, livros sobre vulcões. Esses não são literatura, porque são livros que 

a gente lê, para ter uma informação, para tirar uma dúvida... 

MATEUS: Livros de lenda também é literatura? 

P.P.: É sim! Vocês não viram que vocês ficaram só pensando sobre a Cabra 

Cabriola? Pensando se era verdade. Cada um, aqui, imaginou uma Cabra 

Cabriola diferente. Isso é a literatura, que faz a gente ficar pensando, imaginando, 

por isso eu acho que a literatura tem a ver com a criatividade. 

LIA: Às vezes, na hora da história, eu fecho os olhos para imaginar. 

P.P.: Pois é, a literatura e a criatividade fazem a gente pensar, imaginar e 

inventar. Aí, eu trouxe para vocês, hoje, uma história muito inventiva. A história foi 

escrita por Monteiro Lobato. Alguém conhece? 

TODOS: sim! 

JOÃO: É aquele: Seu Lobato tinha um sítio, iaiaiou! 

P.P.: Não é o Lobato da música, tem o mesmo nome, mas esse é Monteiro 

Lobato. Ele escreveu histórias muito famosas. Tem uma coleção de livros dele 

muita famosa. Alguém conhece? 

SÍLVIA: Eu sei! 

P.P.: Diga, Sílvia! 

P.P.: O sítio … 

TODOS: O Sítio do Pica Pau Amarelo! 

LUÍS: Ah, foi ele! 

P.P.: Sim, foi Monteiro Lobato. 
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SÍLVIA: Nossa, tanta coisa acontece lá! 

P.P.: Por que, Sílvia? 

SÍLVIA: Porque lá tem muita coisa, muita gente. Ele inventou muita coisa. 

P.P.: Por que você acha que ele inventou muita coisa? 

SÍLVIA: Porque ele tem muita imaginação. 

CARLOS: Foi ele quem fez o saci Pererê? 

P.P.: Não, o saci Pererê já existia na imaginação das pessoas e nas histórias que 

o povo conta. Aí, ele aproveitou e colocou o saci nas histórias dele. 

P.P.: Que personagem tem lá no sítio? 

TODOS: Emília, Cuca, a avó, aquele que é magro e tem barba. 

P.P.: Visconde de Sabugosa. 

TODOS: Marques de Rabicó, Iara, Tia Nastácia. 

P.P.: Mas, vocês sabem que o sítio é uma coleção de livros que ele escreveu? E 

eu trouxe aqui, uma história dessa coleção que é de um livro que se chama “As 

Histórias de Tia Nastácia”. São histórias que Tia Nastácia vai contando para o 

pessoal do sítio. A história que vamos conhecer hoje é “A formiga e a neve”. 

Vocês conhecem essa história? 

LUÍS: Sim! A gente ouviu na turma quatro. 

P.T.: Eles conhecem essa história. 

P.P.: Ótimo! Então, vamos ouvir outra vez que é sempre bom, porque sempre 

aparece um detalhe que a gente não viu antes. Mas também, a gente tem que 

saber se o que vocês ouviram é a mesma história, a que foi escrita por Monteiro 

Lobato, não é? Vamos ver se essa história é igual a que vocês conhecem? 

P.P.: A formiga e a neve. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? 

SÍLVIA: Ela vai perguntar um bocado de coisa. 

LIA: Eu acho... 

P.P.: O que ela pergunta, Sílvia? 

LUÍS: Ela sai andando e cada vez que ela anda, encontra um animal no caminho 

e pergunta. 

P.P.: Mas será que ela sai andando mesmo? 

TODOS: Sai. 
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ALEX: Ela encontra o amigo, aí, o amigo... 

SÍLVIA: Não é o amigo! 

P.P.: Quem é, Sílvia? 

SÍLVIA: Eu não sei. 

ALAN: Uili já contou. 

P.P.: Mas será que ela contou a versão de Monteiro Lobato? Porque cada pessoa 

conta uma história de um jeito diferente. Vamos ver se é igual mesmo? 

ANA: Eu não ouvi. 

P.P.: Na hora da história, vocês vão me responder uma pergunta, por isso, tem 

que prestar atenção. E no final, eu vou pedir a ajuda de vocês. 

CARLOS: Kívia, o escritor que fez O Sítio do Pica Pau Amarelo, ele também 

canta a música “marmelada de banana”, é ele? 

P.P.: Quem escreveu e canta essa música é Gilberto Gil. Ele fez essa música, 

mas foi depois de ler as histórias de Monteiro Lobato. Ele ficou inspirado e 

escreveu essa música. 

CONTAÇÃO 

< A professora pesquisadora conta a história, mas faz uma pausa no momento da 

resposta de Deus, para que os alunos possam responder a possível resposta 

fornecida > 

E Deus respondeu... 

TODOS: Sou valente... 

P.P.: Sou valente, mas o quê? 

LÚCIA: Sou valente, mas Maria é minha mãe. Ela manda em mim. 

TODOS: Risadas. 

P.P.: Uma boa resposta. Alguém mais quer dizer alguma coisa, uma resposta? 

< Silêncio > 

P.P.: Olha a continuação a história como foi ... 

RETOMADA DA HISTÓRIA. 

PÓS-CONTAÇÃO 

P.P.: Gostaram da história? 
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TODOS: Sim! 

P.P.: A história é igual a que vocês conheciam? 

TODOS: Não! 

P.P.: Pois é, Monteiro Lobato foi muito inventivo mesmo e também porque cada 

vez que contamos uma história, acrescentamos uma ideia nova, uma ideia só 

nossa! 

P.P.: Onde a formiga prendeu as patinhas? 

MATEUS: Na neve, porque a neve congelou. 

P.P.: E ela não conseguiu mais tirar a perna. Ela pediu ajuda? Alguém a ajudou? 

JOSÉ: Não, porque ninguém era valente. 

P.P.: Deus a ajudou? 

TODOS: Não! 

P.P.: O que ele disse? 

MARIA: Mandou a formiga pegar açúcar! Eu achei engraçado! 

P.P.: Por quê? 

MARIA: Porque eu pensei que ele fosse soltar ela e não soltou! 

P.P.: Por que você acha que ele não soltou? 

MARIA: Porque ele não era Deus, era o pensamento da formiga falando com ela. 

Assim, assim, ela imaginando! 

P.P.: Por que você acha que é imaginação? 

MARIA: Ah, porque eu pensei assim e entendi a história. 

P.P.: Muito bem! Alguém mais quer falar por qual motivo Deus não ajudou a 

formiga? 

SANDRO: Porque ele queria que ela se virasse sozinha, sem precisar de ajuda. 

P.P.: Por que, Sandro? 

SANDRO: Porque, às vezes, eu peço ajuda a minha mãe e ela diz que eu consigo 

fazer sozinho e eu faço! E se ela me ajudasse, eu não ia fazer só! Minha mãe que 

diz! 

JOÃO: É não, é porque ela é muito chata. Aí, Deus deixou ela presa mesmo! 
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ALAN: Não foi por isso, sabe por quê? Porque se ele não soltar ela, aí é que ela 

não vai calar a boca mesmo. Que formiga chata! Se fosse eu, eu tirava logo da 

neve. 

TODOS: Eu também! 

IARA: que chata! 

ANI: < Barulho inaudível > 

P.P.: Vocês ouviram que Dona Benta disse que cada pessoa percebe as coisas 

do seu jeito. E que essa história, como foi contada por Tia Nastácia, que é 

cozinheira, fica claro a raiva que ela tem de formigas. E ela também disse que se 

essa história fosse contada por outra pessoa, seria diferente. Se essa história 

fosse contada por uma professora. O que vocês acham que teria no final? 

SÍLVIA: Ela ia ajudar, porque as professoras sempre ajudam a gente. 

P.P.: Alguém quer dizer mais alguma coisa? 

P.P.: Se essa história fosse contada por vocês. Que final vocês dariam? 

CÉSAR: Eu ia pegar a minha chinela e ia matar ela. 

ANA: Ia pegar a pá. 

MARIA: Eu ia pegar uma pinça e puxar ela pelas antenas. 

ALAN: Eu não ia puxar ela pelas antenas, porque se não, ia arrancar e machucar 

a formiga. Eu ia puxar ela pelo corpo mesmo. 

DANIELA: Eu ia pegar um microscópio e ia olhar o corpo dela para saber o que 

estava acontecendo. 

P.P.: E o que você acha que ia descobrir? 

DANIELA: Eu ia saber o que prendeu a perna dela e saber se a perna dela estava 

quebrada ou congelada. 

LUÍS: Eu ia escrever na história, que ia aparecer um cara que ia salvar ela. 

LIA: Eu ia levar a formiga para um abrigo de animais. 

JOSÉ: Eu ia casar com ela. 

P.P.: Por que, José? 

JOSÉ: Não sei. 

IARA: Eu ia cavar um buraco, porque embaixo da terra é quente, e ela ia ficar 

aquecida. 
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P.P.: Muito bem, Iara. Alguém mais quer falar o que ia fazer para ajudar a 

formiga? 

PEDRO: O sol ia soltar ela, porque ia fazer calor e ficar quente. 

P.P.: Alguém mais quer falar? 

< silêncio > 
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APÊNDICE 10 

Transcrição da 2ª sessão de leitura – 19/04/2013 

Clarineta, bruxa e princesa, de René Gouichoux 

< Distribuição dos livros, crianças agitadas > 

P.P.: Bom dia, pessoal! 

TODOS: Bom dia! 

P.P.: Hoje, vamos ler e conhecer a segunda história. A história é: Clarineta, bruxa 

e princesa. 

ALAN: Ai, que nome feio, Clarineta! 

P.P.: Você já conhece essa história, Alexandre? 

ALAN: Não! Só achei o nome feio! 

PP.: Alguém aqui já conhece essa história? 

TODOS: Não! 

JOSÉ: O que é clarineta? 

ALAN: É um instrumento musical 

P.P.: Isso mesmo. É um instrumento musical de sopro, assim como a uma flauta. 

P.P.: Mas, nessa história, vocês acham que clarineta é uma pessoa ou um 

objeto? 

TODOS: Pessoa! É uma pessoa! 

P.P.: Pessoa! E o que vocês acham que vai acontecer com essa pessoa? 

CARLOS: Clarineta vai encontrar uma bruxa e uma princesa, porque tá dizendo 

aqui. < Mostra na capa do livro os nomes escritos > 

P.P.: Carlos, o que você acha que acontece numa história com essas três 

pessoas? 

CARLOS: Acho que a bruxa quer fazer maldade com a princesa, mas Clarineta 

não deixa. 

ALEX: Eu não. Eu acho que ela vai virar bruxa e princesa! 

P.P.: Olha, temos duas ideias: que na história tem três pessoas, Clarineta, a 

bruxa e a princesa. E que Clarineta vai virar bruxa e princesa! O que vocês 

pensam? 

SÍLVIA: Que ela vai virar bruxa e princesa ao mesmo tempo. 

P.P.: Por que você acha que vai ser assim? 

SÍLVIA: Porque... porque ia ser mais legal. 
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P.P.: Legal como? 

SÍLVIA: Divertido e diferente, porque já tem muita história com bruxa fazendo 

maldade com princesa, mas elas nunca... a bruxa nunca consegue. Ela não 

ganha! 

P.P.: Certo. 

P.P.: Mas, se vocês imaginam que Clarineta vai virar bruxa e princesa, por que 

que ela vira bruxa? 

JOÃO: Raul! 

IARA: Ela tava... 

LIA: Porque ela fica má. 

ALEX: Porque ela joga uma maldição! 

P.P.: Tem uma maldição? 

LIA: Isso! 

P.P.: E por que ela vira princesa, então? 

MARIA: A Clarineta pode ser o instrumento que ela toca e vira uma bruxa. E 

depois o feitiço da clarineta transforma ela em princesa! 

P.P.: Olha, Beatriz disse uma coisa legal: ela pensa que a clarineta é um 

instrumento mágico e quem a toca vira bruxa e princesa! 

ALEX: Eu sei o que é clarineta! 

CÉSAR: Ela toca a clarineta, de noite é princesa. Não, de manhã, quando ela 

acorda é princesa e quando vai dormir vira bruxa. 

JOÃO: Você vai contar a história? 

< Alunos conversando> 

LIA: De noite é bruxa e quando é de dia, ela vira princesa... 

P.P.: Muito bem. A gente já levantou muitas hipóteses sobre o que vai acontecer. 

Olha só, esse texto foi escrito em francês por René Gouichoux e alguém traduziu 

para a nossa língua, o português. Quem fez a tradução foi Lino de Albergaria. As 

ilustrações são de Guillaume Renon.  

 

LEITURA ORAL DA PROFESSORA-PESQUISADORA E ALUNOS 

ACOMPANHANDO A LEITURA COM O LIVRO EM MÃOS. 

 

PÓS-LEITURA: 

P.P.: Gostaram da história? 
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TODOS: Sim! 

MATEUS: Ela virou uma bruxa! 

P.P.: Mas por que ela virou uma bruxa? 

MARIA: Porque ela comprou um livro de magia. 

P.P.: Foi. 

P.P.: Mas por que ela quis virar bruxa? 

DANIELA: Aí, o pai brigou com ela e ela transformou ele num polvo. 

TODOS: Corvo! 

MATEUS: Sabia, Kívia, que corvo é um pássaro? Ele mora perto das bruxas, 

onde tem bruxa! 

P.T.: Ele parece com o urubu. 

< Alunos rindo > 

LIA: Na história da Branca de Neve tem um corvo morando perto da bruxa. Só 

que tava... na cabeça de uma caveira. 

MATEUS: No livro da minha irmã tem um corvo, na história da Branca de Neve. 

Ele fica sempre por perto, no canto. 

P.P.: Quem era Clarineta? 

TODOS: A menina da história! 

P.P.: Ela morava com quem? 

LUÍS: A mãe, o pai e o irmão. 

P.P.: E ela se dava bem com o pessoal da casa dela? 

TODOS: Não! 

ANA: Ela gostava de arengar com o irmão dela. 

P.P.: Por que será que ela arengava com o irmão? 

ANA: Acho que ela tinha ciúme. 

P.P.: Vocês lembram que na história, Clarineta foi para um lugar. Como era o 

nome desse lugar? 

IARA: A estrada dos quatro cantos! 

P.P.: A estrada dos quatro caminhos. Vocês já ouviram falar numa estrada 

dessas? 

MARIA: Não! 

MATEUS: Eu acho que é uma estrada de quatro... 

ALAN: Ela é um quadrado. Quadrada. 
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LIA: Eu acho que pode ser um caminho cercado de mata com quatro caminhos, 

passagem. 

CARLOS: É uma encruzilhada! 

SÍLVIA: Ela foi parar numa livraria! 

P.P.: Sim e ela escolheu o livro das bruxas. Na história, ela se transformou numa 

autêntica bruxa. O que é uma autêntica bruxa? 

LIA: É quando ela é má mesmo! 

ALEX: Ela tinha que ser! 

ALAN: Toda bruxa é má! 

LIA: Mas o livro tinha que saber se ela era má ou não, porque se ela queria virar 

bruxa e não fosse má, o livro não aceitaria isso! 

PP.: Muito bem. 

JOÃO: Fecha a porta! 

P.P.: Olha só, vou fazer uma pergunta pra vocês, prestem atenção: quando 

Clarineta preferiu se transformar em bruxa, ela pensou igual a maioria das 

meninas? 

TODOS: Não! 

LIA: Não, porque ela quis transformar o irmão em sapo e o pai em corvo. 

P.P.: Certo. Mas quando Clarineta quis virar uma bruxa, tinha dois livros pra ela 

escolher. Livros de quê? 

TODOS: De bruxa e de princesa! 

P.P.: Se vocês vissem um livro desse, vocês escolheriam qual livro? 

LIA: O da princesa! 

P.P.: Então, Clarineta escolheu qual livro? 

TODOS: O da bruxa! 

P.P.: Aí, ela pensou como a maioria das meninas pensa? 

TODOS: Não! 

MARIA: Eu tenho livro de princesa. 

P.P.: Vocês acham que ela pensou diferente, escolhendo ser bruxa? 

LIA: Sabia que eu tô num jogo que tem muitas fases e agora eu tenho que acertar 

o príncipe da Branca de Neve. 

P.P.: Ok, mas vocês acham que ela pensou diferente, escolhendo ser bruxa? 

TODOS: Não. 

CARLOS: E o menino, o menino... 
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P.P.: E é legal quando uma pessoa pensa diferente de você? 

TODOS: Não! 

P.P.: Por quê? 

LIA: Eu acho que os meninos gostaram mais da bruxa do que da princesa. 

Gostaram dela ter virado bruxa. 

P.P.: Você acha que menino pensa diferente de menina? 

LIA: É 

P.P.: Por quê? 

LIA: É porque menino gosta de umas coisas e meninas de outras... na 

brincadeira, mas tem hora que a gente brinca junto. 

P.P.: E você Sílvia, o que você acha, você gosta quando alguém pense diferente 

de você? 

SÍLVIA: É porque eu gosto que cada um pensa uma coisa! 

P.P.: Por quê? 

SÍLVIA: Porque é bom. Quando a professora pergunta, cada um diz uma coisa. 

P.P.: O que a professora pergunta, que você consegue ver as ideias diferentes 

dos colegas? 

SÍLVIA: Quando a gente vai começar a estudar, aí a professora pergunta o que a 

gente sabe e o que a gente quer descobrir, aí todo mundo diz uma coisa. 

P.P.: Olha só, pessoal, o que Sílvia falou! Como é interessante! Ela disse que 

quando vocês vão iniciar um novo estudo, a professora faz perguntas sobre o que 

vocês sabem e o que querem saber, então, nesse momento, ela percebe como é 

interessante quando as pessoas pensam diferente. 

P.P.: E se todo mundo pensasse igual? 

LIA: Aí... 

P.P.: E se todo mundo pensasse igual? 

LÚCIA: A roupa seria igual! 

ALEX: A roupa já é igual! 

P.P.: É, a farda de vocês é igual, porque é um uniforme. 

JOSÉ: O desenho... 

CARLOS: O pensamento seria igual. 

MARIA: Os cartões. 

MATEUS: As pessoas. 

P.P.: Tudo seria igual? Todo mundo teria os mesmos gostos? 
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CARLOS: Eu disse... eu disse... que o pensamento seria igual! 

ANI: As lojas. 

ANA: Os nomes. 

DANIELA: Os brinquedos. 

SÍLVIA: Aí, uma pessoa ia chamar outra e não ia dar certo. 

ANI: Não ia ser legal! 

IARA: Os brinquedos iam ser iguais. 

SANDRO: Só ia ter um jogo! E uma cor! 

MARIA: Todo mundo só ia conhecer um livro. 

P.P.: E o que você acha de só existir um livro? 

MARIA: Ah... eu acho... eu acho que ia ser chato. 

P.P.: Por quê? 

MARIA: Porque ia ser chato, a gente não ia saber de nada. Só de uma coisa. 

MATEUS: Todo mundo ia morar na mesma casa. 

MARIA: Aí, quando a gente fosse para casa de número não sei qual, ia ser a 

nossa de casa e a de todo mundo. A gente ia ficar perdido pra sempre, sem poder 

voltar pra casa. Ui! 

< Barulho inaudível > 

P.P.: Então, por tudo o que vocês disseram, pensar diferente é legal? 

ALEX: Não! 

P.P.: Não! 

MARIA: Se não, a gente vai ficar perdido e nunca mais voltar pra casa. 

P.P.: Se pensar igual? 

MARIA: É. 

P.P.: Prestem atenção na pergunta: se todo mundo pensasse igual ia ser legal? 

TODOS: Não! 

P.P.: Então, pensar diferente é legal! 

TODOS: É! 

P.P.: Por quê? 

ALAN: Porque assim tem muito desenho na TV. 

LÚCIA: É, porque se não, ia ficar o mesmo desenho. 

P.T.: Luíza, para! Diga, Mateus! 

MATEUS: Muitos carros, de todo jeito. 

LUÍS: Porque é tudo mais divertido. 
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P.P.: Muito bem. Olha só, então, na nossa história, Clarineta teve uma atitude 

positiva ao pensar diferente e escolher o livro das bruxas, o que vocês acham? 

ALEX: Foi ruim porque ela transformou o irmão em sapo e o pai... mas o resto foi 

legal. 

P.P.: E vocês concordam com Alex? 

IARA: Às vezes pode ser divertido ser bruxa: pode voar, faz mágica. A bruxa se 

diverte mais que a princesa. A princesa só usa maquiagem e batom. A bruxa faz 

mais coisa! 

LIA: É, a bruxa pode até virar princesa. Manuela, quando a gente canta “A linda 

rosa juvenil”, ela quer ser a bruxa. 

DANIELA: Se eu fosse bruxa, ia fazer aparecer um pula-pula. 

CARLOS: Eu ia querer voar. 

LÚCIA: Eu tô vendo que ser bruxa é legal! Agora, vou acha a bruxa mais legal 

que a princesa. 

LIA: Na TV, a bruxa diz: “- e lá vamos nós!”. E a vassoura voa. 

P.P.: Agora outra pergunta pra vocês: no livro diz assim: “um príncipe passou do 

outro lado da rua. Um príncipe, sem dúvida nenhuma. A maior prova era a cor dos 

seus olhos”. Vocês acham que os olhos desse príncipe eram de que cor? 

LIA: Azul. 

ALAN: Verde. 

IARA: Preto. 

LÚCIA: Vermelho. 

LIA: A maioria das meninas gosta azul, mas Clarineta gosta marrom. 

ALEX: Não, mais diferente é cinza. 

LIA: Sabia, professora, que a maioria das meninas não gosta de príncipe, gosta 

de vampiro! 

P.P.: Por quê? 

LIA: Porque eles são mais bonitos. O lobisomem também! 

P.P.: Mas, se vocês pudessem dar um conselho a Clarineta, agora que vocês 

conhecem toda a história. O que vocês diriam? 

LUÍS: Eu ia dizer que ela não virasse princesa, porque ser bruxa é melhor. E o 

príncipe gostava de bruxa. 

LIA: Eu ia dizer pra ela não gostar de príncipe, porque a moda é vampiro e 

lobisomem. 
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P.P.: Ok, turminha, agora nós vamos nos dividir em grupos para fazer uma 

atividade. Vamos exercitar ainda mais a criatividade, tá? 
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APÊNDICE 11 

Transcrição da 3ª sessão de leitura – 19/04/2013 

O menino que carregava água na peneira - Manoel de Barros. 

< distribuição dos livros, alunos agitados >  

PP.: Pessoal, bom dia! 

IARA: Cadê o tablet? 

PP.: A nossa história se chama: O menino que carregava água na peneira, quem 

escreveu foi Manoel de Barros. Aqui o nome dele. 

JOÃO: Manoel? Manuela! <aluno aponta para colega que tem este nome.> 

IARA: Ei, mas o meu nome não é Manoel, é Maria Manuela. 

PP.: É, o nome dela não é Manoel! 

MARIA: Lá na minha escola dominical, eu tenho um amigo que se chama 

Emanoel. 

ALAN: Professora, esse homem aqui é ele, nessa foto? 

PP.: Sim, muito bem! Olha, Alan encontrou a foto de Manoel de Barros aqui no 

livro. 

CARLOS: E essas aqui? 

PP.: São as pessoas que fizeram as ilustrações. Aqui na capa tem o nome delas. 

MARIA: Esse é o avô de Raul! 

CESAR: Mas... mas, esse desenho é diferente! 

PP.: Olha só, o que o colega disse: que esses desenhos são diferentes. Alguém 

sabe como chamamos esses desenhos. Quem já viu um desenho feito assim? 

SILVIA: É com agulha e passa assim. 

PP.: Isso, é com a agulha. Sabe quando a toalhinha do lanche de vocês tem o 

nome escrito? Isso é um bordado. É um desenho ou nome escrito com linha e 

agulha no pano, no tecido. 

LIA: Eu sei costurar bem assim, eu sei costurar roupinhas pra boneca. 

MARIA: Uau, que nome diferente, que coisa diferente! 

CARLOS: Ah, ali no casaco de Juju. A letra D. 

PP.: Isso mesmo. Vamos continuar: o nome do livro... 
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LUÍS: Exercícios de ser criança. 

PP.: Muito bem, Luís já leu o nome do livro: Exercícios de ser criança. Pra vocês, 

qual o exercício de ser criança? 

LIA, ALEX e MARIA: Brincar! 

JOÃO: Jogar futebol. 

IARA: Não é não, que eu não gosto de jogar futebol! 

CESAR: É sim! 

JOÃO: É o meu, o dele e o dele < apontando para os colegas >. 

LIA: Eu tenho dois: brincar e depois comer pipoca. 

PP.: Vamos lá, olha só: na capa do livro, o que essas crianças estão fazendo? 

LÚCIA: Brincando. 

PP.: De quê? 

ALEX: Bambolê. 

ANA: Pular corda. 

LUÍS: Pé de lata. 

DANIELA: Pipa. 

SANDRO: Qual o nome do livro? 

JOÃO: Exercícios de ser criança. 

LÚCIA: Tomar sorvete. 

DANIELA: É um pião. 

CARLOS: Tem criança empinando pipa. 

LUÍZA: E comendo pizza! 

MARIA: Falando em pipa, meu avô construiu uma pipa de avião. 

P.P.: Uma pipa de avião? Como assim? 

MARIA: É porque, a pipa do meu avô não se quebra como as outras e é a pipa 

mais rápida lá da rua! 

P.P.: Sim, entendi, sua pipa é veloz e resistente! 

MARIA: É. Ela é assim. 

ALAN: Por isso ela disse que é um avião. 
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PP.: Esses nomes aqui, Sílvia tá perguntando de quem são. São das pessoas que 

fizeram as ilustrações, os bordados do livro. Elas estão nessa foto, Sílvia. 

PP.: Do que vocês viram que tem desenhado na capa, vocês pensam que o 

exercício de criança é o quê? 

TODOS: Brincar! 

MATEUS: É se divertir do seu jeito! 

PP.: Mas será que a gente só brinca com brinquedo? 

SILVIA: A gente também brinca imaginando. 

LIA: Por exemplo, se não tem cachorro pra brincar, a gente pode fingir que tem 

um cachorro, por exemplo, se eu imaginasse que o cachorro tá aqui do meu lado, 

assim. 

JOÃO: Na minha imaginação, eu tenho 18 anos. 

PP.: Por quê? 

JOÃO: Pra ter minha casa, construir uma casa. 

PP.: Por que você quer construir uma casa? 

JOÃO: É uma casa de imaginação. Eu sou o pai, ela a filha, ele é o mais velho. 

Carol era mãe. A gente ia ser uma família que morava junto. 

ALEX: Mas a gente não brinca mais disso. 

JOÃO: Mas brincava e eu imagino que brinco. 

LIA: Agora, ele faz-de-conta, não é, João? 

PP.: Turma, vocês já viram alguém que brinca com palavras? 

TODOS: Já! 

JOÃO: É bom! 

LIA: Eu sei, trava-língua! Trava-língua, palavra cruzada. 

CESAR: O que é, o que é! 

ALEX: O doce perguntou pro doce, qual o doce mais doce do doce mais doce. É o 

doce de batata doce. 

PP.: Vamos começar a nossa leitura. Vamos ler essa história: O menino que 

carregava água na peneira. 

PT.: Eita, como é que carrega água na peneira? 
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PP.: Quem sabe o que é uma peneira? 

TODOS: Eu! 

ALEX: É o que tira o caroço do suco. 

LIA: A sujeira da areia. 

PP.: Muito bem. E como é uma peneira? 

ANA: Furada! 

PP.: E como é que se carrega água na peneira, então? 

SILVIA: Tem que ficar imaginando! 

PP.: Será que é água mesmo que o menino carrega? 

ALAN: É sim. 

SILVIA: Eu acho que é palavra, porque aqui tem algumas palavras. 

LIA: Eu acho que é palavra também. 

PP.: Vamos ouvir a história. 

 

< Leitura da história e os alunos acompanhando a leitura com o livro em mãos > 

 

JOÃO: Eu quero levar esse livro pra casa. 

MARIA: Eu também. 

CARLOS: Professora, lê de novo. 

PP.: Pessoal, vocês querem que eu leia outra vez? 

TODOS: Sim! 

PP.: Agora, que eu já li, vou comentar uma coisa com vocês: vamos ficar atentos, 

porque Manoel de Barros é um poeta. E os poetas gostam de escrever com 

enigmas. Vamos ver se a gente encontra algum enigma e descobre o significado, 

tá? 

TODOS: Tá! 

< Realização de outa leitura a pedido dos alunos > 

LIA: O que é peraltagem? 

PP.: Peraltagem? Alguém sabe o que é traquinagem? 
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IARA: Eu. É bagunça e travessura. Bia e Raul tem estrela, porque ficam fazendo 

peraltagem na hora da roda! 

PP.: Isso, Manu, você explicou e ainda deu exemplo! Muito bem! Entenderam o 

que é peraltagem? 

TODOS: Sim! 

PP.: Na nossa história de hoje, o menino que gostava de fazer peraltagem com o 

quê? 

JOSÉ: Peneira. 

MATEUS: Com as brincadeiras. 

PP.: Ele brincava com o quê? 

LIA: Ele fazia peraltagem com as palavras. 

PP.: E como é que a gente faz peraltagem com as palavras? 

LIA: Eu sei, é lendo, escrevendo, aprendendo. 

PP.: Olha só, tem uma parte que diz assim: “no escrever o menino viu que era 

capaz e ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo”. Como é que pode 

isso? 

LIA: Eu sei, porque quando a gente escreve aprende ao mesmo tempo. Quando 

tem aula de música e a gente vai pra lá, não pode ficar aqui. Eu acho. 

PP.: Olha, na história diz assim: o menino foi capaz de interromper o voo de um 

pássaro, botando ponto no final da frase. Como ele fez isso? 

SANDRO: O ponto no final da frase é quando a gente acaba. 

ALAN: A gente tá estudando o ponto, professora! 

PP.: Legal! 

PP.: Se o ponto no final da frase é pra acabar a frase, como é que ele 

interrompeu o voo de um pássaro com um ponto? 

DANIELA: Eu sei, porque a frase não precisava de ponto. 

PP.: Mas ele colocou um ponto na frase! 

DANIELA: Então, ele colocou, só que não precisava. 

LUÍS: Não, ela não tá entendo! Ela quer dizer que ele não precisava interromper o 

voo do pássaro, mas aí ele colocou o ponto. A frase acabou e o pássaro parou de 

voar! 
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PP.: Muito bonito o seu pensamento, Luís. 

PP.: Então, vocês acham que esse pássaro tava voando de verdade? 

SILVIA: Não, era só a imaginação dele. 

PP.: Esse pássaro tava voando num lugar. 

JOÃO: Na imaginação. 

PP.: Sim, na imaginação, mas tava também em outro lugar... 

PEDRO: No cérebro! 

PP.: Certo, mas tinha outro lugar também... 

SILVIA: No papel, porque ele tava desenhando e depois escreveu. E pra acabar 

com... com o voo, ele colocou o ponto. 

LÚCIA: Professora, eu tô doida pra fazer um desenho! Tô doida pra imaginar! 

PP.: Por que vocês acham que a mãe do menino disse que ele ia ser poeta? 

CESAR: Porque ele gostava de imaginar e escrever o que tava na imaginação 

dele. 

PP.: Mas a gente também imagina e escreve o que está na nossa cabeça! 

CESAR: É, mas... mas... ele escreve coisa diferente. Ele escreve o livro que a 

gente lê, coisa que morava na cabeça dele. Sabe, a cabeça dele inventa. 

PP.: Inventa o quê? 

CESAR: Ah... inventa tudo, o que não existe de verdade. 

CARLOS: Igual peixe no bolso! Eu gostei dessa parte. 

PP.: Hum, e como é que poeta faz com essas coisas que não existem? 

CARLOS: Ele inventa e escreve, aí começa a existir. 

PP.: E como é essas coisas começam a existir? 

SILVIA: No livro e na nossa cabeça. 

PP.: Mas o que ele fez pra isso existir? 

DANIELA: Ele escreveu no papel. 

PP.: Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o garoto ser poeta? 

LUÍS: Você disse que poeta escreve enigma. E ele escreveu com mistério a 

história do pássaro voando. Eu gostei, porque a gente teve que descobrir. 

PP.: E o poeta escreve com enigma, por quê? 
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LUÍS: Pra gente ficar pensando no que ele escreveu até descobrir. 

PP.: Vocês acham isso legal? Olha o que Vítor disse: que o poeta escreve e a 

gente tenta descobrir o que ele quer dizer. Como um mistério! 

TODOS: Sim. 

PP.: Por quê? 

LÚCIA: Porque ele tá escondendo pra gente descobrir. 

PP.: Muito bom, muito bonito o jeito de vocês pensarem! 

JOSÉ: Lembra, Sílvia disse que queria desenhar o que imaginou. Vamos 

professora? 

TODOS: Êêêê. 

PP.: Ok, pessoal, agora vamos para as mesas, tá certo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

.APÊNCICE 12 

Transcrição da 4ª sessão de leitura – 03/05/2013 

Uma ideia toda azul -  Marina Colasanti  

P.P.: Bom dia! 

TODOS: Bom dia! 

P.P.: Turma, a história de hoje se chama: Uma ideia toda azul. 

DANIELA: Uma ideia toda azul. 

P.P.: Isso! Quem aqui já teve uma ideia? 

JOÃO: Eu! 

P.P.: Que ideia você teve, João? 

JOÃO: Eu já tive ideia de várias coisas! 

P.P.: Diga uma. 

JOÃO: Casa da árvore. 

P.P.: Fazer uma casa na árvore! E o que você fez com essa ideia? Você realizou? 

JOÃO: Primeiro, eu pensei, assim, tive a ideia. Depois, imaginei o que ia precisar. 

Mas lá em casa não tem árvore. Então, eu pedi pra minha mãe plantar uma e eu 

tô esperando ela crescer. Aí, é que eu vou construir. 

ANA: Eu também tive uma ideia! 

P.P.: Qual foi a ideia que você teve? 

ANA: Tive a ideia de construir uma pipa. 

P.P.: Legal! E o que você fez com essa ideia? 

ANA: Chamei meu pai pra me ajudar, porque sozinha eu não ia conseguir. Sabe, 

tem que fazer do tamanho certo! Eu falava e ele fazia. E, às vezes, tinha coisa 

que eu podia fazer só. 

P.P.: E quando a pipa ficou pronta, o que você fez? 

ANA: Me diverti muito. Eu sei soltar pipa! 

P.P.: E você, Lia, já teve uma ideia? 

LIA: Já, de construir um castelo só meu e todo azul: meu vestido ia ser azul e 

minha coroa ia ser azul... 

LÚCIA: Tá bom Lia. 
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P.P.: Alguém mais teve uma ideia? 

PEDRO: Eu. Eu comi a maçã bem grande! 

P.P.: Você teve a ideia de comer uma maçã? 

PEDRO: Mas depois, tive a ideia de comer uma maçã desse tamanho <mostra 

um tamanho pequeno com as mãos>. 

P.P.: Então, você quis comer uma maçã pequena? E tem uma maçã tão pequena 

assim? 

PEDRO: Tem, de brinquedo. 

P.P.: Alguém mais quer falar sobre uma ideia que teve? 

JOSÉ: Eu tive uma ideia de construir uma tirolesa pra atingir os monstros. 

CARLOS: Eu já andei de tirolesa. 

P.P.: Olha, Lúcia quer falar! Diga, Lúcia. 

LÚCIA: Eu queria plantar um morango gigante pra eu cortar e dividir com a minha 

família toda. Como na história. 

CARLOS: Eu ia construir um muro gigante! 

P.P.: Por que você quer construir um muro gigante? 

CARLOS: Pra ninguém passar no muro. 

P.P.: Mas você ia ficar preso atrás desse muro, não ia? 

LÚCIA: É só colocar uma porta elétrica no muro pra quando ele quiser passar. 

CARLOS: E ia ser lá no pólo sul! 

P.T.: Ah, não ia precisar nem de muro, lá é tão longe e não tem ninguém! 

DANIELA: Professora, eu ia construir uma casa na árvore, na floresta, e ia ter 

uma tirolesa pra eu descer e matar os bichos com uma lança. Sim, eu também 

queria voar! 

P.P.: Ah, na idade de vocês, eu também pensei muito em como construir uma 

máquina de voar, inspirada num desenho que eu assistia! Turma, na história diz 

assim: uma ideia toda azul. 

MATEUS: Toda azul? 

P.P.: Sim! Como é que vocês imaginam uma ideia toda azul? 

ALAN: Eu acho que ele pensa tudo azul! 
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P.P.: Ele quem? Quem pensa? 

ALAN: A pessoa que teve a ideia! 

JOSÉ: Já sei, a pessoa pensa uma ideia e fica tudo azul. 

P.P.: Mas, por que azul e não outra cor? 

ANA: Porque o mundo é azul! 

LIA: Não, é porque a pessoa que gosta muito de uma cor, azul, quer que tudo 

seja azul. 

P.P.: Quem será que teve essa ideia? 

ALAN: A pessoa azul. 

LIA: Eu acho que essa ideia pode ser... 

LÚCIA: Pode ser dos Smurfs. 

P.P.: Dos Smurfs? 

TODOS: É! 

PP.: Por quê? 

IARA: Porque tudo deles é azul, professora! 

P.P.: Turma, o que será que essa cor quer dizer sobre a ideia? É, que 

característica, que jeito, essa cor dá para a ideia? 

JOÃO: Professora, a gente escuta música na escola e tem uma, que a outra 

professora colocava que era assim: com você tudo fica blue. Blue é azul e é legal.  

P.P.: Como assim? 

JOÃO: Com você tudo fica blue, fica legal. 

P.P.: Sim, tô entendendo. Então, você está dizendo que azul quer dizer legal? 

JOÃO: É. 

P.P.: Então, pra você uma ideia azul é uma ideia o quê? 

JOÃO: Legal! 

P.P.: Que interessante, João, seu jeito de pensar! E se na história estivesse 

assim: uma ideia toda amarela? 

ALAN: Sei, é uma ideia sem graça, com vergonha. Minha mãe diz que eu fico com 

a cara amarela quando fico com vergonha <risos>. 

CÉSAR: Sabia que uma ideia verde e amarela é uma ideia do Brasil? 
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P.P.: Por quê? 

CÉSAR: Porque é a bandeira brasileira. 

LIA: Uma ideia toda preta é uma ideia black. 

LUÍS: É uma ideia escura. 

P.P.: O que é uma ideia escura? 

SANDRO: É uma ideia que não é boa, não é legal ou é uma ideia assustadora, de 

terror. 

DANIELA: Pode ser uma ideia radical, a tirolesa! 

P.P.: Vamos conhecer a história, vamos saber se há alguma pista da ideia toda 

azul. 

LEITURA DA HISTÓRIA PELA PROFESSORA PESQUISADORA 

P.P.: O que vocês imaginaram aconteceu? 

TODOS: Não! 

CÉSAR: Mas, ele não disse o que era a ideia toda azul! 

P.P.: Isso, mas você imagina que essa ideia era o quê? 

CÉSAR: Não sei, tem um mistério. Acho que a ideia era, era, era uma coisa 

valiosa! 

ALAN: É, preciosa! 

P.P.: Por quê? 

ALAN: Porque ele escondeu pra ninguém pegar! 

P.P.: Na opinião de vocês, César e Alan, o que o rei deveria ter feito com a ideia? 

CÉSAR: Ele devia ter usado na hora que achou. Se fosse uma lâmpada mágica 

ou uma máquina do tempo... 

ALAN: Se fosse máquina do tempo, ele não tinha ficado velho! 

P.P.: Por quê? 

CÉSAR e ALAN: Era só voltar no tempo! 

P.P.: Hum, entendi. 

IARA: Professora, eu senti tristeza quando a história acabou. 

P.P.: Por que você sentiu isso? 
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IARA: Porque ele ficou triste e eu fiquei imaginando ele velho e sem poder brincar 

com a amiga dele. A amiga dele ficou nova, dormindo, e ele não! 

P.P.: Queria ouvir de vocês uma coisa: como é que vocês imaginam o rei da 

história? 

JOSÉ: Gordo. 

JOÃO: Barbudo. 

MARIA: Inteligente. 

MATEUS: Ele não era inteligente. 

P.P.: Por quê? 

MATEUS: Porque ele não sabia usar a ideia dele, porque ele foi guardar, até que 

estragou. 

P.P.: Estragou. Como assim? 

P.P.: Porque na história diz que ela não servia mais. Se ele fosse sabido, tinha 

inventado um jeito de usar a ideia dele. Aí, o tempo passou, ele ficou velho e se 

esqueceu. 

LIA: Mas, sabia, eu e Iara, quando a gente quer brincar de uma coisa que não dá 

tempo, a gente guarda a ideia para o outro dia. Quando ela tá melhor pra usar 

naquela hora. 

MATEUS: Mas, Lia, o rei da história esperou até ficar velho. 

LÚCIA: Ele guardou a ideia no guarda-roupa? 

ALEX: Não, foi na cabeça. 

LIA: Hum, acho que tô entendendo: a ideia, na sala do sono, é como uma 

princesa adormecida pra sempre. Eu já ouvi a história da princesa adormecida. 

Então, acho que quer dizer uma ideia adormecida. 

P.P.: E o que é uma ideia adormecida? 

LIA: É uma ideia que dorme. Ela fica queita, parada... parece que morreu! 

P.P.: Mas a ideia morreu? O que aconteceu com a ideia? 

SANDRO: Eu sei: a ideia ficou do mesmo jeito, mas o rei ficou velho. Aí, ela não 

servia mais para o que ele queria. 

DANIELA: Ele já era muito idoso. 
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SILVIA: Olha, Kívia, se eu tiver a ideia de brincar de boneca e não der certo e se 

passar muitos anos, e depois eu lembrar dessa ideia, mas se eu já for velhinha, 

essa ideia não vai servir, eu vou ter que pensar em outra ideia. 

CÉSAR: Um dia, eu tive uma ideia: eu fui pra casa da minha avó, aí, é, eu tive a 

ideia de levar o Playstation, que é um jogo que eu jogo desde muito tempo. Aí, eu 

levei os meus preferidos, e brinquei muito, mas se eu tivesse só pensado em 

levar e não tivesse levado mesmo, eu não tinha brincado até uma e meia! 

P.P.: Isso, César, se você não tivesse colocado em prática a sua ideia, você não 

teria se divertido!  Posso fazer outra pergunta? 

DANIELA: Eu! 

P.P.: Oi, diga, Daniela! 

DANIELA: Mas, eu já tive a ideia de andar de patins e não deu certo, porque era a 

hora da aula de música. Olhe, tem hora que a gente não pode usar as ideias que 

a gente tem! 

P.P.: Olha, turma, todo mundo ouviu o que Daniela disse? Ela disse que nem 

sempre a gente pode usar a ideia na mesma hora que tem, o que vocês acham? 

JOSÉ: Mas não precisa esperar a vida toda! 

JOÃO: Era só ter andado um pouco antes e um pouco depois da aula! 

DANIELA: Mas, não ia dar tempo! 

JOÃO: Mas tinha o outro dia! 

P.P.: Gente, eu acho que os meninos estão querendo dizer que basta esperar um 

pouco, para que a ideia não se perca, não é? 

JOÃO E JOSÉ: É! 

DANIELA: Mas, eu andei quando cheguei da aula! 

P.P.: Isso! 

P.P.: Na história, diz qual foi a ideia do rei? 

TODOS: Não! 

P.P.: Então, o que é que vocês acham que era a ideia do rei? 

JOÃO: Eu não sei! 

LIA: A ideia dele era uma pessoa, era brincar com uma pessoa, um amigo! 
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P.P.: Você acha que a ideia dele era um amigo? Mas a gente não pode ser velho 

e ter um amigo? 

JOÃO: Já sei, a ideia dele era jogar futebol. E velho não pode jogar futebol! 

CÉSAR: É, porque fica só caindo. 

LÚCIA: Os meus dois avôs eram jogadores de futebol profissional. 

IARA: A ideia dela era correr! 

P.P.: Brincar de correr. 

LUÍS: Professora, eu não sei o que era a ideia dele, porque tava na cabeça dele, 

mas eu fiquei pensando em uma coisa azul e lembrei da praia. Então, a ideia dele 

pode ser uma coisa bonita e muito grande como a praia, mas eu não sei o que 

pode ser! 

P.P.: Muito bem pensado, Luís! Muito bonito seu jeito de pensar! 

P.P.: O que vocês acham que teria acontecido, se o rei tivesse usado a ideia no 

momento em que a teve? 

LIA: A vida dele seria melhor! Ele teria... 

SILVIA: Mudado! 

LIA: Mudado. 

P.P.: Como assim? 

LIA: Pra melhor, ele não se tornou velhinho? Então, ele não teria tido a tristeza 

que ele sentiu. Ele seria mais feliz. 

SANDRO: Se a ideia dele fosse um tesouro, ele poderia ter ficado rico, mas ele 

preferiu esconder o tesouro e quando ele foi procurar, não valia mais nada! 

DANIELA: Se a ideia dele fosse um balão, ele teria brincado um pouco, mas como 

ele foi guardar, o balão secou. Ele demorou a lembrar da ideia. 

CARLOS: A vida dele teria sido melhor, se ele tivesse usado o mapa que ele 

achou pra caçar o tesouro, mas ele guardou o mapa e fico pobre. 

LUÍS: Tinha sido melhor, porque ele teria feito muitos amigos. Uma ideia azul é 

amizade, mas ele guardou e ficou só. 

ALEX: É, eu também acho que era a ideia dele era ter amigos e brincar, mas ele 

ficou velho e não pode mais brincar, só conversar com os amigos. 
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IARA: A vida dele seria divertida, porque a ideia era um amigo, mas não deu 

certo, porque azul é uma cor sem vida. Uma ideia azul não dá certo, porque se é 

azul. Mas se fosse vermelha, ia ser muito alegre. 

ALAN: Se ele tivesse pensado num pula-pula ou numa cama pra pular, a vida 

dele seria mais alegre, mas como ele ficou velho, o joelho ficou doente! 

JOSÉ: Ele ia ser feliz, porque ele queria ser azul. Azul é ser feliz. Mas ele ficou 

triste, porque ele ficou velho e queria continuar azul. 

JOÃO: Se ele não guardasse a ideia, tinha ficado jovem, porque ele poderia ter 

uma nova vida. E sem a ideia, ele ficou sem reino, porque a ideia era importante 

pra ele ter uma nova impressão de alegria. 

ANA: A ideia dele era fazer uma pipa, mas se ele tivesse feito, ele tinha ficado 

triste do mesmo jeito, porque ele ia dar a pipa para um menino que estava 

passando. 

P.P.: Era, Ana? 

ANA: Era, eu inventei outra história na minha cabeça, que ele tinha a ideia de 

fazer uma pipa pra brincar no céu azul, mas aí, passou um menino que ficou 

olhando e ele deu a pipa para o menino, mas ele ficou triste, porque depois sentiu 

falta da pipa dele. 

LIA: Se a ideia dele fosse um cachorro, ele ia ser feliz se usasse, porque o 

cachorro é o melhor amigo do homem. E uma vida sem cachorro é muito triste. 

CÉSAR: Se a ideia dele fosse brincar lá fora de tarde, ele tinha ficado feliz, 

porque no outro dia, podia chover. 

MATEUS: A vida dele teria aventura, porque, porque a ideia dele era brincar com 

a árvore, mas quando ele foi brincar anos depois, a árvore não existia, tinha sido 

arrancada pelo trator real! 
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APÊNDICE 13 

Transcriçao da 5ª sessão de leitura – 17/05/2013 

Antologia poética 

P.P.: Bom dia! 

TODOS: Bom dia! 

P.P.: Turma, hoje a nossa aula de literatura será diferente, vamos fazer uma aula 

laboratório.  

SANDRO: A gente vai olhar em microscópio? 

SÍLVIA: Experiências! 

P.P.: Nós não vamos olhar em microscópio, mas vamos ter uma experiência 

diferente. Vamos sentir as palavras, vamos fazer um laboratório de poesias. Essa 

aula, eu aprendi com minha professora e eu gostei tanto, que pensei em 

compartilhar com vocês, para que a gente possa pensar sobre as palavras que 

estão nos livros e nos poemas que lemos. 

P.P.: Pra começar, vou ler para vocês um livro que acredito que muitos de vocês 

têm em casa. O livro é Poesia na varanda de Sonia Junqueira com ilustrações de 

Flávio Fargas. 

ALAN: Eu tenho! 

MATEUS: Eu também! 

IARA: E eu. 

SANDRO: E eu 

LÚCIA: Ah, eu também! 

JOÃO: Todo mundo tem que a professora disse pra mãe da gente! 

P.P.: É, muitas crianças têm esse livro, porque escreveram para a Fundação Itaú 

Social, não foi? 

TODOS: Foi! 

ANA: E chegou pelo correio. 

P.P.: Que legal! Que bom que a professora avisou e todos têm esse livro. Agora, 

quero vou ler pra vocês e depois vou fazer uma pergunta, tá? 

TODOS: Tá! 

<Leitura do livro Poesia na varanda de Sonia Junqueira> 
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P.P.: Quem pode me dizer onde está a poesia? 

LÚCIA: Eu sei onde a poesia está. Ela está no coração. 

P.P.: Por quê? 

LÚCIA: Porque ela emociona. 

LIA: A poesia está no coração da menina da história, porque ela falava de tristeza, 

ela falava de alegria, ela falava de amor, de amigo. 

IAN: De um gato. 

LIA: A poesia só podia estar no coração. 

P.P.: Sim, a poesia estava no coração dela. Então, ela podia ver poesia onde? 

TODOS: Em todos os lugares. 

LIA: Professora, eu gosto de poesia e eu quero escrever poesia. 

P.P.: Mas, você já escreveu alguma? 

LIA: Ainda não! 

P.P.: Certo. Quem sabe o laboratório de hoje possa te ajudar? 

P.P.: Turma, então, vocês concordam que a garota da história percebia a poesia 

em muitas coisas? 

TODOS: Sim! 

IARA: Ela era inspirada. Ela se inspirava em muitas coisas, até num gato! 

LUÍS: Como Cleópatra era a musa inspiradora de Júlio César! 

P.P.: Isso, a inspiração pode estar em qualquer lugar. E hoje, vamos nos inspirar 

com as palavras. Olha, aqui estão os poemas que vamos ler hoje. Então, eu peço 

que cada um pegue os seus poemas e passe o restante adiante, para o colega do 

lado, ok? 

ALAN: São todos iguais? 

P.P.: Sim, todos iguais. 

< Distribuição dos papéis com os poemas selecionados > 

P.P.: Eu vou ler as poesias! 

JOSÉ: Não, professora, deixa a gente ler! 

P.P.: Vocês querem ler? Tá certo. E quem quer ler o primeiro poema? 

LIA: Eu. 
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ALAN: Eu já li dois! 

< Lia lê a poesia Convite de José Paulo Paes > 

P.P.: Que convite será esse que José Paulo Paes está fazendo pra gente? 

TODOS: Pra ler poesia! 

P.P.: Isso! Vamos brincar de poesia? 

TODOS: Vamos! 

P.P.: Olha, turma a segunda poesia se chama O relógio de Vinícius de Moraes. 

Alguém já conhece essa poesia? 

SÍLVIA: Eu já conheço. 

ALEX: Eu também! 

LUÍS: Eu quero ler! 

P.P.: Tá certo. Mas, a gente podia fazer assim: ler como um relógio que está 

atrasando. O que vocês acham? Como será que a gente tem que ler para parecer 

um relógio que está atrasando? 

ANA: Tem que ler bem devagar e fraquinho. 

P.P.: Vocês concordam ou alguém pensa diferente? 

JOÃO: Podia ser assim: lê um pouco e para. Aí, lê e para de novo, porque relógio 

que tá atrasado anda e para. 

P.P.: Certo. E como vamos fazer? Temos duas opções de leitura? 

SANDRO: A gente lê dos dois jeitos e escolhe a mais legal! 

TODOS: É! 

P.P.: Eu posso ler? 

TODOS: Pode! 

< Leitura do poema O relógio de Vinícius de Moraes com a voz fraca e devagar > 

< Leitura do poema O relógio de Vinícius de Moraes com pausas > 

CÉSAR: Gostei mais do fraco e devagar, porque eu imaginei quando eu quero 

que o tempo passe rápido e ele não passa. 

DANIELA: Eu também, porque quando lê e fica parando parece que acabou. 

Preferi o fraco. 

P.P.: E você, João, de qual das leituras você gostou mais? 
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JOÃO: Da leitura que tinha a ideia de Ana, porque deu pra sentir o tempo mais 

preguiçoso! 

P.P.: Preguiçoso? 

JOÃO: É, parecia que o relógio tava com preguiça de andar. Igual quando a pilha 

tá acabando. Minha diz que eu tenho pilha, mas ela diz que a minha nunca acaba! 

P.P.: Você sabe por que ela diz isso? 

JOÃO: Porque eu sou danado. Não, eu faço peraltagens, como no outro livro! 

P.P.: Certo. 

P.P.: E você, Ana, qual leitura você gostou mais? 

ANA: Da que eu pedi, porque ficou mais bonito! Dá mais certo com o meu 

pensamento. 

P.P.: Que pensamento? 

ANA: Meu pensamento de relógio atrasado. Ler assim é mais divertido! Dá mais 

vontade. 

P.P.: Vontade de quê? 

ANA: De ler mais poesia. Não fica chato. 

P.P.: Turma, agora vou pedir para que todos se levantem. Eu vou ler esse poema 

de outra forma e vocês vão caminhar pela sala, aqui no nosso espaço da roda, 

depois vocês me dizem como foi e o que sentiram. 

< Leitura do poema O relógio de Vinícius de Moraes, alternando o ritmo: ora 

rápido, ora devagar > 

P.P.: O que vocês acharam do poema agora? 

MARIA: Eu gostei. Eu nunca li um poema assim! 

P.P.: Assim como? 

MARIA: Parece que eu virei um relógio. 

JOSÉ: É, eu me senti um relógio que tá adiantado e depois atrasado. 

LÚCIA: Foi legal. Parecia até que era a gente o relógio e você lendo era a pilha! 

P.P.: Como assim, você pode explicar melhor pra mim? 

LÚCIA: Você era a pilha, porque, porque, porque do jeito que você lia a gente ia 

andando. 
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ALAN: Era a corda do relógio! 

LÚCIA: É, a corda. Era isso que eu queria dizer. 

P.P.: Hum, estou entendendo, legal a comparação. 

MATEUS: Vamos ler o próximo? 

P.P.: Ok! O próximo poema tem o seguinte título: As palavras e os cinco sentidos. 

Alguém sabe me dizer quais são os cinco sentidos? 

LUÍS: Tato. 

LIA: Olfato. 

LIA e LUÍS: Audição. 

CÉSAR: Paladar. 

LIA: Visão. 

P.P.: Isso, são esses mesmos. Mas, vocês já pensaram que uma poesia pode 

falar sobre isso, sobre os sentidos? 

TODOS: Sim! 

LIA: Eu já! 

P.P.: O que pensa sobre isso: as palavras e os sentidos? 

LIA: Não sei. 

P.P.: Sabia que existem palavras que podem fazer a gente pensar nos cinco 

sentidos? Alguém conhece alguma? 

JOSÉ: Eu não. 

ALAN: Vamos ler que a gente fica sabendo. Eu quero ler. 

P.P.: Tá certo. Vamos ler. 

< Alan lê o poema As palavras e os cinco sentidos de Elias José. > 

ALEX: Professora, queria que você lesse! 

P.P.: Por quê? 

ALEX: Porque parece mais divertido, as palavras são diferentes quando você lê. 

P.P.: Tá bom. Vou ler. 

< Professora pesquisadora lê o poema As palavras e os cinco sentidos de Elias 

José > 

JOÃO: Ei, uma pergunta, por que tem bebida no meio? 
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P.P.: Você tem ideia do porque que ele usou essa palavra? 

JOÃO: É porque bebida tem gosto? 

P.P.: É. 

MARIA: Bebida tem gosto. 

P.P.: Quando a gente toma um suco de goiaba, como foi o lanche de vocês no 

outro dia. Uma criança disse que achou muito doce.  

JOSÉ: Fui eu! 

P.P.: Foi. Que sabor você sentiu? 

JOSÉ: Açúcar! 

LIA: Já sei, por exemplo, quando eu tomo limão com sal, eu sinto gosto forte do 

sal. Eca! 

P.P.: Isso. Limão com sal dá ideia de sabor. 

P.P.: E quem sabe me dizer uma palavra auditiva? Que lembra a audição? 

ANA: Sussurro. 

P.P.: Quem quer dizer outra palavra auditiva?  

P.P.: Eu sei uma: festa! 

LUÍS: Som. 

IARA: Parque. 

SÍLVIA: Água do mar. 

P.P.: O som da água do mar? 

SÍLVIA: É. O barulho da água do mar. 

P.P.: E quem sabe me dizer uma palavra que tenha olfato? 

LIA: Olfato é cheirar. 

P.P.: Isso mesmo. 

IAN: Flor. 

P.P.: Muito bem. Alguém sabe de mais alguma? 

CÉSAR: Mexerica. 

P.P.: Eu sei uma: perfume! 

JOÃO: Cheiroso! 

ANA: Xampu. 
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IAN: Sabonete. 

SANDRO: Comida. 

CÉSAR: Feijoada! 

P.P.: Hum, feijoada, essa palavra tem cheiro, mas tem outra coisa também! 

LÚCIA: Gosto! 

LIA: Mas é porque a gente sente o cheiro e o gosto 

JOÃO: Cheiro gostoso. Já sei, muito mais gostoso: feijão, arroz, carne, macarrão, 

salsicha e ovo. 

P.P.: E quem sabe me dizer uma palavra tátil? Alguma palavra que lembra o 

gesto, a sensação de tocar? 

CARLOS: Sabonete. 

MATEUS: Sabonete é do cheiro. É do nariz e a gente já falou. 

CESAR: Mão! 

CARLOS: Computador. 

P.P.: Por que computador? 

CARLOS: Porque, eu acho que é porque me dá vontade de digitar e jogar 

também no teclado. 

LIA: A toalha macia que a gente pega. 

P.P.: Sabe uma palavra tátil: lixa! 

P.P.: Vocês concordam ou não que lixa é uma palavra tátil? 

LUÍS: Lixa? < fazendo gesto de lixar unhas. > 

P.P.: Sim. 

IARA: A lixa que a gente desenha? 

P.P.: Sim. Essa também! Lixa é ou não uma palavra tátil? 

TODOS: É! 

P.P.: Por que vocês acham que a lixa é uma palavra tátil? 

DANIELA: Porque ela é grossa e quando a gente passa a mão nela, se arranha. 

P.P.: E quando vocês escutam a palavra lixa, o que vem na cabeça de vocês? 

ALEX: Na imaginação? 

P.P.: Sim, na imaginação. 
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MARIA: Vem um arrepio na minha imaginação. 

P.P.: Por quê? 

MARIA: Quando a gente raspa a unha sem querer na lixa do desenho, ui! 

LUÍS: Eu imagino uma coisa grossa. 

JOSÉ: E eu uma coisa que arranha. 

ALAN: Eu imaginei uma agonia. Igual a Maria. 

P.P.: Sim.  

JOSÉ: Cabelo. Cabelo é uma palavra do tato, professora? 

P.P.: O que você acha? O que você imaginou quando pensou em cabelo? 

JOSÉ: Eu vi o cabelo de Sílvia e pensei que é macio. 

P.P.: Sim, você viu o cabelo de Sílvia e pensou na maciez. 

SÍLVIA: Professora se eu disser lixo, o que você imagina? 

P.P.: Eu penso na visão e é desagradável e chato olhar uma montanha de lixo e 

também penso no olfato, porque lixo fede muito. 

P.P.: E você pensa em quê? 

SÍLVIA: Eu tinha pensado só no cheiro. 

P.P.: Turma, olha a nossa próxima poesia: As cores e as palavras! Essa poesia 

também é de Elias José. Olha, quero fazer outra pergunta, vocês já pensaram 

que uma cor pode dar uma ideia? 

LIA: Pode. 

P.P.: Lembra que na última leitura que a gente fez, Uma ideia toda azul, a palavra 

azul, pode significar uma qualidade da ideia do rei. 

LÚCIA: Uma coisa da ideia. 

P.P.: Uma coisa? 

LÚCIA: O jeito da ideia. 

P.P.: Sim, o jeito dela, uma qualidade. 

LÚCIA: Professora, quero que você leia! 

P.T.: Eu posso ler? 

P.P.: Pode. 

< A professora titular lê o poema As cores e as palavras de Elias José. > 
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P.P.: Vocês já tinham pensado sobre isso? 

< Barulho inaudível > 

JOSÉ: Eu já sobre o arco-íris. 

LIA: Eu já escrevi uma poesia igual a essa. 

P.P.: Já! E como é a sua poesia? 

LIA: É igual a essa. 

P.P.: Pessoal, quem quer me dizer uma palavra rosa? 

TODOS: Eu! 

LIA: Rosa? Uma rosa! 

LUÍS: Eu quero falar! 

P.P.: Fale, Luís! 

IARA: Pra mim é flor! 

LUÍS: Ei, é minha vez, eu tô procurando! 

P.P.: Mas Luís, você pode falar da ideia que a palavra rosa dá pra você! O que a 

palavra rosa faz você lembrar ou pensar? 

DANIELA: Cérebro. O cérebro é rosa! 

LUÍS: Amor! 

MARIA: Eu pensei na Barbie! 

SANDRO: Ah, não! 

P.P.: Eu vi que vocês falaram sobre o dia das mães. Se a gente fosse escolher 

uma cor para a palavra mãe, que cor seria? 

ANA: Rosa! 

DANIELA: Vermelho! 

CÉSAR: Rosa! 

LUÍS: Ei, o silêncio que tava antes! 

P.P.: Isso, Luís! Vamos falar um de cada vez! 

P.P.: E se a gente fosse escolher uma cor para o pai, que cor seria? 

IARA: Preto, preto, preto! 

CÉSAR: Azul! 

P.P.: Alguém quer dizer outra cor? 
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SÍLVIA: Vermelho, porque é uma cor de força! 

SANDRO: Professora e se a gente escolhesse uma cor para o filho? 

P.P.: Isso, muito bem! Pessoal vocês tem alguma ideia para a pergunta de 

Sandro? 

SÍLVIA: Verde! 

MARIA: Cinza, porque é fraquinha! 

P.P.: O que é fraquinha? 

MARIA: A cor é fraquinha! 

SÍLVIA: Professora, eu queria ler essa outra poesia, mas eu não queria ler 

sozinha, porque é muito grande. 

P.P.: Certo, alguém quer dividir a leitura com Sílvia? 

CÉSAR: Eu leio. 

P.P.: Tá legal, César. Então, você vai ler essa outra parte aqui! Mas antes de 

começar a leitura dessa poesia, que o título é “Trem de ferro”, eu queria perguntar 

a vocês como é o barulho que o trem faz? 

TODOS: Piuí, piuí, piuí! 

P.P.: Então, será que a gente consegue fazer o som do trem nessa poesia? 

SÍLVIA: Assim. 

< Sílvia lê a poesia Trem de ferro de Tom Jobim e Manuel Bandeira, reproduzindo 

o som do trem na leitura > 

JOÃO: Tá engraçado. 

P.P.: O que João, você achou engraçado? 

JOÃO: O jeito que ela leu. Professora, leia pra gente? 

P.P.: Tá certo! 

< Professora pesquisadora lê a poesia Trem de ferro de Tom Jobim e Manuel 

Bandeira, marcando a leitura como se fosse o barulho de uma locomotiva > 

JOÃO: Professora, esse trem tá mais rápido que o de Sílvia! Eu imaginei a 

rapidez do trem! 

LIA: Professora, parece um trilho. 

IAN: Gostei dessa música! Pode ler de novo? 
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P.P.: Mas vocês podem ler comigo? Mas alguém quer ler de um jeito diferente? 

JOÃO: Professora, vamos fazer o trem parar? 

P.P.: Vocês ouviram a ideia de João? Vamos tentar? 

TODOS: Sim! 

P.P.: E como podemos fazer isso? 

TODOS: Devagar! 

DANIELA: A gente lê devagar! 

< Todos leem a poesia Trem de ferro, reproduzindo o som de uma locomotiva 

parando > 

IAN: Gostei, dá pra ler de muitos jeitos. Parece uma música. A gente imaginou o 

trem de todo jeito, rápido, devagar! 

LUÍS: Eu acho que essa poesia é pra gente pensar no trem andando de verdade. 

P.P.: Por que Luís, você pensa assim? 

LUÍS: Porque eu acho que é assim! 

LIA: Porque é difícil falar e não cantar. 

P.P.: Mas por que será que difícil ler sem cantar essa poesia? 

IAN: Porque ela parece música! Eu pensei que era música. 

LÚCIA: Gostei do ôôô. 

IAN: Professora, a música do pato pateta, que a gente canta, parece com essa 

poesia, dá pra cantar! 

P.P.: É mesmo, Ian! Bem lembrado! Essa música é um poema que por ter muito 

ritmo, por ter uma marcação legal, é musicada! 

< Crianças cantam, espontaneamente, O pato de Vinicius de Moraes > 

IAN: Professora, eu acordei de madrugada, mas eu tô bem acordado! 

P.P.: Por que você tá dizendo isso? 

IAN: Porque eu disse a minha mãe que eu ia dormir na escola, que eu não queria 

vim, mas aqui tá legal! 

P.P.: Que bom que você tá gostando! 

IAN: É porque assim é diferente. É bom ler assim! Cantando e andando as 

poesias. 
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SÍLVIA: Professora, eu queria ler a última! 

P.P.: Então, vamos ouvir a leitura de Sílvia? 

< Sílvia lê o de poema Língua do nhem de Cecília Meireles. > 

IAN: Queria ver de outro jeito, invente um, professora! 

P.P.: Alguém pensou numa maneira de ler essa poesia? 

TODOS: Cantar! 

P.P.: E como vamos cantar? 

TODOS: Canta, professora! 

P.P.: Tá bom, eu pensei numa maneira, quando eu estava pensando nessa aula, 

de como colocar ritmo nesse poema. Mas eu vou pedir a ajuda de vocês pra 

quando chegar a parte do nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem, tá! Quero que 

me ajudem desse jeito: nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem < musicalizando 

esse verso, como se fosse um resmungado. > 

< Professora pesquisadora lê o poema Língua do nhem de Cecília Meireles, 

empregando ritmo a leitura. >  

P.P.: Gostaram? 

TODOS: Sim! 

P.P.: Como foi que vocês preferiram? 

MATEUS: Foi a primeira vez que gostei de poesia! 

P.P.: Que bom! Ainda bem que tivemos esse momento pra você aprender a 

gostar de poesia!  Mas por que você não gostava de poesia? 

MATEUS: Porque eu não gostava. E as vezes, não imaginava nada, mas hoje, eu 

imaginei tudo que você leu! 

P.P.: E agora, do último poema, o que veio na sua cabeça? 

MATEUS: Eu pensei numa velha de cabelo branco, mas que era legal e que todo 

mundo pensava que era chata, até ela ter amigos. E depois dos animais, ela ficou 

amiga de todo mundo. 

P.P.: Que lindo! Você pensou em como foi a vida da velhinha depois que o poema 

acaba! 

LIA: Sabia, eu gostei da aula de hoje. Qual é a atividade? 
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SÍLVIA: Foi divertido. Andar e cantar. Ler e pensar nas palavras gostosas, foi 

engraçado! 

P.P.: Eu também gostei muito da nossa aula de hoje, porque vi que muita gente 

ficou animada. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês hoje. 

ANA: Mas e a atividade? 

P.P.: A atividade? A atividade foi feita quando estávamos lendo e conversando, 

quando vocês pensaram sobre as palavras, nos modos de ler... 

JOÃO: Pensei que a gente ia fazer poesia! 

ALAN: Eu também! 

ALEX: E eu! 

DANIELA: Vamos fazer professora? 

P.P.: Ouviram a proposta de Daniela? Vocês querem fazer poesia? 

TODOS: Sim! 

P.P.: Então, vamos pensar em como vamos fazer! 

DANIELA: Eu sei, vamos fazer todo mundo junto. Nós vamos dizendo e a senhora 

escreve e ajuda a gente. 

TODOS: É! 

P.P.: Então, vamos lá! No que vocês estão pensando? Alguma ideia veio à 

cabeça de vocês? 

ANA: A poesia é... 

SÍLVIA: Brincar com as palavras! 

ANA: É, poesia é brincar com as palavras! 

P.P.: Era isso o que você estava pensando? 

ANA: Não, mas assim é melhor. 

P.P.: E você pensou em quê? 

ANA: Não sei, eu pensei, pensei que poesia é divertido! 

P.P.: Hum, então, você pensou que a ideia de Sílvia ficou melhor para o que você 

queria falar? 

ANA: Foi! 

P.P.: Então, turma, vou escrever o primeiro verso aqui, ó! 
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< Professora pesquisadora escreve no quadro branco a frase dita por Ana e Sílvia 

> 

P.P.: E agora, pra acompanhar esta ideia, alguém quer continuar? 

IAN: Podia dizer que a poesia é diferente da música. 

P.P.: Por que a poesia é diferente da música? 

IAN: Porque quando eu escuto música, eu não gosto, mas quando a gente cantou 

a poesia, eu gostei! 

P.P.: Do que você gostou quando ouviu a poesia? 

IAN: Gostei, porque eu não sabia que poesia podia ler assim, aí, eu fiquei assim. 

< Aluno abre os olhos, demostrando atitude de surpresa > 

P.P.: Acho que entendi: você ficou surpreso? 

IAN: Foi! 

P.P.: Turma, então, como vamos escrever essa ideia na poesia? 

LIA: Escreve do jeito que ele falou, que ficou bonito! Sabia, que a música a gente 

tem que cantar, a poesia não, a gente só canta se sentir vontade! 

ALAN: É porque com a poesia a gente brincou, sorriu e cantou. E às vezes, na 

música a gente só canta! 

P.P.: Olha só, o que Alan disse pode continuar a ideia de Ian. Vocês acham que 

dá certo? 

TODOS: Dá! 

P.P.: Então, vamos escrever assim: diferente das músicas, com ela brincamos, 

sorrimos e cantamos. < Professora pesquisadora escreve as frases no quadro 

branco. > 

P.P.: Alguém quer dizer mais alguma coisa? 

IARA: A gente pode dizer onde ela mora. 

P.P.: E onde mora a poesia, Iara? 

IARA: Dentro da gente, na cabeça e no coração. Quando a gente pensa ou sente, 

como no livro que a gente leu. 

P.P.: Linda essa ideia. Vamos escrever. < Professora pesquisadora escreve as 

frases no quadro branco > 

DANIELA: Aí, ainda não falei! 
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P.P.: Fale, querida! 

DANIELA: Podia dizer que a poesia está em todos os lugares! 

P.P.: Boa ideia. Vocês concordam ou querem dizer alguma coisa diferente ou 

complementar a ideia da colega? 

TODOS: Não! 

P.P.: Ninguém quer acrescentar? 

TODOS: Não! 

CÉSAR: Podia dizer que com poesia a gente inventa coisas! 

P.P.: Que coisas? 

LUÍS: Palavras! 

P.P.: É isso? Pode ser assim, pessoal: com a poesia a gente inventa palavras? 

TODOS: Pode! 

< Nesse momento, os pais e familiares de uma aluna chegam à sala de aula, para 

a comemoração do aniversário da criança, que será na escola; mas os alunos 

ainda demonstram interesse em continuar na atividade de escrita, sugerida por 

eles mesmos, mas a professora titular sinaliza que o horário está encerrando > 

P.P.: Pessoal, os preparativos para a festinha já vão começar, então, teremos que 

concluir o nosso pensamento e terminar a nossa escrita! 

TODOS: Ou! 

P.P.: Então, vamos, como podemos continuar a ideia dos nossos colegas? 

LIA: A gente pode terminar, dizendo que poesia é sentido! 

MATEUS: E cor também! 

LUÍS: E formas, porque pular é uma palavra comprida < Aluno faz gesto 

demonstrando a altura de um pulo. > e tem as quadradas também. 

P.P.: E quais são? 

LUÍS: Perder direito, ficar doente. 

P.P.: Sim. Então, como podemos organizar as nossas ideias? Lia disse que 

poesia é sentido, Mateus disse que também é cor e Luís falou sobre as formas. 

Como podemos arranjar essas ideias? 

DANIELA: Pode ser assim, junta tudo: poesias são sentidos, formas e cores! 
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P.P.: Certo, Daniela! Vocês gostaram de como Daniela arrumou as ideias dos 

colegas? 

TODOS: Sim! 

P.P.: Então, vamos escrever como ela disse. < Professora pesquisadora registra a 

fala de Daniela no quadro branco. > 

P.P.: Olha como ficou nossa poesia. Vamos ler? 

TODOS: Poesia é brincar com as palavras. Diferente das músicas, com ela 

brincamos, sorrimos e cantamos. Vive dentro de nós, está em todos os lugares. 

Com a poesia a gente inventa palavras. Poesias são sentidos, formas e cores. 

P.P.: Gostaram? 

TODOS: Sim! 

ALEX: Tá faltando uma coisa: o nome! 

P.P.: Muito bem lembrado, Alex, e como será o título do nosso poema? 

LÚCIA: A poesia. 

IAN: Eu e a poesia. Não, assim não, eu quero assim: formas de poesias. 

ALEX: Eu gostei desse. 

P.P.: De qual? Formas de poesias? 

ALEX: Foi, porque parece com o jeito que a gente leu hoje. 

P.P.: Por que lembrou o jeito que a gente leu, o que esse nome fez você lembrar? 

ALEX: Ah, lembrou assim, lembrou a gente andando, cantando, falando rápido, 

devagar. Foi assim... 

P.P.: Sim, lembrou as maneiras que lemos hoje. Muito bem! Então, vocês 

gostaram do título que Ian e Alex sugeriram? 

TODOS: Sim! 

P.P.: E alguém mais tem outra sugestão de nome para a nossa poesia? 

TODOS: Não! 

P.P.: Tá certo. Então, vou escrever aqui pra gente terminar, porque a festa já vai 

começar! < Professora pesquisadora escreve o título sugerido no quadro branco > 

Formas de poesias 

Poesia é brincar com as palavras. 
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Diferente das músicas, 

com ela brincamos, sorrimos e cantamos. 

Vive dentro de nós, 

está em todos os lugares. 

Com a poesia a gente inventa palavras. 

Poesias são sentidos, formas e cores. 

Turma do 1º ano manhã. 
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APÊNDICE 14 

Transcrição da 6ª sessão de leitura - 31/05/2013 

No castelo que se vai - de Marina Colasanti. 

P.P.: Bom dia, pessoal! 

TODOS: Bom dia! 

P.P.: A nossa história de hoje, se chama “No castelo que se vai” de Marina 

Colasanti. Vocês já viram um castelo indo? 

TODOS: Não! 

MARIA: Eu já, foi em Piribi! 

CÉSAR: Foi em Pirangi! 

MARIA: Não! Foi em Piribi, só eu conheço esse lugar! 

CÉSAR: Pensei que você falou errado. 

P.P.: Mas Maria, onde é esse lugar? 

MARIA: Aqui. < Aponta para a cabeça. > 

MARIA: Só eu e meu avô que conhece, porque ele é meu amigo. 

P.P.: Sim, Maria e nesse lugar tem um castelo que vai, é? Aonde ele vai? 

MARIA: Todos os lugares, mas só eu que vejo, porque só eu conheço esse lugar 

e eu não posso falar, porque é segredo! 

JOSÉ: Pois, se fosse lá em Pirangi, naquela praia que tem surf, um dia eu fiz um 

castelo e ele foi embora na onda. 

PEDRO: A praia leva o castelo embora. 

CAROL: Eu quero falar, professora, por que você não veio na outra sexta? 

P.P.: Porque eu tive que ir pra uma aula. 

ALAN: Aula de literatura? 

P.P.: Não, uma aula... Na verdade, um debate sobre criatividade! Aí, eu não podia 

perder, mas hoje estou aqui. E quero perguntar, como é que vocês imaginam 

esse castelo que se vai? 

LÚCIA: Na minha imaginação, é um castelo de brinquedo, que uma criança 

carrega pra todos os lugares. 

P.P.: Alguém imagina outra coisa? 
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ALEX: Eu acho que é um sonho. Aí, a pessoa acha o castelo e quando entra nele, 

as portas fecham e ela fica presa lá dentro. Aí, o tempo passa, e quando a pessoa 

consegue sair, não sabe mais onde tá, pois era um castelo mágico que levou a 

pessoa pra outro lugar.  Mas, aí, a pessoa acorda e vê que está em casa e fica 

feliz! 

P.P.: Alex, você já imaginou como será a história. Será que isso vai acontecer 

mesmo? 

TODOS: Não! 

IARA: Vai não, professora, porque todas as histórias que você lê são diferentes e 

a gente fica pensando nelas. 

P.P.: Você acha diferente, por quê? 

IARA: Porque tinha a menina que quer ser bruxa, tem a formiga que Deus 

responde a ela uma coisa engraçada e a poesia que a gente leu como se fosse 

relógio e trem. É tudo diferente, coisa que a gente nunca viu assim. 

P.P.: E você tá gostando, Iara? 

IARA: Tô! 

P.P.: Por quê? 

IARA: Porque a aula de literatura fica legal e a gente aprende, a gente já sabe 

que toda sexta tem história diferente pra gente escutar. 

P.P.: Que bom! Que bom que você gosta! Vamos conhecer a história e saber o 

que vai acontecer “No castelo que se vai”. 

< Leitura do conto No Castelo que se vai > 

P.P.: Gostaram da história? 

TODOS: Sim! 

JOSÉ: Gostei dos jogos de imaginação! 

P.P.: Foi mesmo, por quê? 

JOSÉ: Porque, eu e João brincamos assim, às vezes. 

P.P.: Você achou essa parte parecida com você? 

JOSÉ: É, foi legal, porque num jogo de imaginação, a gente pode inventar um 

jogo que não existe e também fazer coisas que não dá pra fazer de verdade! A 

gente conversa e faz o combinado do jogo. É legal! 
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P.P.: Que bom! Você gostou das aventuras da corte do Reino do Nada! 

LUÍS: No castelo do Reino do Nada não tinha parede, nem teto. 

P.P.: Mas, esse castelo existia? 

CÉSAR: Existia e morava gente nele! 

MATEUS: Na história, diz que tinha muita gente morando lá, porque ele vai 

dizendo as pessoas, os nomes. 

DANIELA: Não diz o nome, diz quem são. As damas e os cavaleiros. Ei, não vi a 

princesa! 

LÚCIA: É porque o rei e a rainha não têm filhos. 

DANIELA: É mesmo, esqueci. < Aluna bate na cabeça > 

CÉSAR: Professora teve uma confusão nessa história, não teve? 

P.P.: Alguém quer responder a pergunta de César? Alguém quer dizer se teve ou 

não uma confusão? 

SÍLVIA: Foi assim, o Rei do Nada, não, o Rei de Tudo queria o Reino do Nada, 

mas ele não conseguiu. A confusão foi porque um queria brigar e o outro não! 

LUÍS: Não, a confusão não foi por isso, não! Foi porque o Rei do Tudo nunca ia 

conseguir conquistar o castelo do Nada, porque ele não existia, era nada, 

nadinha! 

SÍLVIA: Mas, ele era o Rei de Tudo, então, ele queria que tudo fosse dele. 

LÚCIA: Mas, eu acho que Luís tá certo, porque como ele ia conquistar uma coisa 

que não existe, que a pessoa não pode ver, nem pegar. 

P.P.: E aí, César, você conseguiu entender o motivo da confusão? 

CÉSAR: Entendi, eu só não sabia se tinha tido briga. 

P.P.: Não, não houve briga. 

JOÃO: O castelo saiu voando! 

CÉSAR: Eu gostei daquela parte que ele coloca o negócio transparente na boca 

pra ninguém ver que ele tava rindo! Como é que ele ia esconder? 

P.P.: Sim, o cetro! Vocês sabem o que é cetro? 

CÉSAR: É o pauzinho que o rei carrega! 

P.P.: Isso mesmo, César, é aquele, como posso dizer... É o bastão que os reis 

carregam, vocês lembram? 
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TODOS: Sim! 

P.P.: Mas, como será que ele escondeu o sorriso atrás de um objeto transparente, 

que não tem cor? 

LIA: É porque tudo nesse reino era imaginário, então, ele pensa que tem um 

cetro, mas não tem. Eu acho que o outro rei viu ele rindo da cara dele! 

IARA: Mas isso podia ser de plástico. Tem plástico que é transparente, mas 

existe. 

P.P.: Olha, turma, Iara disse que não é porque uma coisa é transparente que 

deixa de existir. Vocês viram como Iara pensando? 

CÉSAR: Mas, eu acho que o cetro dele era de imaginação, por isso que eu acho 

engraçado. Eu pensei ele se escondendo atrás de uma coisa que não existe. < 

Risos do aluno > 

ANA: É porque cada um pode pensar do seu jeito. 

MATEUS: É, não é, professora? Cada um pode imaginar do seu jeito, não pode? 

P.P.: Pode. Na história, a autora escreveu transparente, aí, cada um de nós 

imagina, cria em nossa mente, um cetro, um bastão do nosso jeito. Para uns pode 

ter a transparência do plástico e outros podem pensar em alguma coisa que não 

se vê! 

P.P.: Mas, tem uma coisa que João falou e eu não esqueci. Ele disse que o 

castelo saiu voando. Como pode um castelo voar? Como vocês imaginam que 

esse castelo é feito? 

ALEX: Ele é feito de nada. 

LUÍS: É, sem nada, nem parede nem teto. 

CÉSAR: Lá, ninguém usa roupa nem nada. 

SÍLVIA: Eu acho que esse castelo é bonito. 

P.P.: Bonito. E como é esse castelo pra você? 

JOSÉ: Como ele é bonito, se ele não tem nada? 

SÍLVIA: Pra mim, esse castelo é branco. 

P.P.: Certo, Sílvia. José, para você como é esse castelo? 

JOSÉ: Ah, ele é feito de nada. As pessoas pensam que ele existe, mas ele não 

existe. É tudo coisa de fantasma que mora nas nuvens. 
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P.P.: Mas, como assim feito de nada? 

JOSÉ: É feito de imaginação. Quem imagina vê, mas quem não sabe que ele 

existe, não vê. Ele pode ser feito de qualquer coisa e de nada também. 

P.P.: Certo, entendi. 

SÍLVIA: Eu acho que o castelo é feito de tijolo. 

CÉSAR: Não, ele é feito de invisibilidade! 

SÍLVIA: Mas, eu posso imaginar que ele é feito de tijolo. 

LUÍS: É, tijolo imaginário. 

IARA: Tijolo da imaginação! 

DANIELA: O castelo do Reino de Tudo tem todas as coisas que um castelo pode 

ter e o outro não! 

SANDRO: O castelo do Nada é feito com tijolo especial que flutua. 

CARLOS: É, ele é feito de cimento invisível e sonho. 

SÍLVIA: Professora, o castelo do Nada é feito de cores, nuvens, sol, roupas, 

coroa, ovelha e árvores. O castelo do tudo tem cavalo, espada, coroa, castelo e 

banheiro. 

LIA: O castelo do Nada tem brilho. Quando for pintar, tem que juntar o azul e o 

amarelo para ficar brilhante. O outro castelo é normal, com cor sem vida. 

JOSÉ: E ele é gigante. 

P.P.: Olha, Lia tá falando bem baixinho! Diga, Lia! 

LIA: Eu acho que esse castelo não existe, ele é da imaginação, é do sonho! 

CÉSAR: Existe sim! Ele não é do sonho! 

P.P.: Turma o que vocês acham que o Rei Raiç poderia fazer para conquistar o 

Reino do Nada? 

LIA: Ele não deveria ir atrás do outro reino, porque ele ia se sentir culpado se ele 

matasse alguém. E também, toda vez que ele olhasse as coisas que ele pegou de 

lá, ele ia se sentir culpado. 

SANDRO: Lia, você esqueceu que ele era do mal? 

CÉSAR: E você esqueceu também que lá era o Reino do Nada. Não tinha nada 

lá! 

LIA: Mas, mesmo a pessoa sendo, às vezes se arrepende. 
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P.P.: Certo, mas e se ele quisesse mesmo conquistar o outro castelo, o que ele 

deveria fazer, que conselhos vocês dariam? 

SANDRO: Ele ia precisar de poderes especiais, porque no castelo do ar, nem 

todo mundo pode entrar. A pessoa tem que ser muito leve, feita de fumaça. O Rei 

do Tudo tinha que se transformar. 

LUÍS: Eu ia dizer assim: pra que conquistar o castelo do nada, se não tem nada 

pra conquistar? 

P.P.: Por que você diria isso, Luís? 

LUÍS: Pra ele pensar. 

P.P.: Então, você acha que ele não pensou antes de ir pra batalha? 

LUÍS: Não. Como ele vai atrás de nada! < Risos do aluno. > 

SÍLVIA: Eu dizer assim: arranje um trabalho, senhor, pra não roubar os outros! 

CÉSAR: Eu ia dizer igual Luís: por que conquistar o Reino do Nada, se não tem 

nada para conquistar, hein? 

P.P.: Pessoal, no final da história, o castelo do Reino do Nada saiu voando, no 

barulho das risadas. Vocês acham que o castelo foi parar onde? 

CARLOS: Ele foi parar na ilha Trindade. Lá tem vulcão. Aí, quando o vulcão entrar 

em erupção, ele vai voar novamente para terras desconhecidas. 

JOÃO: Irado! 

ANA: Eu queria que ele tivesse vindo parar aqui perto da escola, porque eu queria 

ver esse castelo. 

ALAN: Esse castelo nunca vai parar, só se colocar uma âncora! Ele é muito leve, 

como uma pipa! 

P.P.: Alguém mais quer falar alguma coisa? 

< Silêncio > 
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APÊNDICE 15 

Transcrição da 7ª sessão de leitura – 07/06/2013 

Bicho papão da minha imaginação – Sylvia Orthof 

P.P.: Olá, turma! Bom dia! Estão todos bem? 

TODOS: Sim! 

P.P.: Que bom! A história que vamos conhecer hoje se chama “Bicho papão da 

minha imaginação”. Quem escreveu essa história, foi Sylvia Orthoff. Essa história 

é desse livro: “Os bichos que tive (memórias zoológicas)”. Aqui tem outras 

narrativas divertidas, mas a escolhida pra hoje é a do bicho papão. Assim, eu 

queria saber se aqui, alguém sabe o que é bicho papão? 

TODOS: Eu! 

SANDRO: Eu sei, é um monstro que come crianças. 

ALAN: O fígado! 

LIA: Ele fica embaixo da cama das crianças pra pegar. 

PEDRO: Tô com medo! 

P.P.: Calma, Pedro. Acho que você vai gostar muito dessa história. Calma. 

P.P.: E será que aqui, alguém já viu um bicho papão? 

LÚCIA: Quando eu tinha seis anos, eu tive um sonho que tinha um bicho papão 

andando pela rua e descendo escadas. 

P.P.: E como era esse bicho papão? 

LÚCIA: Todo vermelho. 

IARA: O meu era diferente, era todo preto! 

LIA: O meu era de várias cores, mas tinha mais as cores mais escuras. Vermelho 

na barba, ele tinha uns chifres assim, ao invés de patas, ele tinha cauda e era 

todo preto. 

P.T.: Era a cabra cabriola! 

LUÍS: O meu era invisível! E quando ele tocava em alguma coisa, ele virava da 

cor que tocava. Aí, um dia eu sonhei com ele, que eu tava aqui e ele aparecia, aí 

do nada, ele tocou na parede e apareceu, pegou um saco e saiu pegando todo 

mundo. 

ALAN: Ah, então, ele era um camaleão, porque mudava de toda cor. 
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P.P.: Fale, Sandro, tá com a mão levantada. 

SANDRO: Eu sonhei que tava numa montanha russa, até que ele apareceu nos 

trilhos. 

P.P.: Foi mesmo! E ele fez o quê? 

ALAN: Saiu da frente, se não os trilhos da montanha russa. < Gesto sinalizando 

um atropelamento. > 

SANDRO: Não! Ele tirou os trilhos da montanha russa e eu caí. Eu fiquei caindo 

até acordar. 

DANIELA: Sonhei que eu tava em casa e o bicho tava assustando todo mundo. 

Ele era preto. Mas, quando eu acordei, todo mundo da minha família era um bicho 

papão. 

MATEUS: Então, eu acho que ela dormiu no sonho e acordou no sonho dela. 

SANDRO: Eu sonhei um sonho incrível. Eu estava na minha cama, mas eu caía 

da minha cama e saía um bocado de fantasmas da minha caixa de ideias. 

P.P.: da sua caixa de ideias saiu um monte de fantasmas? O que eles fizeram? 

SANDRO: Eles fizeram coceira em mim. 

P.P.: Sandro, o que é a sua caixa de ideias? 

SANDRO: É a minha cabeça! O fantasma saia da minha cabeça e ficava fazendo 

coisas pra eu dar risadas. 

P.P.: Ah, sua cabeça é sua caixa de ideias! Que legal! 

CARLOS: É porque a gente cria ideia na cabeça mesmo. 

P.P.: É verdade, é isso mesmo! 

P.T.: Eu quero falar também! Quando eu era pequena, eu passava minhas férias 

na casa da minha avó, lá no interior. E aí, eu fui dormir com a minha avó na cama 

dela, e lá, eram três quartos que tinham ligação um com o outro. Tinha uma porta 

entre os quartos que ligava os três. E minha avó sempre dormia com as porta, 

que ligavam os quartos, abertas. Aí, sempre tinha um quarto que ficava escuro, 

porque ninguém dormia nele. Aí, teve um dia, que eu nunca mais esqueço, até 

hoje eu lembro, e eu não tenho coragem de entrar nesse quarto. Você acredita 

que até hoje eu tenho medo e não consigo entrar nesse quarto? Eu acordei de 

madrugada e quando eu olhei pra porta, tinha um bicho papão. Era do mesmo 
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jeito que algumas crianças estão dizendo: era preto, mas tinha um formato com 

se fosse assim de um fantasma, tinha uma boca bem grande e uns dentes 

afiados. Mas ele só fazia olhar pra mim e fazia assim, como se fosse vir na minha 

direção, mas não vinha. 

PEDRO: É verdade? 

P.P.: Eu já estou arrepiada! 

P.T.: E eu, até hoje, não consigo entrar nesse quarto com medo do bicho papão! 

TODOS: Risos. 

JOÃO: Mas você é adulta e ainda tem medo! 

P.T.: Eu fiquei bem encolhidinha e disse: eu não vou ficar com medo, aí, num 

instante o medo foi embora. 

ANA: Professora, nessas horas o lençol é a melhor coisa! Faz-de-conta que ele é 

de aço! 

P.P.: Muito bem, Ana, fazendo de conta que o lençol é uma coisa muito forte e 

que nos protege, nós ficamos mais seguros. Legal! Vou lembrar essa dica quando 

eu sentir medo à noite! Mas, turma, olha só, o nome da história é assim: Bicho 

papão da minha imaginação. Por que vocês acham que ele é da imaginação? 

ALEX: Porque ele não existe! 

LUÍS: Porque ele só existe na imaginação. Aí, você não vê de verdade, só na 

imaginação. 

P.P.: Agora, vamos conhecer a história, e vamos ficar bem atentos, porque ela vai 

dizer como é o bicho papão dela. 

IARA: Mas nem tem desenho de monstro aí, só tem uma menina de cabelo em 

pé! 

P.P.: Muito bem observado, Iara, mas na história ela ai explicar o que aconteceu 

com o cabelo dela no dia em que ela se deparou com o bicho papão. Vamos 

conhecer a história? 

< Leitura da história pela professora pesquisadora. > 

P.P.: Gostaram da história? 

TODOS: Sim! 
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LUÍS: Professora, depois eu quero contar um sonho muito assustador, mas não 

vou contar pra todo mundo, porque não quero que o cabelo deles arrepie, mas 

tinha um cara morto, um índio dançando ao redor dele e quando o morto se 

levantou, eu acordei. Foi bem na hora certa! 

P.P.: Foi mesmo, não é, Luís! 

ALEX: Um dia, eu escutei a minha mãe falando com a voz estranha e minha cama 

ficou mexendo, mas sabia que não era a minha mãe, porque ela já tava dormindo. 

P.P.: E você acha que era o quê? 

ALEX: Não sei se era o bicho papão ou lobisomem. 

LIA: Eu não tenho medo de lobisomem nem de vampiro, porque eles são muito 

bonitos. 

ALEX: Qual é o desenho que tem do bicho papão na capa do livro? 

P.P.: Pessoal, Alex fez uma pergunta muito interessante, porque ele observou 

que na capa do livro tem o desenho dos outros bichos das outras histórias, mas 

aqui no desenho do bicho papão, tem esse sinal. Vocês sabem o que significa 

essa imagem? 

TODOS: Ponto de interrogação! 

P.P.: E vocês imaginam porque esse ponto de interrogação está no lugar do 

desenho do bicho papão? 

LUÍS: Eu sei, porque é quando você não sabe como é a coisa e bota um ponto de 

interrogação. Que nem a gente quando perguntou uma coisa que não sabe ainda. 

< Aluno aponta para as questões do tema de pesquisa a serem pesquisadas. > 

ANA: E precisa de resposta, porque é uma pergunta. 

P.P.: Mas o bicho papão da garota Sylvia é revelado na história, tem uma parte 

que ela diz como ele é! Alguém lembra? 

MARIA: Era misturado, professora. Era Curupira, Cabra Cabriola, Saci, Mula-sem-

cabeça. 

P.P.: Isso! E essa mistura, como Maria falou, lembra o quê? 

TODOS: As lendas! 

CÉSAR: Já sei, ela tinha medo das lendas e foi misturando uma com a outra e 

transformou tudo num monstro. 
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P.P.: É, César, ela foi juntando um pouco de cada história e montou um bicho 

papão todo diferente. Agora, eu pergunto: se vocês fossem inventar um bicho 

papão com base nas histórias que vocês conhecem, como ele seria? 

< Alunos falam ao mesmo tempo. > 

CÉSAR: Tem que levantar a mão pra falar! 

P.P.: Isso, vamos ouvir o colega, vamos respeitar a voz de todo mundo, tá certo? 

Lúcia está pedindo a palavra. 

LÚCIA: O meu ia ser assim: rosto de lobisomem, capa de chapeuzinho vermelho, 

pés do Curupira e boca de sapo, pra eu poder beijar e virar príncipe! 

P.P.: Que bicho papão interessante. Ele é enfeitiçado, então, porque vai virar 

príncipe! 

LÚCIA: É, por isso que tem boca de sapo. 

TODOS: Risos  

P.P.: Alguém mais quer dizer como imagina um bicho papão, lembrando as 

histórias que já conhece? 

SANDRO: O meu é assim: chifre de Cabra Cabriola e é branco como a neve. Ele 

solta fogo e tem pés pra trás também. Ele... Ele... Ele é assim e tem o corpo de 

gigante! 

P.P.: Ok, várias histórias no seu bicho papão! Quem sabe? 

TODOS: Eu! 

LIA: Branca de Neve, João e o pé de feijão e as lendas! 

JOÃO: Curupira! 

LIA: Sabia que o meu bicho papão mudou? Quando eu era pequena ele era de 

um jeito, agora, ele é de outro! 

LUÍS: E o meu também mudou! 

P.P.: Mas, por que mudou, vocês sabem? 

LUÍS: Porque eu mudei e já li muita coisa, então, eu posso inventar mais! 

LIA: É eu também acho que é, porque quando eu conheço uma história, eu quero 

logo usar ela. 
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P.P.: Sim, quando vocês passaram a ler e ouvir mais histórias, vocês puderam 

mudar o que já sabiam, porque as histórias ajudaram vocês a conhecer outras 

coisas, é isso? 

LIA: É, eu me sinto mais sabida. 

P.P.: Que bom que a literatura nos ajuda a conhecer sempre coisas novas! 

CARLOS: Falta eu! O meu bicho papão não é ruim, ele é feliz e não gosta de 

assustar as crianças. 

P.P.: Bem diferente, e por que ele não gosta de assustar? 

CARLOS: Porque como ele é feio, as pessoas pensam que ele é malvado e não 

deixa ele falar e sai gritando. Aí, como vai saber que ele quer assustar? 

P.P.: É, logo todos se assustam, mas ele podia dizer: tenha calma, quero falar 

com você! Aí, talvez, alguém soubesse o que ele quer. 

CARLOS: É, mas só que ele não fala! Aí... Aí, as pessoas que tem que prestar 

atenção. 

MATEUS: O meu é assim: cabeça de Cabra Cabriola com pena de Uirapuru. O 

vestido da dama de branco, a perna do Saci, mão da mula-sem-cabeça e um rabo 

de lobisomem. 

MARIA: O dele usa roupa! 

LÚCIA: Asas de fada, orelhas grandes de morcego, cueca de Curupira, com peito 

e pelinho. 

TODOS: Risos. 

IARA: Agora o meu! Ele é assim: preto e gosta de ajudar as pessoas como o de 

Carlos. Tem o chifre e a boca da Cabra Cabriola e os olhos também. E dente de 

vampiro. 

ALAN: O meu tem três olhos, quatro mãos, três pés e manchas. Tem o chifre da 

Cabra Cabriola. 

MARIA: O meu é diferente, é maior. Tem sete mãos, quatro olhos e na boca tem 

sangue. 

TODOS: Eca! 

MARIA: É que ele acabou de comer uma criança! 

TODOS: Que nojo! 
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LIA: Professora, eu combinei com Pedro e Alex e a gente pensou num monstro 

pra nós três. Ele é assim: cabelo de fogo, olhos de fogo, rabo de girafa, patas de 

onça pintada e mãos de galinha, asas de dragão e corpo de lobisomem e boca de 

vampiro. 

P.P.: Olha, vocês montaram um só para os três e como fizeram? 

ALEX: Cada um deu a ideia e a gente foi vendo se combinava. 

LIA: Se ficava legal junto. 

PEDRO: Eu que disse asa de dragão! 

P.P.: Vocês adiantaram a atividade de hoje! Então, vocês já são um grupo! 

SÍLVIA: A gente também combinou o que ia fazer. Foi assim: ele é metade. Uma 

mão de Iara, outra de Cabra Cabriola, ele pega criança. E tem cauda de Iara, um 

pé de mula-sem-cabeça e outro de Cabra Cabriola, barriga de lobisomem, chifres 

de cabra Cabriola e uiva para a lua. 

P.P.: Você combinou com quem? 

JOÃO: Comigo e Joana. 

P.P.: Como vocês fizeram? 

JOÃO: Cada um pensou no seu e depois a gente juntou, por isso que ele é no 

meio. 

P.P.: Entendi! Alguém mais pensou junto com outro colega? 

JOSÉ: Eu e Sandro. 

SANDRO: O nosso é assim: tem olho e chifre com fogo. Mochila a jato que faz 

sair fogo pelos pés quando ele voa. Mas ele também tem asas e solta fogo pelos 

olhos. 

P.P.: Por que vocês decidiram fazer juntos? 

JOSÉ: Porque todo mundo tava juntando, aí eu gostei da ideia do fogo no olho. 

SANDRO: E eu gostei da mochila a jato. 

P.P.: Então, juntaram as ideias que mais gostaram num bicho só! 

LUÍS: Eu também juntei com Daniela e César. Mas o nosso é parecido, porque 

ele tem cabeça de lobisomem, corpo de Cabra Cabriola e cauda de Iara, mas só 

que ele tem essa perna de sereia e usa um saco pra botar as crianças dentro. 

P.P.: Mas esse bicho papão vive na terra ou na água? 
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DANIELA: Pode morar nos dois lugares, quando tá na água ele nada e quando tá 

na terra, ele... Ele... 

CÉSAR: Quando tá na terra, ele transforma a cauda em pernas, porque ele 

também é mágico. 

P.P.: Certo, sendo mágico, ele pode fazer truques mesmo. Pessoal, algumas 

crianças já adiantaram a atividade de hoje, que seria, em grupo, pensar em como 

seria o bicho papão baseado nas histórias que já conhecemos. Assim, sugiro que 

quem já pensou junto, fique junto e registre a ideia, e os outros colegas vão se 

agrupar com mais dois ou três colegas e pensar junto como seria um bicho papão 

baseado nas histórias que já conhecemos. 

< Alunos se dirigem para as mesas após livre escolha dos pares para a atividade 

> 
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APÊNDICE 16 

Transcrição da 8ª sessão de leitura – 14/06/2013 

Nicolau tinha uma ideia – Ruth Rocha 

P.P.: Bom dia! 

TODOS: Bom dia! 

MARIA: Que história a gente vai ler hoje? 

P.P.: A história que eu trouxe hoje, eu escolhi porque semana passada, eu vi 

muitas crianças interessadas nela durante a ciranda de livros. Então, eu fui 

procurar esse livro pra que a gente possa ler e conhecer, todos juntos, o que diz 

aqui. 

LIA: Eu sei: é o livro das ideias! 

P.P.: Isso, o livro é: Nicolau tinha uma ideia. 

LUÍS: Esse livro, eu que trouxe pra emprestar. 

P.P.: É seu? Que legal! Vamos conhecer essa história? O que vocês estão vendo 

aqui na capa do livro? 

ALEX: Eu tô vendo que o homem tá pensando. 

P.P.: Por que você acha que ele tá pensando? 

JOSÉ: Olha a bolha do pensamento ali! 

LIA: Ele tá pensando, por exemplo, se ele quer construir uma casa, o que ele tem 

que pensar é o que uma casa precisa, de porta, janela, teto, sala, quarto. 

IARA: Mas ele não tá pensando nisso! 

P.P.: O que você acha que ela tá pensando? 

IARA: Uma ideia criativa. 

P.P.: Mas que ideia criativa? 

LIA: Sim, mas precisa imaginar pra poder ter uma ideia. 

IARA: Uma ideia que ele conseguiu imaginando. 

LIA: Se a pessoa não imagina não consegue fazer nada, se atrapalha com um 

monte de coisa. 

P.P.: Como assim, Lia? 

LIA: Se ela não sabe o que fazer logo, na frente, aí se atrapalha. 



229 
 

P.P.: Tem que pensar no que vai fazer primeiro, é isso? 

LIA: É. 

P.P.: Aí, depois pensa no que vai fazer depois? 

LIA: Isso. 

P.P.: Mas, vocês acham que a ideia de Nicolau é qual? 

JOÃO: Viajar ao mundo. 

DANIELA: A máquina do tempo. 

LÚCIA: Um brinquedo novo. 

SANDRO: Uma mochila a jato pra gente chegar na escola voando. 

P.P.: Mas, gente, olha só a roupa desse homem. Vocês acham que ele viveu em 

que época? 

JOÃO: Cavernas! 

P.P.: E que ideia poderia ter uma pessoa que viveu há tanto tempo? 

DANIELA: A máquina do tempo, pra conhecer o futuro. 

LUÍS: A roda. 

SANDRO: O fogo! 

LIA: Todas as ideias, porque tudo novo! 

P.P.: Como assim, Lia? 

LIA: Se ele é do passado, ele pode inventar tudo o que existe. Tudo vai ser novo, 

porque não existe nada ainda, entendeu? 

P.P.: Entendi! E tem muita lógica o que você disse. 

P.P.: Mais alguém quer dizer algo sobre a ideia de Nicolau? 

TODOS: Não! 

P.P.: Então, vamos conhecer a história, Nicolau tinha uma ideia. 

LEITURA EM VOZ ALTA FEITA PELA PROFESSORA-PESQUISADORA. 

ALUNOS EM DUPLAS COM LIVROS EM MÃOS. 

P.P.: Gostaram da história? 

TODOS: Sim! 

P.P.: Qual foi a ideia dele? 

LUÍS: A roda! 
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CARLOS: Ajudar as pessoas. 

P.P.: O que ele fez com as ideias que ele teve? 

MATEUS: Ele falou o que ele tinha na cabeça. 

P.P.: O que aconteceu com as ideias a partir do momento que as pessoas 

começaram a falar sobre elas? 

SANDRO: Ele misturou as ideias! 

P.P.: E quando tudo ficou misturado o que aconteceu com as ideias? 

IARA: Tudo começou a crescer. 

P.P.: Como assim, Iara? 

IARA: A ideia cresceu. A ideia de todo mundo ficou maior. 

LIA: Mas sabia que tem ideia que não presta para juntar? 

P.P.: É! Você pode explicar pra gente? 

LIA: Assim. Na história, uma mulher juntou a roda com a casa e a casa dela foi 

embora. Isso não foi uma boa ideia. 

P.P.: O que vocês acham da ideia de Lia? Vocês concordam? 

ALAN: É, tem ideia que não serve pra juntar, mas tem outras que fica legal. Como 

a roda no carrinho de banana. 

MARIA: Isso é a descoberta do carro de mão! 

P.P.: Pode ser mesmo, viu, Maria! 

P.P.: É importante ter ideias? 

DANIELA: É, sim! Olha, Kívia, aquela história de Clarineta. Se todo mundo 

pensasse igual, tudo era igual no mundo: o desenho, a roupa, o nome. A gente ia 

se perder. 

P.P.: Alguém mais quer falar? 

MATEUS: Não! 

P.P.: Vocês mudariam o título dessa história? 

JOSÉ: Nicolau teve muitas ideias. 

SÍLVIA: Nicolau é um gênio! 

LÚCIA: O mundo de Nicolau. 

LUÍS: Nicolau e suas ideias. 
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P.P.: Vocês acham que a escola é um lugar de ter ideias? 

TODOS: É sim! 

P.P.: Por quê? 

LIA: Porque a gente aprende. 

IARA: Pode falar também. 

ANA: Eu gosto de ler. 

P.P.: Você acha que ler é importante para aprender? 

TODOS: Sim. 

P.P.: Por quê? 

CARLOS: Porque nos livros tem muita coisa pra descobrir. 

P.P.: Pessoal, gostei muito do que vocês disseram, aprendi muito com vocês.  

Mas agora, vamos pensar que estamos numa fábrica de ideias e vamos para as 

mesas, que eu vou explicar a nossa atividade coletiva. 
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APÊNDICE 17 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

 

Ilmª. Srª. 

Professora Teresa Régia Araújo de Medeiros 

Diretora do Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN 

Natal-RN 

 

 

Eu, Kívia Pereira de Medeiros Faria, aluna regular do Programa de Pós-Graduaçao, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – PPGEd/UFRN, matrícula nº. 

2011117892, venho solicitar autorização para realizar pesquisa nessa escola sobre 

relevância da leitura literária para o desenvolvimento da criatividade na infância, com 

vista à obtenção do título de Mestre em Educação, sob a orientação da Profª. Dr.ª 

Alessandra Cardozo de Feitas. 

 

Natal, 05 de março de 2013. 

 

_______________________________________ 

 

Kívia Pereira de Medeiros Faria 

 

 

 

________________________________________ 

 

Profª. Dr.ª Alessandra Cardozo de Freitas 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 (1ª Sessão de leitura) 

A formiga e a neve 

Monteiro Lobato 

Ilustrações: Manoel Victor Filho 

 

Uma vez uma formiga, que andava pelos campos, ficou com as perninhas 

presas na neve.  

- Ó neve valente que meus pés prende! - exclamou a formiga, e a neve 

respondeu:  

- Sou valente mas o sol me derrete. A formiga voltou-se para o sol:  

- Ó sol valente que derrete a neve que meus pés prende! - e o sol 

respondeu:  

- Sou valente mas a nuvem me esconde.  

A formiga voltou-se para a nuvem: 

- Ó nuvem valente que esconde o sol que derrete a neve que meus pés 

prende! - e a nuvem respondeu:  

- Sou valente mas o vento me desmancha.  

A formiga voltou-se para o vento:  

- Ó vento valente que desmancha a nuvem que esconde o sol que derrete 

a neve que meus pés prende! - e o vento respondeu:  

- Sou valente mas a parede me pára. A formiga voltou-se para a parede:  

- Ó parede valente que pára o vento que desmancha a nuvem que 

esconde o sol que derrete a neve que meus pés prende! - e a parede respondeu:  

- Sou valente mas o rato me fura. A formiga voltou-se para o rato:  

- Ó rato valente que fura a parede que pára o vento que desmancha a 

nuvem que esconde o sol que derrete a neve que meus pés prende! - e o rato 

respondeu :  
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- Sou valente mas o gato me come. A formiga voltou-se para o gato:  

- Ó gato valente que come o rato que fura a parede que pára o vento que 

desmancha a nuvem que esconde o sol que derrete a neve que meus pés prende! 

- e o gato respondeu:  

- Sou valente mas o cachorro me pega.  

A formiga voltou-se para o cachorro:  

- Ó cachorro valente que pega o gato que come o rato que fura a parede 

que pára o vento que desmancha a nuvem que esconde o sol que derrete a neve 

que meus pés prende! - e o cachorro respondeu:  

- Sou valente mas a onça me devora. A formiga voltou-se para a onça:  

- Ó onça valente que devora o cachorro que pega o gato que come o rato 

que fura a parede que pára o vento que desmancha a nuvem que esconde o sol 

que derrete a neve que meus pés prende! - e a onça respondeu:  

- Sou valente mas o homem me caça. A formiga voltou-se para o homem:  

- Ó homem valente que caça a onça que devora o cachorro que pega o 

gato que come o rato que fura a parede que pára o vento que desmancha a 

nuvem que esconde o sol que derrete a neve que meus pés prende! - e o homem 

respondeu:  

- Sou valente mas Deus pode comigo. A formiga voltou-se para Deus:  

- Ó Deus valente que pode com o homem que caça a onça que devora o 

cachorro que pega o gato que come o rato que fura a parede que pára o vento 

que desmancha a nuvem que esconde o sol que derrete a neve que meus pés 

prende!  

Deus respondeu:  

- Formiguinha, acaba com essa história e vai furtar.  

É por isso que a formiga vive sempre na maior atividade, furtando, 

furtando.  

- Ora até que enfim ouvi uma história que merece grau dez! — gritou 

Emília. - Está muito bem arranjada, e sem rei dentro, nem príncipes, nem olho 

furado, nem burro bravo. Ótima! Meus parabéns a tia Nastácia.  
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- Também gostei bastante - disse Narizinho. - Só que não concordo com o 

fim. A formiga não furta. As coisas que há no mundo são tão dela como nossas e 

de todos os outros animais. Por que considerar gatuninha a formiga? 

Dona Benta explicou:  

- A gente vê aí o dedo das contadeiras de histórias. São em geral donas 

de casa, ou amas, ou cozinheiras, criaturas para as quais as formigas não 

passam dumas gatuninhas, porque vivem invadindo as prateleiras e guarda-

comidas para furtar açúcar. Se fosse escrita por um filósofo, a história não teria 

esse fim, porque os filósofos nem sabem que há guarda-comidas no mundo. Só 

enxergam o céu, as estrelas, as leis naturais, etc. Mas as tias Nastácias sabem 

muito bem das formiguinhas que furtam açúcar.  

- E é mesmo, sinhá - confirmou a preta. - Outro dia esqueci de tampar a 

terrina de doce de laranja, e quando foi de manhã estava pretinha de formigas. As 

bobas se deixam grudar na calda e morrem afogadas. Bem feito! Quem manda 

serem gatuninhas?  

- Então você também é gatuna - disse Emília - porque furta as laranjas da 

laranjeira para fazer doce.  

- Mas a laranjeira é da gente, Emília, é da casa, é ali de dona Benta. 

Quem tira o que é seu não furta.  

- E onde está a escritura da Natureza que deu a laranjeira a dona Benta? 

- gritou Emília pregando um soco na mesa. 
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ANEXO 2 (2ª Sessão de leitura) 

Clarineta, bruxa e princesa 

René Gouichoux 

Ilustrações: Guillaume Renon 

 

 

 Lá estava eu na nossa sala, quando apareceu o sapo. 

 Ele mesmo, o chato do meu irmão! 

 - UUUU... EU SOU UMA BRUXA! – gritei. 

 E apontando o dedo para ele: 

 - SEU SAPO NOJENTO! 

 Meu pai logo se meteu: 

 - Clarineta, deixe seu irmão em paz. 

 É sempre o sapo quem tem razão para o meu pai. E o que é pior: meu 

nome é Clara. Meu pai me chama de Clarineta, porque ele é músico. 

 Só para rir às minhas custas. Não acho a menor graça. 

Por isso fugi para a estrada dos quatro caminhos. 

 No cruzamento da estrada existe uma loja cercada de nuvens brancas. 

 A loja do mágico. Vi dois livros na vitrina. 

 - Transforme-se numa princesa! – convidava o primeiro. 

  E eu queria virar alguma princesa! 

 - VIRE UMA BRUXA!, berrava o outro. Exatamente o que eu precisava. 

Entrei e paguei com três notas e mais seis moedas. 

 ASSIM QUE SAÍ DE LÁ, ABRI MEU TESOURO. 

 Estava escrito: “Para ser uma bruxa, é preciso querer ser má! Muito má.” 

Dei a maior risada: 

 - Oba! Sou a própria! 

 Continuei lendo: “Para ser bruxa, é preciso detestar seu irmão mais novo.” 

 Vibrei: - Ótimo! Não gosto dele nem um milímetro! 

 “Vire a página”, dizia o livro. 
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 Eu virei a página. 

 E SENTI MEU CORPO TREMER DA CABEÇA AOS PÉS. 

 Quando a tremedeira passou, pude ler: 

 “PRONTINHO, VOCÊ JÁ É UMA BRUXA!” 

 Verdade. 

 Eu estava um horror, feia de dar medo, uma verruga na ponta do nariz, uns 

dentões bem amarelos, os cabelos espigados e uma vassoura debaixo das minhs 

pernas tortas. Uma autêntica bruxa! 

 Mal podia acreditar. Era mesmo DEMAIS! 

 Voltei a toda para casa. 

 Estava a fim de testar meus novos poderes. 

 O livro dizia: 

 “Transforme seu irmão em sapo e divirta-se bastante.” 

 Meu irmão estava na sala, construindo um castelo de toquinhos. 

 Fui chegando perto e jogando sal em volta dele. 

 Aí pronunciei a fórmula infalível: 

 - SAPO VOCÊ É, SAPO SERÁ, E COMO UM SAPO PULARÁ! 

 Imediatamente ele virou um sapinho de nada, pulando pelo sofá e gritando: 

 -CRÔ, CRÔ! 

 Que ridículo! 

 Meu pai, não sei como, tinha de aparecer... 

 - Clara! 

 Eu não queria escutar: 

 - sou malvada, sou uma bruxa, uxa, uxa, uxa! 

 - Clara! Pela última vez! 

 Eu repetia: - Sou malvada, sou uma bruxa, uxa, uxa, uxa! 

 Meu pai pulou na minha frente, tremendo de raiva. 

 Mais que depressa abri o livro. 

 E li: “Como transformar seu pai em corvo.” 
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 - SE VOCÊ PREFERE MEU IRMÃO, SINTA O PESO DA MINHA 

MALDIÇÃO! 

 Em um instante virou um corvo, voando à minha volta e gritando:\ 

 - É para você parar agora! 

 Mas logo sua voz se transformou... 

 -CROÁ, CROÁ, CROÁ, CROÁ. 

 Foi quando minha mãe chegou, de volta da feira. 

 Um corvo negro voou para perto dela. 

 - Engraçado! – disse mamãe - Parece que conheço essa cara de algum 

lugar. 

 Então ouviu: 

 - CRÔ, CRÔ, CRÔ. 

 Essa voz ela reconheceria entre milhões. Saiu  à sua procura pela sala. 

 - CRÔ, CRÔ, CRÔ, gritava o sapo pulando em seu colo. 

 - Ô meu sapinho! Quero dizer, ô meu queridinho! – ela falou, abraçando-o. 

 (É que as mães reconhecem seus filhos entre milhões de outros.) 

 Ela completou, num murmúrio: 

 - Se você é o meu neném, o corvo é... só pode ser... o meu marido! 

 - CROÁ, CROÁ, fez o corvo, sacudindo a cabeça de cima para baixo. O 

jeito que ele achou para dizer que sim. 

 Diante da terrível verdade, mamãe gritou: 

 -Clara! Venha aqui agora! 

 Eu já estava longe. 

 Debruçada na janela de meu quarto, contemplava o horizonte. Ah, como a 

vida era linda! Meu irmão sapo, meu pai corvo. 

 Nesse exato momento, um príncipe passou do outro lado da rua. 

 Um príncipe, sem dúvida nenhuma. 

 A maior prova era a cor de seus olhos. 

 AI, AI, AI, APAIXONEI! 

 Corri para me pentear. 
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EPA, MINHA CARA NO ESPELHO! 

 Mergulhei na banheira, me lave me esfreguei. Em vão. Eu continuava 

FEIA, SUJA E REPUGNANTE. 

 O livro das princesas! Era a minha última chance. Ainda bem que eu tinha 

aquela vassoura. Montei no mesmo instante e logo já estava na porta da loja das 

nuvens brancas. 

 NÃO! O livro tinha sumido. 

 - Uma menina chamada Gabriela acabou de comprar - disse o vendedor. 

Ah, ela está bem ali na praça! 

 Parti voando. 

 Parei bem na frente da Gabriela. Dançava na minha vassoura, dando 

voltinhas, diminuindo e aumentando de tamanho: 

 - QUE TAL TROCAR? - falei, mostrando o livro. 

 - GENIAL! Disse Gabriela. 

 Com meu livro debaixo do braço, me transformei em princesa. 

 Foi tão fácil! 

 Bastava ser boazinha. Corri para casa, libertando meu irmão e meu pai. 

 - MIL DESCULPAS! JURO QUE VOU SER SEMPRE BOAZINHA! 

 Aí atravessei a rua atrás de meu príncipe. 

 Meu coração batia a mil. 

 - Oi, falei, MEU NOME É CLARA, SOU PRINCESA. 

 Eu estava linda de verdade, lindona mesmo. 

 O príncipe me olhou de cima abaixo. Depois disse: 

 - Não vai dar, não! Princesa não está com nada. 

  E SE VOCÊ ESTÁ A FIM DE SABER, ME AMARRO É EM BRUXA. 

 Por isso é que estou aqui sentada nesta calçada na frente da minha casa. 

 Eu jurei 

JUREI BEM JURADO continuar a mais comum de todas as meninas. 

Melhor estudar meu violino. Um dia, quem sabe, vou me torna música! 
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ANEXO 3 (3ª Sessão de leitura) 

O menino que carregava água na peneira 

Manoel de Barros 

Ilustrações e bordados: Antônia Diniz; Ângela; Marilu; Martha; Sávia Dumont e 

Demóstenes 

 

 Tenho um livro sobre águas e meninos. 

 Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. 

 A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um 

vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

 A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. 

 O mesmo que criar peixes no bolso. 

 O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma 

casa sobre orvalho. 

 A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio que do cheio. Falava 

que os vazios são maiores e até infinitos. 

 Com o tempo aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava 

de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo 

que carregar água na peneira. 

 No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo 

ao mesmo tempo. 

 O menino aprendeu a usar as palavras. 

 Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

 E começou a fazer peraltagens. 

 Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro botando ponto no final da 

frase. 

 Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

 O menino fazia prodígios. 

 Até fez uma pedra dar flor! 
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 A mãe reparava o menino com ternura. 

 A mãe falou: 

 Meu filho você vai ser poeta, 

 Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

 Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. 

 E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. 
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ANEXO 4 (4ª Sessão de leitura) 

Uma ideia toda azul 

 

Marina Colasanti 

Ilustrações da autora 

 

Um dia o Rei teve uma ideia.  

Era a primeira da vida toda e, tão maravilhado ficou com aquela ideia azul, 

que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu 

com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, 

encontrando-a sempre com alegria, linda ideia dele toda azul. 

Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. 

Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia, para perceber o perigo. 

Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de 

alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levá-la. É tão fácil roubar uma ideia. 

Quem jamais saberia que já tinha dono? 

Com a ideia escondida debaixo do manto, o Rei voltou para o castelo. 

Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, ele saiu dos seus 

aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao 

Corredor das Salas do Tempo.  

Portas fechadas, e o silêncio.  

Que sala escolher? 

Diante de cada porta o Rei parava, pensava e seguia adiante. Até chegar à 

Sala do Sono.  

Abriu. Na sala acolchoada, os pés do Rei afundavam até o tornozelo, o 

olhar se embaraçava em gazes, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de 

quase escuro, sempre igual. O Rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, 

baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. 

A chave prendeu no pescoço em grossa corrente. E nunca mais mexeu 

nela. 
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O tempo correu seus anos. Ideias o Rei não teve mais, nem sentiu falta, 

tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados 

espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, 

sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. 

Só os ministros viam a velhice do Rei. Quando a cabeça ficou toda branca, 

disseram-lhe que já podia descansar, e o libertaram do manto. 

Posta a coroa sobre a almofada, o Rei logo levou a mão à corrente. 

– Ninguém mais se ocupa de mim – dizia, atravessando salões, descendo 

escadas a caminho das Salas do Tempo – Ninguém mais me olha. Agora, posso 

buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. 

Abriu a porta, levantou o cortinado. 

Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia. 

Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina. E linda. Mas o Rei 

não era mais o Rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado 

lá fora, o tempo todo parado na Sala do Sono. Seus olhos não viam na ideia a 

mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais 

saberiam estar juntos como naquele dia. 

Sentado na beira da cama o rei chorou suas duas últimas lágrimas, as que 

tinha guardado para a maior tristeza. 

Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para 

sempre a porta. 
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ANEXO 5 (5ª Sessão de leitura) 

Poesia na varanda  

Sonia Junqueira 

Ilustrações: Flávio Fargas 

 

Brotou do chão a poesia 

na forma de uma plantinha 

espigada, perfumosa, 

se abrindo toda pra mim: 

mensageiro da alegria, 

era um pé de alecrim 

que dourou a minha vida... 

 

Passou por mim a poesia 

na forma de uma gatinha 

amarela, tão macia!, 

uma bola peludinha 

que chegou bem de mansinho... 

Batizei-a de Chiquinha, 

fiquei com ela pra mim. 

 

Entrou em mim a poesia 

na forma de uma canção 

que falava de uma rua 

com pedrinhas de brilhantes 

e de um anjo solitário 

que vivia por ali 

e roubou meu coração. 
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Gritou no mato a poesia 

quando caiu a noitinha: 

era um concerto de grilos, 

tantos astros em seresta,  

pois era dia de festa, 

e dentro da boca da noite 

cantaram um coro sem fim... 

 

Brilhou pra mim a poesia 

na forma de lua cheia 

e de um céu estralado 

despencando no telhado 

de zinco do avarandado, 

pronto para ser pisado 

por alguém bem distraído... 

 

Cresceu em mim a poesia 

na forma de uma tristeza, 

um chorinho derramado 

no silêncio da varanda. 

Veio vindo, foi chegando 

- carregada pelo vento? - 

e tomou conta de mim. 

 

Caiu do céu a poesia 

na forma de uma chuvinha, 

pingos grossos, cheiro doce, 

que molhou as redondezas, 

encharcou os meus cabelos, 
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inundou a minha vida 

e levou minha tristeza. 

 

Sorriu pra mim a poesia 

na forma de um amigo 

- mão estendida, carinho, 

e estar juntos, quietinhos 

ou ouvindo, ou contando, 

ou rindo e barulhando... - 

e abraçou minha vida. 

 

Me arrebatou a poesia 

trazida pelas palavras 

abrigadas entre páginas 

do livro que alguém lia 

e que deixou por ali: 

mundo entrando pelos olhos, 

enriqueceu a minha vida. 

 

Agora, sempre que quero 

saber cadê a poesia, 

dou um pulo na varanda, 

me debruço - e espero: 

quem sabe se de repente 

ela volta e, simplesmente, 

vem contar por onde anda... 
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SELEÇAO DE POEMAS 

 

Convite 

José Paulo Paes 

 

Poesia  

é brincar com palavras  

como se brinca  

com bola, papagaio, pião. 

Só que  

bola, papagaio, pião  

de tanto brincar  

se gastam. 

As palavras não:  

quanto mais se brinca  

com elas  

mais novas ficam. 

Como a água do rio  

que é água sempre nova.  

Como cada dia  

que é sempre um novo dia. 

Vamos brincar de poesia?     

 

 

 

O relógio 

Vinicius de Moraes 

Passa, tempo, tic-tac 

Tic-tac, passa, hora 

Chega logo, tic-tac 

Tic-tac, e vai-te embora 

Passa, tempo 
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Bem depressa 

Não atrasa 

Não demora 

Que já estou 

Muito cansado 

Já perdi 

Toda a alegria 

De fazer 

Meu tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Tic-tac 

Tic-tac 

Tic-tac...    

 

 

 

 

As palavras e os cinco sentidos 

Elias José 

Ah, as palavras auditivas: 

sussurro, valsinha, ronco, 

grilho, acalanto, fungado... 

 

Ah, as palavras visuais: 

arco-íris, carta, cartaz, 

montanha, foto, circo... 

 

Ah, as palavras olfativas: 

flores, mata, mexerica, 

poluição, cozinha, Tereza... 
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Ah, as palavras gustativas: 

beijo, bebida, hortelã, 

pé-de-moleque, licor, sorvete... 

 

Ah, as palavras táteis: 

mãos, abraços, ternura, 

beliscar, frio, pisar... 

 

 

 

 

As cores e as palavras 

 Elias José 

 

Há palavras azuis:  

céu, encontro, amigo,  

beleza, sorriso, serenidade...  

 

Há palavras brancas:  

comunhão, véu, vôo,  

pureza, solidão, paz...  

 

Há palavras vermelhas:  

samba, sangue, guerra,  

futebol, lábios, paixão...  

 

Há palavras cinzentas:  

pesadelo, indiferença, nunca,  

finados, inverno, poluição...  
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Há palavras amarelas:  

girassol, luar, inteligência, 

poder, luz, sucesso...  

 

Há palavras rosadas:  

vinho, vela, mocidade,  

namoro, noivado, jardim...  

 

Há palavras verdes:  

mar, mata, esperança,  

novo, brotação, vida...  

 

Há palavras multicoloridas:  

arco-íris, jardim, lápis,  

festa, feriado, floricultura... 

 

Trem de ferro 

 Tom Jobim e Manuel Bandeira 

Café com pão 

Café com pão 

Café com pão 

 

Virgem Maria que foi isto maquinista? 

 

Agora sim 

Café com pão 

Agora sim 

Café com pão 

Voa, fumaça 

Corre, cerca 

Ai seu foguista 
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Bota fogo 

Na fornalha 

Que eu preciso 

Muita força 

Muita força 

Muita força 

 

Oô... 

Foge, bicho 

Foge, povo 

Passa ponte 

Passa poste 

Passa pasto 

Passa boi 

Passa boiada 

Passa galho 

De ingazeira 

Debruçada 

No riacho 

Que vontade 

De cantar! 

 

Oô... 

Quando me prendero 

No canaviá 

Cada pé de cana 

Era um oficiá 

Oô... 

Menina bonita 

Do vestido verde 

Me dá tua boca 

Pra matá minha sede 

Oô... 

Vou mimbora vou mimbora 
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Não gosto daqui 

Nasci no sertão 

Sou de Ouricuri 

Oô... 

 

Vou depressa 

Vou correndo 

Vou na toda 

Que só levo 

Pouca gente 

Pouca gente 

Pouca gente... 

 

 

 

 

A Língua do Nhem 

 Cecília Meireles 

Havia uma velhinha 

que andava aborrecida 

pois dava a sua vida 

para falar com alguém. 

 

E estava sempre em casa 

a boa velhinha 

resmungando sozinha: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

 

O gato que dormia 

no canto da cozinha 

escutando a velhinha, 
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principiou também 

 

a miar nessa língua 

e se ela resmungava, 

o gatinho a acompanhava: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

 

Depois veio o cachorro 

da casa da vizinha, 

pato, cabra e galinha 

de cá, de lá, de além, 

 

e todos aprenderam 

a falar noite e dia 

naquela melodia 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

 

De modo que a velhinha 

que muito padecia 

por não ter companhia 

nem falar com ninguém, 

 

ficou toda contente, 

pois mal a boca abria 

tudo lhe respondia: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 
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ANEXO 6 (6ª Sessão de leitura) 

No castelo que se vai 

 

Marina Colasanti 

Ilustrações da autora 

 

No seu castelo de ar morava o Rei do Nada. Não tinha paredes aquele 

castelo, não tinha telhado. mas assim transparente era belo e delicado como 

nenhum outro. 

 E porque o rei nada possuía, nem mesmo um mínimo pedacinho de terra, a 

qualquer sopro de vento lá se ia ao castelo com toda a sua corte, etérea 

arquitetura flutuando no azul. Pousava quando amainava o vento. Ora era visto 

num pico escarpado, ora surgia à beira do mar ou assentava-se na planície. Nada 

o prendia a lugar algum. e o mundo inteiro era o seu reino. 

 Agora, depois de uma tempestade que o sacudira, levando-o por cima das 

montanhas, repousava o castelo entre as flores de um vale. Damas saíam a 

passear colorindo os gramados com seus longos trajes, leves como suspiros, 

cavaleiros disputavam torneios de imaginação, enquanto as crianças da corte 

inventavam jogos com maçãs recém-colhidas dos galhos. 

 Já muitos dias desse viver gentil haviam passado. 

 Não longe do vale, porém, exercia seu poder um rei temível. Ráiç era 

chamado. E ao pronunciar seu nome todos baixavam olhar e voz. Feroz, tomara 

muitos reinos à força. Guerreiro, vencera todas as guerras. A ferro e fogo 

ampliava cada vez mais seus domínios, suas riquezas, e o número de seus 

súditos, pois, acordado ou dormindo, sonhava tornar-se um dia o Rei de Tudo. 

 Bastou, portanto, que os espiões lhe trouxessem notícias da existência de 

um novo castelo, para que seus olhos se acendessem de cobiça. 

 – Que meus embaixadores partam imediatamente para lá, levando uma 

declaração de guerra! – ordenou. 

 E foram os embaixadores em suas suntuosas vestes de veludo. E em suas 

vestes apenas um pouco amarrotadas regressaram, quando já Rei Ráiç se 

preparava para a batalha. 
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 A declaração de guerra não havia sido aceita, explicaram cabisbaixos. 

 Nunca Rei Ráiç fora tão insultado, nunca encontrara monarca tão arredio. 

Mas disposto a fazer guerra, quer o outro quisesse quer não, partiu assim mesmo 

à testa do exército. 

 Chegaram no vale ao amanhecer. Os cavalos resfolegavam pisoteando as 

flores, tiniam escudos e couraças, as armas brilhavam desembainhadas. E 

quando o Rei do Nada surgiu na porta do seu diáfano castelo acompanhado de 

alguns membros da corte, adiantou-se Rei Ráiç, sem apear. 

 – Soube que desejais fazer-me guerra – disse o Rei do Nada. – 

Humildemente pergunto o porquê desse desejo. 

 – Porque tudo o que posso ver me pertence. E meu é também muito do 

que o olhar não alcança. – respondeu Rei Ráiç do alto do seu cavalo. – Porém, 

entre tudo o que conquistei, existem agora este palácio e esta corte que não são 

meus. E é necessário que eu os possua. 

 – Mas isto tudo o que estais vendo – disse o pequeno rei abrindo os braços 

– é Nada. Só o Nada me pertence. 

 – Pois então, é esse Nada que eu quero! 

 Discretamente, tentando esconder a boca atrás do cetro transparente, riu o 

Rei do Nada. E, como se contagiados pelas palavras do Grande Ráiç, riram as 

damas e os cavaleiros. A princípio abaixando o queixo para disfarçar, depois 

abertamente, sem controle, riu a delicada corte diante do exército que esperava. 

Riram a rainha e o cozinheiro, os pajens e as crianças, riu, pela primeira vez mais 

que todos, o Bobo da corte. 

 E o sopro daquelas bocas abertas, o eco daquelas risadas todas fez 

ondejar os aéreos cortinados, mover aos poucos os inexistentes torreões, as 

ausentes paredes. Como um navio que levanta suas velas, o castelo inteiro 

começou a flutuar, docemente partindo para novas distâncias. 

 Debaixo das patas dos cavalos, o gramado já se fazia em lama. O exército 

embainhou suas espadas, recolheu as lanças. Impotente, Rei Ráiç viu afastar-se 

a vitória. Por causa daquele Nada, daquele castelo impalpável que se ia no 

regaço do vento, nunca mais seria Rei de Tudo. Perdido estava para sempre seu 

sonho. 
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 Em fúria, esporeou o cavalo, partindo a galope. Ao longe, leves como 

pingentes, ouviam-se ainda as risadas da corte. 
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ANEXO 7 (7ª Sessão de leitura) 

O bicho papão da minha imaginação 

 

Sylvia Orthof 

Ilustrações: Gê Ohthof 

 

A gente tem muitos bichos na vida. Eu, como toda criança, tive meu bicho 

papão particular, chamado medo.  

Bicho Papão aparecia nas horas mais escuras da noite, naquelas horas em 

que a cabeça da gente começava a imaginar besteira, imagina, imagina, de 

repente o medo toma conta do mundo. 

Bicho Papão a gente inventa.  

O meu foi inventado por uma cozinheira gorda, chamada Guiomar. 

Guiomar era preta, gordíssima e vivia contando histórias terríveis, de botar cabelo 

em pé. Eu tenho cabelo crespo, até hoje, por culpa da Guiomar. Ela me contou 

cada uma, arrepiei tanto, que arrepiada fiquei!  

Dizem que a gente não deve contar histórias de meter medo pra crianças, 

por isso não vou contar o que Guiomar contava.  

Eu sei que, de tanto ouvir a cozinheira, criei meu Bicho Papão particular. 

Ele era assim: olhos cor de fogo, pés virados pra trás, soltava muita fumaça pelas 

ventas e era mula-sem-cabeça, além de pular num pé só e usar touca vermelha, 

fumar um cachimbo e, de vez em quando, parecer com minha professora de 

matemática. Tinha vezes que Bicho Papão era ótimo, nem existia! Mas bastava 

ser noite de tempestade, lá vinha Bicho Papão vestido de lençol branco, casaco 

de padre, chapéu de freira, blusa de crochê e leque de plumas. Era realmente 

uma coisa impossível, não existia, era meu medo. 

Uma noite cismei que meu pai era o Bicho Papão. Foi cismar, pronto, 

aconteceu. Não aconteceu de verdade, mas aconteceu dentro da minha cabeça. 

Cabeça da gente é fogo! 

Eu já estava deitada. Era uma noite escura. Papai estava conversando na 

sala, com visitas. De repente, pensei assim: 
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− O Bicho Papão está fingindo que é meu pai. Ele está lá na sala, conversando, 

enganando todo mundo, tomando a forma de meu pai, o danado! Mas não é meu 

pai, é o Bicho Papão! Pra tirar a dúvida vou chamar ele pra vir aqui, no meu 

quarto... se ele tiver pé de pato, em vez de ter pé de gente, é porque ele não é 

meu pai! 

O vento batia na cortina branca, igual aos filmes de terror. Resolvi que 

preferia dormir, sem saber da verdade. Chamar meu pai pra tirar a dúvida? Deus 

me livre. 

Lembrei de uma reza que Guiomar tinha me ensinado pra espantar todos 

os males do mundo. Era uma reza complicada, precisava rezar e dar uns pulinhos 

e umas voltas. Pra rezar aquilo seria necessário sair de baixo do cobertor. Deus 

me acuda!  

Meu Bicho Papão era assim: tinha pés pra trás e eram de pato. Às vezes 

eram só de pato, virados pra frente mesmo.  

Resolvi tomar coragem, mas o pavor não passava. Era preciso rezar a reza 

de Guiomar, pois comecei a ouvir a voz de papai, como se ele tivesse uma voz 

com sotaque papônico. Aí, era preciso sair da cama e rezar a reza!  

Pulei da cama, rápido, acendendo a luz de cabeceira. Sombras enormes 

projetavam-se nas paredes, a cortina continuava a dançar, enquanto o vento 

gemia lá fora: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! 

Comecei a recitar a reza: 

Senhor dos aflitos, protegei-me a mim e a esta casa, pelos quatro cantos 

(tinha que dar quatro pulos cada vez, virando-me para um canto do quarto), pelas 

três estrelas cadentes (levantar o braço esquerdo três vezes), pelo anjo arcanjo 

Jeremias, que o mal desapareça por aquela janela (ajoelhar em frente da janela), 

em sete rodopios quentes e frios (rodar sete vezes) 

Nesta exata hora em que eu estava dando o sétimo rodopio, meu pai 

entrou no quarto, pra ver que barulheira era aquela. Foi entrar, eu pulei de volta 

para cama, dura de pavor. Seria meu pai, ou seria o Bicho Papão? Eu ainda não 

havia terminado de rezar a reza, faltava completar o sétimo rodopio, depois rezar 

uma ave maria. 

– Você está de luz acesa, Sylvia? 
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Papai aproximou-se para ajeitar meu cobertor. Eu, de olhar duro, sem 

espiar os pés dele. Com certeza eram de pato, virados para trás, ave maria cheia 

de o senhor é convosco... 

– Você precisa dormir, menina. Amanhã o colégio começa cedo.  

Resolvi espiar. Eu ia dar uma olhadinha rápida nos pés do meu pai, era só tomar 

coragem. Suava frio, tremia toda, apavorada.  

– Você está com frio? 

– Pronto! Ele perguntou isso só pra me soprar o fogo de suas ventas! Era a 

mula-sem-cabeça, fingindo ser papai. Tinha pé de pato, com certeza absoluta!  

Tomei coragem, virei os olhos pra baixo pra espiar. Neste segundo, ele 

apagou a luz, dizendo: 

– Boa noite.  

Fiquei sem saber se era meu pai, ou se era o Bicho Papão. Até hoje meu 

cabelo é duro de pentear. Espetou, arrepiado pra sempre! 
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ANEXO 8 (8ª Sessão de leitura) 

Nicolau tinha uma ideia 

Ruth Rocha 

Ilustrações: Mariana Massarani 

 

 Era uma vez um lugar onde cada pessoa só tinha uma ideia na cabeça. 

 Joao tinha uma ideia assim:  

 Maria tinha uma ideia assim: 

 Pedro tinha uma ideia desse jeito: 

 E Manuela tinha uma ideia desse jeitinho: 

 Um dia, apareceu um homem chamado Nicolau. 

 A ideia de Nicolau era assim: 

 Logo que Nicolau chegou, foi procurar João. 

 E contou sua ideia a ele. 

 E João ficou com duas ideias na cabeça. 

 João contou a ideia dele para Nicolau. 

 E Nicolau ficou com duas ideias na cabeça. 

 Aí, Nicolau foi contar sua ideia para Maria. 

 E Maria ficou com duas ideias na cabeça. 

 E contou a Nicolau a ideia dela. 

 Nicolau ficou com três ideias na cabeça. 

 Nicolau falou com Pedro, com Manuela e uma porção de gente mais. 

 Nicolau ficou cheio de ideias. 

 E as ideias de Nicolau começaram a se misturar umas com as outras e a 

formar muitas outras ideias. 

 Então, as pessoas começaram a achar que era muito divertido ter muitas 

ideias na cabeça. 

 Começaram a procurar Nicolau para ele contar as ideias que ele agora 

tinha. 

 E todo mundo foi ficando com uma porção de ideias na cabeça. 
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 Aí, cada um resolveu trazer os filhos para Nicolau contar suas ideias. 

 Nicolau teve que arranjar um lugar grande, onde ele pudesse contar às 

crianças as suas ideias. 

 E naquele lugar, agora, todo mundo tem uma porção de ideias. 

Como você, que também conversa com os outros, ouve as ideias deles e 

aprende uma porção de ideias na escola. 


