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RESUMO  

      

Este trabalho apresenta e analisa os resultados da Pesquisa A Arte de Usar as 
Palavras: Literatura Infanto e Juvenil na Formação Social do leitor, que teve como 
objetivo avaliar a influência dos gêneros textuais literários na formação do leitor a 
partir do viés social. A pesquisa foi realizada em uma turma de 7º ano, da Escola 
Estadual José Joaquim, localizada no município de Coronel Ezequiel no estado do 
Rio Grande do Norte. Busca refletir sobre a formação do leitor literário no ambiente 
escolar e sobre a importância da literatura na formação do indivíduo, partindo-se do 
pressuposto de que a literatura, por meio da leitura dos textos literários (COSSON, 
2007) possibilita ao sujeito a construção da sua identidade e o humaniza. Destaca 
também o valor da participação de pais, professores e escola no processo de 
letramento literário. O presente trabalho tem como base alguns estudiosos que 
discutem questões relacionadas à importância da formação do leitor e do letramento 
literário, entre eles: Cosson (2007), Zilberman e Lajolo (1998), Custódio (2007) e 
sobre o prazer em ler, destaca-se como um dos suportes Roland Barthes (2013). No 
momento da leitura dos textos em sala de aula, foi verificada a viabilidade da 
estratégia utilizada pelo professor para que a identificação dos alunos com os textos 
fosse construída de forma relevante, bem como quais os efeitos que a leitura oral 
expressiva do professor mediador auxilia na motivação e aprendizado dos alunos, 
como também, quais conhecimentos prévios os discentes têm da leitura literária. 
Dessa forma, busca permitir aos alunos a constituição da sua identidade leitora e o 
desenvolvimento de sua competência comunicativa, possibilitando-os agir e pensar 
de forma autônoma. Espera-se que os resultados decorrentes desta pesquisa 
possam contribuir para a produção bibliográfica na área da temática ora trabalhada.  
 
 
Palavras-chave: Gêneros Literários. Formação Social. Leitor. Leitura Infanto-juvenil. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper presents and analyzes the results of the survey The Art of Using Words: 

Children’s and Adolescent Literature in Social Formation of the Reader, who aimed 

to evaluate the influence of literary genres in the formation of the readers through a 

social perspective. The survey was conducted in a 7th year class, the State School 

José Joaquim, located in the municipality of Coronel Ezequiel in the state of Rio 

Grande do Norte. It intends to reflect on the formation of literary readers in the school 

environment and the importance of literature in shaping the individual, starting from 

the assumption that literature, through the reading of literary texts (COSSON, 2007) 

makes it possible for the reader to build his identity and humanizes him. It also 

highlights the value of the participation of parents, teachers and school in the literary 

literacy process. This paper is based on some scholars discussing issues related to 

the importance of readers’ formation and literary literacy, including: Cosson (2007), 

Zilberman and Lajolo (1998), Custódio (2007) and about the pleasure in reading, 

stands out as one of Roland Barthes supports (2013). At the time of reading the texts 

in the classroom, it was verified the feasibility of the strategy used by the teacher to 

the students' identification with the texts to be built in a relevant way, and what 

effects the expressive oral reading facilitator develops motivation and student 

learning, but also, what prior knowledge the students have of literary reading. Thus, it 

aims to enable students to formation of their reader identity and the development of 

their communicative competence, enabling them to act and think independently. It is 

expected that the results from this research can contribute to the bibliographic 

production on the field of study explored on this work. 

 

Key-words: Literary genres. Social Formation. Player. Children and Youth Reading. 
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INTRODUÇÃO 

           

 

A proposição que se segue surgiu em detrimento dos baixos índices de 

rendimento escolar apontados nas últimas estatísticas educacionais, que mostram a 

educação do Brasil aquém das competências pretendidas pelo Sistema de Avaliação 

da Educação Básica - SAEB, especialmente em se tratando da competência leitora. 

Neste quesito é que se verifica uma aversão maior dos alunos, possivelmente em 

decorrência do alto grau de dificuldade de leitura, interpretação e produção de textos 

que os alunos brasileiros enfrentam, em função das dificuldades do manuseio da 

própria língua e da cultura da nação tupiniquin que não incentiva o hábito da leitura 

desde a pré-escola e no decorrer da formação escolar. O SAEB foi criado em 1990 

com o propósito de conhecer o desempenho do sistema educacional brasileiro em 

profundidade, através de avaliações que apontam os índices de desenvolvimento da 

aprendizagem do alunado brasileiro. 

É inegável que em nosso país as políticas de leituras são deficitárias e 

não atendem à demanda que existe. No entanto, precisa-se amenizar em curto 

prazo e solucionar em médio e longo prazo esse problema, que vai se agravando dia 

após dia, tornando-se um dos grandes responsáveis pelo analfabetismo funcional. 

Tendo em vista que o ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra 

escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo (FREIRE, 1982), 

necessita-se, portanto, pensar a leitura como uma prática social voltada para a vida 

do sujeito, uma leitura com significação. A propósito do exposto Silva (2002, p. 96) 

esclarece: 

 
A leitura não pode ser confundida com decodificação de sinais, com 
reprodução mecânica de informações ou com respostas 
convergentes a estímulos escritos pré-elaborados. Esta confusão 
nada mais faz do que decretar a morte do leitor, transformando-o 
num consumidor passivo de mensagens não-significativas e 

irrelevantes. 
  

Vale acentuar que a leitura torna-se um caminho capaz de levar o 

indivíduo-leitor ao conhecimento, isso porque é um ato de comunicação que envolve 

não só o leitor, mas duplamente a obra e o autor. Desta maneira, a leitura pode vir a 

mudar o posicionamento do leitor diante do mundo (FREIRE, 1982), desde que este 
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tenha condições plenas de interpretar o texto. O leitor reescreve, portanto, o que lê, 

recria o assunto da leitura em função dos seus próprios critérios. Nesse sentido, 

pode-se dizer que conhecimento não é apenas informação, nem a quantidade dela 

que o sujeito armazenou. Conhecimento está intimamente ligado à capacidade que 

o sujeito tem de articular criticamente os elementos de mundo a partir das 

informações adquiridas, ressignificando-as conforme seu interesse e necessidade. 

Sabe-se que esse exercício dialético da leitura não tem sido uma 

prática constante para uma grande parcela da população brasileira, tendo em vista 

que normalmente a aproximação com o mundo da leitura se dá apenas depois de 

entrar na escola. Muitas são as razões apresentadas, e certamente o baixo poder 

aquisitivo encontra-se entre uma dessas razões. Sendo assim, a ausência histórica 

da palavra impressa no cotidiano das pessoas fez e faz do livro um objeto estranho, 

ainda hoje, a muitos brasileiros. 

Mediante tantas dificuldades de acesso, despertar o interesse dos 

jovens e das crianças pelos livros e pela leitura tem sido uma tarefa bastante difícil 

tanto para a família quanto para a escola. Historicamente, tem sido delegado à 

escola esse desafio, por se tratar de um espaço privilegiado para se desenvolver 

nas crianças e jovens a cultura da leitura. Torna-se mister enfatizar que o incentivo à 

leitura precisa partir primeiramente dos pais, posto que ler faz parte da formação 

educacional, e esta atividade cabe aos pais e responsáveis. Tendo em vista que a 

capacidade da escola é bastante limitada. Contudo cabe a ela praticar a 

escolarização, e neste momento, a escola pode e deve desenvolver a prática da 

leitura, principalmente se a criança durante a aquisição materna for iniciada nesta 

prática, porque se a escola tiver que iniciar, desenvolver e consolidar, como 

acontece hoje na maioria absoluta dos casos, a tarefa torna-se árdua e, como 

decorrência, não obterá os resultados necessários e pretendidos. 

E se leitura é algo difícil de ser vivenciado nas aulas de língua 

portuguesa, posto que são poucos os alunos que se dispõem a ler, e quando 

praticam o exercício da leitura é recorrente não compreenderem a mensagem do 

texto, e se não compreendem, em sua totalidade, os aspectos denotativos da 

linguagem, mais preocupante ainda é a falta de compreensão e utilização do vasto 

campo ficcional, portanto metafórico advindo do universo literário. Urge acentuar que 

o modelo de leitura descortinado pelo cosmos literário, encontra resistência, não 

apenas por parte do aluno, inclusive do professor de Língua Portuguesa, uma vez 
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que a conduzem, observando quase que totalmente os aspectos gramaticais, em 

detrimento da leitura consoante aos vários gêneros discursivos, incluindo o viés 

literário e artístico.   

Vale ressaltar que quando se fala em leitura normalmente é delegado 

única e exclusivamente ao professor de português o ônus dessa tarefa tão árdua e 

ao mesmo tempo tão gratificante. É ignorado o fato que cabem a todos os 

professores, a contribuição ao ensino da língua e implementação da leitura, inclusive 

os das áreas de ciências e de exatas, pois o ensino tem que ser pensado de uma 

forma sistêmica, como se fosse um organismo vivo, em que todos os componentes 

dependem um do outro para sobreviver. Partindo dessa reflexão, o letramento, 

especificamente o letramento literário, torna-se uma questão de sobrevivência na 

era do conhecimento, ao passo que exige habilidades e competências variadas de 

cada indivíduo. É, portanto, responsável por criar condições para a aquisição de 

uma consciência crítica das contradições da sociedade, contribuindo para o pleno 

desenvolvimento humano. Visto que, a literatura é de enorme relevância na 

formação do caráter social e cultural do sujeito. 

Para que ocorra uma mudança de comportamento, é necessário que o 

professor tenha um amplo conhecimento na disciplina de literatura, e seja habilidoso 

o suficiente para mediar a escolha dos textos que irão interferir na vida social do 

educando, contribuindo na sua inserção no meio em que vive.    

Andrade (2004, p.156) acredita que, muitas vezes, a formação do 

professor é falha, e essa situação faz dele um mero executor do que é recomendado 

nos livros didáticos. Para a referida autora “os professores deveriam se ver como 

formadores de si mesmos”. Assim, a falta de suporte teórico a respeito do assunto 

que se dispôs a tratar não possibilita que o professor-mediador reflita sobre sua 

própria prática e possa construir a partir dela novos conhecimentos. 

Essa falta de embasamento teórico e de envolvimento com o tema 

ministrado faz com que o docente trabalhe o texto literário de forma superficial, sem 

buscar o sentido subjetivo contido nele, mas conduzindo o trabalho, conforme 

assegura Silva e Martiniak:  

 

 
Na escola, muitas vezes, a leitura é usada pelo professor somente 
como decifração e também como compreensão do texto, porém, para 
que o leitor leia um texto e compreenda o que está escrito, não basta 
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somente decifrar os sons da escrita ou os significados individuais das 
palavras, mas compreender o seu significado e o seu contexto 
(SILVA; MARTINIAK, 2013, p. 59). 

 

O texto não tem sentido por si só, existe um contexto que o leitor deve 

resgatar através do seu conhecimento de mundo, bem como das inferências 

construídas a partir da mensagem implícita e explícita na leitura. E essas habilidades 

são desenvolvidas através de uma mediação consistente do professor. 

Mediante tais afirmações, e levando em consideração as informações 

que são divulgadas constantemente pela mídia, torna-se impossível ignorar as 

pesquisas na área da educação, cujo teor, aponta que o lugar da literatura na escola 

parece enfrentar um dos seus momentos mais difíceis. Por falta de proficiência 

leitora, o acesso tardio da obra literária escrita no Brasil e a resistência de mudança 

de postura do professor diante das aulas de literatura. Decorre dessa realidade o 

questionamento: de quem é a responsabilidade de fatos tão preocupantes? Pode-se 

deduzir que talvez não exista um responsável, mas podem ser muitos os fatores que 

corroboram para essa realidade caótica na vida leitora do indivíduo. Um dos 

aspectos pertinentes é a realidade de professores que em suas aulas de literatura 

ensinam as características dos períodos literários, outros docentes utilizam o texto 

literário para ensinar o aluno simplesmente a ler e se contentar com o senso comum. 

Outro fator decorrente e, talvez, o mais agravante são os que, indiferentes a esse 

tipo de leitura preferem as imagens, e defendem que mais importante do que as 

palavras e a literatura com seus romances e poemas, são os filmes, as fotonovelas e 

outros artefatos que segundo eles, têm mais significados culturalmente. Vale 

enfatizar que a linguagem comunicativa é extremamente fundamental para os dias 

atuais. Claro que os filmes, novelas e outros gêneros precisam ser trabalhados, 

mesmo porque fazem parte do cotidiano dos discentes, todavia a Literatura com sua 

roupagem narrativa, lírica e dramática também devem ser oferecidas ao público 

aprendiz, até mesmo, porque, como diz Antônio Candido, o cidadão tem direito de 

acesso à Literatura e às artes. São esses os principais contribuintes, que de maneira 

negativa, causam uma ruptura que interfere diretamente para que a relação entre 

literatura e leitura não comunguem o objetivo de formar leitores críticos e capazes de 

fazerem suas próprias escolhas. 

 Há outra vertente de estudiosos da área da literatura que acredita que 

a leitura literária deve ser oferecida desde os primeiros anos de vida, devendo haver 
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sua continuação no decorrer dos anos de escolarização, pois só assim não haverá 

divisão entre a literatura infantil e juvenil e a literatura adulta. Divisão essa que, 

segundo Cosson (2007), contribui para o vácuo existente entre os números de 

publicações, como se os leitores desta não se transformassem em leitores daquela. 

 Por conseguinte, são necessárias estratégias de leituras que visem 

estimular no aluno o gosto pela literatura, e, para isso, é interessante que sejam 

selecionadas obras com assuntos que interfiram na postura social do educando, 

com uma temática que o faça refletir sobre o contexto social no qual está inserido, 

provocando uma interação entre o que está sendo lido e a realidade vivenciada pelo 

leitor. Dessa forma, haverá uma maior empatia entre o leitor e a leitura. 

É importante que a literatura seja escolarizada, porém é necessário o 

cuidado de não descaracterizá-la, tendo em vista o poder humanizador que ela tem. 

Desse modo, afirma o teórico que “devemos compreender o letramento literário 

como uma prática social, e como tal, responsabilidade da escola” (COSSON, 2009, 

p.23). Significa dizer que no letramento literário o professor não deve exigir tão 

somente que o aluno leia para fazer uma prova, ou para preencher fichas, tendo em 

vista que a formação social do leitor é construída a partir dos mecanismos que a 

escola utiliza, para que seja aperfeiçoada ou mesmo desenvolvida a proficiência 

leitora literária do aluno. Para que isso ocorra, a escola deve estar atenta às 

diversas responsabilidades que lhe cabem. 

Reconhecer a importância da literatura infantil e incentivar a formação 

do hábito de leitura são tarefas primordiais da escola. Nesse processo, a literatura 

infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, as emoções e 

os sentimentos de forma prazerosa e significativa. 

Segundo Lajolo (2004, p. 106) 
 

A literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer 
plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, 
alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que 
nunca vá escrever um livro: mas porque precisa ler muitos. 

 

Torna-se imperioso, segundo o pensamento anteriormente 

apresentado, buscar e registrar dados sobre a temática desenvolvida na escola. 

Porém, acima de tudo ser criterioso na escolha das estratégias utilizadas, pois como 

instituição responsável pela escolarização do cidadão, necessita-se enxergar o aluno 

no seu processo educacional e, assim sendo, buscar oportunidades de mantê-lo em 
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contato com as obras literárias de maior relevância para a sua formação social 

leitora, conduzindo-o por um caminho que para muitos não têm volta, pois uma vez 

tendo sido tocado por uma boa leitura, jamais o sujeito será o mesmo, porque sua 

visão será aberta a novas possibilidades de leituras da palavra e do mundo. 

A dissertação “A Arte de Usar as Palavras: A literatura infantil e juvenil 

na formação social do leitor” apresenta-se como um estudo que tem como princípio 

a ideia de que a literatura educa, e que, através do letramento literário, podem-se 

formar leitores autênticos e críticos. Há, porém, a preocupação de se investigar as 

estratégias utilizadas nas aulas de leituras, e a influência dos gêneros literários no 

desenvolvimento das habilidades leitoras, como também na formação social dos 

alunos.  

A pesquisa aqui apresentada se propôs a discutir questões relevantes 

à falta de atração dos educandos pelas leituras literárias, lançando um olhar 

direcionado à metodologia adotada pelo professor, e também analisando os 

significados atribuídos pelos alunos aos textos que têm sido objetos de estudos nas 

referidas aulas. Alguns questionamentos não são somente apresentados, ou seja, no 

decorrer da pesquisa eles vão sendo abordados, mas não com a pretensão de se 

esgotar os temas, mesmo porque eles estão em processo de desenvolvimento e 

evolução, na verdade o que se propõe são contribuições que auxiliem futuros 

pesquisadores que também tenham o propósito de engrossar as fileiras dos adeptos 

que trabalham para que alcancemos a excelência no nosso processo educacional.  

Em assim sendo, as proposições que se seguem servem como suporte para as 

argumentações e reflexões que serão descortinadas ao longo do texto. Desta forma 

torna-se pertinente levantar os seguintes posicionamentos: essas leituras produzidas 

na escola atual transmitem sentidos para a vida social dos alunos? Qual a postura 

do professor diante da sua prática leitora? Os docentes têm demonstrado 

entusiasmo pelas leituras, carisma, domínio quando faz a seleção das obras 

literárias a serem trabalhadas? E no que se refere ao livro didático, como têm sido 

desenvolvidos os textos literários que esporadicamente têm aparecido no conteúdo 

do livro? Estas interrogações são as que mais costumeiramente veem à tona, no 

momento em que se procuram respostas para essa aversão tão comum às aulas de 

leitura. Todavia existe uma carência enorme de estudos que apresentem, pelo 

menos, algumas intervenções que auxiliem a médio e longo prazo na superação das 

carências de leitura, principalmente na fase da educação básica. Vale registrar que, 
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esta  pesquisa através de um projeto profissional desenvolvido na escola, apresenta 

realidades que servem como uma argamassa que ajudarão a edificar os alicerces de 

um modelo educacional que se cristaliza na prática, quer dizer, no embate diário 

entre docentes compromissados, discentes abertos para a absorção do 

conhecimento, e sociedade atuante e consciente do seu papel formador.  

A dissertação, em epígrafe, tem como suporte de observação e 

atuação, a realidade escolar de uma turma do interior do Estado, e a metodologia 

consta da introdução de textos literários em uma turma de 7º ano do ensino 

fundamental da Escola Estadual José Joaquim, da rede pública do estado do Rio 

Grande do Norte, no Município de Coronel Ezequiel, como instrumento de 

intervenção para formação leitora e social dos alunos. 

Constatamos, logo no início, que existe uma deficiência leitora nos 

alunos da referida turma, não apenas por serem indivíduos pertencentes a famílias 

de baixa renda, e, principalmente, por esta e outras razões, eles não têm uma 

vivência leitora literária, e suas perspectivas de domínio de letramento se atém 

apenas a escola. Assim sendo, tivemos um público alvo ideal para a execução do 

projeto, e a partir dessa realidade, implementamos nossa metodologia com o intuito 

de auxiliá-los com mediações e estratégias capazes de despertar neles o hábito da 

leitura e a habilidade para interpretar de maneira crítica as obras que com eles foram 

trabalhadas, uma vez que, “ensinar a formular e a responder perguntas sobre o texto 

é uma estratégia essencial para uma leitura ativa” (SOLÉ, 1998, p. 155). Caso a 

escola se depare com um leitor pouco entusiasmado, cabe ao professor despertar 

esse leitor adormecido utilizando-se de estratégias adequadas. 

Nessa perspectiva tinha-se como objetivo: observar a relação aluno 

versus leitura literária; analisar a interação dos educandos entre si durante o 

momento da leitura, verificando como os alunos transpõem os saberes comuns’ 

como instrumento na apreensão da leitura, como também identificar a concepção 

que os discentes têm das partes dos textos narrativos. Durante esse processo o 

acesso à biblioteca foi frequente para momentos lúdicos, promovendo-se 

dinamicidade à prática docente nas aulas de leituras, com relevantes reflexões no 

que concernem as leituras dos textos literários no ensino fundamental. Procurar 

também as respostas, no que se refere às dificuldades dos professores de Língua 

Portuguesa na realização de atividades prazerosas com as leituras literárias, foi 

outra dinâmica implantada. 
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 O trabalho desenvolvido tem a pretensão de induzir os alunos a 

descobrirem o caminho para uma leitura crítica e voluntária, criando momentos de 

contato com diversos gêneros narrativos, partindo do pressuposto de que para que o 

aluno tenha prazer na leitura ele precisa passar pelo letramento literário. No entanto, 

para muitos é difícil manter uma postura voluntária diante da prática da leitura, pois 

sempre que tiveram a oportunidade de ler foi para responder questionários ou fazer 

fichamentos, tornando-se o momento da leitura um verdadeiro sacrifício para eles, 

havendo desmotivação pela literatura. A este propósito Seibert (2015, p. 9) afirma 

que na maioria das vezes: 

 

[…] não se observa uma relação dinâmica e prazerosa da maioria 
das pessoas com a leitura, evidenciada de modo mecânico, onde o 
ato de ler caracteriza-se pela decodificação de códigos linguísticos, 
como se o sentido do texto decorresse da somatização do significado 
isolado da cada palavra. Desse modo, cumpre-se um ritual de 
decifração de signos, visando tão somente à assimilação de 
conhecimentos científicos e consequentemente a reprodução de 
significados. 

 

Os alunos atualmente preferem os meios tecnológicos ao livro, estão 

em contato diariamente com o Facebook, WhatsApp, Instagran e outras redes 

sociais, e adotam uma escrita abreviada e com desvios da norma culta. É certo que 

todas essas inovações vieram para ficar e que podem facilitar a nossa vida, mas não 

podemos nos deixar seduzir cegamente pelas tecnologias e deixar de lado o espírito 

crítico, muitas vezes não encontrado na superficialidade da internet. Faz-se 

necessário, portanto, que o professor atue como um agente de mudanças, utilizando 

estratégias eficazes para estimular no educando o gosto pelo livro, desenvolvendo 

assim, o hábito da leitura.  

Assim sendo, buscou-se contribuir com o enfrentamento do problema 

do ensino da literatura na sala de aula, tornando-a um instrumento motivador para 

formar o caráter social e formar um leitor proficiente e ativo. Além disso, novas 

perspectivas de estudos sobre a temática podem surgir, tornando-se mais um 

instrumento no acervo bibliográfico para novas pesquisas a respeito do tema em 

estudo. Dessa forma, a presente dissertação tem relevância, tanto para o fazer 

profissional, quanto para a ampliação de bibliografias que versam sobre a leitura 

literária. 



22 

 

O corpus desta pesquisa é constituído por oito textos, sendo dois 

textos por gênero para cada aluno: contos, fábulas, memórias e crônicas. Os textos 

foram coletados estrategicamente para essa pesquisa, e foram trabalhados numa 

turma com 40 alunos, sendo 20 alunos submetidos à leitura com os textos literários, 

enquanto que, os outros 20 alunos trabalharam os gêneros: notícias, cartas, receitas 

culinárias e listas de compras. No final do trabalho foram avaliados quais os alunos 

que tiveram um maior envolvimento e desenvolveram o interesse pela leitura para 

que, dessa forma, pudéssemos comprovar a eficácia da leitura literária como 

instrumento formador na proficiência leitora. A dissertação está distribuída da 

seguinte forma: o primeiro capítulo trata das políticas públicas e políticas de leituras 

que estiveram presentes na história do Brasil. Aqui será feito um breve percurso 

histórico nos programas de incentivo à leitura existente em nosso país, bem como 

uma leitura ampla da visão de estudiosos que se debruçaram sobre essa temática 

para poder analisar o porquê da deficiência leitora que vem assolando a sociedade 

brasileira, como também o que tem sido feito para amenizar tão preocupante 

situação; quais programas foram criados e que incentivos existem em prol da 

proficiência leitora do cidadão brasileiro. 

O segundo capítulo demonstra o prazer que a leitura pode causar no 

sujeito, provocando diversas emoções que induzem o indivíduo a envolver-se no 

universo literário. Há também a abordagem ao letramento literário e, menciona-se a 

formação do texto literário infantil e juvenil, suas estruturas e peculiaridades, bem 

como, como se efetiva a disseminação da literatura na escola. Também discorremos 

sobre o texto narrativo com suas especificidades, enfatizando os gêneros: conto, 

crônica, memórias e fábulas como mecanismos e instrumentos relevantes na 

formação leitora do aluno. 

Os aspectos metodológicos estão distribuídos no terceiro capítulo. Ou 

seja, os instrumentos da pesquisa, ambiente, e as caracterizações dos sujeitos 

envolvidos, como também os procedimentos de análises e a proposta de intervenção 

pedagógica. O quarto capítulo está reservado à discussão dos resultados obtidos 

com a referida intervenção.  

Nas considerações finais sintetizamos e ratificamos opiniões, 

respaldadas em críticos e teóricos da leitura e do letramento literário. 
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS DE LEITURA  

 

 

A formação leitora no contingente brasileiro tem sempre encontrado 

entraves que impedem o desenvolvimento no âmbito da leitura. Torna-se imperioso 

lançar um breve olhar para o período da colonização, passar pela proclamação da 

república do país, e chegar-se a independência, conforme se estuda na história do 

Brasil. Esse percurso é suficiente para se entender que o domínio político do país 

enquanto colônia não tinha interesses em formar uma sociedade letrada, 

especificamente, em literatura, tendo em vista que a leitura transforma o 

pensamento do indivíduo, tornando-o capaz de tomar decisões autônomas. 

 Segundo Lajolo e Ziberman (2003), até 1808 praticamente inexistia 

imprensa no Brasil, fato esse comprovado por Antônio da Cunha Barbosa, quando 

faz referência ao Alvará de 20 de março de 1720, cujo teor se tratava do 

impedimento e instalação na colônia, de manufaturas, inclusive as dedicadas as 

“letras impressas”, o que retardou o desenvolvimento da imprensa, que 

consequentemente dificultou, ou porque não dizer, impossibilitou a disseminação de 

práticas de leituras mais intensas e que tivessem consistência, pois sem textos 

impressos as leituras não aconteciam em massa. Somente no ano de 1808, por 

necessitar de um instrumento para publicar os atos e proclamações do rei D. João, 

após transferir a administração para o Rio de Janeiro, o imperador sentiu o problema 

resultante do modelo de colonização aqui implantada, e o fato ajudou a contornar a 

situação. Segundo a seguinte citação: 

 

A transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, foi o 
começo de tudo. Nos porões da nau Medusa vieram de Lisboa prelo 
com seus pertences. Era uma tipografia completa encomendada na 
Inglaterra por D. Rodrigo de Sousa Coutinho, futuro Conde de 
Linhares, para servir a sua secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra. Não tendo sido usada, encontrava-se 
ainda encaixotada na ocasião do embarque para o Rio de Janeiro 
(MORAES, 1979 apud LAJOLO e ZILBERMAN, 1996, p. 123). 

 

Note-se que os trabalhos dessa potente máquina eram restritos a 

realeza, sendo proibida a impressão de sequer uma única folha de um livro, posto 

que, consideravam perigosos os efeitos que essas possíveis publicações trariam. A 
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impressão Régia era instalada na condição de monopólio do governo; prelos1 ilegais 

que aparecessem no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do país eram 

considerados ilegais e, portanto passíveis de serem apreendidos pela polícia. A 

censura era uma forte marca nesses primeiros tempos da imprensa, e com todos 

esses acontecimentos compreende-se o retardo e precariedade das práticas de 

leitura no Brasil. 

Mais tarde, em 1821, após Revolução do Porto (1820), D. João por 

força da Constituição imposta por ele, abole a censura e extingue o monopólio 

estatal, possibilitando que outras tipografias pudessem funcionar em território 

nacional. Segundo Lajolo e Zilberman (1998), em decorrência desse fator cresceram 

as oportunidades de leitura e os aumentos dos negócios de imprensa e de livros.  

Acredita-se que foi um avanço para a cultura brasileira, uma verdadeira 

independência literária, tendo em vista que os autores agora tinham “liberdade de 

expressão”. A imprensa Régia já não divulgava apenas os atos do Governo, mas 

patrocinava vários outras publicações, em diversas áreas do conhecimento. Dessa 

forma se tornou possível o acesso ao livro e, por conseguinte à leitura. 

Custódio (2000) afirma que a ineficiência das políticas de circulação do 

texto impresso, a precariedade das bibliotecas escolares e públicas, a deficiência da 

formação de mediadores, o pouco êxito da escola no ensino da língua e a fragilidade 

da cidadania sustentam a hipótese de que a fragilidade das ações voltadas para a 

área poderia ter origem na inexistência de uma “verdadeira” política pública para a 

promoção da leitura.  

Nesse período se pode observar que o livro didático trazia em suas 

páginas algumas leituras literárias, porém sem muita ênfase, e com estratégias 

desvinculadas do verdadeiro sentido contido na leitura literária. Essas ofertas não 

diminuíram o tardio aparecimento de uma política de leitura no Brasil, pior ainda, 

agravaram as consequências acerca do entendimento que se tem do que seja o 

leitor proficiente. Em se tratando de políticas públicas de incentivo à leitura no país a 

situação ainda é mais tardia e ineficiente, sendo esse mais um dos responsáveis 

pelo analfabetismo funcional existente.  

É bem verdade que para as políticas públicas, a da leitura nunca foi 

prioridade no Brasil. Fato que se contrapõe com a afirmação de que “o ato de ler não 

                                                           
1 Máquina de impressão tipográfica; prensa. Disponível em <<http://www.dicio.com.br/prelo/>>. 
Acesso em 11 mar 2015. 



25 

 

se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo” (FREIRE, 1984, p. 11). Para o autor o ato de ler consiste num 

ato da consciência que não se exaure nele mesmo para resultar numa atividade que 

busca a compreensão do “ser” e “estar” no mundo (FREIRE, 1984, apud MAIA, 

2007, p.11). Torna-se evidente nesse sentido que o ato de ler sustenta-se não só em 

bases psicológicas, mas também em bases históricas e fisiológicas. Para 

consubstanciar o pensamento desenvolvido, observa-se que: 

 

No Brasil, uma primeira tradição referente aos estudos da leitura tem 
um caráter prescritivo desenvolvido sob a influência dos modelos 
funcionalista e positivista. Nessa tradição, o ato de ler resumia-se a 
um conjunto de normas e procedimentos que eram quantificáveis e 
controláveis para que a mensagem do texto fosse assimilada de 
forma mais eficiente. A concepção de leitura nessa ótica é de um 
mecanismo de decodificação da palavra escrita. A prática de leitura 
operacionalizada, especialmente pela escola, efetivava-se em 
atividades repetitivas onde o aluno tinha o papel de assimilar o texto 
e, ainda, reproduzir a resposta literal previamente estabelecida como 
correta pelo professor e/ou livro didático. Desse modo, estudiosos da 
leitura, no final dos anos 1970, denunciaram e diagnosticaram o 
fracasso na produção de hábitos de leitura; a falta de tempo e de 
condições econômicas de alguns segmentos da sociedade para a 
prática da leitura e a escola que apresentava um modo funcional e 
positivista de ensinar a ler. Além, é claro, da falta de livros e mesmo 
de bibliotecas dentre tantos outros problemas que acometiam a 
escola e a sociedade de forma geral (PERES, 2006, p. 53). 

  

Para que exista leitura se faz necessário o instrumento primordial; o 

livro. Torna-se impossível falar de leitura, se não se tem a clareza da origem do livro, 

o seu propósito e o seu processo. Para isso traçamos um breve percurso histórico 

da trajetória de circulação do livro, enfatizando o pensamento de Martins (1994, 

p.30), quando se refere à ampliação da noção de leitura. Este afirma que ler deve 

ser considerado um processo de apreensão de símbolos, expressos através de 

qualquer linguagem, portanto, “o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a 

outros tipos de expressão do fazer humano, o que o caracteriza também como 

acontecimentos históricos e faz uma relação igualmente histórica entre o leitor e o 

que é lido”. E para que se percebam os resultados conquistados nesse percurso da 

política de leitura, dividiu-se em três grandes períodos: o primeiro, da década de 

trinta a quarenta, que sinaliza os primeiros sinais de uma política de leitura, definido 

por um maior controle do Estado sobre o livro e a leitura; o segundo período, da 

década de cinquenta a sessenta, marcado pelo processo de industrialização da 
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cultura e pelo discurso crescente da necessidade de promoção da leitura, que, 

assim, vai dar o suporte necessário ao terceiro momento em que, efetivamente, 

busca-se consolidar os caminhos para uma política de promoção da leitura. Esse 

último período, inicia-se na década de oitenta e perdura até os dias atuais. 

Foi durante a gestão de Gustavo Capanema em 1936, como ministro 

da Educação do governo do presidente Getúlio Vargas, que se constitui a Comissão 

de literatura infantil com o fim de resolver o que ele denominou de: “o problema da 

literatura infantil”. A essa Comissão competia, além de outras funções, organizar 

periodicamente relações, com apreciações críticas, das obras estrangeiras; indicar 

providências no sentido de eliminar ‘obras perniciosas ou sem valor’; indicar 

medidas necessárias ao desenvolvimento da literatura infanto-juvenil e estudar a 

organização e difusão das bibliotecas infantis (CUSTÓDIO, 2000, p. 82). Foi esse, 

talvez o prelúdio de uma longa história que teríamos sobre a leitura. No entanto, 

após décadas, iniciando exatamente na década de setenta, o tema leitura tem sido 

objeto de reflexões brasileiras nos vários eventos de letramentos, de modo que 

atualmente se convencionou chamar o problema de “a crise da leitura”. Justifica-se o 

termo crise, uma vez que a questão com a leitura tem se tornado objeto de estudos 

de muitos autores, os quais refletindo sobre o objeto de ensino, indicam “uma 

situação linguístico-pedagógica que inspira cuidados”, como afirma (SUASSUNA, 

1995, apud MAIA, 2007, p.15). 

Em 1937 já havia indícios de uma maior colaboração, com a criação do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP – em que essa comissão passou 

a integrá-lo. (Brasil – MEC – INEP, 1987, apud Custódio, 2000). E a partir daí inicia-

se um maior controle do Estado sobre a educação, a cultura e a leitura. Criando-se 

também o Conselho Nacional de Cultura, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, 

o Instituto Nacional do Livro – INL e o Departamento de Imprensa e Propaganda – 

DIP, que tinha responsabilidades com os livros didáticos. O INL foi criado em 

dezembro de 1937, cujas atribuições eram a edição de obras literárias, que fossem 

consideradas de interesse para a formação cultural da população, bem como a 

elaboração de uma enciclopédia e de um dicionário Nacional e, finalmente a 

expansão de bibliotecas públicas, por todo o território nacional. 

É inegável que no período em que Vargas esteve na presidência, 

aconteceram grandes avanços na produção e circulação do livro literário, desde 

suas primeiras produções. Porém a história da literatura infantil tem relativamente 
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poucos capítulos. Começa a delinear-se no início do século XVIII, quando a criança 

passa a ser considerada, um ser diferente do adulto, com necessidades e 

características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e 

receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta (CUNHA, 

1999, p.22). Lajolo e Zilberman (2007) acrescentam que antes disto, apenas durante 

o classicismo francês, no século XVII, foram escritas histórias que vieram a ser 

englobadas como literatura também apropriada à infância: as fábulas, de La 

Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As aventuras de Telêmaco, de Fénelon, 

lançadas postumamente, em 1717, e os Contos de Mamãe Gansa, cujo título 

original era Histórias ou narrativas do tempo passado com moralidades, que Charles 

Perrault publicou em 1697. Mas este livro passou por uma situação curiosa que 

explicita o caráter ambivalente do gênero nos seus inícios. 

No Brasil, como não poderia deixar de ser, a literatura infantil tem início 

com obras pedagógicas e, sobretudo adaptações de produções portuguesas, 

demonstrando a dependência típica das colônias.  

 

Essa fase embrionária da literatura infantil brasileira é representada 
em especial por Carlos Jansen (Contos seletos das mil e uma 
noites), Robson Crusoé (As viagens de Gulliver a terras 
desconhecidas), Figueiredo Pimentel (Contos da carochinha), Coelho 
Neto e Olavo Bilac (Contos pátrios) e Tales de Andrade (Saudade), 
mas foi com Monteiro Lobato que teve início a verdadeira literatura 
infantil brasileira (CUNHA, 2003, p. 23-24). 
 

  
A crítica literária brasileira considera Monteiro Lobato o pioneiro na 

literatura infantil brasileira, com seu livro “A menina do narizinho arrebitado”, e mais 

adiante, muitos outros que até hoje cativam milhares de crianças, despertando o 

gosto e o prazer de ler, isto quando apresentado de maneira correta aos leitores 

principiantes. 

Para Palo e Oliveira (2006, p.9), “desde os primórdios, a literatura 

infantil surge como uma forma literária menor, atrelada à função utilitário-

pedagógica, que a faz ser mais pedagógica do que literária”. É que contar histórias 

para crianças sempre expressou um ato de linguagem de representação simbólica 

do real direcionado para a aquisição de modelos linguísticos. O trabalho com tais 

signos remete o texto para alguma coisa fora dele, de modo a resgatar dados de 
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uma realidade verdadeira para o leitor infantil. Seguindo nesta vertente, percebemos 

que: 

A leitura e a escrita deixam de se associar à mera habilidade de 
reconhecimento e de manipulação das letras do alfabeto. São 
instrumentos para se inserir na realidade, para compreendê-la e, 
também, para alterá-la, como ferramentas do entendimento. Ler e 
escrever não são apenas habilidades estabelecidas em torno da 
decodificação; muito mais do que isso, saber ler e escrever significa 
apropriar-se das diversas competências relacionadas à cultura 
orientada pela palavra escrita, para, dessa forma, atuar nessa cultura 
e, por decorrência, na sociedade como um todo (SCHOLZE e 
RÖSING, 2007, p. 9). 

 

A partir desta evolução, constatou-se que ouvir histórias recreia, distrai, 

descarrega as tensões, alivia sobrecargas emocionais e auxilia, muitas vezes, a 

resolver conflitos emocionais próprios, forma o gosto pela leitura, cultiva a 

sensibilidade, educa e estimula o desenvolvimento da atenção, da imaginação, da 

observação, da memória, da reflexão e da linguagem, facilitando a adaptação da 

criança ao meio em que está inserida, incorporando valores sociais e morais que 

absorvem da vida dos personagens. 

Sabe-se que a prática de contar história tem se desenvolvido bastante 

desde o fim do século passado até os nossos dias, no entanto, contar uma história 

não é uma atividade simples. Torna-se indispensável que haja um feedback entre o 

contador e ouvinte, fato que vem enriquecer ainda mais a ação, que por si só já é 

repleta de significado para ambas as partes.  

Não se pode esquecer, assim como relata Kleimam (2004), que o 

ensino da leitura torna-se um empreendimento de risco se não estiver fundamentado 

numa concepção teórica firme sobre os aspectos cognitivos envolvidos na 

compreensão do texto. Tal ensino pode facilmente desembocar na exigência de 

mera reprodução de vozes de outros leitores, mais experientes ou mais poderosos 

do que o aluno. Por essa razão as atividades devem ser bem elaboradas e 

baseadas na convergência da leitura, até que ela possa desenvolver as estratégias 

necessárias para uma leitura pessoal, individual e singular. 

Dentro deste contexto, torna-se evidente que a política nacionalista de 

Vargas e, até mesmo outras políticas que existiram antes dela, isto é, o movimento 

dos modernistas e o movimento da Escola Nova abriram caminhos não apenas para 

uma produção nacional e nacionalista, mas acima de tudo propiciaram os primeiros 

passos em direção a uma política de leitura no país. Percebe-se que apesar dessa 
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política ter um caráter muito mais controlador do que democratizador, conforme 

declara Custódio (2000, p 92) que é o de “organizar o aparelho estatal da cultura e 

de formar um ideário nacionalizador”, por outro lado foi capaz de promover a 

expansão das bibliotecas públicas, da produção dos livros, e das práticas de ler, na 

medida em que com a leitura na escola aumentaram-se as possibilidades de acesso, 

de um maior número da população, ao acervo literário da época. Entende-se, 

conforme afirmação de Custódio (2000, p.90-91), que apesar de Vargas se referir à 

educação como “um legítimo caso de salvação nacional”, o que levaria a crer em 

preocupações com a dimensão cultural e formativa da leitura escolar, sendo visto 

como civilizatório e fundante, o que se faz compreender é que havia um claro 

entendimento da sua dimensão coercitiva e ideologizante. Partindo desse princípio 

percebem-se frágeis, no período, as intenções políticas de tornar a leitura na escola 

um bem cultural mais acessível.                                                               

Pretende-se aqui, contudo, não apontar o que havia de intencional por 

trás desses discursos, pois não se pode ignorar a relevância dos fatos para a 

contribuição do desenvolvimento da leitura nas escolas do Brasil. Faz-se necessário 

recordar a grande efervescência no campo da política e da cultura no período que 

vai de 1945 a 1964. Neste período, houve momentos de fatos significativos no 

incentivo a leitura, entre eles, encontra-se a ampliação e diversificação do grupo de 

leitores com a abertura da rede pública de ensino para outros segmentos da 

população brasileira, e o surgimento de um conjunto discursivo, cuja preocupação 

central é a promoção da leitura, ligado principalmente à FNLIJ – Fundação Nacional 

do Livro Infantil e Juvenil, o que demonstra não só um maior interesse pelo tema, 

mas também as dificuldades para a inserção da leitura na vida cotidiana do público a 

que se dirige. Em 1976, o MEC redefine as atribuições do INL que fica responsável 

pela política de coedição somente do livro cultural e reedição de obras raras e 

esgotadas a preços populares, ficando por conta da Fundação Nacional do Material 

Escolar - FENAME as coedições no campo educacional. Em 1983, a FENAME é 

substituída pela Fundação de Assistência ao Educando. Em 1984, a FAE cria o 

Programa Nacional Salas de Leitura, por entender, segundo Custódio (2000, p.133), 

que o livro didático era insuficiente para a formação de leitores, entendimento 

louvável, além de considerar que “escolas e alunos estavam desprovidos de 

recursos diversificados de leitura, essenciais ao enriquecimento do currículo, ao 

desenvolvimento intelectual e cultural do aluno”. Nota-se que essa cultura da leitura 
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no Brasil, é algo que vem acontecendo lentamente, e até certa forma de maneira 

desordenada, não muito bem definida. 

Ainda assim o Brasil, nas pessoas de seus representantes legais, 

buscou e continua buscando promover meios para formar leitores, através de meios 

de incentivar a apropriação da leitura. O Programa Nacional Salas de Leitura – 

PNSL é mais uma dessas políticas de incentivo e teve uma duração de 

aproximadamente treze anos. Iniciando-se em 1987, cuja função era compor e 

enviar acervos e repassar recursos, (sempre raros e ocasionais), para a 

ambientação das Salas de Leituras. Era um trabalho que contava com a parceira 

das secretarias Estaduais de Educação e com as Universidades, estas 

encarregadas da capacitação dos professores (CUSTÓDIO, 2000). No ano de 1988, 

foi redimensionado com a criação do programa Nacional Salas de Leituras/ 

Bibliotecas Escolares, em que a FAE e o INL, “passaram a promover a criação de 

bibliotecas escolares, e também o atendimento a alunos nas bibliotecas públicas, 

através de sessões pedagógicas” (CUSTÓDIO, 2000 p.133-148). Em 1988 o INL foi 

extinto, e em detrimento disso, essas responsabilidades e respectivas atividades 

foram transferidas à Biblioteca Nacional, instituição ligada ao Ministério da Cultura. 

Entretanto, a ênfase da política de leitura continuava 

predominantemente no âmbito dos livros didáticos e, em 1985, foi criado o Programa 

Nacional do Livro Didático, PNLD, também dentro das competências da FAE, que se 

mantém até a atual gestão. 

Sugere-se, portanto, que a situação precária da leitura no Brasil é fruto 

da fragilidade e da desarticulação das ações desenvolvidas, das descontinuidades e 

rupturas devido às mudanças de governo (gestão administrativa) e, ainda, de 

estratégias equivocadas por parte da estrutura política e técnico-burocrática.  

É importante pensar em políticas públicas voltadas à questão da leitura 

e que sejam capazes de atender à realidade escolar brasileira, de forma mais 

consistentes e que sejam melhor implementadas.  

Para que essas políticas aconteçam, muito deve ser feito no sentido de 

desenvolver uma ação eficaz de valorização da leitura e do livro como elementos 

indispensáveis ao desenvolvimento integral do indivíduo. Apesar dos avanços 

tecnológicos e do progresso dos meios eletrônicos, acredita-se que o conhecimento 

depende da experiência produzida com o contato direto com o livro.  
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1.1 Os programas de incentivo à leitura 

 

 

Pensar a leitura em uma nação com aproximadamente 203 milhões de 

habitantes, dentre os quais milhões de analfabetos e iletrados, é sem dúvidas, um 

grande desafio. Pesquisas apontam que é grande o número de brasileiros que 

apesar de ter assegurado o direito à escola e o de aprender a ler, mesmo os que 

têm acesso à leitura de livros e materiais impressos ou virtuais, não se sentem, 

porém, motivados para ingressarem no mundo da leitura. 

Verificando, especificamente, a história do leitor brasileiro, Lajolo e 

Zilberman (1999), enfatiza que a história da formação do leitor brasileiro acontece de 

forma paulatina e dificultosa e é, por hipótese, um processo inconcluso. Não é 

surpresa à medida que sabemos que “o acesso à leitura e aos livros nunca 

conseguiu ser democratizado em nosso meio” (SILVA, 2005, p. 11-12). 

Diante desse cenário fazem-se necessárias políticas públicas de 

incentivo a práticas de leitura efetivas e de qualidade, que adotem novos 

procedimentos de leitura, novas atitudes e habilidades capazes de fazer frente às 

demandas sociais em relação à democratização da sociedade e a produção de 

cidadania.  

Vale registrar que vários programas de incentivo à leitura foram 

elaborados e implantados com o intuito de atingir públicos distintos, tais como o 

professor, a comunidade em geral e o aluno. Programas estes que contam com a 

iniciativa do Ministério da Educação e também do Ministério da Cultura. Entre eles 

pode-se citar o PROLER - Programa Nacional de Incentivo à Leitura, criado em 1992 

e que perdura até hoje, ligado à Fundação Biblioteca Nacional do Ministério da 

Cultura, em que os: 

 
[...] objetivos principais consistem em favorecer o acesso ao livro e 
outros materiais de leitura à comunidade em geral; promover o 
interesse nacional pela leitura e pela escrita; articular ações de 
incentivo à leitura entre diversos setores da sociedade, incentivar a 
criação de novas bibliotecas (FBN, 1992, In: Custódio, 2000, p.150). 
 

 
Depreende-se, portanto, que O PROLER investe maciçamente na 

conquista de novos leitores. Conclui-se com isso, que em um ambiente favorável, 

onde a literatura é apresentada ao aluno sem imposição e sem restrição, o leitor 
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passa a exercer com autonomia e dedicação a prática da leitura, transformando tal 

ato em uma relação espontânea, dialógica e efetiva com o texto. Fundamentado 

nessa dinâmica o sujeito ultrapassa a fronteira da decifração dos signos e começa a 

vislumbrar um novo mundo de leitura.  

O PRÓ-LEITURA, responsável pela formação do professor, uma 

parceria do MEC com o governo Francês, também do mesmo ano, “pretendia atuar 

na formação de professores leitores para que eles pudessem facilitar a entrada dos 

alunos no mundo da leitura e da escrita”.  

Tanto quanto o PROLER, o PRÓ-LEITURA foi de grande relevância 

para a prática pedagógica, tendo em vista que o professor necessita está totalmente 

imerso no mundo literário para poder contagiar o seu aluno. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que é impossível motivar alguém sem que o mesmo esteja também 

motivado. E para que haja uma motivação sólida se faz necessário que o professor 

esteja absolutamente inteirado do objeto de estudo, sendo capaz de tornar a aula de 

leitura mais atraente. E o PRÓ-LEITURA veio preencher essa lacuna na vida de 

alguns docentes, dando-lhes a possibilidade de tornarem-se leitores proficientes. 

Em 1994 foi criado também o Programa Nacional de Biblioteca do 

Professor pelo MEC, e continha duas linhas de ação básicas: a aquisição e 

distribuição de acervos bibliográficos; e a produção e difusão de materiais 

destinados à capacitação dos docentes (CUSTÓDIO, 2000).  

É indiscutível a importância desse programa, colocando diante do 

professor obras de extremo valor didático/pedagógico, com embasamento teórico 

fundamental para o seu desenvolvimento profissional, uma ação que veio sanar a 

necessidade de alguns professores que por serem responsáveis pela manutenção 

do lar não têm condições financeiras para investirem em livros, e o Programa 

Nacional da Biblioteca do Professor veio suprir essa carência de uma biblioteca para 

que o docente aprofunde sua qualificação. 

Torna-se relevante registrar que, em 1992 e 1994, ocorreram 

respectivamente um seminário nacional intitulado “formação do leitor: o papel das 

instituições de formação do professor para a educação fundamental” e o “Simpósio 

Internacional sobre Leitura e Escrita na Sociedade e na Escola”. Para Custódio 

(2000, p.151), “no plano das intenções, ou pelo menos no plano discursivo, era dado 

rumo à democratização da leitura, no sentido de torná-la um bem mais acessível e 

uma prioridade nacional no campo das políticas públicas”, dependendo de haver 
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vontade política para efetivação das propostas amadurecidas nesses dois encontros. 

O curioso, segundo a autora, é que esse assunto somente passaria à pauta política 

via indução de organismos internacionais como a UNESCO/CERLALC – Centro 

Regional para el Fomento del libro en América Latina e el Caribe.  

É interessante analisarmos a pouca sustentabilidade que existe na 

política de leitura no Brasil, quando nos deparamos com um fato como esse citado 

no parágrafo acima. Mesmo com todo o investimento feito para melhorar o 

desempenho leitor da sociedade, ainda assim, foi necessária a intervenção de 

organismos internacionais para que o assunto de fato se tornasse parte da pauta 

política. 

Por outro lado não se podem relevar as diversas investidas em busca 

de uma nação proficientemente leitora, por parte dos administradores. Compreende-

se, todavia, que são políticas sem muitas resistências, cujos resultados ainda não 

são prováveis, dada a não aplicabilidade correta. Acredita-se que existe um vácuo 

desde a colonização do Brasil e, que mesmo sendo uma prioridade, hoje, o prejuízo 

decorrente de diversos anos seguidos, ainda necessita de muito investimento e 

credibilidade, das diversas esferas, para que se alcance verdadeiramente o título de 

uma pátria leitora.       

 

 

1.2 Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE  

 

 

Na formação do leitor dois requisitos são fundamentais: a motivação 

para a leitura e a disponibilidade de livros adequados ao leitor – alvo. Pensou-se que 

os professores de português e as bibliotecas escolares satisfariam esses requisitos, 

nota-se, porém, que não é bem assim. Ainda que muitos avanços tenham ocorrido 

no tratamento dado nas escolas, especialmente quanto à qualidade dos textos 

disponibilizados para as crianças e adolescentes. Tem-se como, por exemplo, as 

contribuições do Programa Nacional da Biblioteca na Escola - PNBE e do Programa 

Nacional do Livro Didático - PNLD. 

O Ministério da Educação e Cultura por meio da Portaria de nº 584, de 

28 de abril de 1997, instituiu o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Tal 
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programa tem a intenção de contribuir para a formação de leitores oportunizando à 

comunidade escolar o acesso gratuito a livros de literatura.  

Segundo o MEC, o objetivo de se instituir o PNBE é de garantir aos 

alunos e professores do Ensino Fundamental o acesso à cultura e à informação, 

desenvolvendo nestes o gosto pela leitura. O FNDE vem divulgando que desde 1998 

o PNBE vem se modificando e se adequando à realidade e às necessidades 

educacionais brasileiras. Assim, para efetivar o que foi determinado na Resolução nº 

14, de 15 de Agosto de 2000, o MEC afirma ter investido aproximadamente R$ 236 

milhões em livros de literatura infanto-juvenil para distribuição gratuita aos alunos e 

para a formação de bibliotecas escolares. Porém, o Ministério tem constatado que 

persiste ainda um grande número de alunos com dificuldades de entender o que 

leem, mesmo estando em etapas mais avançadas. Esse programa movimenta 

recursos vultosos e atende a mais de 400 mil escolas em todo o Brasil (PAIVA e 

BERENBLUM, 2009).  

A proposta do PNBE de investir continuadamente na avaliação e 

distribuição de obras de literatura tem por objetivo fornecer aos estudantes e seus 

professores um acervo literário variado para promover tanto a leitura, como ser fonte 

de fruição e reelaboração da realidade. A leitura como instrumento de ampliação de 

conhecimentos e, em especial, o aprimoramento das práticas educativas entre os 

professores. 

Sabe-se, porém, que a simples distribuição de livros nas escolas não 

será capaz de mudar as práticas pedagógicas com relação à utilização dos livros de 

literatura nem a apropriação e construção de novos sentidos a partir da leitura. A 

democratização do acesso a obras literárias não é suficiente para transformar as 

práticas pedagógicas privadas e autoritárias instaladas historicamente nas escolas, 

e mesmo que se tenha a oferta de livros, em muitos casos, o trabalho pedagógico 

continua marcado por uma forte tendência à decomposição de textos para o estudo 

meramente da gramática prescritiva, em busca de respostas corretas e únicas em 

torno da interpretação da leitura. 

No ano de 2001, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o 

PNDE deixou de repassar o acervo bibliográfico às bibliotecas e a direcioná-los 

diretamente aos estudantes através do projeto PNBE - “Literatura em Minha Casa” 

que visava à distribuição de cinco livros de gêneros diversos para cada aluno da 4ª 

série das escolas públicas. Em 2003 e 2004, a distribuição foi ampliada para alunos 



35 

 

de 4ª a 8ª séries e também para formandos dos Cursos de Educação de Jovens e 

Adultos, chegando a distribuir oito milhões de coleções neste ano. Dessa vez a meta 

principal do MEC foi investir diretamente no aluno, para que ele pudesse formar a 

sua biblioteca particular. Nesse caso, os livros de literatura seriam entregues aos 

próprios alunos que levariam as coleções para as suas casas.  

Segundo o Ministério, essa política traria retornos jamais conquistados, 

uma vez que os livros estariam nos lares e sendo lidos também pelos pais, irmãos e 

outros familiares. Com essa ação acreditava-se que haveria um aumento 

significativo de leitores no Brasil. Assim, o Estado estaria cumprindo o seu papel 

perante a sociedade, supriria os alunos e a escola com livros. No entanto, formar 

leitor é muito mais que oferecer um livro. O gosto pela leitura e a busca pela mesma 

é um compromisso que parte de diversas esferas, como também envolve a 

cognição, o contexto social e as mais variadas emoções do sujeito. Mesmo com a 

intervenção estatal, verifica-se que: 

 

A simples distribuição de livros nas escolas não mudará, portanto, as 
práticas pedagógicas em relação ao uso de livros de literatura nem a 
apropriação e a construção de novos sentidos a partir da leitura. Nos 
casos em que esses materiais são utilizados, o trabalho pedagógico 
continua marcado por uma forte tendência à decomposição de textos 
para o estudo de gramática prescritiva, em busca de respostas 
corretas e únicas interpretações para a leitura (PAIVA e 
BERENBLUM, 2009, p. 182). 

 

Mais tarde, em 2004, o governo de Luís Inácio Lula da Silva suspendeu 

o projeto “Literatura em Minha Casa”, redirecionando os livros do projeto novamente                                                                                                                                    

para as bibliotecas escolares (BRASIL, MEC, 2008). 

 Essa mudança teve como propósito “a retomada da valorização desse 

espaço, a biblioteca, como promotor da universalização do conhecimento e, 

também, da universalização do acesso a acervos pelo coletivo da escola” (PAIVA, 

2008, p.13). 

A democratização sugerida pelo acesso às obras literárias, esperada a 

partir da distribuição de livros com um amplo alcance em relação a usuários de 

diversos segmentos parece não ter sido alcançada. Pois nós brasileiros não criamos 

o hábito da leitura. Talvez tenha faltado cumplicidade ao programa, entre acesso e 

desejo. Falta de conhecimento dos objetivos, ou mero descuido dos órgãos 

competentes pela disseminação do programa? Fato é que, a democratização não 



36 

 

garante o resultado esperado que o acesso aos livros possa produzir. Evidencia-se 

ainda hoje que, muitas Secretarias Municipais de Educação e escolas mantêm em 

suas estantes os livros que deveriam estar com os alunos. E quando se questiona, 

são diversas as justificativas, ou seja, os livros não eram suficientes para todos os 

alunos, os alunos não eram responsáveis e acabariam rasgando ou perdendo os 

livros, os pais e alunos não tinham domínio da leitura o que seria um desperdício de 

recursos públicos, enfim. 

 

A ausência de uma política de formação de leitores e de 
esclarecimentos suficientes sobre as finalidades educativas do PNBE 
favoreceu a ambiguidade que se percebeu nas escolas, a falta de 
diferenciação entre livro didático, obra de referência e livro de 
literatura. A lógica que se destaca no uso de obras literárias deixa de 
valorizar o lúdico, a fantasia, a imaginação, para incentivar o 
conhecimento de características dos gêneros literários, nos moldes 
escolares. [...] Descontinuidade nas gestões e informações que não 
circulam de um mandato ao outro, falta de afinidade com registros e 
documentos escritos que narram a história escolar foram 
consideradas atitudes responsáveis pelo desconhecimento bastante 
generalizado quanto à existência e às características do PNBE 
(PAIVA e BERENBLUM, 2009, p. 186). 

 

Os baixos resultados nacionais em compreensão de textos, nas provas 

do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) e do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), bem como os dados fornecidos pelo 

Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf), apontam que muito ainda precisa 

ser feito em prol da formação de leitores e no ensino da compreensão.  

Neste contexto, Kleiman (1993), aponta a necessidade de se valorizar 

programas com oportunidades de retomar, refletir, ampliar, questionar os 

significados apreendidos em uma leitura, tendo em vista que só assim sente-se a 

convicção de se estar a caminho da formação leitora proficiente. De fato como já 

afirma a autora: 

 

É durante a interação que o leitor mais experiente compreende o 
texto: não é durante a leitura silenciosa, nem durante a leitura em voz 
alta, mas durante a conversa sobre aspectos relevantes do texto. 
Muitos aspectos que o aluno sequer percebeu ficam salientes nessa 
conversa, muitos pontos que ficaram obscuros são iluminados na 
construção conjunta da compreensão (KLEIMAN, 1993, p.24). 
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Mesmo diante das dificuldades, reconhecem-se os importantes 

impactos que as coleções literárias estão produzindo no que tange o incentivo à 

formação de leitores, à medida que tem oportunizado o acesso à cultura e aos 

conhecimentos produzidos pela humanidade, o desenvolvimento de habilidades de 

comunicação, expressão, compreensão e o senso crítico, fatos estes que favorecem 

a ampliação do imaginário e da visão de mundo como um todo. 

 

 

1.3 Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

 

 

Outro programa de grande amplitude no país é o Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD, que tem como principal objetivo subsidiar o trabalho 

pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos 

aos alunos da educação básica.  Esse programa possui uma dimensão política, que 

está implicitamente, assentada em concepções democráticas, à medida que se 

destina a possibilitar o direito de acesso a todos ao livro didático. Essa concepção 

democrática beneficia os alunos das classes populares, que são, em sua maioria, 

frequentadores das escolas públicas. 

O diferencial neste programa é que as escolas, por meio de seus 

professores, podem escolher através de um guia, entre os títulos disponíveis, 

aqueles que melhor se adequam ao seu projeto político pedagógico. O referido 

programa abastece as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros 

didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários. 

O PNLD é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano 

o MEC adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que pode 

ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental ou 

ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, os livros distribuídos deverão ser 

conservados e devolvidos para utilização por outros alunos nos anos subsequentes. 

O PNLD preocupa-se também em atender aos alunos que são público-

alvo da educação especial, para tanto são distribuídas versões acessíveis das obras 

didáticas em Braille de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e 
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dicionários. A figura abaixo mostra em números a quantidade de livros, alunos e 

escolas beneficiadas pelo PNLD em 2015.  

 

Figura 1: PNLD 2015 e PNLD Campo 2015 - Distribuição dos Livros 
Fonte: FNDE 

 

Observa-se que no corrente ano a oferta total foi superior a 137 

milhões de exemplares, números que fazem do governo brasileiro o maior 

comprador de livros do mundo.  Pode-se inferir que mesmo com todo esse 

investimento, não há como negar a cultura leitora impregnada no Brasil, cheia de 

rupturas e com um princípio norteador de país colonizado e que ainda não soltou as 

amarras e mantém um perfil de inferioridade com relação às nações mais 

desenvolvidas no âmbito educacional. Urge deixar vir à luz que nosso país encontra-

se a mercê de uma política nem um pouco comprometida com o saber, fato que 

coaduna com o descaso vivido hoje, em que se verifica um cenário composto por 

jovens e crianças que demonstram pouco ou nenhum interesse em desenvolver o 

hábito pela leitura, ainda que o acesso aos livros tenha sido facilitado. Porém não 

temos profissionais qualificados que atendam nas bibliotecas escolares. A maioria 

das bibliotecas se encontra fechada ou quando muito, o responsável por esse 

departamento é um professor, que por questões de saúde são readaptados, 

exercendo a função tão somente de guardadores de livros. 

Outro fator provável que vem contribuir para esse desinteresse pela 

leitura é a falta de motivação e uma mediação consistente por parte da escola, 

especificamente do professor junto ao aluno. 
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1.4 Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro”: uma proposta de 

releitura do contexto social 

 

 

A Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro” é uma 

política pública de fomento à formação de professores e de incentivo à leitura e à 

escrita, resultante da parceria entre o Ministério da Educação, a Fundação Itaú 

Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária - CENPEC, desde 2002. A Olimpíada conta ainda com a parceria da 

UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e do CONSED 

(Conselho Nacional de Secretários de Educação). A junção de esforços desses 

entes tem um objetivo comum: proporcionar ensino de qualidade para todos. 

A Olimpíada é um programa de caráter bienal e contínuo, idealizado 

para fortalecer a educação no país. Constitui, portanto, uma estratégia de 

mobilização que proporciona, aos professores da rede pública, oportunidades de 

formação. Em anos ímpares, atende diversos agentes educacionais que atuam 

como formadores e em anos pares, promove um concurso de produção de texto 

para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

O objetivo da Olimpíada não é descobrir grandes talentos, mas sim, 

proporcionar condições para que todos possam desenvolver uma escrita melhor, 

fazendo com que os alunos cheguem ao final da sequência didática se comunicando 

de forma mais eficiente em relação ao gênero textual estudado. Isso contribui 

sobremaneira para a formação de cidadãos mais bem preparados, e leitores mais 

ativos. Além disso, pretende-se a democratização dos usos da língua portuguesa, 

tentando reduzir o “iletrismo” e o fracasso escolar, bem como a formação continuada 

docente, ou seja, propiciar condições para que com a Olimpíada se consuma a 

leitura dentro e fora do ambiente escolar. Sobre a leitura na escola e fora da escola 

Gagliari escreve que: 

 

A leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do 
que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através da 
leitura fora da escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer 
diploma. A grande maioria dos problemas que os alunos encontram 
ao longo dos anos de estudo, chegando até a pós-graduação, é 
decorrente de problemas de leitura (CAGLIARI, p. 148, 2002). 
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No sentido de se alcançar e se preencher as lacunas advindas do 

sequestro da leitura aos nossos alunos, é que se sustenta este programa 

institucional, todavia para a sua efetivação e para que haja o fundamental, quer 

dizer, a presença do alunado, é míster a participação na Olimpíada das Prefeituras, 

posto que estas devem aderir ao Programa, por meio de assinatura virtual do Termo 

de Adesão, viabilizando automaticamente a participação de todas as escolas 

municipais e estaduais da localidade; após a adesão, os professores interessados 

em participar do concurso fazem sua inscrição, preenchendo um cadastro on line, 

que lhes garante o recebimento da Revista na Ponta do Lápis. 

Os gêneros propostos pela Olimpíada de Língua Portuguesa são: 

Poesia, para alunos de quinto e sexto anos; Memórias Literárias, para alunos de 

sétimo e oitavo anos; Crônicas, para alunos do nono ano do Ensino Fundamental e 

primeiro ano do Ensino Médio; e Artigo de opinião, para alunos de segundo e 

terceiro anos do Ensino Médio.  

O material recebido pelas escolas é constituído de pasta contendo o 

Caderno do Professor em cada gênero, acompanhado de CD com áudios para o 

trabalho de escuta de textos, dez livretos com coletâneas e um cartaz-calendário 

com os prazos limites de realização das etapas da Olimpíada de Língua Portuguesa. 

Em cada Caderno do Professor, há uma sequência didática (SD) para o gênero: 

Poetas da Escola (Caderno de Poesias), Se bem me lembro (Caderno de Memórias 

Literárias), A Ocasião faz o escritor (Cadernos de Crônicas) e Pontos de Vista 

(Cadernos de Artigo de Opinião). 

Dados obtidos no site oficial da Olimpíada confirmam que na realização 

da sua primeira edição participaram do concurso 4.529 municípios e 55.570 escolas 

públicas municipais e estaduais. 

Como mencionado anteriormente a Olimpíada de Língua Portuguesa 

tem como objetivo, também, contribuir para a formação continuada de professores. 

E esse processo acontece por meio da multiplicação, ou seja, o professor que 

participar da formação pelo CENPEC, assume o compromisso de posteriormente, 

repassar os conhecimentos adquiridos aos demais professores das escolas 

públicas.  

Os gêneros textuais escolhidos para constituírem o projeto: A arte de 

usar as palavras: A literatura infantil e juvenil na formação social do leitor. Foram o 

conto, a crônica, a fábula e a memória, tendo em vista serem de uma linguagem 
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mais acessível e, portanto de fácil compreensão para os alunos. Ambos, com 

exceção das fábulas, são SD em análise, proposta pela Olimpíada de Língua 

Portuguesa contida no Caderno Ponto de Vista.  

Os programas de incentivo à leitura, citados neste capítulo, são de 

fundamental importância em um país como o Brasil, pois segundo estatísticas há 

milhões de pessoas alfabetizadas, todavia são classificadas como iletradas, uma vez 

que não conseguem decodificar um texto básico e de senso comum. A 

implementação  dessas  políticas públicas para a leitura têm um valor primordial para 

a garantia da democratização do acesso, tornando a prática leitora em uma prática 

social, como enfatizam Aguiar e Bordini (1993, p.34): “O esvaziamento do ensino da 

literatura se acentua, portanto, não só pelo pequeno domínio do conhecimento 

literário do professor, mas também por uma falta de proposta que o embase”. Desse 

modo, paralelamente à distribuição de livros deve haver esses programas para 

incentivar a prática leitora, não somente para os alunos, mas também para os 

professores. 

Muito embora se fale em avanços é preciso reconhecer que há, ainda, 

muito que se fazer para chegar a níveis decentes de leitura do cidadão. Nesse 

sentido, se faz necessário buscar a eficiência dessas políticas, que perpassa pela 

continuidade de suas ações, assegurar o direito de aprender a ler, e facilitar o 

acesso à leitura e sua democratização. 
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2 A LITERATURA COMO OBJETO DE PRAZER E DE FORMAÇÃO 

 

 

O prazer do escritor é diferente do prazer do leitor. Conforme Barthes 

(2013): “O escritor é alguém que brinca” com a própria língua para desfigurá-la, 

embelezando-a. Assim, a literatura se oferece ao leitor uma profusão de beleza e 

encantamento que precisa e deve ser desvelada. Consoante a este ponto de vista 

do pensador francês, torna-se fundamental e importante que seja uma prioridade do 

professor incentivar o aluno a buscar a leitura como o objeto desejado, como algo 

que se pretende e se quer perto, e ao alcance da mão, pois, subtende-se que da 

mesma forma que o leitor o quer ler, o texto também está ali para ser lido, analisado, 

exposto e degustado. Para ratificar esse pensamento vem Marcel Proust (1989, 

p.35) e nos diz que a leitura pode ser entendida como “a única disciplina que pode 

exercer uma influência favorável” sobre o leitor: 

 

Na medida em que a leitura é para nós a iniciadora cujas chaves 
mágicas abrem no fundo de nós mesmos a porta das moradas onde 
não saberíamos penetrar, seu papel na nossa vida é salutar. 

 

Rigoleto (2006) afirma que ler é construir sentidos, é interagir com o 

texto, num processo de troca, e, neste momento, texto e leitor são transformados. 

Há, portanto, cumplicidade entre leitor e texto, uma troca de experiência, lê-se o 

texto, mas o leitor tem que ter a liberdade de fazer suas inferências, de trocar com 

ele (texto) sua opinião, ressignificando, assim, o sentido, buscando nas entrelinhas o 

que não está explícito. Isso se torna um prazer, não uma leitura estática sem 

significação, mas algo que o sujeito transpõe para o seu mundo. 

É comum às pessoas, em algum momento, sentirem uma tristeza 

amarga, e é aí que o leitor ouve o que o escritor fala com o seu coração, e também 

tem vontade de contar o que sente. Quando um escritor admite as tais fraquezas 

humanas que todo mundo tem, sem criticar ou assumir uma postura de quem faz 

sermão, a flecha do convite à leitura atinge o coração do leitor, que se desarma e  
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Entra com vontade na história, disposto a perder-se no mundo literário. 

O leitor, portanto, deve se deixar seduzir pela leitura. Quando isso acontece é 

possível enxergar o autor desnudando-se à sua frente, numa típica dança de 

sedução. Nesses momentos aumenta-se a expectativa, tirando peça por peça, 

palavra por palavra.  

Na escola quem propõe a fantasia, quem estimula a imaginação da 

criança, é o professor, mormente quando faz boas mediações oferecendo textos 

literários de qualidade. Os temas das histórias, ao serem lidas ou contadas, 

promovem na criança a expressão de seu mundo interior, e ela então se volta a 

partir daí para olhar o mundo com sua diversidade de linguagens. O livro literário 

pode ser pensado a partir do pensamento de Bakhtin (1992, p.101), pois “trata-se 

não de uma linguagem, mas de um diálogo de linguagens”, por apresentar o texto 

verbal com seus variados gêneros: com imagens, designs gráficos que vão da 

ilustração à ambientação. Levam-se em consideração os desenhos, as cores e o 

formato, entre outros atributos que torna a estética do livro entendida como ligada à 

beleza e à arte, o que faz despertar nas crianças e nos adolescentes, sentimentos e 

emoções positivas. Assim, a literatura infantil está vinculada ao belo, ao prazer, ao 

lúdico, e nela a preocupação com o ensinar não deve ter vinculação com o dever 

ser, mas com o sensorial e o emocional. 

De acordo com o pensamento de Martins (1982), a leitura sensorial 

está ligada aos aspectos externos à leitura, tais como o tato, o prazer do manuseio 

de um livro bem-acabado, com papel agradável, com ilustrações bonitas e 

graficamente planejado e caprichado. Para ratificar essa afirmação Manguel afirma: 

 
O leitor, ao entrar em contato com o livro, estabelece uma relação 
íntima, física, da qual todos os sentidos participam: os olhos 
colhendo as palavras na página, os ouvidos ecoando os sons que 
estão sendo lidos, o nariz inalando o cheiro familiar de papel, cola, 
tinta, papelão ou couro, o tato acariciando a página áspera ou suave, 
a encadernação macia ou dura, às vezes até mesmo o paladar, 
quando os dedos do leitor são umedecidos na língua. (MANGUEL, 
1997, p. 277) 

 

Entende-se o prazer que brota quando os sentidos são incitados no 

desenvolver da leitura, e quando o leitor passa a se ver refletido no personagem da 

história, com seu enredo. Chega-se ao clímax da narrativa e se funde de uma forma 

que já não se distingue em que instante termina o personagem e começa o leitor. 
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Isso fica bem claro quando se ouve depoimentos como o que ocorreu no 7º 

seminário Potiguar Prazer em Ler, onde a autora Selizete Freire, em uma das suas 

falas mencionou com entusiasmo a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, dizendo 

ver no cenário da história o lugar onde nasceu. Ela se vê como personagem da 

história, e é assim que tem que acontecer: o indivíduo se vê como personagem e, 

dessa forma, ele sentirá curiosidade em saber como será o desfecho e ousará dar 

um final conforme o seu desejo, ou concordar com o desfecho dado pelo autor. 

Diante do vasto e atrativo mundo da literatura, ainda existem professores 

preocupados, que se interrogam, sem encontrar uma resposta plausível, ou seja, 

como poderão incutir no aluno o hábito do gostar de ler em uma época em que a 

internet, o mercado de DVDs, vídeo games e os inúmeros canais de TV por 

assinatura oferecem tantas opções de entretenimento e diversão? Parece 

anacrônico falar de livros como fonte de prazer. Entretanto, existe uma legião de 

leitores (que as pesquisas sempre dizem serem poucos) e, vez ou outra, surgem 

publicações, como por exemplo, a série Harry Potter (JOANNE KATHLEEN 

ROWLING, 1997) e o livro O Código Da Vince (DAN BROWN, 2003) que sacodem 

estrondosamente o mercado editorial, arrebatando crianças, jovens e adultos para a 

leitura. Livros como esses podem ser uma boa porta de entrada para a leitura, um 

meio para despertar nas pessoas o interesse pela literatura? O que provoca o 

nascimento de um leitor e o impulsiona a ler sempre mais? 

São esses questionamentos que têm levado especialistas a buscar um 

estudo mais aprofundado que possa trazer respostas satisfatórias a tais dúvidas. E 

em uma de suas matérias intitulada “Como começar a gostar de ler”, a revista Veja 

nº 1806, reproduziu a fala de alguns leitores que responderam às seguintes 

perguntas: Qual livro você lembra ter lido bem cedo e que o empurrou para outras 

leituras ao longo da vida? Trata-se de perguntas simples, porém, objetivas e que 

podem ser a base para se iniciar uma aula de leitura com os alunos. 

As respostas foram as mais variadas possíveis, desde o livro O 

Príncipe e o Mendigo, O Exorcista, Narizinho. E o mais interessante foram as 

diversificadas ocasiões que os levaram a ler, e a partir dessas experiências não 

pararam mais, ou seja, tais leituras foram a porta de entrada para o mundo leitor. É 

importante que o educador esteja sempre buscando estratégias para encontrar essa 

porta de entrada, tendo em vista que uma vez encontrada, ela se manterá aberta às 

oportunidades e tende a se ampliar cada vez mais. 
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O crítico literário americano Harold Bloom, autor do livro Como e por 

que ler, em entrevista à revista Veja cuja matéria se encontra no livro Português 

Linguagem 1- Ensino médio faz a seguinte afirmativa:  

 

A informação está cada vez mais ao nosso alcance. Mas a 
sabedoria, que é o tipo mais precioso do conhecimento, essa só 
pode ser encontrada nos grandes autores da literatura. Esse é o 
primeiro motivo por que devemos ler. O segundo motivo é que todo 
bom pensamento, como já diziam os filósofos e os psicólogos, 
depende da memória. Não é possível pensar sem lembrar – e são os 
livros que ainda preservam a maior parte de nossa herança cultural. 
Finalmente, e este motivo está relacionado ao anterior, eu diria que 
uma democracia depende de pessoas capazes de pensar por si 
próprios. E ninguém faz isso sem ler. (BLOOM, 2001 apud CEREJA; 
MAGALHÃES, 2010, p.11). 
 

O contato com a leitura e com grandes obras literárias, seja nacional ou 

estrangeira, tem sido uma experiência inesquecível. A literatura tem algo de mágico 

que nos permite viajar, ingressar no pensamento alheio. Segundo o escritor 

Guimarães Rosa, literatura é feitiçaria que se faz com o sangue do coração do 

humano. Isso quer dizer que a literatura, entre outras coisas, é também a expressão 

das emoções e reflexões do ser humano. E não só isso, ela é também 

revolucionária, no sentido de permitir a transformação da vida, uma vez que existem 

obras que depois de lidas, o leitor nunca mais será a mesma pessoa. 

Essa magia é algo que pode levar tempo até ser descoberto, e é papel 

da escola criar oportunidades para que o encanto se torne realmente uma prioridade 

nas aulas de leituras. E para isso é importante uma atenção especial na seleção das 

leituras apresentadas aos alunos, e uma boa estratégia para a escolha do texto 

literário é levar em consideração a inquietação que essa leitura provoca no 

indivíduo, segundo se pode comprovar no texto abaixo: 

 
De fato, uma pessoa pode passar a vida inteira sem ler uma única 
página. No entanto, acredito que por mais feliz que ela seja, sua 
existência será mais pobre por causa da falta de leitura. Os livros não 
mudam a vida, mas nos fazem ter uma perspectiva diferente dela. 
Uma perspectiva, nos melhores casos, menos iludida – sobre os 
outros e sobre nós mesmos (CEREJA; MAGALHÃES, 2010, p.15). 

 

Indiscutivelmente, a probabilidade do sujeito que lê possa vir a ter uma 

vida mais completa, é grande. Metaforicamente, fala-se que quem lê muito vive mais 

vidas, pois consegue penetrar no universo de outras personagens e vivenciar 
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experiências percorridas por outros. Essa incorporação de múltiplas experiências 

leitoras conduz o leitor a adquirir conhecimentos, e, em decorrência, ele vai 

sistematicamente se tornando autossuficiente, e se capacitando para empreender 

escolhas mais avalizadas no âmbito pessoal e social. 

 

 

2.1 O letramento literário e a formação do leitor 

 

 

A palavra letramento, segundo estudos de Magda Soares (2012), é um 

vocábulo que não é recente no vocabulário escolar, no entanto o seu significado 

vem se modificando no decorrer dos anos. A princípio era considerada letrada uma 

pessoa versada em letras, erudita. Todavia diante da necessidade de encontrar um 

termo que conceituasse as pessoas que não eram consideradas analfabetas, uma 

vez que sabiam grafar o próprio nome, mas, não conseguiam fazer uso da escrita na 

vida social, diante desse impasse, surge a palavra letramento com um novo 

significado, tendo em vista que na língua, novas palavras são criadas, ou às velhas 

palavras dá-se um novo sentido, quando emergem novos fatos, novas ideias, 

maneiras novas de compreender os fenômenos. A esse fato dar-se o nome de 

neologismo, ou seja, cria-se uma nova palavra a partir de outras já existentes. 

Diante de novos fatos que aconteceram na história da educação 

brasileira, chegou-se ao novo sentido da palavra letramento. Acredita-se que a 

expressão letramento apareceu pela primeira vez no livro de Mary Kato, denominado 

No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de 1986. Este termo 

“letramento” ainda não está dicionarizado, mas o seu real sentido denomina uma 

pessoa que além de saber ler e escrever se envolve em práticas sociais de leitura e 

de escrita. 

Isto corrobora com as ideias de Paulo Freire (1996, p. 8), quando este 

afirma que a “leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo”, ou seja, a 

capacidade de relacionar a leitura escolar com a realidade que nos cerca só é 

possível pela prática de letramento. Em síntese, a leitura que é realizada em sala de 

aula é interdependente do cotidiano extraescolar. Portanto, a leitura é responsável 

por fazer compreender o contexto em que se vive. Para isso a escola precisa 
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desenvolver práticas educativas que favoreçam a alfabetização e o letramento. 

Magda Soares (2004) defende o letramento como uma prática inerente ao processo 

de leitura e escrita.  A este propósito acrescenta: 

 
No mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois 
processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – 
alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 
sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que 
envolvem a língua – o letramento (SOARES, 2004, p. 14 )  
 
 

Outro aspecto interessante é a consequência linguística que o 

letramento traz para o indivíduo. Paulo Feire (1967, 1970ª, 1970b, 1976) foi um dos 

primeiros educadores a realçar esse poder “revolucionário” do letramento, ao afirmar 

que ser alfabetizado é ser capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de 

tomar consciência da realidade e de transformá-la. Partindo desse princípio o 

conceito de letramento envolve, portanto, sutilezas e complexidades difíceis de 

serem contempladas em uma única definição, tendo em vista que existem duas 

dimensões do letramento, a dimensão individual e a social. É importante entender 

que há formas diversas de letramento e por esse motivo fala-se em letramentos. É 

natural ver pessoas que produzem textos de forma correta, com concordância e 

coesão, é um leitor nato, mas não consegue operar as novas tecnologias, considera-

se, portanto, que se trata de alguém letrado em apenas uma área, a da escrita e 

iletrada em se tratando da tecnologia. 

 Atualmente no programa PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na 

Idade Certa), existe a formação no letramento matemático. E dessa forma os 

estudos vão se ampliando e com eles a necessidade do professor inteirar-se desses 

conhecimentos, tornando-se seguro para poder transmitir para o aluno, não apenas 

a codificação e/ou decodificação, mas as diversas formas de letramentos, com a 

finalidade do educando ter consciência de ingressar no mundo da leitura tendo 

domínio do que ler e escreve, e faça uso nas suas práticas sociais. 

Decorre que o termo letramento envolve mais do que meramente o ato 

de ler e escrever. Como Kirsch e Jungeblut (1990) afirmam, letramento não é 

apenas um conjunto de habilidades de leitura e escrita, mas muito mais que isso, é o 

uso dessas habilidades para atender as exigências sociais. A respeito disso Seibert 

(2015, p.16) afirma que: 
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A leitura configura-se como recurso didático, utilizado para 
desenvolvimento de aprendizagens pré-estabelecidas, capaz de 
despertar no leitor o desejo de estar sempre bem informado a fim de 
tornar-se um cidadão consciente de seu papel no mundo, 
aumentando seu poder de intervenção na luta por uma sociedade 
mais justa. 
 

Para uma sociedade considerada letrada a leitura torna-se fundamental 

a todos os indivíduos, para que eles possam desempenhar seu papel de verdadeiros 

cidadãos. É, portanto, um instrumento de acesso à cultura e à realidade social de 

grande relevância para o desenvolvimento do ser humano.  Por ser fonte de 

informação, possibilita que o indivíduo perceba a realidade que o cerca, seus 

problemas e conflitos, facilitando a aquisição de diferentes pontos de vista sobre 

esta realidade, pois a pessoa bem informada tem noção dos seus direitos e deveres, 

podendo exercer sua cidadania com mais eficiência. 

E para que os alunos cheguem ao letramento, faz-se necessário uma 

postura resistente do docente, no sentido de colocá-los em contato com os diversos 

gêneros textuais que circulam no meio da sociedade. O educando só será capaz de 

conhecer as características dos gêneros após uma vivência em contato com os 

mesmos. 

Em se tratando de letramento literário a visão do aluno deve ser 

ampliada para um universo ficcional e subjetivo, que seja despertado o prazer em ler 

diferentes textos, buscando interpretações coerentes, porém diversas. O letramento 

literário torna o sujeito humanizado, aguça a sua sensibilidade e o desejo de viver 

novas vidas através das leituras empreendidas e praticadas.  Rildo Cosson (2009) 

defende que o processo de letramento literário é diferente da leitura literária por 

fruição, na verdade, esta depende daquela. Para ele, a literatura deve ser ensinada 

na escola: 

[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática 
social e, como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser 
enfrentada não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura, 
como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa 
escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um 
simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de 
humanização (COSSON, 2009, p. 23). 

 

Depreende-se, diante do até agora exposto, que, no letramento literário 

não podemos simplesmente exigir que o aluno leia a obra e ao final faça uma prova 

ou ficha, pois a leitura é construída a partir dos mecanismos que a escola 
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desenvolve para a proficiência da leitura literária. Para Cosson a leitura literária, que 

é feita de maneira independente, é diferente do letramento literário. Com base na 

teoria desenvolvida pelo autor, é interessante observar que, para que o aluno tenha 

prazer na leitura ele precisa passar pelo letramento literário. A escola tem papel 

fulcral nesse momento e talvez seja ela, de fato, a principal responsável pela 

formação e consolidação de alunos leitores. E não apenas simples leitores, mas que 

sejam críticos e cidadãos atuantes de fato. Conforme Cosson (2009): 

 

Na escola é preciso compartilhar a interpretação e ampliar os 
sentidos construídos individualmente. A razão disso é que, por meio 
do compartilhamento de suas interpretações, os leitores ganham 
consciência de que são membros de uma coletividade e de que essa 
coletividade fortalece e amplia seus horizontes de leitura (COSSON, 
2009, p. 65). 
 

A partir dessa afirmação entende-se que, para se formar o leitor é 

indispensável trabalhar com ele os diversos gêneros literários, e levá-lo a praticar a 

leitura e a escrita como algo funcional, prazeroso, como parte integrante do seu 

convívio. Compreende-se assim, que o texto literário é objeto de diferentes 

interpretações ou modos de leitura que buscam em última instância formar o leitor, 

seja no sentido mais estreito de treinar uma habilidade ou desenvolver uma 

competência, seja no sentido mais largo de dar acesso à cultura letrada.  

Falar de letramento é algo complexo, no entanto em se tratando de 

letramento literário, sente-se uma responsabilidade redobrada, visto que o aluno 

resiste às obras de literatura com a justificativa de que são textos que trazem em si 

uma linguagem de difícil compreensão, isto porque o professor ao falar de literatura, 

acredita se tratar somente dos clássicos da literatura, e a metodologia que emprega 

para apresentar a obra afasta o aluno da cosmovisão do literário.                                                                                              

É interessante que o professor inicie o trabalho para o público infantil e 

juvenil com os gêneros literários infanto juvenil, preferencialmente: contos, fábulas, 

memórias, crônicas, poesias e outros, e faça um resgate do que os alunos já sabem 

a respeito dessas obras, visto que a maioria dos educandos, se não todos, já tiveram 

contatos com esses gêneros textuais citados, seja através de leituras feitas nos anos 

iniciais, seja ouvidas pelos pais, só então o professor deverá fazer uma relação da 

obra clássica com a atualidade. Atualmente encontram-se obras clássicas ou 

canônicas para principiantes, é o caso de Machado de Assis, como também 
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encontramos diferentes versões dos contos de fadas, que fazem uma relação com a 

atualidade, temos o exemplo da Bela adormecida moderna. É importante que esses 

sejam discutidos primeiro e posteriormente vão se introduzindo os clássicos, fazendo 

um paralelo entre o significado das expressões contidas em ambos. Outra maneira 

de fácil compreensão é discutir os temas que as obras tratam, como o exemplo das 

obras de Machado de Assis, cujos temas são: adultério, ceticismo, dinheiro, loucura, 

mulheres, política, sedução, ser e parecer, vaidade, humor. São temas da 

atualidade, que com certeza despertará interesse no aluno. 

São vários os estudiosos que mostram que o ensino de literatura no 

Ensino Fundamental se perde em servir de pretexto para questões gramaticais, 

como era comum nos livros didáticos, ou para um hedonismo inconsequente, no 

qual a leitura vale pela leitura, sem nenhuma orientação. Trata-se, segundo Cosson 

(2011), da divisão escolar entre leitura ilustrada e leitura aplicada. A primeira, 

notadamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, reserva-se a pura fruição 

das obras literárias, sem que esse exercício de leitura seja inserido em um processo 

verdadeiramente educativo. Já a leitura aplicada, mais forte nos anos finais do 

Ensino Fundamental, usa os textos literários para ampliar e consolidar a 

competência da leitura e da escrita, auxiliando o desenvolvimento cognitivo do 

aluno, como se observa em atividades de preencher fichas de leitura, responder 

questões de compreensão no livro didático, debater o tema do livro lido em casa, 

entre outras. No Ensino Médio, a situação, não é muito diferente, apesar da 

existência de um espaço disciplinar próprio. Aqui persiste o ensino de história da 

literatura ou mais precisamente de períodos ou escolas literárias, apesar das muitas 

restrições apresentadas a esse conteúdo e modo de ensinar literatura que ele 

costuma acarretar, ou seja, uma lista de traços característicos, seguida de outra lista 

de obras, biografia de autores e fragmentos de textos que “comprovam” os traços 

identificadores de cada período literário.  

Nesse sentido, Graça Paulino afirma categoricamente, após analisar os 

cânones estéticos e os cânones escolares na perspectiva do letramento literário, 

concluindo que “os modos escolares de ler literatura nada têm a ver com a 

experiência artística, mas com objetivos práticos, que passam da morfologia à 

ortografia sem qualquer mal-estar” (PAULINO, 2010, p. 161).  

Conceber literatura em sala de aula é antes de tudo apontar estratégias 

que levem o aluno a um encontro com o mundo de forma consciente, capaz de 
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confrontar os problemas sociais, delimitando o seu espaço, posicionando-se 

criticamente diante dos textos apresentados comparando-os com situações que 

possam surgir no seu convívio, confrontando a literatura dos períodos anteriores 

com a contemporânea. Malard (1985) discorreu sobre essa perspectiva: 

 

Se entendermos a literatura como visão do mundo, prática social, 
invenção a partir de uma realidade concreta com a palavra 
trabalhada, um dos objetivos de seu ensino é fazer surgir ou 
aperfeiçoar o espírito crítico do estudante, em relação ao mundo real. 
É claro que esse espírito crítico está intimamente ligado à 
experiência do professor e a do estudante. Em suas práxis, bem 
como ao conhecimento de ambos da História, artes em geral, 
política, etc. (MALARD, 1985, p.17). 
 

 
Diante do exposto constata-se que um dos expedientes que vai 

despertar o gosto pela leitura é a metodologia desenvolvida pelo docente. É verdade 

que existem outros elementos importantes envolvidos no processo. Todavia a porta 

de entrada para o mundo da leitura artística está nas mãos do professor, dele 

depende aproximar ou afastar o aluno do texto. No entanto para que o resultado 

esperado venha acontecer o escolarizador precisa ter formação e motivação. 
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3 A NARRATIVA NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

 

Narrar é contar, relatar um fato, seja ele real ou fictício. É, portanto, 

uma forma de ver o mundo. No entanto, ainda que pareça simples é preciso que 

exista um olhar especial sobre essa prática de narrar e/ou de ler um texto narrativo. 

Faz-se necessário que o professor trabalhe com o aluno os elementos constitutivos 

da narrativa, e um dos principais e certamente o primeiro é o foco narrativo. Sua 

análise é fundamental no momento da leitura de um texto ficcional, porque identificá-

lo de forma adequada significa entender qual foi a perspectiva adotada pelo autor no 

momento de composição da sua história, o que pode representar a diferença entre 

compreender ou não o texto lido. 

Percebe-se que já nos primeiros anos de vida as crianças tendem a 

relatar os fatos ocorridos, sejam reais ou fictícios. Quanto mais contatos a criança 

tiver com esses relatos, tanto mais apta a ingressar no mundo da escrita ela estará. 

É imperativo que a escola aproveite a habilidade que a criança traz 

como ponto de partida para o estudo da sequência narrativa, levando em 

consideração a oralidade e incentivando-a a falar. Partindo dessa realidade, uma 

vez apresentada a sequência narrativa, o aluno vai aprender com segurança, como 

sendo algo comum ao seu convívio. Após essa fase introdutória o professor 

apresentará os elementos constitutivos da narrativa, bem como alguns gêneros 

dessa sequência. Os elementos que constituem a narrativa é o que determina a que 

gênero ela pode ser classificada: contos, crônicas, memórias, fábulas e outras. E 

enfatizando que alguns desses gêneros podem ser escritos em poesias ou prosa, 

sendo ideais para introduzir a literatura na vida das crianças e dos jovens.  

Imbuídos desse pensamento é que se desenvolveu o estudo dos 

gêneros, focado na narrativa literária como contribuição para a formação do aluno 

leitor. Em um mundo onde os valores estão mudados e o homem precisa a todo 

custo manter sua integridade intelectual e moral, e ainda, acentuar valores éticos, o 

texto literário suscita esse aprofundamento sobre a subjetividade do leitor, 

contribuindo para a formação dos sujeitos. 

Na sequência serão abordados os gêneros da narrativa que 

fomentaram o referido trabalho: contos, crônicas, memórias e fábulas.  
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3.1 Conto 

 

Um conto é uma narrativa curta. Não faz rodeios: vai 

direto ao assunto. No conto tudo importa: cada palavra é 

uma pista. Em uma descrição, informações valiosas; 

cada adjetivo é insubstituível; cada ponto, cada espaço – 

tudo está cheio de significado. 

(André Fiorussi) 

 

 

A palavra conto é usada para designar uma narrativa curta que pode 

ser feita oralmente ou por escrito. O conto de tradição oral vem se estendendo a 

séculos, passando de geração em geração, servindo de inspiração a estudiosos 

para a escrita de contos infantis. 

O que caracteriza o conto é a sua brevidade; isso o diferencia de 

outros gêneros narrativos. Em geral sua estrutura é simples: situação inicial, 

desenvolvimento e desfecho. Apenas um enredo, poucas personagens. Os contos 

podem ser maravilhosos, românticos, realistas, de mistérios existencialistas dentre 

outras possibilidades. Eles trazem mensagens de vida, morte, amor, ódio, medo, 

amizade, derrotas, vinganças e tantos outros temas.  

Os contos desempenham um papel importante na formação da criança. 

Ao ouvir contos, ou ler, a criança consegue organizar melhor o pensamento lógico, 

assim como desenvolver a imaginação e a capacidade de concentração. Pela leitura 

do conto o leitor pode encontrar a si mesmo e viver muitas emoções. No entanto é 

indispensável que o professor tenha segurança quanto as particularidades que 

diferenciam o conto infantil do juvenil. A partir dessa observação ele saberá qual o 

texto adequado a cada faixa etária. 

 O conto literário infantil, por ser destinado a um sujeito que está 

percorrendo as primeiras etapas de seu desenvolvimento, apresenta características 

constitucionais que não podem, de forma alguma, ser ignoradas no momento em 

que se propõe a desenvolver atividades de leitura. Os contos infantis são 

caracterizados por serem curtos e lineares, com estruturas simples e o apoio da 

ilustração para que o sentido se constitua, como também a presença do 

maravilhoso. Têm como temática o cotidiano infantil com temas capazes de 

estabelecer os sentimentos morais e sociais (pobreza, violência, preconceito, etc.) 
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de cooperação e relações familiares. Assim, o respeito, o companheirismo, a 

honestidade, a justiça e o auxílio ao próximo. Por fim, temos ainda a presença de 

temas que exploram o universo da ciência (ficção científica), do mistério (contos 

policiais), da religião, da aventura e da fantasia. A ausência da complexidade 

também é uma condição importante para a compreensão dos contos infantis. 

O conto é um tipo textual narrativo com começo, meio e fim, seguindo a 

sequência cronológica dos fatos. Quanto mais jovem é a criança, mais essa 

estrutura deve ser simples e reduzida, isto é, apresentar uma história curta, linear, 

com poucos personagens, tempo e espaço restritos e narrador em terceira pessoa. 

À medida que o autor do conto procura atingir leitores mais velhos, essa estrutura 

amplia-se e torna-se mais complexa. 

Os contos juvenis são destinados a um leitor crítico, pronto para a 

grande aventura da leitura, para viajar pelas incontáveis leituras literárias que 

existem. Esse leitor já deve possuir a autonomia necessária para ir sozinho, mas 

para que isso aconteça, ele precisa ter passado pelos outros estágios de leitura com 

sucesso. Isso significa que não basta ter saído da infância e entrado na puberdade, 

mas deve ter vencido as outras etapas de sua formação como leitor, pois sem elas 

não está preparado para desenvolver a leitura crítica, isto é, ele precisa está apto 

para entender argumentos complexos e utilizá-los, e também para construir teorias. 

A temática observada nos contos juvenis é a aventura, com conflitos que são 

solucionados coletivamente, posteriormente, temas que abordam problemas sociais 

e psicológicos, os quais exigem uma maior capacidade de reflexão, passam a 

interessar a esse público leitor. 

O processo de seleção e apresentação de material literário para 

crianças e adolescentes exige o conhecimento desses traços constitutivos do texto 

literário infantil e juvenil, a fim de que se possa identificá-los e avaliá-los antes de 

processar a tarefa de mediadores de leitura. 

Isso significa que, além de ser capazes de avaliar em que fase de 

leitura os alunos se encontram, quais as dificuldades que apresentam, quais seus 

interesses e referências culturais, precisa-se também ter a capacidade de avaliar o 

texto literário que se quer levar até eles. 
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Um trabalho importante e pioneiro sobre o conto e a contação de 

histórias é o de Silva (1998). A autora relata sua experiência em sala de aula, desde 

seu primeiro momento em que entra em classe e começa a contar uma história, 

observando o interesse dos ouvintes. A partir daí, vai apresentando diferentes 

técnicas e enfatizando a importância de conhecer o público, conversando antes de 

contar a história e desenvolvendo outras atividades a partir desta iniciativa.  

O conto precisa causar um efeito singular no leitor, muita excitação e 

emotividade. Todavia, diante dos minuciosos detalhes contidos em cada um deles, é 

possível dividi-los seguindo a seguinte tipologia: conto de ação; de personagem; de 

cenário; de ideias e de efeito emocional.  

Conforme escreveu Mário de Andrade (2002, p. 9) “em verdade, 

sempre será conto aquilo que seu autor batizou com o nome conto”. Certamente 

essa não é uma definição teórica que dê conta do verdadeiro conceito do gênero 

“conto”, mas, apenas uma opinião do autor. Para Massaud Moisés (1997, p.37) o 

conto é, “do prisma de sua história, de sua essência, matriz do romance e da 

novela”.  

Na literatura Brasileira existem vários contistas consagrados, como por 

exemplo, Monteiro Lobato, pioneiro na literatura infantil nacional, que rompeu com 

os padrões literários Europeus, tendo em vista que antes de Lobato os contos 

infantis eram simples adaptações dos clássicos Europeus, o que tornou o autor a 

principal figura na representação da literatura infantil. 

 É possível perceber que a obra do autor se apresenta como ponto de 

junção de potências visivelmente diferentes, as da tradição e as da renovação. 

Todavia a grande novidade encontra-se nos novos relacionamentos entre crianças e 

adultos presentes nas histórias escritas por ele. São relações que se baseiam na 

afeição mútua e na harmonia, mas são livres do tradicional condicionamento 

exemplar a ser assimilado pelas crianças.  

Ainda que as relações não sejam conflitantes, mas sim de equilíbrio, 

nas obras está presente o questionamento ao mundo convencional contemporâneo, 

como também o estímulo ao espírito lúdico e o desafio ao racionalismo imperante, 

através do incentivo à livre imaginação e à fantasia, elementos indispensáveis para 

incentivar a criatividade. 

 Machado de Assis, escritor de mais de duzentos contos, os quais 

trazem uma temática envolvente, como é o caso da Cartomante, cheio de mistérios, 
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traição, misticismo, capaz de chamar a atenção do leitor, independente da sua faixa 

etária, desde que seja mediado pelo professor. Tem-se ainda, A missa do galo, que 

retrata uma tradição religiosa que ainda existe nos dias atuais; A igreja do Diabo, 

muito relevante para se trabalhar os valores e, muitos outros.  

A autora Clarice Lispector com seus contos apresenta um estilo 

calcado em detalhes minuciosos, o que dar a impressão de que o leitor está vivendo 

cada cena. Esses e outros elementos criam uma atmosfera de profundidade e, desta 

forma, o leitor se envolve com a leitura. Ana Maria Machado, Marina Colassanti, 

Tatiana Beliky, Ruth Rocha, Roseane Murray, Chico Buarque de Holanda, e muitos 

outros contistas de qualidade contribuem para a formação social do leitor. E assim 

sendo, estes autores e seus textos não devem faltar no acervo das escolas, para 

que auxiliem no desempenho do aluno na sua formação social e leitora. 

Entende-se que esse gênero é um excelente instrumento de iniciação 

para o letramento literário, por ser curto e objetivo, uma vez que, quando estão 

ingressando na vida leitora, alguns alunos ao escolher as obras dão preferência pelo 

tamanho e quantidade de páginas. Por isso é fundamental que o conto além de um 

enredo agradável traga também ilustrações, mas não em demasia, porque o bom 

texto faz pensar por imagens, para que a leitura de imagens ajude na compreensão 

do texto. O conto traz com precisão os fatos ocorridos e pode, se bem escrito, 

provocar emoção quase na mesma proporção do romance.  

As leituras realizadas quando acompanhados e orientadas revelam que 

as crianças esboçam várias emoções, dependendo da história e da forma como a 

leitura é feita. Ora elas se mantêm atentas e concentradas, ora agitadas, riem, 

reproduzem barulhos e vozes das personagens. 

Percebe-se que em determinados momentos é necessário que o 

professor faça a leitura para os alunos, uma estratégia que ajuda a eles perceberem 

a entonação da voz, as pausas, os sinais de pontuação, bem como possibilita que 

se acalmem os ânimos, dando-lhes disposição para que prossigam lendo o texto. 

Para isso é importante que o professor pare em um ponto estratégico, no ápice da 

leitura. 

Aproveitar o conto para criar um clima de envolvimento e de 

encantamento, na opinião de Abramovich, exige que o professor: 
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Saiba dar as pausas, criar os intervalos, respeitar o tempo para o 
monstros, criar seus dragões, adentrar pela casa, vestir a princesa, 
imaginário de cada criança construir seu cenário, visualizar seus 
pensar na casa do padre, na aparência da cartomante, imaginar o 
tamanho do bandido e outras coisas mais [...] (ABRAMOVICH, 1997, 
p.21). 

 

Existem contos como Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho 

Amarelo e outros, que devem ser lidos sem interrupção, ficando os comentários para 

o final da leitura. Por serem longos, deve-se manter a concentração da criança. As 

leituras que trazem ilustrações também devem ser lidas sem interrupções, 

chamando a atenção para elas, fato que se torna uma boa maneira de desenvolver a 

linguagem não verbal. . 

Outra estratégia bastante eficaz é sugerir que o aluno leve a obra para 

ler em casa e, na aula seguinte, pedir que ele faça a resenha do livro, isto é, deve 

recontar partes interessantes para a turma e sugerir que eles também o levem para 

conhecerem a história na íntegra. 

Usa-se uma atividade em que o aluno terá que vender o livro que leu e, 

observa-se que de acordo com os argumentos usados os demais alunos querem ler 

o livro apresentado. É sem dúvida uma excelente forma de despertar o interesse 

pela obra lida. 

  

3.2 Crônica 

 

Às vezes a prosa da crônica se torna lírica, como se 
estivesse tomada pela subjetividade de um poeta do 
instantâneo que, mesmo sem abandonar o ar de 
conversa fiada, fosse capaz de tirar o difícil do simples, 
fazendo palavras banais alçarem voo. 

                                       (Daví Arrigucci Jr). 

 

A palavra crônica é derivada do latim Chronica e do grego Khrónos  

(tempo). O significado principal que acompanha esse tipo de texto é exatamente o 

conceito de tempo. A crônica é o relato de um ou mais acontecimentos em um 

determinado tempo. A quantidade de personagens é reduzida, podendo inclusive 

não haver personagens. É a narração de um fato do cotidiano das pessoas, algo que 

naturalmente acontece com um grande número de indivíduos. Esse fato é 

incrementado com um tom de ironia e bom humor, fazendo com que os leitores 

http://www.infoescola.com/redacao/cronica-literaria/
http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/linguistica/ironia/
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vejam por outra ótica aquilo que parece óbvio demais para ser observado. Quando a 

crônica surgiu era um relato de acontecimentos históricos, que eram registrados por 

ordem cronológica. Podia usar uma visão mais geral ou mais particular, assim como 

podia destacar fatos mais relevantes ou secundários.  

A partir de Fernão Lopes, no século XVI, é que a crônica começou a 

tomar uma perspectiva individual ou interpretativa. Um dos segredos de uma boa 

crônica é a ótica com que se observam os detalhes. É através dela que vários 

cronistas podem fazer um texto falando do mesmo fato ou assunto, mas de forma 

individual e original, pois cada um observa de um ângulo diferente e destaca 

aspectos diferentes. 

Devido às suas características específicas as crônicas tornaram-se 

textos exclusivos para os jornais, pois elas trabalham com o factual (de curta 

duração). O cronista escreve sobre fatos, elaborando um texto normalmente curto, 

em que pode inserir críticas, sátiras e indiretas. Vale acrescentar que a boa crônica 

cultiva o lado literário ao se utilizar das figuras de linguagem e estilo, do belo e 

fomentar a reflexão. O escritor de crônicas costuma contar uma situação de forma 

bem simples, mostrando sua visão do mundo a respeito de fatos do cotidiano, não 

precisando ser um especialista no assunto, visto que se trata de assuntos 

corriqueiros. As crônicas podem ser descritivas, humorísticas, dissertativas, 

narrativas, narrativo-descritivas, líricas, poéticas, jornalísticas e históricas. 

E por se tratar de assuntos do cotidiano a crônica tem uma 

aceitabilidade na hora da leitura e produção. É interessante que o professor 

selecione os temas que estão em voga na atualidade, como também trabalhe as 

crônicas escritas em outras épocas, para que o aluno faça uma relação entre o 

tema, a época e a linguagem usada pelo autor.  

É fundamental fazer uma análise do jeito de narrar do cronista para 

captar o acontecimento e provocar reflexão ou crítica. Como também é importante 

sugerir que o aluno escolha um título que lhe desperte o interesse pela leitura, tendo 

em vista que o interesse pelo assunto é uma das melhores estratégias para se 

alcançar o objetivo proposto na mesma. Um exemplo bem comum são os alunos do 

sexo masculino que geralmente dão preferências às crônicas que falam sobre: 

peladas, histórias de animais, em quanto as alunas preferem na maioria das vezes 

algo mais sentimental. É importante que seja dada essa oportunidade para que eles 

http://www.infoescola.com/redacao/cronica-literaria/
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façam as suas escolhas, porém com a responsabilidade de contar a história para a 

turma. 

Entre as crônicas e seus respectivos cronistas destacam-se: “A rua do 

ouvidor” (1878) de Joaquim Manoel de Macedo; “Falemos de Flores” (1855) de José 

de Alencar; “Um caso de burro” de Machado de Assis; “A arte de ser avó” (2005) de 

Rachel de Queiroz; “Peladas” (1977) de Armando Nogueira; “Cobrança” (2001) de 

Moacyr Scliar; “A última crônica” (2005) de Fernando Sabino; “O amor acaba” (2000) 

de Paulo Mendes Campos, “Para ler na escola” (2009) de Carlos Heitor Cony, entre 

outros. 

                   As estratégias de leituras não diferem muito do conto, sendo que, o 

gênero crônica, por ser um texto pequeno, é lido de uma só vez, o que facilita a 

compreensão do educando. São textos que emocionam e ao mesmo tempo faz o 

leitor perceber que pode escrever o seu próprio texto a partir de uma situação 

corriqueira na sua vida. Com todos os atributos críticos e seu caráter social as 

crônicas contribuem positivamente na formação social do indivíduo. 

 

 

3.3 Memórias 

 

A vida não é o que a gente viveu, e sim a que a gente 
recorda, e como recorda para contá-la.  

                         (Gabriel García Marquez) 

 

Memórias literárias geralmente são textos produzidos por escritores 

que, ao rememorar o passado, integram-se o vivido ao imaginado. Para tanto, 

recorrem a figuras de linguagem, escolhem cuidadosamente as palavras que vão 

utilizar, orientados por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o 

leitor por cenários e situações reais e imaginárias. As narrativas, que têm como 

ponto de partida, experiências vividas pelo autor no passado, são contadas da forma 

como são lembradas no presente. Segundo o autor Manoel de Barros “os registros 

escritos são uma possibilidade de perpetuar as memórias”. Em seu livro Memórias 

inventadas: a terceira infância, (2008) o autor mostra como o processo de 

escavação proposto por Benjamin pode ser feito por meio da literatura. 
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Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas 

que são feitas pelas pessoas, em outros casos, a memória é despertada por uma 

imagem, um cheiro, um som. De onde vem a necessidade de lembrar? Ou, porque a 

lembrança se impõe até mesmo quando não se tem a intenção de recordar? A 

aceitação dessa ideia leva as pessoas a encarar a poética sugestão de Walter 

Benjamin (2004). 

A memória não é um instrumento para a exploração do passado; é 
antes, o meio. É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é 
o meio sutil no qual as antigas cidades estão soterradas. Quem 
pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como 
o homem que escava (BENJAMIN, 2004, p. 18). 

 

Aproximar-se dos ausentes, compreender o que se passou, conhecer 

outros modos de viver, outros jeitos de falar, outras formas de se comportar 

representam possibilidades de entrelaçar novas vidas com as heranças deixadas 

pelas gerações anteriores. E esta maneira de vivenciar o passado através da escrita 

é o que se chama de memórias literárias. 

Ao escrever suas memórias, o autor se divide em narrador e 

personagem, num entrelaçado literário muito sutil, narrando os fatos de uma época, 

olhando-a como observador geral dos momentos que narra, mas também, olhando 

para si mesmo, como personagem que viveu os acontecimentos ora narrados, 

recriados pelas lembranças suas e dos outros.  

O gênero memórias tem um poder de estreitar relações entre o 

passado e o presente, sendo um excelente método para que o educando se 

aproxime da comunidade em que vive e, através das leituras resgate a história do 

seu povo, chegando as suas origens.  

São textos que têm como características uma forte marca do tempo, 

palavras que já não são mais usadas, objetos que tiveram utilidades e atualmente 

são substituídos por outros. Através dessas leituras o aluno viaja no tempo, compara 

valores, e rever seus conceitos.  

O indivíduo sem memórias é um sujeito sem histórias, portanto 

acredita-se que a leitura desse gênero traz uma consistente contribuição na 

formação leitora e sociocultural do leitor. 

Entre os grandes escritores de memórias, podemos citar: Tatiana 

Belinki com seu livro infanto-juvenil Transplante de menina (2003), onde ela narra as 

memórias da sua terra natal (Rússia) e como a deixou para vir morar no Brasil. 
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Também temos Graciliano Ramos, com o livro Infância (1945); João Ubaldo Ribeiro, 

Um brasileiro em Berlim (2011), Manoel de Barros, Memórias inventadas: a infância 

(2003), Zélia Gattai, Anarquistas, graças a Deus (1986), Rostand Paraíso, Antes que 

o tempo apague (1996), Fernando Sabino com a obra O menino no espelho (1992), 

Kelli Carilina Bassani, A Menina que fez a América (2002), José Lins do Rego, 

Menino de Engenho (1926). 

Menino de Engenho possui como narrador e personagem principal 

Carlinhos, que em sua idade adulta narra aos leitores um pouco de sua história, que 

começa no Recife e passa pelos engenhos nordestinos. Carlinhos, aos quatro anos, 

estava em casa quando seu pai assassina sua mãe com um tiro. Seu Tio Juca vai 

buscá-lo para ir morar com seu avô materno em seu engenho, chamado Santa 

Rosa. Chegando lá, ao ter contato com o campo, fica encantado. Aos poucos, vai se 

familiarizando com o ambiente e seus familiares até então desconhecidos A rotina 

do engenho com seus costumes e tradições diferentes da cidade, surpreende e 

encanta o menino. A chegada de um cangaceiro, histórias contadas pelas negras da 

viagem até o Brasil, lendas de lobisomem, o sofrimento com as secas e as 

enchentes tudo vai marcando sua infância e, Através do convívio com seu avô, 

aprende como o homem tem que ser justo, duro, tendo caráter e bondade, ajudando 

quem precisa e merece. 

Percebe-se no gênero memórias um excelente texto para resgatar 

valores deixados por pessoas que fizeram parte da história do município e, através 

delas aproximar o aluno das suas origens.  

 

 

3.4  Fábulas 

 
"Fábula é imaginar, sonhar. Contar histórias. Bichos, 
flores, cores...” 

(Autor desconhecido) 

  

A fábula é um texto riquíssimo e dotado de imensa capacidade criativa, 

visto que neste gênero narrativo popular os animais são os protagonistas, e tem por 

objetivo transmitir sabedoria de caráter moral ao homem, gerando exemplos para 

este. Fato que podemos constatar sempre ao final de cada texto, onde existe uma 
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lição de moral, cuja finalidade discursiva é retratar aspectos inerentes à conduta 

humana.  

Quanto às características que a fazem pertencer ao gênero narrativo, 

atribui-se à existência de personagens, à ocorrência em um tempo e espaço, 

embora reduzidos, e finaliza-se com um ensinamento moral, levando o leitor a uma 

reflexão. Historicamente, a fábula tem origens um tanto quanto remotas. Cultuada 

em solo oriental, pertenceu aos assírios e babilônios. Entretanto, foi Esopo, um 

escravo grego que viveu no século VI a.C, que consagrou o gênero como tal. Ele, 

mediante suas invenções, criava histórias nas quais cada animal era categorizado 

de acordo com seu perfil. É um gênero bastante relevante na leitura infantil e juvenil, 

por ser de uma linguagem simples e clara, se torna um atrativo meio para os alunos 

serem envolvidos na leitura literária.  

É evidente que trabalhar o gênero como ferramenta didática é lidar com 

amplas vantagens, não apenas por seu caráter lúdico e de aparente entretenimento, 

mas, sobretudo, pelas diferentes versões que ilustram, de forma concreta, distintos 

contextos sócio-histórico-culturais, que, devidamente explorados podem auxiliar no 

processo de leitura, fazendo o leitor refletir nas atitudes dos animais e comparando 

com a vida do ser humano, analisando a mensagem explicita ou implícita na moral 

do texto.  

Por ser um texto curto e com uma linguagem simples o gênero se 

tornou uma boa porta de entrada para a formação do leitor. Destaca-se nesse 

projeto a relevância de se resgatar traduções de fábulas de Esopo e de La Fontaine 

feitas por monteiro Lobato, cuja criticidade pode constituir-se um rico material de 

suporte para consubstanciar o debate proposto aos alunos a partir da leitura das 

fábulas.  

Monteiro Lobato escreveu o livro fábulas (1985), sendo essa a 

quinquagésima primeira edição, no qual reescreve as velhas fábulas de Esopo e La 

Fontaine, que ressurgem com um sabor todo especial, diversas fábulas dessa obra 

integram essa dissertação entre as quais encontram-se:  A Cigarra e as Formigas, O 

Velho, o Menino e a Mulinha, A Morte do Lenhador. 

  A fábula tem uma grande aceitabilidade do público infantil e juvenil, por 

ser um texto curto e conter uma ludicidade tanto no enredo quanto nas ilustrações, 

os alunos sentem-se mais confortáveis ao fazerem a leitura, como também, ao 

produzirem esse gênero textual. 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A metodologia concebida para o estudo de investigação e 

monitoramento das ações desenvolvidas em classe, durante as aulas da disciplina 

de Língua Portuguesa, especificamente no trabalho da formação de leitores 

proficientes, com inserção das práticas de letramento literário, foi realizada através 

da pesquisa-ação. Urge apontar que esta pesquisa, conforme citação abaixo possui 

relevância, tanto no processo investigativo, como também participativo no contexto 

de construção e reconstrução dos saberes, paralela à ação coletiva dos 

participantes e da adequação de ações interventivas: 

 
A pesquisa-ação é entendida aqui como uma estratégia 
metodológica participativa que articula investigação e ação com o 
envolvimento direto dos sujeitos da situação investigada, em que, por 
meio de um processo cíclico de reflexão sobre a pesquisa e a ação, 
novos conhecimentos são produzidos e buscam-se coletivamente 
respostas e soluções para os problemas enfrentados (TOLEDO; 
GIATTI; PELICIONI, 2012, p. 207). 
 

Depreende-se e configura-se a pesquisa-ação como uma estratégia 

metodológica da pesquisa social, e nela também se reflete a preocupação dos 

professores procurando resolver, ou mesmo, refletir sobre os problemas das 

situações observadas. A pesquisa-ação possui diversas etapas, dentre elas quatros 

são importantes para a realização satisfatória desse tipo de investigação: o 

planejamento, a ação, a descrição e a avaliação. Entendemos que essa estratégia 

metodológica é a mais viável para esse estudo, pois através dela as oportunidades 

são maiores na interação com o ambiente e com o indivíduo investigado.  

 

 

4.1 Os instrumentos da pesquisa 

 

 

O presente estudo teve a coleta de dados dividida em duas etapas: a 

primeira compreendeu a coleta de dados secundários por meio de livros, periódicos 

e bases de dados e a segunda etapa contemplou a coleta de dados primários a 
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partir da utilização de questionários, constituídos por uma série de perguntas 

fechadas e abertas, que serviram como indicativo do conhecimento prévio dos 

alunos, referente ao seu contato e interesse pela leitura literária, bem como, o 

desejo de se envolver neste processo de leitura.  

A primeira fase do estudo pautou-se pela pesquisa bibliográfica, com o 

objetivo de amadurecer e aprofundar o problema da pesquisa através de trabalhos 

anteriores que discutiram a mesma temática. 

Na segunda etapa, os dados primários foram coletados por meio de 

dois questionários, que conforme Gil (1999, p.128) é uma técnica de investigação 

que visa conhecer as opiniões, crenças, interesses e expectativas dos entrevistados. 

No primeiro, (Apêndice A) tinha-se o objetivo de selecionar dentre aquele grupo, os 

alunos que apresentavam maior aptidão para com os gêneros literários. De posse 

dessas respostas, 20 alunos foram selecionados para participarem do projeto “A 

Arte de Usar as Palavras: A Leitura Literária na formação Social do Leitor”. O 

segundo questionário, (Apêndice B), foi aplicado posteriormente, e separadamente, 

aos dois grupos, com o intuito de verificar se houve mudanças significativas com a 

aplicabilidade do projeto.  

 

 

4.2 Ambiente da pesquisa 

 

 

O maior desafio do professor no século XXI é aproximar o aluno do 

universo da leitura literária, visto que o mercado tecnológico tem evoluído 

grandemente e envolvido o aluno com suas constantes invenções. O que por um 

lado tem facilitado a vida de muitos, mas por outro lado vem afastando as pessoas 

do seu meio cultural. E se a prática da leitura literária sempre foi hábito de uma 

pequena parcela da sociedade atualmente a situação tem se agravado mais. 

Enquanto nos séculos passados as famílias se reuniam em torno de um livro como 

forma de entretenimento, hoje elas se voltam para a televisão, para a internet com 

suas diversas formas de entretenimento. E assim, o livro tem deixado de fazer parte 

da vida do indivíduo. 

Todavia, vários trabalhos têm sido desenvolvidos por estudiosos, 

instituições que aliados aos docentes buscam superar a ausência da leitura na vida 
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do jovem e da criança. Cada vez mais se percebe a quantidade, que é grande, de 

professores que se distanciam das aulas de leituras literárias sobre pretexto de que 

a literatura é algo ultrapassado, e quando a trabalham é de maneira equivocada, 

descontextualizada e o mais grave é que descaracterizam o texto literário, rejeitando 

assim, a sua função humanizadora.  

Os dados referenciados nesta pesquisa foram coletados na Escola 

Estadual José Joaquim, de Ensino Fundamental e Médio, pertencente a rede pública 

do estado do Rio Grande do Norte, situada a Rua Getúlio Vargas, número 206, 

Centro, do município de Coronel Ezequiel. A escola supracitada foi fundada em 

1964, sendo hoje a única que oferece ensino médio para a população urbana, e para 

os estudantes rurais que dependem de transporte escolar.  

No ano de 2014 foram matriculados 490 alunos. A escola funciona nos 

três turnos: matutino, vespertino e noturno. No matutino estudam os alunos dos anos 

iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 6º ano; no turno vespertino estão 

matriculados os alunos do 6º ao 8º ano do ensino fundamental e também o ensino 

médio.  O turno noturno atende além do ensino médio duas turmas da Educação de 

Jovens e Adultos.  

O corpo docente da Escola é formado por dezesseis professores, 

sendo três de língua portuguesa, a maioria com pós-graduação, lato-sensu, e 

atendem a 243 alunos do Ensino Fundamental, 195 do Ensino Médio e 52 da 

Educação de Jovens e Adultos. 

No que se refere à estrutura física, este estabelecimento de Ensino 

conta com seis salas de aulas, um laboratório de informática, um laboratório de 

ciências, uma biblioteca, uma sala multimídia, uma emissora de rádio, sala de 

professores, uma sala multifuncional, secretaria, diretoria, duas cozinhas, três 

banheiros e um pátio. 

A direção da escola é escolhida a cada dois anos por meio de eleição 

direta e participam educandos, educadores, funcionários e pais. O eleito só pode 

concorrer ao pleito por mais um mandato seguido, segundo o que consta no 

regulamento estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação. 
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4.3 Caracterizações dos Informantes 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram os alunos matriculados no turno 

vespertino de uma turma do 7º ano, composta por quarenta alunos, na faixa etária 

entre onze e dezesseis anos. São alfabetizados, porém, com um baixo nível de 

letramento e a maioria, aparentemente, sem nenhum interesse pela leitura literária, 

visto que, salvo pequenas exceções, não convivem em ambientes letrados, tendo 

como espaço de letramento apenas a escola, sendo esta uma das razões de não se 

sentirem atraídos pela leitura.  

Durante a execução do projeto teve-se como prioridade introduzir 

esses alunos no universo ficcional da leitura literária. Acredita-se que, com 

estratégias que motivem a participação dos discentes, pode-se transformar o olhar 

que eles têm sobre esta modalidade de leitura, possibilitando-lhes alargar seus 

conceitos, a partir do momento em que vão adquirindo condições de empreender 

análises e argumentos, uma vez que cada vez mais vão se revestindo de mudanças 

e nova consciência social. 

 

 

4.4 A Proposta de intervenção 

 

 

No ensino de língua portuguesa, o discurso pedagógico na atualidade 

versa sobre a noção de gênero textual. Sobre isso Bakhtin (2003) acrescenta que: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada campo não só por 
seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, 
mas, acima de tudo, por sua construção composicional (BAKHTIN, 
2003, p. 262). 
 

Segundo Schneuwly e Dolz (2004) são três as capacidades de 

linguagem a serem desenvolvidas, ao trabalhar na perspectiva do interacionismo 
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sociodiscursivo: capacidade de ação, capacidade discursiva e capacidade 

linguístico-discursiva.  

A capacidade de ação está relacionada à adequação da linguagem ao 

contexto da produção. Trata-se, portanto, de permitir que o aluno reconheça, em 

síntese: quem escreve, para quem se escreve e em que situação, além do suporte 

para a divulgação do texto. A capacidade discursiva por sua vez refere-se à 

infraestrutura do texto. A terceira capacidade, linguístico-discursiva, está relacionada 

à organização formal do texto, ou seja, aos mecanismos de textualização.  

Diante do exposto torna-se fundamental que o processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa seja marcado por atividades de linguagem em 

que se desenvolvam as capacidades acima mencionadas. Estudos sugerem que a 

SD (sequência didática) é a metodologia mais eficaz para esse processo no que se 

refere à aprendizagem da língua e dos gêneros.  Nascimento, ao discorrer sobre SD, 

afirma que:  

 
Esse dispositivo didático contribui para uma conscientização à 
necessidade de repensar o ensino e a aprendizagem da escrita em 
uma perspectiva que ultrapassa a decodificação de fonemas, 
grafemas, sintagmas, frases, indo em direção ao letramento 
(NASCIMENTO, 2009, p. 68-69).  
 

De acordo com os procedimentos explicitados por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004) a sequência didática é um projeto de comunicação em que é 

possível explicitar a situação, o papel desempenhado pelo autor e o destinatário do 

texto, fato que ajuda a dar sentido ao processo de ensino- aprendizagem. 

A SD é para Gonçalves e Petroni (2012) uma série de atividades 

elaboradas para o ensino e aprendizagem de um gênero. Quanto à estrutura 

modular, as etapas para a efetivação de uma SD em sala de aula normalmente são: 

apresentação inicial do projeto de escrita e da situação de produção; diagnóstico 

inicial (produção inicial); leitura de textos; estudo da estrutura composicional do 

gênero; pesquisa sobre o tema; produção coletiva do texto; produção individual; 

aprimoramento e reescrita do texto; publicação do texto produzido. Cada etapa 

enumerada é desenvolvida num módulo e/ou em vários módulos da SD. 

Durante a primeira etapa, o docente apresenta o gênero a ser 

estudado. Para essa atividade, faz-se necessário observar o contexto 

sociocomunicativo em que os alunos estão inseridos. A escolha do gênero a ser 
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trabalhado, normalmente, decorre do projeto pedagógico da escola e do plano de 

curso do professor. É nesta fase inicial que o professor faz a exposição de cada 

etapa do trabalho e indica leituras de textos no gênero em discussão. 

Na segunda etapa, o professor irá fazer um diagnóstico com o objetivo 

de mensurar o conhecimento que os alunos já têm sobre o gênero a ser estudado. 

Normalmente, essa verificação é realizada a partir da produção de um texto, onde os 

alunos são convidados a escrever livremente.  

Na etapa seguinte, são realizadas a leitura e análise de diversos textos 

no gênero em estudo. Nesse momento o professor juntamente com os alunos avalia 

as características presentes no gênero. Essa atividade servirá de base para a quarta 

etapa, aonde se chega a uma conclusão sobre quais são as características que 

compõem o gênero em questão. 

Na quinta etapa, por meio de atividades de pesquisa amplia-se o 

conhecimento do gênero, tanto no que se refere a suas características, quanto à 

coleta de dados para a produção textual. Na sexta etapa, coletivamente e com o 

auxílio do professor, os alunos vão aprimorando sua produção escrita, agora, de 

forma individualizada.  

Na sétima seção, depois que os alunos já são capazes de reconhecer 

os elementos estáveis do gênero e da produção do texto coletivo, cada aluno irá 

produzir seu próprio texto. Nessa fase o professor é responsável por recapitular a 

situação de produção do gênero auxiliando para que o aluno coloque em prática o 

conhecimento adquirido. 

A última etapa destina-se à revisão e reescrita do texto. É possível 

tornar esse momento mais dinâmico através da troca dos textos entre os alunos que, 

de posse de uma lista de controle contendo os aspectos desenvolvidos sobre o 

gênero, realizam a intervenção no texto do colega. Superadas todas essas fases, é 

chegado o momento de dá publicidade aos textos dos alunos. 

Diante do que foi anteriormente exposto, foi adotada para fins de 

intervenção, a sequência didática básica abordada por Cosson (2007). A citada 

sequência é constituída por quatro passos: motivação, introdução, leitura e 

interpretação. O autor na construção de seus pressupostos trabalha com teorias 

linguísticas sobre o processamento sociocognitivo da leitura, e trata de questões 

relevantes como a decodificação, interpretação e a construção de sentido de um 

texto.  
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Para Rildo Cosson (2007) o processo de letramento literário não é a 

mesma coisa que leitura literária por fruição, porém uma depende da outra, ele 

defende o fato da literatura se ensinar na escola, o autor é convicto do dever da 

escola em trabalhar a literatura nas aulas de leitura. A preocupação consiste em que 

método o professor usará para alcançar o objetivo proposto, para introduzir o aluno 

no mundo ficcional da leitura literária, fazendo com que ele se torne um leitor ativo e 

que administre suas próprias leituras. Para isso é preciso que o docente seja um 

pesquisador, assim descobrirá que melhor método usar na sua turma, visto que, não 

existe uma metodologia correta que funcione em todas as situações.  

Partindo desse pressuposto, adotamos como aporte teórico 

metodológico a sequência básica, proposta por Rildo Cosson que compreende 

quatro etapas: 1) Motivação (preparação do aluno para a leitura do texto literário); 2) 

Introdução (apresentação do autor e da obra); 3) Leitura (acompanhamento da 

leitura por parte do aluno e do professor); 4) Interpretação (construção coletiva, por 

parte de alunos e professores, do sentido do texto). Como gêneros textuais, 

trabalhamos com os alunos, as fábulas, os contos, as crônicas, e as memórias. 

 Segundo Marcuschi (2008, p.158) na “noção de gênero textual, 

predominam os critérios de padrões comunicativos, ações, propósitos e inserção 

sócio histórica”. Foi nesta fundamentação que se desenvolveu a sequência básica, 

considerando os critérios e padrões dos gêneros.  

Como resultante da metodologia adotada, buscou-se trabalhar com 

estratégias de leitura numa perspectiva de interação, cuja meta a ser alcançada era 

a formação de leitores autônomos e proficientes. Com o propósito delineado, o 

ensino da leitura foi trabalhado, buscando novos posicionamentos em relação às 

práticas de ensino, tanto pela discrição crítica dessas práticas, como pela busca de 

novas alternativas na construção de sentido para o texto.                                                                                                                          

Na primeira etapa da sequência foi trabalhada a motivação, pré-

requisito indispensável em qualquer trabalho desenvolvido e, especificamente no 

que concerne a leitura. Foi nesta etapa que o professor incentivou o aluno a 

despertar o gosto pela leitura, o prazer em ler o texto. E sobre esse prazer Barthes 

declara:  

O texto é um objeto de fetiche e esse fetiche me deseja. O texto me 
escolheu, através de toda uma disposição de telas invisíveis, de 
chicanas seletivas: o vocabulário, as referências, a legibilidade etc; e, 
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perdido no meio do texto (não atrás dele ao modo de um deus de 
maquinaria sempre o outro, o autor) (BARTHES, 2013, p.35). 
 

Torna-se notório que há uma necessidade de incentivo para que o 

aluno entenda o texto como um objeto que lhe dá prazer, a ponto de sentir desejo de 

estar lendo o texto. Precisa ser despertado no educando, através de estratégias 

metodológicas, o gosto pelo mundo literário. Visto que, a literatura é feita, antes de 

tudo, para dar prazer e provocar reflexão. Todavia, percebe-se que o aluno está 

envolvido pelo hábito da leitura literária quando esta o toca e emociona, só então, o 

educando estará apto para fazer suas próprias escolhas das obras literárias que 

farão parte de suas leituras. 

 No decorrer dessa primeira etapa foi apresentado o tema do texto a 

ser trabalhado no momento, enfatizando a estrutura e a temática. Esse momento foi 

de grande significado para o trabalho, teve-se a oportunidade de apresentar o 

universo ficcional com suas nuances e despertar o desejo de ler a obra ou não, foi 

certamente a hora de preparar o aluno para penetrar no texto.  

De acordo com Lajolo (1993), no que diz respeito à leitura literária, não 

se deve fugir a alguns encaminhamentos mais tradicionais no ensino da literatura. A 

inscrição do texto na época de sua produção, por exemplo, do acesso a uma 

historicidade muito concreta e ao conjunto dos principais juízos críticos que sobre 

ele se foi acumulando. É indispensável, pelo fato de fazer o aluno vivenciar a 

complexidade da instituição literária. Outro caminho também necessário foi a 

inscrição do e no texto, do e no cotidiano do aluno, uma vez que este cotidiano 

abrange desde o mundo contemporâneo até os impasses individuais vividos por 

cada um, que podem nortear a direção do trabalho com o texto em sala. Para 

consubstanciar o exposto, torna-se pertinente o texto de Volker Roloff que sintetiza: 

 

Pode-se tomar como ponto de partida o fato de que os próprios 
autores – devido à sua particular experiência de leitura e capacidade 
de representação - detêm uma posição privilegiada para formular o 
problema “leitura” e que os textos literários podem ser vistos 
basicamente de modo mais ou menos explícito, como tematização da 
leitura; deste modo, a história da leitura sempre pode aprender 
também com a análise de textos literários representativos enquanto 
pontos de interseção nos quais se encontram ler e escrever 
(ROLOFF, 1985, p.211). 
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É indispensável que o professor não apenas leia o texto literário, ou 

solicite que os alunos leiam, mas que seja feita a análise linguística de cada texto 

lido, para que o aluno possa conhecer bem de perto as partes composicionais do 

texto, como também entender o porquê de cada elemento, sem esquecer os pontos 

de interseção que contêm o ato de ler e escrever. 

A segunda etapa foi constituída pela introdução, nela foi feita a 

apresentação do autor, sua identificação, ou seja, nome, data de nascimento e lugar 

onde nasceu. No momento também foi feita a apresentação física da obra, capa, 

contracapa, ilustrações, quer dizer, a exploração dos elementos textuais através de 

uma leitura coletiva do livro. Nessa fase pode-se também antecipar parte do enredo, 

e esta atividade apresentou-se como uma estratégia que ajudou a despertar a 

curiosidade do leitor.  

Sobre esse processo de antecipação do leitor, Lajolo e Zilberman 

enfatizam que: 

Outra conduta narrativa bastante frequente, nessa primeira hora de 
formação do leitorado brasileiro, é simular reações do leitor e 
legitimá-las, dando-lhe razão, sugerindo indiretamente sua 
competência e, às vezes, até mesmo sua superioridade. Indicativas 
dessa cortesia de salão são expressões que aludem ao fato de o 
leitor já ter adivinhado o que estaria acontecendo ou ser 
suficientemente perspicaz para compreender o que se passa e tirar 
conclusões próprias (LAJOLO; ZILBERMAN, 1998, p.17). 

 

Para as autoras é imprescindível que o professor observe as reações 

do aluno diante do texto lido, para poder identificar sua competência leitora, quais 

suas inferências no texto e que pressuposições ele é capaz de fazer. Não deixando 

de verificar até que ponto as conclusões do educando se aproximam do sentido 

transmitido pela mensagem da leitura. É fundamental que essa investigação seja 

uma constante nas aulas com a leitura literária.  

Na terceira etapa, denominada de leitura, realizou-se o 

acompanhamento da leitura do texto em si pelo professor, adotando-se textos curtos 

em sala de aula e textos extensos, extraclasse. Essas leituras foram realizadas sem 

policiamento, mas com continuas observações a fim de auxiliar os alunos em suas 

dificuldades. Também foram feitas aplicações de intervalos, para apresentação dos 

resultados das leituras dos alunos, através de conversas e relatos orais e escritos 

dos sentimentos despertados pelas leituras, pois a oralidade é uma das 

competências que deve ser desenvolvida nos discentes, uma vez que, ela é uma 
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forma de expressão e precisa ser trabalhada e aperfeiçoada para contribuir com 

eficácia no convívio social do sujeito. Sobre essa temática Barthes declara: 

 

A escritura em voz alta não é expressiva; deixa a expressão no 
fenotexto, ao código regular da comunicação; por seu lado ela 
pertence ao genotexto, à significação; é transportada, não pelas 
influências dramáticas, pelas entonações maliciosas, os acentos 
complacentes, mas pelo grão da voz, que é um misto erótico de 
timbre e de linguagem, e pode portanto ser, por sua vez, tal como a 
dicção, a matéria de uma arte: a arte de conduzir o próprio corpo (daí 
sua importância nos teatros extremo-orientais). (BARTHES, 2013, 
p.77). 

 

A importância da oralidade é indispensável para a boa interpretação do 

texto, pois traz imbuídas as particularidades necessárias para uma compreensão 

tanto superficial, quanto profunda das significações explícitas e implícitas nas 

leituras literárias, cuja subjetividade é marcante na sua estrutura.  

Na sequência didática básica, entre uma etapa e outra houve 

intervalos, e nesses intervalos foram realizadas leituras conjuntas de um capítulo ou 

trecho de capítulo, para que eles pudessem ser trabalhados estilisticamente em 

microanálise.  

Nos intervalos observaram-se as dificuldades de leitura dos alunos 

quanto ao vocabulário, à estrutura composicional, interação com o texto e o ritmo de 

leitura. O período necessário para a realização da leitura foi definido conforme as 

possibilidades de avanços dos alunos.  

Tal sugestão foi importante para que o aluno não perdesse o interesse 

ao longo da história. Para Rildo Cosson (2007) é da competência do professor 

resistir à tentação de fazer seu planejamento sem determinar o interesse de seus 

alunos, conforme a declaração: 

 
A experiência literária está sempre aberta ao imprevisto e muitas são 
as possibilidades que o texto literário oferece ao leitor. Por isso, o 
planejamento da sequência certamente será alterado se o interesse 
dos alunos for em outra direção. O que importa manter é o objetivo 
de proporcionar ao aluno o conhecimento da literatura que só pode 
ser feito, antes de qualquer coisa, pela leitura do texto literário 
(COSSON, 2007, p. 105). 
 

A partir dessa fundamentação, foi concedido ao aluno o direito de 

opinar sobre o que estava lendo, e ao professor, coube aproveitar essa opinião para 
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um possível replanejamento das suas ações e/ou estratégias. Portanto, esse 

momento exigiu muita atenção, não subestimando nenhuma das opiniões expostas 

pelos educandos. 

A última etapa, denominada interpretação, foi a responsável pela 

construção de sentido do texto, e ela foi articulada com a seguinte estrutura: 

construir o sentido do texto, por meio de inferências; partir do entretenimento dos 

enunciados, que constituem as inferências, para chegar à construção do sentido do 

texto; motivar os alunos à interpretação interior; decifração de palavras, páginas, 

capítulos, até chegar à apreensão global da obra; interpretação exterior; 

concretização da interpretação como ato de construção de sentido; e o 

compartilhamento das interpretações dos alunos; reflexão e externalização das 

interpretações; registro das interpretações; desenho, música, resenha, 

performances, diário anônimo, colagens, maquetes, júri simulado, feira do livro e 

produção literária. Bem como a criação de um grupo no facebook, cujo nome é: 

Desbravadores do mundo literário. Um espaço destinado para postagens de textos, 

atividades, registros de atividades, sugestões de obras e mensagens que despertem 

o interesse do educando. 

É um grupo fechado para que os alunos se sintam mais à vontade para 

comentarem e fazerem as suas próprias postagens.  

Entendeu-se, após a aplicação das etapas, que a fase da interpretação 

foi o resultado de todas as atividades anteriores e, conforme afirma Cosson (2009, 

p.65): 

 

Na escola é preciso compartilhar a interpretação e ampliar os 
sentidos construídos individualmente. A razão disso é que, por meio 
do compartilhamento de suas interpretações, os leitores ganham 
consciência de que são membros de uma coletividade e de que essa 
coletividade fortalece e amplia seus horizontes de leitura. 
  

A consciência de coletividade é uma das contribuições que a Literatura 

oferece aos leitores, e é também o propósito da literatura que a importância do 

sentido do texto se manifeste em toda a sua plenitude. E essa plenitude de sentido 

depende da estrutura de começo, meio e fim tão necessários a qualquer trabalho 

que se faça com o texto. “Todas as atividades escolares, das quais o texto participa, 

precisam ter sentido, para que o texto resguarde seu significado maior” (LAJOLO, 

1986, p.18). 
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Após a leitura de cada gênero, feita pelo aluno, foi realizada a 

aplicação de um questionário para poder avaliar se houve avanços e/ou recuos 

referentes ao prazer de ler e a compreensão do texto lido. Uma vez de posse desses 

questionários, abriu-se a possibilidade de visualizar mais objetivamente os 

resultados alcançados com o trabalho. 

É imprescindível que o aluno após essa estratégia adotada, seja 

autônomo e faça a sua escolha sobre o que gostaria de ler, fato que possibilitará o 

empréstimo do livro na biblioteca escolar para leitura em casa, uma decisão que 

parta dele, uma vez que já tem autonomia nas decisões sobre o que ler.                                                                 

Buscou-se trabalhar os gêneros literários fábulas, memórias, contos e 

crônicas, observando as estruturas e características peculiares de cada um, 

atentando para o modelo e gênero, ou seja, poesia ou prosa, e observando a 

sequência narrativa que é uma característica comum entre esses gêneros. Os textos 

foram selecionados segundo critérios que induziram o aluno a compreender a 

leitura. Conforme escreveram Maria Lajolo e Regina Zilberman (1996, p. 19), por 

exemplo, há autores que parecem “conduzir o leitor pela mão, como se o caminho a 

percorrer – vale dizer, a leitura autônoma da obra – fosse difícil”. As autoras 

comumente afirmam que o texto deve ser compatível ao nível de conhecimento do 

aluno e ter uma mediação constante do professor para que o aluno leitor não venha 

desistir na primeira dificuldade, e afirmam: “leitor principiante, narrador permissivo e 

tolerante”. 

Outra estratégia empregada com bastante frequência ao desenvolver o 

projeto, foi a simulação do leitor, legitimando-a, dando-lhe razão, sugerindo de forma 

indireta sua competência e, às vezes, até mesmo sua superioridade. São 

expressões que aludem ao fato de o leitor já ter adivinhado o que estaria 

acontecendo, ou ser suficientemente perspicaz para compreender o que se passa e 

tirar conclusões próprias. 

Espera-se que, ao final dessas indagações, este estudo tenha 

contribuído para despertar no educando o gosto pela leitura literária, interferindo de 

forma positiva na postura social e na formação leitora, fazendo-o repensar sua 

prática de leitura, e tornando-o autônomo nas escolhas dos textos que farão parte do 

seu acervo literário. 
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Seguiu-se como mediação as sequências básicas, tendo como aporte 

teórico Rildo Cosson, dos distintos gêneros textuais em estudo, conforme descritos a 

seguir. 

 

 

4.4.1 Sequência básica – Gênero Conto  

 

Parte 1 – Preparação para a leitura: motivação 

 

A primeira parte da atividade ocorreu antes da leitura e teve como 

objetivo motivar a turma para receber o texto literário. Levou-se o aluno a fazer 

inferências, antecipar informações, atingindo, portanto, o nível sensorial da leitura, 

isto por meio de questionamentos, feitos após a distribuição da obra Chapeuzinho 

Amarelo, de Chico Buarque. 

 

 

 

1. Ao pegar o livro na mão, o que vocês acharam ou pensaram? Por quê? 

2. Se vocês tivessem encontrado este livro junto com outros, por exemplo, em 

uma estante da biblioteca, vocês escolheriam para ler? 

3. Neste livro, algum aspecto chama a atenção de vocês? 

4. O que vocês acharam da capa, das páginas de dentro, do formato do livro, do 

papel, das ilustrações, do tamanho das letras? 

5. Comparando com outros livros que vocês já viram, o jeito deste livro parece 

moderno? Antigo? Resistente? Atraente? 
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6. Vocês se lembram de algum livro que tenha alguma semelhança com este? 

Qual foi? 

7. Sobre o que vocês acham que vai ser a história intitulada “Chapeuzinho 

Amarelo”? 

 

Neste primeiro questionamento os alunos responderam, em sua 

maioria, que imaginavam uma história semelhante à de Chapeuzinho Vermelho, 

levando em consideração o título do livro. Afirmaram escolher o livro para ler, caso 

encontrassem-no junto a outros, pois a capa, as ilustrações e o colorido do livro 

chamam muito a atenção. 

Compreende-se com essa afirmativa o valor do design da obra, e o 

quanto essa primeira impressão tem um poder de convencimento para a decisão do 

aluno no tocante a escolha da obra. 

À medida que se apresentava o livro ia crescendo a curiosidade dos 

alunos e, S., de treze anos, disse: “vamos ler logo, para saber realmente o que 

acontece”. Antes que a professora respondesse os demais alunos fizeram um coro: 

“Vamos ler!”. 

Diante de tamanha expectação, foi proposta a leitura da obra em 

grupos de quatro alunos, tendo em vista de que a escola não dispõe de exemplares 

para cada aluno. 

Quanto ao encantamento, as crianças demonstraram desejo em 

continuar desfrutando-o quando, ao final da leitura, diziam: “já acabou?”, “vamos ler 

de novo”. “Professora posso levar esse livro para casa?” 

No meio da euforia iniciou-se a parte dois da sequência. 

 

Parte 2 – Compreensão leitora  

 

A segunda parte ocorreu depois da leitura objetivando o encontro do 

leitor com o texto literário. Para isso, foram apresentadas atividades que 

aprofundaram a leitura e, consequentemente proporcionaram diálogo entre os 

textos. Dividiu-se essa parte em atividades para um maior aprofundamento da 

leitura. 
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Atividade 1 - Discussão coletiva com os alunos 

Nesta etapa, que visou a compreensão do texto, sugeriu-se uma roda 

de conversa, e apresentou-se questões para diversos aspectos da narrativa, para 

essa obra especificamente elegeu-se a atuação do narrador. O objetivo desta 

atividade foi promover estratégias para a compreensão do texto, que contribuíram 

para que o leitor se tornasse proficiente e autônomo ao interagir com outras 

narrativas similares. Na discussão foram abordados temas com diversos 

questionamentos relacionados. 

 

I. Impressões pessoais: nível emocional 

a) Identificação com a história 

1. De que vocês mais gostaram na história que leram? Por quê? 

2. De que vocês menos gostaram? Por quê? 

3. Alguém não gostou? Por quê? 

4. Vocês já conheciam essa história? De onde? Era igual? Tinha algo diferente? 

Comentem. 

5. O que vocês acharam da história “Chapeuzinho Amarelo”? Por quê? 

 

O primeiro depoimento do gosto pela leitura foi o fato de Chapeuzinho 

ter superado o medo do lobo. Também por ser uma história em forma de poesia. 

O que menos gostaram foi o tamanho da história, gostariam que o 

desfecho fosse mais detalhado. A comparação que fizeram foi com Chapeuzinho 

Vermelho, mas perceberam que houve uma inversão nas atitudes das personagens. 

Foi interessante perceber o quanto sentiram-se satisfeitos por Chapeuzinho Amarelo 

ter superado o medo do lobo e, mais ainda pela frustação do lobo ao perceber que 

não causava mais nenhum medo a menina. 

 

b) Identificação com os personagens 

1. O que a personagem tem em comum com vocês? 

2. Alguma personagem lembrou algo/alguém que vocês já conhecem? 

3. De qual personagem vocês mais gostaram na história? Por quê? 

4. De qual personagem vocês menos gostaram na história? Por quê? 
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Foi unânime a resposta em se identificarem com a personagem, o 

ponto mais relevante foi “terem medo”, alguns medos infundados, ou seja, criados 

apenas no imaginário deles. 

A aluna T respondeu que sua tia tem medo de escuro, lugares 

fechados. A aluna B falou que sua mãe em um determinado período não ficava 

sozinha em casa e não queria dormir por que tinha medo de não acordar.  

Quanto às personagens gostaram mais de Chapeuzinho Amarelo, no 

entanto admitiram que sem o lobo a história não teria graça. 

  Foi, portanto, um momento de muita conversa e descontração, em que 

os alunos falaram sobre seus medos muito à vontade sem serem em nenhum 

momento criticados pelos colegas. 

 

II. Aprofundando a leitura – nível racional 

a) Discutindo temas 

Nesta etapa, aprofundou-se a leitura e levou-se o aluno a se aproximar do 

texto literário, apreendendo suas diversas formas de expressão. Para o texto 

Chapeuzinho Amarelo sugerimos um debate sobre “medo”. Elaboramos questões 

para serem discutidas, para isso dividiu-se a turma em grupos, e cada grupo ficou 

com um elemento do texto para discutirem de acordo com as questões referentes. 

1. O que Chapeuzinho sente pelo lobo? 

2. O que as ações de Chapeuzinho Amarelo demonstram? 

3. O que vocês acham das suas ações? Comentem. 

4. Como Chapeuzinho ficou depois de conhecer o lobo? 

5. Se fosse vocês como ficariam? 

 

b) Discutindo os operadores da narrativa 

O texto literário é constituído por elementos essenciais. Analisou-se a 

imanência da narrativa a partir do enredo, personagem, narrador, espaço, tempo e 

linguagem. 

 

Enredo 

1. Qual é a história contada? 

2. Como a história é narrada? 

3. Qual problema ou conflito da história leva as ações de Chapeuzinho? 
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4. Como termina a história? 

5. Algum de vocês já viveu uma situação parecida? Já presenciou algo 

semelhante em seu meio?  Já viu algo parecido na TV, na internet? 

 

Personagem 

1. Quais as características de Chapeuzinho Amarelo? 

2. De que personagem vocês mais gostaram na história? 

3. O que cada uma dessas personagens pode representar nos dias atuais? 

4. O que vocês fariam se estivessem no lugar de Chapeuzinho Amarelo? 

 

Narrador 

1. Quem conta a história? 

2. O narrador dá voz às personagens? Explique. 

3. O narrador toma partido, faz comentários sobre as personagens ou fica mais 

distante? O que isso causa no leitor? 

 

Espaço 

1. É possível saber onde se passa a história? Há mais de um lugar? Explique. 

2. Como são esses espaços? 

3. Vocês acham que esses espaços são importantes para o desenrolar da 

narrativa? Por quê? 

4. Quais as sensações transmitidas por esses lugares. Explique. 

 

Tempo 

1. É possível perceber a hora em que acontece a história? Há passagem desse 

tempo? 

2. Quanto tempo dura essa história? 

3. Esse tempo é cronológico ou psicológico? 

 

Linguagem 

1. Como é a linguagem do texto? É simples, difícil? Comente. 
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c) O final da história 

1. Como o final deixou vocês: felizes? Tristes? Ansiosos? Angustiados? 

Confortáveis? Indiferentes? 

2. Vocês gostaram da final da história? Por quê? 

3. Vocês mudariam o final? Se sim, como gostaria que acabasse a história? 

4. E se fosse possível continuar a história como poderia ser? 

 

d) A ilustração 

1. O que vocês acharam da ilustração da história? Impressionou vocês? 

Gostaram delas? Em que aspectos? 

2. O que simbolizam as cores utilizadas nessa história? 

 

e) O gênero textual 

1. Qual é o gênero deste texto lido? Onde o texto é veiculado? Como ele se 

apresenta ao leitor? Quais suas características? 

2. Quais recursos são utilizados que não existem em outros textos? 

 

f) O autor 

1. Se vocês pudessem conversar com Chico Buarque, que escreve o livro e com 

Ziraldo que ilustra o livro o que gostariam de dizer ou perguntar a eles? 

 

  Essa troca de opiniões e mesmo de discussões foi uma excelente 

oportunidade para confrontos e comparações. Os alunos se sentiram mesmo no 

direito de fazer suas opções quanto ao final da história, opinaram sobre a ilustração 

e até mesmo o enredo. Ficaram admirados em perceberem que uma história pode 

ser narrada em versos. 

Esse ambiente permitiu manter intensas as intenções da leitura. Pois já 

se sentiam relativamente confiantes com respeito ao domínio leitor, ninguém mais 

segurava sua vontade de aventurar-se em uma colocação. Começavam a fazer uma 

concepção de texto como ultrapassando o simples desejo de comunicar, mas texto 

como construção, ampliando o repertório expressivo e vocabular.    
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Atividade 2 - Nesta etapa aprofundou-se o tema a partir da exibição de vídeo do livro 

Chapeuzinho Amarelo. Em seguida sugeriu-se que os alunos lessem outros contos 

para que comparassem suas características com o conto em estudo.  

Bastava-se uma breve indicação e os alunos levavam obras para ler 

em suas casas. Com o compromisso de resenhar o livro, oralmente, na aula 

seguinte para que os colegas tivessem uma opinião formada e decidissem que livro 

ler. 

Chamou-se essa atividade de “Vender o seu livro”, onde o aluno que 

melhor apresentava a obra lida, e usava argumentos convincentes conseguia 

convencer os outros alunos a levarem o livro emprestado.  

 

Parte 3 – Produção de texto 

 

Neste momento escolheu-se a proposta abaixo para com o grupo de 

alunos. Esta atividade teve como objetivo contribuir para a ampla compreensão da 

narrativa lida, bem como para a formação de um aluno proficiente na escrita. Para 

isso, são condições para produção de um texto segundo (Geraldi, 2002): Ter o que 

dizer, qual o tema ou o assunto? Ter uma razão para dizer: por que escrever? Para 

convencer, agradecer, divertir etc. Ter para quem dizer: qual é o leitor do texto? A 

quem o texto se destina? Constituir-se como um locutor: demonstrar opinião. Qual a 

função da escrita? Qual a linguagem adequada? Qual o gênero discursivo a ser 

utilizado? Após a análise das produções será possível planejar quais ações didáticas 

serão necessárias para avaliar o trabalho realizado e para melhorar a escrita do 

aluno. 

 

Proposta 1 Na tentativa de amenizar o medo que o lobo lhe causava, Chapeuzinho 

Amarelo resolve conhecê-lo e, para a sua surpresa o lobo se torna seu amigo. O que 

poderia acontecer em seguida? Escreva uma continuação para a narrativa, 

produzindo um final surpreendente e no gênero conto. 

Após uma primeira versão as histórias passaram por refacção, a fim de 

que se refletisse sobre a própria escrita. Por fim, os colegas de classe trocaram os 

textos elaborados e fizeram a leitura, discutindo, em seguida, os resultados das 

atividades. As produções também foram postadas no grupo fechado do facebook, e 

também em um portfólio que exposto na biblioteca da escola. 
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Proposta 2 Observando os enredos dos outros contos lidos, escolha o que mais lhe 

chamou a atenção e reconte a história dando um novo desfecho e invertendo o 

papel das personagens.  

Após uma primeira versão as histórias passaram por refacção, a fim de 

que se refletisse sobre a própria escrita. Por fim, os colegas de classe trocaram os 

textos elaborados e fizeram a leitura, discutindo, em seguida, os resultados das 

atividades. As produções também foram postadas no grupo fechado do facebook, e 

também em um portfólio que exposto na biblioteca da escola. 

   

 

4.4.2 Sequência básica - Gênero Fábulas 

 

   Parte 1 – Preparação para a leitura: motivação 

 

No primeiro momento conversou-se com os alunos sobre o que eles 

conheciam sobre as fábulas, qual a familiaridade com esse gênero textual. Foi feito 

um levantamento sobre quais dos alunos tinham em suas casas livros com esses 

textos e, quem já ouvira um familiar contar esse tipo de história. 

Foi apresentada a obra Fábulas (1994), de Monteiro Lobato, que foi 

adotada como aporte metodológico para o estudo do gênero, apresentou-se o autor, 

e mostrou-se os textos existentes na obra e as características do gênero. Os alunos 

tiveram oportunidade de manusear a obra e escolher por votação quais os textos 

que seriam lidos. Foi um momento de bastante discussão, tendo em vista, surgirem 

diversas sugestões sobre que fábula ler primeiro, mas com a intervenção da 

professora pesquisadora, ficou decidido começar lendo “O julgamento da ovelha”. 

Sem antes ficar acordado que as demais fábulas seriam lidas nas aulas posteriores, 

e também, que os alunos poderiam levar os livros para suas casas onde 

continuariam as leituras.  

Propusemos aos discentes vários modos de ler o texto, tais como: a 

leitura em voz alta, a leitura silenciosa e a leitura dramatizada, uma vez que a fábula 

é um gênero que permite ao leitor essa diversidade de formas de leituras. Ao ler o 

texto dessas diferentes maneiras pode-se trabalhar com os alunos a fruição literária, 
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já que, a cada leitura novas possibilidades de interpretação iam sendo comentadas 

pelos estudantes. 

O texto “O Julgamento da ovelha”, foi um dos escolhidos para sustentar 

a nossa intervenção junto aos alunos na aula com o gênero fábula. Iniciamos 

fazendo alguns questionamentos, para antecipar o sentido do texto.  

Foram utilizadas as letras do alfabeto para denominar os alunos na 

interação da aula, com a professora. 

 

1. Vocês sabem o que é um julgamento? 

2. Já viram um julgamento em filmes, novelas? 

3. Quem são os participantes de um julgamento? 

4. No julgamento da ovelha, o que vocês imaginam que irá acontecer? Por 

quê? 

 

Para a primeira pergunta os alunos foram unânimes em responder que 

sim, mas apenas em novelas, ou filmes. 

Quando se perguntou quem são os participantes eles responderam 

coletivamente, visto que, não conheciam todos os participantes de um julgamento. À 

medida que ia citando os nomes a professora enumerava no quadro. 

Sobre o julgamento da ovelha, houve várias sugestões: 

Aluno A: A ovelha foi condenada e morta pelo cachorro. 

Aluno B: Os urubus defenderam a ovelha. 

Aluno C: Acho que ela se escondeu e não foi encontrada. 

Aluno D: O gavião tornou-se amigo e matou o cachorro. 

Após as respostas sugeridas foi feita a distribuição do texto para que 

os alunos fizessem uma primeira leitura em silêncio e, posteriormente lessem em 

voz alta, observando a entonação da voz e as pausas, bem como, a estrutura do 

texto: parágrafos, moral da história. 
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O julgamento da ovelha 

 

Um cachorro de Maus bofes acusou uma ovelhinha de lhe haver furtado um 

osso. 

-Para que furtaria eu esse osso? – Alegou ela – se sou herbívora e um 

osso para mim vale tanto quanto um pedaço de pau? 

 -Não quero saber de nada. Você furtou o osso e vou já levá-la aos 

tribunais. 

 E assim o fez. 

Queixou-se ao gavião penacho e pediu-lhe justiça. O gavião reuniu o 

tribunal para julgar a causa, sorteando para isso doze urubus de papo vazio. 

 Comparece a ovelha. Fala. Defende-se de forma cabal, com razões muito 

irmãs das do cordeirinho que o lobo em tempos comeu. 

 Mas o júri composto de carnívoros gulosos, não quis saber de nada e deu a 

sentença: 

 - Ou entrega o osso já e já, ou condenamos você a morte! 

 A ré tremeu: não havia escapatória! ... 

Osso não tinha e não podia, portanto, restituir; mas tinha a vida e ia entregá-la em 

pagamento do que não furtara. 

 Assim aconteceu. O cachorro sangrou-a, espostejou-a, reservou para si um 

quarto e dividiu-o restante com os juízes famintos, a título de custas... 

 

Fiar-se na justiça dos poderosos que tolice! A justiça deles não vacila em tomar do branco 

e solenemente decretar que é preto. 
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Parte 2 – Compreensão leitora 

  

Neste momento cada aluno recebeu o texto impresso para ler 

silenciosamente. Segundo autores como Solé (1998), nas atividades trabalhadas 

durante as leituras, faz-se necessário estimular a leitura silenciosa, para que as 

crianças possam, assim, realizar sozinhas, os procedimentos demonstrados pelo 

professor. Por isso foram propostas atividades que requeriam dos alunos a 

capacidade de formular perguntas sobre o que foi lido, antecipando informações 

sobre o que estavam lendo, e pedindo esclarecimentos de possíveis dúvidas 

encontradas nos textos. 

É importante ressaltar que nesse percurso, evidenciou-se como 

princípios norteadores: 

a) A compreensão é a razão da leitura; 

b) Leitores usam estratégias antes, durante e depois da leitura; 

c) A leitura comporta especificidades que podem ser ensinadas. 

O momento posterior à leitura foi a hora da discussão, e os alunos 

estavam nitidamente eufóricos e alguns demonstravam sentimento de revolta, raiva 

e tristeza pelo que aconteceu com a ovelha. Neste momento comparou-se o fato 

ocorrido com a ovelhinha com o que acontece na sociedade atual. Pois não basta 

deixar crescer a indignação, mas trazer à mente que é possível oferecer soluções. 

Levou-se para o contexto da reflexão sobre desigualdades na 

construção social, cultura e políticas das diferenças em contextos de poder 

A moral da história fez com que os alunos interrogassem a professora 

pesquisadora. 

Aluno A: O que é isso, tomar do branco e solenemente decretar que é 

preto? Vai tomar o quê? 

Aluno B: Ele tá falando de racismo? 

Professora pesquisadora: Não exatamente sobre racismo, trata-se da 

injustiça dos que dão razão muitas vezes aos que não têm, pelo fato de terem 

dinheiro, poder. 

Professora pesquisadora: Como o final deixou vocês: tristes? Alegres? 

Ansiosos? Angustiados? Confortáveis? Indiferentes? 

Vocês mudariam o final da fábula? Por quê? Se sim, como gostariam 

que acabasse a história?   
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Quanto as Personagens: 

1. Quais as características deles? 

2. De que personagem vocês mais gostaram na história? 

3. O que cada uma dessas personagens pode representar nos dias atuais? 

Aluno C: A ovelhinha é mansa, inocente.  

Aluno D: Ela parece fraquinha, mas o cachorro é mau. 

Aluno E: Eu acho que a ovelha representa quem não tem dinheiro, sei 

lá! – o cachorro são os políticos, os que tem poder? Ou os ricos? 

 

a) Aprofundando a leitura: Nesta etapa, com o objetivo de 

aprofundar a leitura, foram realizadas duas atividades, conforme, abaixo 

descritas: 

 

Atividade 1: Exibição do vídeo da fábula -  O objetivo dessa atividade foi aprofundar 

a leitura de “ O julgamento da ovelhinha”, a partir da ludicidade e interação entre os 

alunos, conforme Apêndice G.             

 

Atividade 2: Júri simulado: O objetivo dessa atividade foi observar a apreensão dos 

valores contidos na fábula, pelos alunos, bem como, a interação, argumentação e 

posicionamento mediante uma situação semelhante. 

Nesta atividade um aluno representou o cachorro, outro representava a 

ovelha e um terceiro fez o papel do gavião. Os demais alunos protagonizaram como 

os urubus. 

Percebeu-se que os alunos possuem um forte poder de argumento, o 

que é positivo para a vida na sociedade.  

            

Parte 3 – Produção textual 

 

Após realizar as atividades de estudos de língua oral, se propôs que os 

alunos produzissem seus textos. Para isso foram sugeridas duas propostas. 

Nesse sentido, os textos produzidos pelos alunos constituíram para a 

avaliação mais um parâmetro a comprovar o valor da literatura para a aquisição da 

escrita na vida social do leitor, uma vez que, ao invés de exercício mecânico, 

observou-se exercícios de linguagem com o trabalho criativo. 
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Proposta 1     

Produzir uma fábula coletiva, observando os elementos básicos do 

gênero. A sugestão da atividade em grupo vai de encontro com a proposta dos PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) de língua portuguesa, que afirma que ao 

trabalhar de forma coletiva o aluno irá “deslocar a ênfase da intervenção, no produto 

final, para o processo de produção, ou seja, revisar, desde o planejamento, ao longo 

de todo o processo: antes, durante e depois” (PCN,1997, p. 74). Após uma primeira 

versão as histórias passaram por refacção, a fim de que se refletisse sobre a própria 

escrita. 

Posteriormente as fábulas foram ilustradas e postadas no grupo 

“desbravadores de mundos literários” no facebook. 

  

 

Proposta 2 

  Produzir a fábula estudada, individualmente, através do processo de 

intertextualização. Como autor da história o aluno teve a liberdade de criar um novo 

enredo para ela. Contemplando um final que satisfizesse o leitor e, resolvesse o 

problema da injustiça social. 

As fábulas foram lidas pelos próprios autores e arquivadas em um 

portfólio para fazer parte do acervo da biblioteca da escola.  

 

 

4.4.3 Sequência básica - Gênero Crônicas 

 

                   O momento que antecedeu a apresentação do gênero crônica se deu de 

forma bastante descontraída. Todos acomodados na biblioteca da escola, alguns 

sentados em círculos ao redor de mesas, outros em tapetes escorados por 

almofadas. Como já haviam estudado os gêneros contos e fábulas, a conversa fluiu 

com maior intensidade e segurança por parte dos alunos que se mostraram curiosos 

por conhecer esse novo gênero. 
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Parte 1 – Preparação para a leitura - motivação 

 

  Iniciou-se a conversa informalmente, sugerindo que eles relatassem 

fatos que são corriqueiros de seu cotidiano. 

  Alguns citaram a ida a padaria comprar o pão, outros a vinda para 

escola todos os dias, houve os que citaram algumas atividades que fazem no final 

de semana, por exemplo: jogar bola com os colegas, tomar banho nos açudes, 

pescar, ir para a balada.  

  Neste momento a professora pesquisadora induziu-os a refletirem 

sobre algo que repentinamente surgisse nessa rotina e causasse uma situação 

conflitante. Deixou-se claro que poderia ser um fato agradável ou não.  

  Foram inúmeras as sugestões apresentadas. Posteriormente a 

professora pesquisadora falou sobre as características marcantes da crônica, o fato 

de ser um texto comum no cotidiano das pessoas. O professor Antonio Candido 

observa que “até se poderia dizer que sob vários aspectos é um gênero brasileiro, 

pela naturalidade com que se aclimentou aqui e pela originalidade com que se 

desenvolve” (CANDIDO, 1992, p.15). 

 

Parte 2 – Compreensão leitora 

 

Neste momento distribui-se as coletâneas do projeto: “Olimpíada de 

língua portuguesa – Escrevendo o futuro”. E apresentou-se aos alunos A última 

crônica, de Fernando Sabino. Os alunos leram o primeiro parágrafo e por meio de 

perguntas a professora pesquisadora explorou o título, e antecipou o que os alunos 

imaginariam que fosse o assunto tratado no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Última Crônica (Fernando Sabino) 
 A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao 

balcão. Na realidade estou adiando o momento de escrever.  A perspectiva me assusta. 

Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou 

do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de 

seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. 

Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante 

de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me 

simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a 

cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: "assim eu 

quereria o meu último poema”.  
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Professora pesquisadora:  

1. Esse título chama a atenção do leitor? Por quê? 

Aluno A: Sim, dá impressão que fala de alguma coisa que se acaba naquele 

momento. 

2. O que ele sugere? 

Aluno A: A última vez que o autor vai escrever. 

3. Pelo título dá para imaginar o assunto da crônica? 

Aluno B: Acho que o autor está escrevendo pela última vez. 

4. Que situação vocês acham que essa crônica vai retratar? 

Aluno C: Um homem em um bar, tomando café e resolve escrever sobre o 

que vê ali. 

5. O que será que ele vê ali de interessante para escrever uma crônica? 

Aluno A: Não dá para saber, só lendo. 

Em seguida os alunos fizeram a leitura da crônica na íntegra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, 

onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. 

Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de  

sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A 

compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar 

pela presença de uma negrinha  

de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou 

também à mesa: mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de 

curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição 

tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo 

mais que matar a fome. 

Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente 

retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no 

balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, 

vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, 

concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, 

olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu 

lado o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a 

porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho -- um bolo simples, amarelo-escuro, 

apenas uma pequena fatia triangular. 

A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o 

pratinho que o garçom deixou à sua frente.  

Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à 

mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira 

qualquer coisa.  
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Após a leitura suscitou-se uma discussão sobre a cultura de 

comemorar aniversários. E a forma mais comum de como se realiza essa 

comemoração. Os alunos mostraram-se motivados para relatarem as experiências 

vividas por eles ou por alguém da sua família. Festas surpresas que as mães 

organizaram, recordação da comemoração de um amigo.   

Foi um momento de muita emoção, tendo em vista o tema que o texto 

trouxe a tona.  

 

 

Parte 3 - Aprofundando a leitura 

 

Nesta etapa, com o objetivo de aprofundar a leitura, realizou-se duas 

atividades, conforme, abaixo descritas: 

Atividade 1: 

1. Colocou-se o CD no aparelho de som para que ouvissem. Após ouvirem, A 

última crônica, outras crônicas foram ouvidas e lidas. 

2. Foi aberto um espaço para depoimentos sobre os aniversários que os alunos 

já participaram. Partindo dos questionamentos: 

O pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também, 

atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim.  

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na 

fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as 

velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra 

com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito 

compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam, discretos: "parabéns 

pra você, parabéns pra você..." Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na 

bolsa.  

          A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a 

comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura -- ajeita-lhe a fitinha no cabelo 

crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo 

botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá 

comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, 

constrangido -- vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e 

enfim se abre num sorriso.  

Assim eu quereria minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso. 
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a) O que existe em comum entre os aniversários que já participaram e o 

da “Última crônica”. 

b) O que mais chamou a atenção na comemoração do aniversário da 

personagem da crônica? 

c) Que sentimentos foram despertados com a atitude do casal? 

 

Atividade 2: 

Pesquisa de outras crônicas na internet para postagens no grupo do 

facebook, para que os alunos curtissem, comentassem, e\ou compartilhassem. 

 

Parte 4 – Produção textual 

 

Proposta 1 

Imagine que a família da aniversariante da crônica recebe uma notícia 

naquele momento, que mudaria as suas vidas sociais e financeiras, e continue 

escrevendo a história dando um desfecho surpreendente para o enredo. 

As produções foram coletadas para fazerem parte do acervo de 

crônicas da biblioteca, onde serão expostas. 

 

Proposta 2 

Com base em um acontecimento real na vida do aluno, ele deveria 

produzir uma crônica, observando os elementos essências do gênero. Conforme 

texto abaixo, produzido por uma aluna. 

Os textos foram arquivados para fazerem parte da produção de um 

livro que será publicado em uma tarde de autógrafos. 
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1. Texto, do gênero crônica, produzido  por uma aluna. 
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4.4.4 Sequência básica – Gênero Memórias 

 

Parte 1 – Preparação para a leitura: motivação 

 

Iniciou-se a apresentação do gênero memória com uma roda de 

conversa, com a estratégia da tempestade de ideias. 

a) O que vocês entendem por memórias? 

b) Já ouviram relatos de histórias do passado contadas por seus avós, tios, ou 

pessoas mais idosas da sua vizinhança? 

c) Conhecem objetos antigos que algum parente seu conserva desde o seu 

tempo de infância?  

Sugeriu-se que alguns alunos recontassem brevemente o que ouviram 

das histórias contadas e, perguntou-se também o que mais chamou a atenção do 

grupo nesse relato.  

 

Parte 2 – Compreensão leitora  

 

Apresentou-se o livro, Memórias inventadas: A terceira infância (2008) 

de Manoel de Barros. E dos textos escrito pelo autor escolheu-se O lavador de 

pedra. Apresentamos alguns fragmentos do texto para que o aluno compreendesse 

melhor a temática, conforme quadro seguinte: 

 

O lavador de Pedra (Manoel de Barros) 

Fatos 
Fragmentos do texto – Como o 

autor narrou o fato. 

Os meninos corriam rapidamente pelo 

lugarejo. 

“E corriam velozes pelo arruado ao modo 

que tivesse comido canela de cachorro”. 

Ele via os meninos rodando os arcos de 

barril como se fossem pneus de bicicleta. 

“Dali ele via os meninos rodando arcos 

de barril ao modo que bicicleta”. 

O apelido do meu avô era lavador de pedra. 
“Meu avô ganhou o desnome de Lavador 

de Pedra.” 

As pessoas que passavam por ali 

conversavam com meu avô. 

“E os andarilhos paravam sempre para 

uma prosa com o meu avô.” 
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Após analisar a linguagem utilizada pelo autor, em textos de memórias 

literárias, ao descrever um objeto, uma personagem, um sentimento, bem como as 

expressões usadas, distribuiu-se o texto na íntegra para a primeira leitura. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura, os alunos comentaram sobre o texto e as impressões 

que ficaram, através da maneira de como o autor descreve sua infância. 

Distribuiu-se dicionários para que eles pesquisassem as palavras que 

desconheciam os seus significados. 

 

 

Parte 3 - Aprofundando a leitura: 

 

Nesta etapa, com o objetivo de aprofundar a leitura, distribuiu-se cópias de 

outras memórias para serem lidas no coletivo. E em seguida encaminhou-se uma 

atividade. 

 

O Lavador de Pedra (Manoel de Barros) 

A gente morava no patrimônio de Pedra Lisa. Pedra Lisa era um arruado de 13 

casas e o rio por detrás. Pelo arruado passavam comitivas de boiadeiros e muitos 

andarilhos. Meu avô botou uma Venda no arruado. Vendia toucinho, freios, arroz, 

rapadura e tais. Os mantimentos que os boiadeiros compravam de passagem. Atrás da 

Venda estava o rio. E uma pedra que aforava no meio do rio. Meu avô, de tardezinha, ia 

lavar a pedra onde as garças pousavam e cacaravam. Na pedra não crescia nem 

musgo. Porque o cuspe das garças tem um ácido que mata no nascedouro qualquer 

espécie de planta. Meu avô ganhou o desnome de Lavador de Pedra. Porque toda tarde 

ele ia lavar aquela pedra. 

A Venda ficou no tempo abandonada. Que nem uma cama ficasse abandonada. É 

que os boiadeiros agora faziam atalhos por outras estradas. A Venda por isso ficou no 

abandono de morrer. Pelo arruado só passavam agora os andarilhos. E os andarilhos 

paravam sempre para uma prosa com o meu avô. E para dividir a vianda que a mãe 

mandava para ele. Agora o avô morava na porta da Venda, debaixo de um pé de jatobá. 

Dali ele via os meninos rodando arcos de barril ao modo que bicicleta. Via os meninos 

em cavalo de pau correndo ao modo que montados em ema. Via os meninos que 

jogavam bola de meia ao modo que de couro. E corriam velozes pelo arruado ao modo  

que tivessem comido canela de cachorro.  

Tudo isso mais os passarinhos e os andarilhos era a paisagem do meu avô. 

Chegou que ele disse uma vez: Os andarilhos, as crianças e os passarinhos têm o dom 

de ser poesia. 

Dom de ser poesia é muito bom!  



95 

 

 Atividade 1 

a) Propôs-se aos alunos que se organizassem individualmente para conversar 

com pessoas mais velhas. Poderia ser familiar ou pessoas conhecidas. Tendo em 

vista a época da páscoa a conversa teria essa temática: A páscoa. 

b) Aproveitou-se a ocasião para conversar com o grupo a respeito da 

importância do registro; sugeriu-se que eles anotassem o maior número possível de 

informações durante a conversa com a pessoa escolhida. 

 

Em classe, os alunos relataram o que ouviram. E destacaram o que 

acharam de mais interessante. Observou-se atentamente cada leitura realizada e 

realizaram-se atividades de reconstrução das leituras através de memórias, 

produção de textos e ilustrações, bem como a contação oral das obras que foram 

lidas em casa pelos educandos. Esse método foi utilizado para despertar nos outros 

alunos o desejo de ler a obra divulgada. 

 

Parte 4 – Produção textual 

 

1. Proposta 

 

Baseado nas informações da entrevista, os alunos produziram uma memória 

com o narrador em primeira pessoa, ou seja, o aluno se colocara no lugar da pessoa 

entrevistada.  

A seguir, transcrição da produção individual do gênero memória da aluna. 
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                      No presente estudo, quanto ao aspecto qualitativo da pesquisa, 

observou-se o interesse demonstrado pelos educandos às obras que foram 

apresentadas, bem como a participação ativa nas leituras, discussões e produções 

textuais. Como também foi notório a mudança de hábito no que se refere a leitura, 

uma vez que, os alunos passaram a buscar frequentemente obras para lerem, e, 

para isso pediam sugestões para a professora.   

No aspecto quantitativo, os dados primários obtidos via questionário 

foram categorizados, codificados, tabulados e analisados estatisticamente. Aqui eles 

são apresentados em formato de gráficos, o que favorece uma melhor visualização e 

uma apreciação objetiva e precisa do resultado obtido. 

Espera-se que os gráficos contribuam para que haja uma nítida 

compreensão do objetivo alcançado, e oportunizem uma ampliação da visão dos 

educadores para o fenômeno da leitura literária como método empregado na 

formação leitora e social dos alunos.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PROPOSTA 

 

Neste capítulo serão analisados os dados dos alunos que participaram 

do projeto. Lembrando que foram vinte de um total de quarenta. O primeiro dado 

analisado trata-se do gênero. A maioria era do sexo feminino, representando 70% 

(14) do grupo.  

   
Gráfico 1 - Gênero 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

Com relação a faixa etária pode-se perceber que ela é compreendida 

por alunos com 13 anos de idade, representando 75% (15) do universo de discentes. 

 
Gráfico 2 - Faixa Etária 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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De acordo com as respostas obtidas através dos questionários, os 

alunos possuem pré-disposição à leitura, pois 95% (19) deles declararam ler com 

frequência, embora 45% (9) não se considerem como bons leitores.  

 

 
Gráfico 3 – Você lê com frequência? 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

Essa contradição suscita a reflexão: se a maioria declarou familiaridade 

com a leitura, porque não se consideram bons leitores? As justificativas são as mais 

diversas, como: o fato de ficar nervoso (a), gaguejar, timidez, não respeitar bem a 

pontuação e dificuldade de ler em voz alta. Mas por trás dessas justificativas podem-

se encontrar outras razões, como por exemplo: dificuldades financeiras para compra 

de livros e, em muitos casos, a pura falta de interesse pela leitura. Em outros a falta 

de interesse do professor.  

É importante observar que uma das possíveis causas para o 

desinteresse pelo hábito da leitura, é o fato de que, por não terem segurança na 

leitura, e encontrar dificuldades nesse processo, sem ter o suporte de alguém para 

auxiliar o desenvolvimento da prática leitora, esta torna-se cada vez mais 

desinteressante.  
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Gráfico 4 – Você se considera um bom leitor? 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

É bem verdade que dificilmente o livro é colocado como prioridade para 

os brasileiros. Ressalta-se que, assim como toda atividade humana, a leitura exige 

dedicação, disposição e despreendimento para poder mergulhar no novo mundo. 

Mundo esse que a partir das linhas e entrelinhas do texto vai se constituindo em um 

bem cultural de valor inestimável. A respeito disso Silva e Martiniak (2013, p.67) 

afirmam que: 

 
O gosto pela leitura não é algo que se desenvolve em um tempo 
determinado, mas é uma prática que deve ser constantemente 
trabalhada e motivada através das mais diversas atividades, desde 
empréstimos de livros, leituras individualizadas, leituras realizada 
pela professora, enfim, práticas que aos poucos vão despertando nos 
alunos o hábito de ler. 

 

Quando questionados sobre quem foi ou quem é o principal 

incentivador à leitura, em primeiro lugar surge a figura do (a) professor (a) de língua 

portuguesa com 55% (11) das respostas, seguido da mãe com 30% (6) das 

respostas válidas.  
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Gráfico 5 – Quem te incentivou à leitura? 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

Sabe-se, que o professor de língua portuguesa, principalmente, nos 

primeiros anos de escolarização, torna-se referência para seus alunos, e, portanto, 

seus hábitos de leitura são fundamentais para estimular no alunado o gosto e 

interesse pela prática da leitura. Se o professor não é leitor, certamente, as práticas 

de leitura efetivadas no interior da sala de aula, serão desprovidas do contexto 

significativo e dificilmente despertará em seus alunos o prazer de que tanto se fala. 

Sobre isso SEIBERT (2015) afirma que a leitura é capaz de transformar 

a vida do indivíduo, cabendo ao professor, principal mediador do conhecimento, 

instigar o aluno na prática da leitura, levando o mesmo a atribuir significados aos 

textos lidos e possibilitando que este venha tornar-se um adulto leitor. 

Esses dados se equiparam aos revelados pela terceira edição da 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, encomendada pelo Instituto Pró-livro (IPL) ao 

IBOPE Inteligência e aplicada no ano de 2011, que teve como objetivo avaliar o 

comportamento leitor do brasileiro. A referida pesquisa revela que em 45% dos 

casos a pessoa que mais influencia ou incentiva o gosto pela leitura é o professor ou 

professora e em segundo lugar com 43%, a mãe ou responsável do sexo feminino. É 

importante frisar que na realidade específica dos alunos da Escola Estadual José 

Joaquim, em nenhuma das respostas apareceu a figura paterna, fato que referencia 

a mulher como principal incentivadora da prática leitora.  
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Uma das perguntas do questionário versava sobre o conhecimento dos 

alunos a respeito do que seria leitura literária. Nesse sentido 55% respondeu que 

não sabia do que se tratava. 

 

 
Gráfico 6 – Você já tinha ouvido falar em leitura literária? 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

Na sequência foi perguntado como é que eles imaginavam que seria 

esse tipo de leitura. A metade do grupo atribuiu aspectos positivos, como ser 

agradável e divertida, enquanto que 30% acreditava ser uma leitura de difícil 

compreensão, chata e cansativa. Os demais não souberam responder. 

 

 
Gráfico 7 – Expectativa com a leitura literária 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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Com relação à ida dos alunos participantes do projeto à biblioteca, 

podemos perceber que inicialmente 40% (8) deles não tinham o hábito de frequentá-

la, seguidos de 35% (7) daqueles que iam de 2 a 3 vezes na semana. 

 
Gráfico 8 – Com que frequência você ia à biblioteca antes do projeto? 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

Com o início das atividades do projeto pode-se verificar nitidamente 

que houve mudanças significativas com relação à frequência à biblioteca.  Aqueles 

que nunca iam passaram a frequentar de uma a duas vezes, o que foi considerado 

como aumento sensível. Percebe-se que 35% (7) dos alunos entrevistados 

passaram a visitar a biblioteca quase que diariamente. 

 

 
Gráfico 9 – Frequência à biblioteca após o projeto 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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A biblioteca é um recurso imprescindível para o processo de ensino e 

aprendizagem pelo seu importante papel de contribuir para a formação de novos 

leitores, expandindo o conhecimento, apresentando-se, portanto, como um 

laboratório para a autoaprendizagem, como afirmam Paiva e Berenblum (2009):  

 
Uma concepção mais cuidadosa dos usos sociais da escrita e de 
suas implicações no campo do desenvolvimento de sistemas de 
pensamento e de esquemas cognitivos mais amplos poderia 
considerar a potência geradora de conhecimentos que é a biblioteca, 
fonte de desenvolvimento da autonomia de pensamento e de 
criatividade e poderia, principalmente, torná-la um instrumento 
indispensável na formação da identidade dos atores da escola e da 
comunidade (PAIVA; BERENBLUM, 2009, p.185). 

 

Depreende-se do exposto a importância de se ter bibliotecas em 

funcionamento nas escolas com acervo atualizado, e que os professores tenham 

conhecimento da disponibilidade dos títulos e materiais para poder planejar suas 

aulas com base no que é ofertado no acervo local. Outro aspecto relevante é a 

necessidade da presença de um profissional capacitado para atender os alunos em 

suas demandas, ou seja, um bibliotecário, que possa auxiliar na localização dos 

livros e correta utilização dos mesmos. Dessa forma, é possível sim expandir o 

conhecimento da turma e ampliar os horizontes dos estudantes. 

Com relação aos fatores que influenciam na escolha de um livro a 

maioria dos alunos (65%) elegeu o assunto/tema como o aspecto que mais chama 

atenção na hora de selecionar um livro para a leitura. Em seguida, temos o título da 

obra como segundo aspecto mais relevante. Esses dois dados também se espelham 

nos resultados da terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 

realizada em 2011. 
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Gráfico 10 – O que lhe chama atenção no livro? 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
  

Quando questionados sobre a quantidade média de livros lidos por ano 

o grupo pesquisado, em sua maioria, respondeu ler mais de três livros (85%). Essa é 

uma média ainda muito baixa e que reflete a preferência das pessoas por 

alternativas de entretenimento como a televisão e a internet. 

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revela, ainda, que cerca de 

87% dos entrevistados não leitores2 nunca foram presenteados com um livro, 63% 

nunca viram a mãe lendo e esse número sobe consideravelmente para 68% quando 

se trata da figura paterna. Esses dados representam o quanto é importante o 

estímulo externo para desenvolver o interesse e o desejo pela prática da leitura. 

                                                           
2 Para fins da pesquisa são considerados não leitores aqueles que não leram nenhum livro nos 
últimos três meses anteriores ao levantamento. 
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Gráfico 11 – Média de livros lidos por ano 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

É notória a mudança de hábito realizada com a aplicação do referido 

projeto, tornando-se possível perceber nitidamente nos discursos do público 

envolvido a afirmação que, após participação no projeto, passaram a gostar de ler, 

cada vez mais e melhor. 

 

 
Gráfico 12 – Quantidade de livros lidos em 2014 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

Na última pesquisa feita pelo IPL, em 2011, foi registrada uma 

diminuição da leitura no Brasil. Consta-se que em média, cada brasileiro lê somente 

de três a quatro livros por ano. Esse é um número considerado baixo em 

comparação com outros países como a França, por exemplo, onde esse número, 
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aumenta em dez exemplares por pessoa. A pesquisa feita por amostragem atingiu 

95% dos brasileiros com idade entre cinco e setenta anos. 

Sabendo da importância da prática de leitura para o desenvolvimento 

cognitivo, crítico e social do indivíduo, percebe-se que esse déficit é um problema 

sério da educação brasileira, problema este que tem que ser mais amplamente 

discutido e analisado. Para tentar mudar essa realidade é preciso investir nas 

escolas, valorizar os professores, aumentar a carga horária, fornecer livros e 

material didático, garantir a instalação de bibliotecas, para que em uma ação 

conjunta, possamos aos poucos, ingressar na sociedade do conhecimento. É certo, 

que isso não se faz de uma hora para outra, precisa-se de fortes investimentos, para 

que se tenha uma verdadeira reforma educacional, em que a leitura seja a base.   

Mas o que leva um leitor a ler um livro? O que o faz preferir a leitura de 

um ou outro texto? O que se espera encontrar naquele material escolhido? O que se 

pode esperar à medida que as páginas são percorridas? Essas proposições não são 

meras interrogações, à medida que o projeto foi sendo desenvolvido, muitas delas, 

vieram à tona e, aos poucos, alguns caminhos e possibilidades de intervenção foram 

declinadas, uma delas é que as motivações que cada pessoa demonstra ter podem 

ser variáveis. Percebeu-se, também com os alunos participantes do projeto, que os 

principais objetivos da leitura são: em primeiro lugar por curiosidade (35%), em 

segundo por prazer (25%) e em terceiro em busca de informação (20%). Esses 

fatores permitem que o aluno se sinta motivado e que seu interesse seja mantido ao 

longo da leitura. 

 
Gráfico 13 – Qual o objetivo da leitura? 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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É importante observar que nenhum dos alunos destacou o caráter 

obrigatório da leitura, fato que minimiza as possibilidades de realização de uma 

leitura de forma prazerosa. Isso é um aspecto positivo da pesquisa, que revela os 

benefícios do desenvolvimento da capacidade leitora. 

Sabe-se que ler é uma experiência incrível e que cada livro permite ao 

leitor uma viagem diferente, dependendo do gênero literário escolhido. Nesse 

sentido, o gênero literário preferido por 45% dos alunos entrevistados foi aventura e 

em segundo lugar o romance com 30%. 

 

 
Gráfico 14 – Gênero literário preferido 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

Para Santana (2015) a aventura compõe um gênero da literatura que 

gira especialmente em torno das viagens, do mistério e dos perigos. Um ingrediente 

essencial dessas obras é a ação. Vários elementos que definem esta categoria 

literária estão presentes também nos filmes de aventuras, como: a sucessão de 

eventos eletrizantes; a liderança do herói ou da heroína; a forma como o leitor gera 

uma empatia com os feitos narrados e com os personagens; e a simplicidade do 

gênero.  

O romance por sua vez é caracterizado por ser estruturado a partir de 

uma narrativa longa, normalmente dividida em capítulos. Os personagens são 

variados, e é em torno deles que emerge a história principal, e também histórias 

paralelas, há espaço e tempo variados, bem como foco narrativo, discurso e 

linguagem artística.  
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No início da atividade, muitos alunos se sentiam inibidos e apenas 

ouviam o que os outros colegas estavam contando. No decorrer das intervenções, 

todos passaram a participar mais intensamente, socializando com a classe os 

conhecimentos adquiridos a cada leitura, não pela cobrança, mas por se sentirem 

motivados a ler, por poderem viajar para outros lugares a partir do texto literário. 

Percebeu-se o interesse do aluno em se posicionar diante da turma e 

em indicar para os colegas as leituras que lhe chamaram a atenção, bem como, 

apresentar para o grupo a escrita e ilustração das histórias. Após o desenvolvimento 

do projeto os alunos procuram a biblioteca com frequência e estão sempre de posse 

de um livro sem que seja necessário exigir-se qualquer atividade.  

Após as intervenções realizadas, os alunos que liam com dificuldade 

passaram a ler com mais fluência e com mais compreensão do conteúdo do texto. 

Com isso, percebeu-se a importância e a necessidade de incentivar a leitura 

enquanto fruição do texto, pois, quanto mais esse tipo de leitura é promovido, mais o 

aluno passa a ter autonomia para escolher seus próprios livros, desenvolvendo seu 

gosto peculiar literário, com base nas suas preferências. 

Como já mencionado anteriormente, entende-se para fins desta 

pesquisa a leitura como prática social, responsável pelo desenvolvimento pessoal, 

inserção cultural e inclusão social, principalmente através do exercício da cidadania, 

e pode-se comprovar de maneira satisfatória essa realidade. 

Com a realização do projeto, que apresenta como objetivo inserir a 

leitura literária infantil e juvenil no cotidiano das aulas foi possível contribuir para a 

formação de leitores mais ativos, inserindo-os no mundo mágico das letras e 

fantasias. Visto que a leitura literária em si promove a ludicidade, instiga a 

argumentação crítica, pois são textos que normalmente têm a capacidade de 

provocar inquietação nos leitores.  

As múltiplas possibilidades de leitura e interpretação fazem do texto 

literário um encontro prazeroso e curioso e com sua característica humanizadora 

torna o sujeito mais sensível e com um olhar mais contemplativo. 

Com a finalidade de complementar os dados da pesquisa os pais dos 

alunos participantes do projeto também foram consultados, com o objetivo de 

verificar a percepção deles em relação à importância da leitura para a formação de 

seus filhos. 



110 

 

Para isso foi aplicado um questionário (Apêndice C), que apresentou os 

seguintes resultados: 60% dos pais que o responderam disseram incentivar seus 

filhos para a prática da leitura. Um deles citou que o motivo pelo qual fazia isso era 

para que o seu filho não tivesse o mesmo futuro que ele teve pelo fato de não saber 

ler, reconhecendo a importância que a leitura desenvolve no processo de formação 

pessoal e profissional do cidadão. 

 

 
Gráfico 15 – Quanto ao incentivo dos pais 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa. 
 

É de fundamental importância que o espaço da casa se torne também 

um prolongamento da escola, para que o conhecimento seja constante, haja visto 

que, é infinito. Chegar em casa e colocar em prática o conhecimento adquirido na 

escola e imprescindível para que o feedback se dê de maneira satisfatória.  

Para tanto, se faz necessário que os pais estejam sempre participando, 

incentivando seus filhos a buscarem novas fontes de conhecimento, com base na 

pesquisa e na leitura constante de bons livros. O desenvolvimento desse hábito 

favorece o crescimento intelectual, o aprimoramento da competência linguística, e, 

sobretudo, o desempenho enquanto aprendiz.  

 Depreende-se que o incentivo é a grande mola-mestra de toda e 

qualquer atividade enquanto seres sociais. Assim, torna-se imprescindível que os 

pais estejam sempre proporcionando atitudes capazes de revelar bons exemplos, 

para que possam despertar em seus filhos moldes a serem apreendidos e colocá-los 

em prática.  
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Ao apontarem os benefícios da parceria da família nas atividades de 

leitura Sandroni e Machado (1998, p. 12) revelam: 

  
Numa casa onde os pais gostam de ler, mesmo que não disponham 
de uma boa biblioteca, a criança cresce valorizando naturalmente 
aqueles objetos cheios de sinais que conseguem prender a atenção 
das pessoas por tanto tempo. A criança percebe, desde muito cedo, 
que o livro é uma coisa boa, que dá prazer. Os pais que não têm, 
eles próprios, o hábito de ler deveriam pensar na importância de 
tentar mudar de comportamento, tanto em benefício dos seus filhos 
quanto de si mesmos. 

 

Hoje em dia muito se fala na importância da participação da família no 

contexto educacional das crianças e adolescentes, mas por outro lado, pouco se 

discute como a família pode influenciar no hábito de leitura da criança e como o 

professor pode trabalhar como mediador na tentativa de construir uma parceria entre 

escola e família nesta importante fase de desenvolvimento.  

Com relação à percepção do espaço da escola no processo de ensino-

aprendizagem pelos pais, Cunha (2000) expõe que: 

 
Os pais, qualquer que seja a classe social a que pertençam, não 
querem que a escola apenas instrua seus filhos. Querem que ela os 
eduque no sentido mais amplo da palavra, que transmita valores 
morais, princípios éticos, padrões de comportamento. Há muito se 
fala na escola como espaço de formação da personalidade do futuro 
adulto. O problema é que, ao longo de sua evolução, a escola 
tornou-se mais do que uma simples instituição de apoio à família: ela 
posicionou-se contra a família! (CUNHA, 2000, p. 449-450) 
 

A família e escola devem assumir essa parceria reconhecendo suas 

responsabilidades e consequências positivas que surgem dessa ação em conjunto. 

Cerca de 93% dos pais afirmaram que a evolução na qualidade da leitura foi notória. 

Tanto na qualidade quanto na frequência com que liam. Os que não gostavam de ler 

passaram a fazer; os que liam pouco passaram a ler mais e melhor. Ou seja, é 

possível sim, segundo o relato dos próprios pais, verificar que a inserção dos alunos 

no projeto foi capaz de promover neles o estímulo, a dedicação, o interesse e 

autonomia para a leitura. 
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Gráfico 16 – Quanto à evolução na qualidade da leitura 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

Apenas um pai/mãe respondeu que o comportamento do seu filho 

diante da leitura continuava normal. Número irrelevante diante da maioria. 

Quanto à importância dada ao ensino da literatura para a formação 

pessoal os pais atribuíram como principais razões: desenvolvimento intelectual, ou 

seja, adquirir conhecimento, novos saberes; formação educacional/profissional; 

incentivo a criação do hábito de leitura e a socialização, à medida que auxilia o 

indivíduo a se expressar melhor e consequentemente interagir mais facilmente com 

o outro. 

 

 
Gráfico 17 – Quanto à importância do ensino da literatura para a formação 
pessoal 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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Sabe-se que a literatura é uma área de conhecimento de suma 

importância para a formação e desenvolvimento humano, não apenas pela 

gratuidade e entretenimento que a ficção proporciona, mas por dar aos leitores o 

poder da reflexão crítica (COELHO, 1997). Ao mesmo passo possibilita também que 

o leitor desenvolva habilidades cognitivas, passando a se relacionar melhor com os 

que estão ao seu redor, tornando-se um forte instrumento de inclusão social. 

Contrapondo a esses dados, apresenta-se logo abaixo um quadro 

comparativo entre as principais respostas dos alunos que participaram do projeto e 

os que não.  

 

Tabela 1 – Comparativo das principais respostas 

 

 

Alunos que Participaram 
do Projeto 

Alunos que Não 
participaram do Projeto 

Você lê com frequência? 
95% disseram que Sim 

40% disseram quem Sim 

Você se considera um bom 
leitor? 

55% disseram que Sim 80% disseram que Sim 

Quem foi o responsável pelo 
incentivo à leitura? 

55% afirmaram ser o 
Professor (a) 

60% afirmaram ser o 
Professor (a) 

Você já tinha ouvido falar em 
leitura literária? 

55% disseram que Não 90% disseram que Não 

Quantas vezes você ia à 
biblioteca antes desse projeto? 

40% nunca iam e 35 % 
iam de 2 a 3 vezes na 

semana 

70% só ia uma única vez 
na semana 

Quando você vê um livro o que 
chama a sua atenção para 

desejar ler ou não? 

65% responderam 
Assunto 

70% responderam Título 

Quantos livros você lê em média 
por ano? 

85% responderam mais de 
3 livros 

50% responderam 1 livro 
por ano 

Qual o objetivo da sua leitura? 
35% responderam 

Curiosidade 
60% responderam 

Informação 

Qual o seu gênero de leitura 
preferido? 

Aventura Aventura 

Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

 
Observa-se que os alunos que não desejaram participar do projeto 

foram justamente aqueles que tinham menor aptidão com o hábito de ler. 

Curiosamente 80% deles, mesmo não lendo com frequência, se consideraram bons 

leitores, numa expressão máxima de autoconfiança. 
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A esmagadora maioria dos alunos não participantes do projeto nunca 

tinha ouvido falar de leitura literária, não conseguindo lhe atribuir nenhum juízo de 

valor. 

Percebe-se também que a quantidade de visitas à biblioteca é bem 

menor do que para o outro grupo e que a quantidade de livros lidos ao ano resume-

se a um único exemplar. 

Durante a análise dos questionários foi possível identificar pelas 

respostas que o grupo que não participou do projeto era mais desmotivado, 

desconhecia os conceitos e não demonstravam interesse em apreendê-los. 

Por fim, verificou-se a importância de se ouvir o que os alunos têm a 

dizer, pois a partir disso é possível começar a pensar em mudanças nas estratégias 

de ensino de Literatura nas escolas, pois é sabido que formar um aluno leitor não só 

o ajuda a ter mais vocabulário e a melhorar a sua escrita, como também o auxilia na 

criticidade, se desenvolvendo melhor nas outras disciplinas escolares, bem como na 

vida social. 
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante deste estudo foi possível compreender, a partir do referencial 

teórico que subsidia a pesquisa, a importância que as práticas de leitura na escola 

têm para a inserção dos indivíduos na sociedade. A leitura e a escrita são 

instrumentos primordiais para a inclusão dos indivíduos, visto que desenvolve as 

habilidades necessárias para ter acesso à informação, a ampliação do vocabulário, a 

criticidade e a busca de novos conhecimentos. 

Trabalhar textos literários em sala de aula não deve ocorrer de forma 

aleatória, sem objetivos bem definidos, e nem tão pouco centrado apenas na figura 

do professor. Existem alternativas para a leitura prazerosa do texto literário em sala 

de aula, mas é preciso que professores e alunos estejam dispostos a buscá-las. 

 Diante das discussões ora apresentadas, entende-se que o conceito 

de letramento é mais abrangente que o de alfabetização, pois o primeiro inclui o 

domínio das convenções da escrita, bem como o impacto social advindo dele. 

Para Soares (2012), o nível de letramento de uma pessoa está 

fundamentalmente relacionado com as condições sociais, culturais e econômicas a 

que ela pertence. Nesse sentido pode-se inferir que essas dimensões da vida social 

podem interferir no nível de leitura de uma criança ou adulto, no entanto, a escola 

ainda é a principal responsável por desenvolver essa capacidade leitora. 

 Sabe-se que é através do letramento escolar que a criança tem a 

oportunidade de desenvolver suas habilidades na prática de leitura e escrita e, 

assim, ter acesso a uma cultura letrada de prestígio. Deve-se, portanto, favorecer o 

processo de letramento do aluno através de práticas pedagógicas que elevem a 

proficiência leitora e escritora. 

Para que isso aconteça é fundamental que exista uma boa qualificação 

do professor, para que ele possa formar o aluno de forma criativa e reflexiva, capaz 

de transformar-se a si mesmo e a sua realidade. Portanto, a qualificação do 

professor, conforme Damasceno e Gomes (2015) abordam, é uma grande aliada na 

conquista da qualidade do trabalho educativo promovido com e para o aluno, através 

de atividades pedagógicas inovadoras e eficazes a partir de práticas significativas de 
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leitura e escrita, possibilitando, assim, um letramento escolar consciente, 

participativo e contínuo. 

Soares (2009) afirma que o letramento é considerado como 

responsável por produzir efeitos importantes como o desenvolvimento cognitivo e 

econômico, mobilidade social, avanço profissional e cidadania uma vez que faz uso 

de habilidades de leitura e escrita para o funcionamento e a participação adequada 

na sociedade e para o progresso pessoal. Sendo assim, pode-se observar a extrema 

importância da leitura no processo de conscientização dos indivíduos como um todo.  

O hábito de ler engrandece os sujeitos, tornando-os mais sábios, à 

medida que possibilita um vocabulário vasto e rico, sendo uma importante 

ferramenta para a inserção do indivíduo no convívio social, além de constituir, é 

claro, uma importante fonte de adquirir conhecimento. 

Sabe-se que a partir do desenvolvimento da leitura é possível 

desenvolver funções intelectuais e aprimorar a escrita, aspectos fundamentais para 

a formação humana. Percebe-se, portanto, a importância da leitura para uma 

sociedade grafocêntrica como a nossa, onde não é razoável que o indivíduo saiba 

apenas ler e escrever. Faz-se, portanto, necessário responder às exigências sociais 

da leitura, interagir com os objetos reais e vivenciar situações concretas do 

cotidiano. Essas razões justificam o aumento de políticas e programas de incentivo à 

leitura em nosso país. 

Nas últimas três décadas não faltaram programas e projetos de 

incentivo à mudança do quadro cultura do Brasil. Verificou-se, portanto, conforme 

Paiva e Berenblum (2009), a intenção de melhorar o desempenho dos leitores 

existentes, interferir na formação do público leitor e fornecer material de leitura de 

fácil acesso.  

A partir do raciocínio desenvolvido, pode-se inferir que o perfil leitor do 

Brasil só poderá melhorar quando todos os segmentos sociais envolvidos apostarem 

na valorização do livro, e essa pretensão só se tornará realidade, à medida em que, 

se tiver condições econômicas e consciência educacional para que o livro se 

transforme não só em uma necessidade, mas principalmente, em um ingrediente 

insubstituível e prazeroso.    

Compreender o que se lê deve ser uma prática que precisa ganhar 

cada vez mais notoriedade dentro e fora do espaço das escolas, pois é através da 
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leitura que os indivíduos podem compreender a realidade que os cerca, tornando-os 

capazes de atuarem como cidadãos, conscientes de seus direitos e deveres. 

Torna-se relevante compreender que a leitura é uma prática social, e 

que somente por meio dela se pode ter acesso aos conhecimentos acumulados pela 

humanidade. O desenvolvimento da sua prática amplia o poder de comunicação, à 

medida que também expande o vocabulário, a visão de mundo e por fim e não 

menos importante, o senso crítico dos sujeitos. A leitura é, sem dúvida, uma fonte 

riquíssima de saber capaz de transformar a nós mesmos e a nossa. 

Consoante ao exposto vale registrar que com a realização desta 

pesquisa, foi possível identificar que a importância da leitura literária para a 

formação crítica e social do indivíduo está diretamente relacionada com a 

metodologia desenvolvida pela escola no que tange o trabalho de incentivo à leitura. 

Vê-se a necessidade de romper com as práticas mecanicistas e corriqueiras de 

leitura desenvolvidas nas salas de aula, transformando-as em experiências vivas, 

espontâneas e prazerosas. Sendo assim, tem-se a possibilidade de formar cidadãos 

críticos e conscientes, tornando-os capazes de interferir na sociedade e se portarem 

como sujeitos de sua própria história. 

Sobre a leitura Seibert (2015, p. 20) propõe que: 

 
O ato da leitura é considerado dentro do processo ensino 
aprendizagem uma ação indispensável para o desenvolvimento 
crítico e intelectual do aluno. E para que o mesmo adquira a prática 
de ler é necessário que se faça um trabalho de base, constituindo um 
alicerce de sustentação na formação de cidadão participativo e 
consciente dos problemas existentes no meio do qual faz parte. 
Assim, o papel do professor como mediador entre a leitura e o aluno 
torna-se cada vez mais importante, uma vez que sua participação no 
processo de desenvolvimento da criança influencia sobremaneira na 
formação do gosto pela leitura. 

 

Diante do trabalho realizado constatou-se que, desenvolver o hábito da 

leitura é um processo que deve ser incentivado prioritariamente nos primeiros anos 

da infância, em casa e aperfeiçoado na escola. São inúmeras as formas de estimular 

o hábito de leitura, dentre elas, a dos pais lerem para os filhos. A criança que é 

estimulada, desde cedo terá um vocabulário mais amplo e uma habilidade maior 

para interpretação.  

Nesses anos iniciais se faz importante que as leituras sejam feitas de 

forma lúdica, esbanjando da criatividade para poder atrair a atenção das crianças. É 
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importante ressaltar que um ambiente motivador e o uso de materiais adequados 

contribuem para desenvolver o gosto pela leitura, segundo Solé (1998, p.63) “o que 

mais motiva as crianças a ler é ver os adultos que tenham importância para elas 

lendo”. 

A escola tem a função de ensinar a ler criticamente, interpretando os 

diferentes tipos de leitura, e evitando a reprodução das desigualdades sociais. 

Conhecendo-as e buscando superá-las através da aquisição da leitura e da escrita 

os sujeitos sociais têm a possibilidade de desfrutar de uma sociedade mais 

igualitária, à medida que o conhecimento alcançado a partir da leitura é 

imprescindível para a conscientização e construção de novos saberes, tornando os 

leitores críticos e participativos de sua realidade. 

A respeito disso Seibert (2015, p. 19) acredita que: 

 

Nesse caso, a leitura tornar-se-á um poderoso instrumento contra a 
alienação das camadas populares, pois através dela será possível 
libertar os cidadãos da ignorância, ampliando os horizontes para 
diversos assuntos e problemas vigentes na sociedade, além de 
favorecer a aprendizagem da diversidade cultural de cada país.  

 

Diante de tudo que foi exposto pode-se depreender que o ato de ler é 

imprescindível para que o indivíduo exerça sua cidadania de forma efetiva, 

compreenda criticamente as realidades sociais e nela atue eficazmente. 

Algumas questões permanecem ainda por serem respondidas, no 

entanto propõe-se a não supervalorização do livro como o único suporte de leitura 

em detrimento dos demais. Como também buscar meios de melhorar o baixo nível 

de leitura de estudantes e professores. 

Outro fator que não deve passar despercebido é como lidar com a falta 

de professores, bibliotecários, auxiliares de biblioteca e outros atores que auxiliam 

nesse processo de leitura e produção de textos. Propõe-se, portanto, pensar, refletir 

e discutir sobre essas propostas, com base nos dados coletados, promovendo o 

debate sobre a importância da prática da leitura literária para a formação cidadã.  

Sabe-se que os resultados aqui apresentados podem instigar reflexões 

a respeito da contribuição da prática leitora para a formação cidadã. Porém, 

entendem-se as limitações deste estudo, tendo em vista o reduzido número de 

alunos entrevistados, sendo necessários outros estudos que possam dar 

seguimento e aprofundar as investigações acerca da temática em foco. 
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APÊNDICE A – Termo de Concessão 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO EMITENTE – INSTITUIÇÃO 

COOPARTICIPANTE 

 

 

TERMO DE CONCESSÃO 

 

 

 Eu, __________________________________, responsável pela gestão desta 

instituição, após ter recebido todos os esclarecimentos sobre os objetivos e 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa intitulada A arte de usar 

as palavras: literatura infanto juvenil na formação social do leitor, coordenada pela 

Prof(a) Maria Giselia de Oliveira, autorizo o manuseio dos referidos cadastro, 

prontuários, arquivos etc, para coleta de dados em cumprimento a uma das etapas 

da citada pesquisa. 

 

 Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa em 

questão por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações 

éticas propostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

 

 O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar 

minha concessão a qualquer momento da pesquisa. 

 

Coronel Ezequiel, 30 de março de 2014. 

 

 

 

Assinatura e carimbo do responsável pelo setor 
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APÊNDICE B - Termo de Assentimento 

 

Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa coordenada  

pela professora Maria Giselia de Oliveira. 

Como sou menor de idade, meu responsável legal assinou um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a 

maneira como a pesquisa será realizada, todos os meus direitos, riscos e benefícios 

que terei ao participar dessa pesquisa. 

Nesse mesmo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o 

pesquisador responsável declarou que cumprirá tudo que ele esclareceu e 

prometeu; Juntamente com o meu representante legal____________________, 

recebi, de forma que entendi, explicações sobre essa pesquisa e os endereços onde 

devo tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa e se a mesma é eticamente aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente 

participar dessa pesquisa. 

Coronel Ezequiel, 30 de março de 2014. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE C – Primeiro questionário aplicado aos alunos 

 
 
 

ESCOLA ESTADUAL JOSÉ JOAQUIM 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 
Série: 7º ano 
Aluno: 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Imagine-se sendo entrevistado para a revista nova escola, onde as melhores 
respostas irão concorrer a uma viagem à Disney. Por isso responda as perguntas de 
forma sincera e objetiva, de acordo com a sua realidade. 
 

1. Que história da literatura Infantil ou Juvenil você já leu ou escutou alguém 

contar? 

2. Quem contou essas histórias para você? 

3. Em sua casa costuma-se ler livros ou contarem histórias de fadas, sacis, 

fábulas, etc? 

4. Que leituras você prefere fazer: 

a. (   ) revistas 
b. (   ) receitas culinárias 
c. (   ) bula de remédios 
d. (   ) manual de instrução 
e. (   ) conto de fadas 
f. (   ) romances 
g. (   ) fábulas 
h. (   ) jornais 
i. (   ) revistas em quadrinhos 
j. (   ) cartas, convites 

5. Você ganhou um cartão de crédito, ele tem limites suficientes para você fazer 

compras. Dos itens abaixo quais você compraria? 

 Faça a correspondência, podendo repetir uma mesma opção. 
(A) Jamais      (B) Com certeza          (C) Talvez 

a. (   ) celular 
b. (   ) livros 
c. (   ) revistas em quadrinhos 
d. (   ) DVD de histórias: conto de fadas e fábulas 
e. (   ) livro de receitas culinárias 
f. (   ) bicicleta ergométrica 
g. (   ) um tênis 
h. (   ) notebook 
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APÊNDICE D – Segundo questionário aplicado aos alunos 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS 

 
Sexo: Masculino (   )  Feminino (   ) 
Idade: ______  

 

 

1. Você lê com frequência? (   ) Sim    (   ) Não 

2. Você se considera um bom leitor? (   ) Sim    (   ) Não  

Por Quê? 

3. Quem foi o responsável pelo incentivo à leitura? 

4. Você já tinha ouvido falar em leitura literária?   (   ) Sim    (   ) Não 

5. Como você imaginava que era esse tipo de leitura? 

 

6. E agora, qual sua impressão a respeito desse gênero literário? 

 

7. O que mudou nos seus hábitos de leitura após o projeto: A arte da palavra: 

Literatura Infanto e Juvenil na formação social do leitor? 

 

8. Quantas vezes você ia à biblioteca antes desse trabalho?  

(   ) nunca ia    (   )1 vez    (   ) 2 a 3 vezes na semana     (   ) mais de 3 vezes 

na semana 

9. E agora com qual frequência você visita a biblioteca? R: _________________ 

10. Quando você vê um livro o que chama a sua atenção para desejar ler ou não? 

(   ) capa    (   ) título   (   )assunto   (   )autor  (   ) _______________________ 

11. Quantos livros você ler em média por ano? 

(   ) nenhum   (   ) 1   (   ) 2 a 3  (   ) mais de 3 

12. E em 2014 quantos livros você leu? R: ____________________________ 

13. Qual o objetivo da sua leitura?  

(   ) Informação (   ) Diversão (   ) Obrigação (   ) Prazer (   ) Curiosidade               

(   ) Mudança 
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14. Qual seu gênero de leitura preferido? 

(   )Aventura (   )Romance (   )Poesia (   )Fábula (   )Conto (   )Crônica             

(   )Outros 

15. Você seria capaz de relacionar as principais características dos gêneros 

literários que foram trabalhados? 

 

16. Depois desse período de muitas leituras o que você recomendaria para os 

seus colegas como leitura para um final de semana ou um feriado? 

 

 

17. Você costuma ler em casa para seus familiares ou contar para eles uma 

história que leu e achou interessante? (   ) Sim    (   ) Não 

18. E antes do projeto, você tinha esse hábito? (   ) Sim    (   ) Não 

19. Atualmente que gêneros textuais você costuma ler?  

 

20. Na sua vida social, no seu dia a dia, que contribuição esse projeto trouxe? 

 

21. Em sua opinião, qual a importância do ensino da literatura para a sua 

formação pessoal? 
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APÊNDICE E – Questionário aplicado aos pais 

 

Prezados pais, convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa A Arte de Usar 

as Palavras: Literatura Infanto e Juvenil na Formação Social do leitor sob a 

responsabilidade da pesquisadora Maria Giselia de Oliveira, a qual pretende 

compreender quais as contribuições do ensino da Literatura para a formação do 

leitor.  Sua participação é voluntária e se dará pelo preenchimento do questionário 

abaixo. Reforçamos que não há necessidade de identificação, o questionário é 

totalmente anônimo. 

Seu filho é do sexo (   ) Masculino (   ) Feminino 

Qual a idade dele (a): ______________ 

1. Qual era a relação do seu filho (a) com a leitura antes de participar do 

projeto: A arte da palavra? 

2. E hoje como o senhor (a) observa a relação dele com a leitura? 

3. Com qual frequência ele pegava livros emprestados, ou pedia para que 

o/a senhor (a) comprasse? 

4. Nas conversas dele (a) com a família ou os amigos percebe-se alguma 

diferença? 

5. O senhor (a) costuma incentivar seu filho (a) a ler? 

6. Para o senhor (a) qual a importância do ensino da literatura para a 

formação pessoal do seu/sua filho (a)? 

 

Obrigada por responder este questionário e por contribuir com o 

desenvolvimento desta pesquisa. Lembro que em momento algum haverá a 

identificação sua ou de seu filho (a). 
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APÊNDICE F – Registros das Intervenções 

 

 
                Figura 2 – Reprodução das obras lidas em casa. 
                Fonte: Dados empíricos da pesquisa 

 

 

 
                Figura 3 – Leitura coletiva do Gênero conto 
                Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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                Figura 4 – Leituras individualizadas 
                Fonte: Dados empíricos da pesquisa 

 

 

 
              Figura 5 – Reescrita dos textos 
              Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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                Figura 6 – Leitura individualizada 
              Fonte: Dados empíricos da pesquisa 

  

 

 
               Figura 7 – Grupo de pesquisa na biblioteca da escola para mais um  
               momento de leituras literárias. 
               Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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Figura 8 – Portfólio das produções textuais dos alunos                
Fonte: Dados empíricos da pesquisa 

  

 
 
 

 
  Figura 9 – Leitura dos textos produzidos pelos alunos 

Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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               Figura 10 – Visita ao laboratório para a criação de grupo no facebook 
              Fonte: Dados empíricos da pesquisa 

 

 

 
                 Figura 11 – Grupo fechado no facebook 
               Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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            Figura 12 – Alunos acessam o grupo no facebook 
            Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
 

 
                                                                                                                                                                                                      

Figura 13 – Exibição de vídeos de histórias literárias\ sala multimídias  
           Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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        Figura 14 – Leituras das produções dos gêneros textuais dos alunos.  
        Fonte: Dados empíricos da pesquisa 
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APÊNDICE G – Sequências Didáticas utilizadas nas intervenções 

    

Título 

 
A Arte de usar as palavras: Literatura Infantil e Juvenil na Formação 
Social do Leitor. 

 

Objetivo 
Geral 

 

Desenvolver práticas de leitura do texto literário utilizando os gêneros: 

contos, fábulas, crônicas e memórias como recursos para introduzir o 

aluno no universo literário e, incentivá-lo a empregar a leitura na vida 

social.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
Específicos 

 Aumentar o repertório vocabular; 

 Apropriar-se da leitura e da escrita; 

 Refletir sobre os benefícios ou malefícios das atitudes morais 

tomadas sobre si mesmo ou sobre os outros; 

 Perceber as características próprias de um texto narrativo; 

 Utilizar a pontuação adequada em um texto narrativo; 

 Ler com fluência em voz alta, individualmente e\ou no coletivo; 

 Identificar os elementos estruturais da narrativa (introdução, 

desenvolvimento, conclusão); 

 Visitar a biblioteca diariamente com o objetivo de pegar livros 

emprestados, para leituras em casa; 

 Perceber quais os elementos necessários na produção dos 

gêneros: contos, fábulas, crônicas e memórias; 

 Produzir e ilustrar os textos dos gêneros em estudo; 

 Estabelecer relações de semelhanças e diferenças do conteúdo 

dos gêneros textuais lidos;  

 Escrever e reescrever os gêneros, individual coletivamente e\ou 

em dupla; 

 Organizar um grupo fechado no facebook (para uso didático dessa 

ferramenta) como suporte para os gêneros textuais: conto, 

crônicas, fábulas e memórias; 

 Selecionar livros dos gêneros na biblioteca da escola para 

escolher textos que serão postados no grupo, como sugestão de 

leitura; 

 Selecionar textos dos gêneros em estudo no site das Olimpíadas 

de língua portuguesa, para postagens no grupo; 

 Ler as postagens, comentar, curtir, conforme desejem; 
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 Indicar obras literárias, com os referidos gêneros, para serem lidos 

pelos colegas; 

 Entrevistar pessoas mais velhas sobre fatos marcantes em suas 

vidas; 

 Produzir memorias a partir das informações coletadas nas 

entrevistas; 

 Confeccionar portfólios e\ou livros com coletâneas dos textos. 

 
 

Metodologia 

 
Apresentação da situação inicial - Encontro com a turma para 
apresentar a proposta de intervenção e prestar esclarecimentos sobre 
a pesquisa a ser desenvolvida na turma, combinar os dias dos 
encontros, horários e locais de estudos. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª ETAPA  
 
Esta etapa 
será realizada 
em três 
momentos 
 

 
MOTIVAÇÃO  
 
1º momento: Sala de aula 

 Aplicação de questionário sobre o conhecimento e aptidões dos 

alunos concernentes a leituras literárias, a fim de selecionar os 

alunos que serão objetos da pesquisa e, planejar as etapas 

seguintes de acordo com as necessidades da turma, 

introduzindo os gêneros textuais: conto, fábulas, crônicas e 

memórias, nesse espaço de interação de forma significativa. 

  
2º momento: Biblioteca da escola. 
      

 Visita à biblioteca para conhecer as obras existentes, com os 

gêneros em estudo. 

 Tempo livre para os alunos escolherem as obras que desejarem 

levar para casa, a fim de aprofundar as suas leituras. 

   

 
3º momento: Laboratório de informática 

 

 Apresentação da ideia de criar um grupo, fechado, para 
interação entre a turma e a pesquisadora, com novas 
possibilidades de leitura; anotação de sugestões sobre o nome 
do grupo, critérios para postagens, etc. 

 

 
 
 

2ª ETAPA  

 
  
INTRODUÇÃO - Apresentação dos gêneros  
 
 1º momento: Biblioteca da escola  
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 Apresentação de obras: capas, títulos, autores, contextos 

históricos.  

 Distribuição das obras para análise da ficha técnica: editora, 

data de publicação, autor, edição etc. 

 Chamar a atenção para a sequência lógica das histórias. 

 Apresentação dos elementos estruturais dos gêneros. 

 Empréstimo de livros para leituras dos alunos em suas casas. 

 Leitura de diferentes versões do gênero em estudo. 

2º momento: Laboratório de informática 
 

 Criação do grupo, escolha do nome (cada aluno dá uma 

sugestão, depois escolhem um, entre os nomes sugeridos, por 

meio de votação).     

 Realização de cadastro dos alunos como membros do grupo, 

para darmos início às primeiras atividades de intervenção 

introduzindo os gêneros textuais: conto, fábulas, crônicas e 

memórias respectivamente, como opções de leitura para os 

alunos. 

 

3º momento: Sala de aula 

 Rodas de conversas nas quais os alunos socializarão as leituras 

dos livros lidos em casa. 

 

4º momento: Na escola, em horários de intervalo, ou em casa 
 

 Postagem dos textos selecionados previamente. Essas 

postagens poderão ser feitas no status de quem escolheu o 

texto, no status de um colega, etc, conforme os alunos 

desejarem.  

 Leitura dos textos postados, com liberdade para curtir, 

compartilhar, comentar, sugerir novas leituras. 

 
 
 
 
 

3ª ETAPA    

 

LEITURAS  

1º momento: Sala de aula 

 Leitura individual, interpretação oral, análise da moral das 

fábulas. 

 Identificação das partes estruturais dos gêneros textuais (início, 

meio e fim).  

 Análise coletiva das características morais das personagens. 
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 Analisar as características textuais dos gêneros.  

 Observar a segmentação dos parágrafos.  

 Identificação dos elementos de um texto narrativo (narrador, 

personagens, enredo, conflito, clímax, desfecho).  

 Escritas coletivas de textos dos referidos gêneros. 

 Ilustrações dos textos. 

 Produções individuais dos gêneros: contos, fábulas, crônicas e 

memórias.  

 Revisão coletiva de uma das produções, com a permissão do 

aluno escritor. Observando a estrutura, a coesão, a coerência e 

a pontuação do texto. 

 Reescrita dos textos para possíveis correções. 

 Conversa com os alunos para que exponham as primeiras 

impressões sobre a leitura dos textos no facebook, opinando 

sobre a atividade para melhorar o desempenho. 

  2º momento: Na sala de multimídia 
 

 Exibição de vídeos dos gêneros fábulas e contos.  

 Escuta de áudios dos gêneros crônicas e memórias. 

 
3º momento: Laboratório de informática 

 Acessar o portal das olimpíadas de língua portuguesa para 

pesquisar, juntamente com os alunos, os gêneros textuais que 

fazem parte da coletânea de textos do concurso “escrevendo o 

futuro”. 

 A avaliação dessa atividade consiste na apreciação das 

produções dos alunos, e a interação com a turma nas 

discussões sobre as obras lidas, como também a observação 

da frequência com que o aluno visita a biblioteca para 

empréstimo de livros, observando também os comentários, 

postagens no grupo do facebook, se os comentários são 

superficiais ou se assumem um posicionamento crítico diante 

dos textos lidos.  

 Os registros serão feitos numa ficha contendo os nomes dos 

alunos, em documento do word, e arquivado em pastas. 
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4ª ETAPA 

 
INTERPRETAÇÕES 

 

1º momento: Sala de aula, laboratório de informática, biblioteca etc. 

 Sugerir que os alunos relatem como começa as histórias das 

obras lidas em casa, qual o desfecho e o final dos textos. 

 Após os relatos formar duplas e solicitar que cada uma escolha 

e reescreva o texto lido, dando um novo desfecho a história. 

 Socialização dos textos produzidos pelas duplas. 

 Entrevistar pessoas idosas, da família ou da comunidade, sobre 

costumes e tradições que existem nos dias atuais. 

 Produzir textos do gênero memórias a partir da entrevista feita. 

 Postar os textos no grupo do facebook, para que os alunos 

comentem, curtam e\ou compartilhem. 

2º momento: Em casa, no laboratório de informática ou outro 
ambiente 

 

 Postar vídeos. Comentar as postagens procurando captar a 

essência do texto, considerando o contexto social de produção, 

o autor, o leitor e sua aplicação na atualidade. 

 Postagem de músicas que tragam mensagens compatíveis com 

as apresentadas nos gêneros.  

 Resenhar a obra lida em casa para que os colegas sintam 

desejos de ler o livro.  

 Dramatizar o texto se caracterizando conforme as personagens. 

 Criação de um diário anônimo.  

 Atividades de colagens, onde os alunos através de recortes e 

colagens ilustrem os seus textos. 

 Construção de maquetes, representando o espaço onde 

acontecem os fatos nas leituras realizadas. 

 Organização de um júri simulado, momento que alguns textos 

escolhidos previamente pelo professor serão postos para serem 

julgados, um aluno assume o papel de promotor o qual 

apontará os desvios encontrados no texto, outro aluno no papel 

de advogado deverá defender o texto, justificando os desvios, o 

juiz será responsável para sentenciar o texto, e os demais 

alunos serão os jurados. O nome do autor do texto não deverá 

ser revelado. 

 Organizar uma feira do livro.    
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 Organização de portfólios coletivos, com as produções dos 

alunos, segundo os gêneros estudados, para fazerem parte do 

acervo da biblioteca. 

 Exposição dos textos dos alunos. 

 Confecção de um livro com o gênero contos para um possível 

momento de autógrafos. 

3º momento: Sala de aula e ambiente virtual 

 Avaliação das atividades desenvolvidas na SD, observando-se 

a participação de cada um dos alunos, nas postagens, curtidas, 

comentários, além disso, cada aluno fará uma avaliação dessas 

atividades, comparando a sua condição de leitor no início da SD 

e nesse momento de conclusão da atividade. Para tanto será 

elaborado um questionário que norteará essa avaliação. 

 Os pais dos alunos responderão também um questionário e, 

ambos servirão de instrumentos para a análise dos resultados 

alcançados. 
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ANEXO A – Produção Individual 1: Gênero Conto 
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ANEXO B - Produção Individual 2: Gênero Conto 
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ANEXO C - Produção Individual 1: Gênero Memória 
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ANEXO D - Produção Individual 1: Gênero Crônicas 
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