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RESUMO 

 

A fim de contribuir com a discussão do ensino de literatura da educação básica, nosso 

interesse é estudar o livro O besouro Carirá e a história do morango gigante (2007), que é 

um poema narrativo infantil escrito pelo romancista e cronista Ricardo Daunt e ilustrado pelo 

artista suíço John Graz. O trabalho aborda o poema narrativo como proposta de aplicação em 

sala de aula, em uma turma de sétimo ano do ensino fundamental II. Nosso propósito é propor 

uma forma de leitura que leve em consideração: a) questões referentes ao gênero textual 

trabalhado (poema narrativo); b) articulação entre o texto literário e a vida social, tentando 

chamar a atenção do aluno tanto para a especificidade do fenômeno estético quanto para a sua 

relação com sociedade. O trabalho tem como defesa o uso da literatura a partir de estudiosos 

que a justificam como: bem incompressível e fator de humanização, em Candido (2004); uma 

forma de nos dar sensibilidade, em Compagnon (2009); importante elemento de formação a 

partir da leitura integral da literatura no ensino de língua materna, conforme Todorov (2010). 

Sobre letramento literário nos espelhamos em Cosson (2006, 2014). Ao desenvolver o estudo 

da literatura infantil, especificamente do poema, nos baseamos no estudo de Pinheiro (2007); 

e analisando a representação do campo e da cidade, tomando-se como referência as reflexões 

de Raymond Williams (2011) e Michael Hamburger (2007). Esperou-se, como resultado, dar 

visibilidade à Antologia de textos escritos pelos alunos como produto final. 

 

Palavras-chave: Didatização do poema. Ricardo Daunt. Besouro Carirá. Letramento 

Literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Literary Literacy in the seventh grade - O Besouro Carirá, from Ricardo Daunt: 

convergences between tradition and the modern 

 

In order to contribute to the discussion of the literature teaching on elementary education, our 

interest is to study the book O besouro Carirá e a história do morango gigante (2007) which 

is a children's narrative poem written by novelist and chronicler Ricardo Daunt and illustrated 

by the Swiss artist John Graz. Our aim is to propose a way of reading that takes into account: 

a) issues relating to the genre worked (narrative poem); b) relationship between the literary 

text and social life, trying to call the attention of the student both to the specificity of the 

aesthetic phenomenon and to its relationship with society. This work aims to defend the use of 

literature by scholars whom justified it as an incompressible heritage and humanization factor 

in Candido (2004); a way to give us sensitivity, as in Compagnon (2009); an important 

element of formation based on the integral reading of literature in the mother tongue teaching, 

according to Todorov (2010). On literary literacy we reflected ourselves in special with 

Cosson (2006; 2014). In developing the study of children's literature, specifically in poetry, 

we rely on this study of Pinheiro (2007); and analyzing the representation of the countryside 

and the city, we take as reference the reflections of Raymond Williams (2011) and Michael 

Hamburger (2007). The main objective of this work was to highlight an anthology of texts 

written by the students as final product. 

 

Keywords: Poem Didactization. Ricardo Daunt. Beetle Carirá. Literary Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A leitura literária iniciada na escola e prolongando-se vida afora, é um processo cuja 

importância é muito enfatizada por estudiosos como Rildo Cosson, Tzvetan Todorov, Antonio 

Candido, Leyla Perrone-Moisés, dentre outros. Eles ressaltam como é relevante unir, sempre 

que possível, o uso e a leitura da obra literária em sala de aula devido aos seus múltiplos 

benefícios. A importância dessas leituras, sobretudo as de ordem poética, é dada na medida 

em que suprem e melhoram a capacidade cognitiva do jovem leitor de entender o mundo, 

discernir sentimentos ou emoções, se expressar melhor etc. 

Por outro lado, vemos que às vezes a leitura literária se distancia do universo escolar 

por falta de capacitação seja do profissional de letras, seja por falta de investimentos ou 

recursos pedagógicos, entre outros fatores. Em consequência, o aluno fica desmotivado da 

leitura de textos literários, sejam eles pertencentes ao cânone literário ou não, deixando de 

colher os benefícios fornecidos por uma leitura compartilhada. 

 De fato, é frequente que professores comentem as dificuldades que enfrentam quando 

tentam fazer seus alunos se interessar pela leitura, literária ou não. Com isso, a leitura perde 

seu caráter prazeroso e se torna um ônus para os alunos. Essa rejeição se estende aos gêneros 

literários em geral, inclusive o poético. 

Este trabalho será, então, uma tentativa de trazer a leitura integral de uma obra 

literária, ou melhor, da leitura literária de poemas de uma antologia organizada como leitura 

literária em sala de aula. 

A esse respeito, esclarecemos o seguinte: o centro do trabalho recai sobre o poema 

narrativo O besouro Carirá e a história do morango gigante (2007), mas trabalharemos 

também com a noção de antologia poética. O objetivo é, após a realização da experiência de 

leitura com o referido poema, levar os alunos a criarem uma antologia composta por textos 

produzidos por eles nos gêneros poema ou conto, no quais se perceba uma convergência entre 

o campo e a cidade. 

O trabalho busca propor uma intervenção em torno do ensino de literatura ou 

aplicação da literatura em sala de aula. A fim de contribuir com a discussão do ensino de 

literatura da educação básica, nosso interesse é estudar o livro O besouro Carirá e a história 

do morango gigante (2007) que é um poema narrativo infantil escrito pelo romancista, 

contista, ensaísta Ricardo Daunt, e ilustrado pelo artista suíço John Graz, como proposta de 

aplicação em sala de aula. Exímio contador de história para adultos e crianças, esse autor 
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revela, em sua obra, uma preocupação com os problemas do mundo e as relações humanas, 

trazendo à discussão na referida obra questões cruciais do mundo atual, como a problemática 

tensão entre o campo e a cidade, o que é extensivo a valores advindos da tradição e da 

modernidade. 

 No que se refere ao letramento literário, este trabalho tratará de propor uma 

intervenção escolar por meio da aplicação em sala de aula do poema narrativo de Ricardo 

Daunt para os alunos de sétimos anos do Ensino Fundamental da rede pública. Apresenta-se 

como proposta, por meio do texto literário, o levantamento de sentidos de questões 

contemporâneas como a falta de cuidado com o meio ambiente e o problema comum da 

tradição social de manter o sistema de degradação da natureza sem nenhuma alternativa de 

subsistência. Nessa direção, nosso propósito é apresentar uma forma de leitura que leve em 

consideração: a) questões referentes ao gênero textual trabalhado (poema narrativo); b) 

articulação entre o texto literário e a vida social, tentando chamar a atenção do aluno tanto 

para a especificidade do fenômeno estético quanto para a sua relação com a sociedade.  

Iniciamos este estudo de acordo com aquilo que Rildo Cosson (2006), em sua obra mais 

conhecida Letramento Literário: teoria e crítica, defende acerca da literatura como um 

poderoso instrumento de autoconhecimento, conhecimento do outro e do mundo. A leitura 

literária na escola parece estar fora do estudo de língua materna, como também mostra Rildo 

Cosson em seu livro Círculos de Leitura e Letramento Literário (2014). Trata-se de um fato 

desolador e melancólico para quem acredita no seu potencial como lócus de conhecimento, 

quando explorado de maneira adequada no ambiente escolar (2006) potencial que, conforme 

ressalta o estudioso, é “fundamental para a condição humana” (COSSON, 2014, p. 12). 

Pensando em letramento literário e, mais especificamente, tratando do gênero discursivo 

poema, como objetivo específico, decidimos: verificar como se dá o ensino de poesia em sala 

de aula por meio da análise de um poema; identificar pontos relevantes para o ensino de 

poesia na sala de aula; construir unidade temática ou hipóteses para contribuir com o ensino 

de poesia ou de poema narrativo; apresentar resultados parciais ou efetivos da pesquisa em 

trabalhos acadêmicos ou em congressos. 

Quanto ao autor da obra em estudo, Ricardo Daunt, trata-se de um escritor, 

romancista, contista, ensaísta, crítico literário que tem publicado seus livros desde 1975. 

Doutor em Literatura Portuguesa pela USP, e estudioso do Modernismo de Portugal escreveu 

trabalhos sobre o Orpheu e outro sobre Eliot e Pessoa, que resultou na obra T. S. Eliot e 

Fernando Pessoa: diálogos de New Haven.  
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O livro O besouro Carirá e a história do morango gigante, obra em estudo, é um 

poema narrativo construído em quarenta e quatro estrofes constituídas em sua maioria por 

versos livres, que traz a história de uma pequena cidade chamada “Carapó, a Terra da 

Esperança”
1
, habitada por animais dentre os quais o besouro “Carirá” é o narrador e a 

personagem principal.  

Ricardo Daunt, em seu poema aludido, nos revela uma história contada por um 

animal: um besouro chamado “Carirá”. Nele, vê-se uma mensagem de náufrago, em que a 

sociedade que tem como norma a da natureza, um dia pode se espantar e padecer em males 

provocados pela urbanização.  

O trabalho tem como fundamentação teórica as noções sobre a literatura enquanto 

projeto do conhecimento humano: Tzvetan Todorov (2010), em seu livro Literatura em 

perigo; Antoine Compagnon em seu livro Literatura para quê? (2009); O direito à literatura, 

de Antonio Candido (2004); Leyla Perrone-Moisés, com Literatura para todos (1996), Inútil 

poesia (2000); as contribuições de Hélder Pinheiro em seu livro Poesia na sala de aula 

(2007); Rildo Cosson, com Letramento literário: teoria e prática (2006), Círculos de leituras 

e letramento literário (2014).  

A reflexão de todos os autores recai sobre uma problemática comum, a saber: no poder 

da literatura como um “bem incompressível” a que todos têm direito, segundo Antonio 

Candido no texto aludido, como também a sua função na vida social, enxergando na literatura 

o seu papel fundamental na formação da consciência crítica do aluno. Para discutir o texto 

literário infantil O besouro Carirá e a história do morango gigante (2007), de Ricardo Daunt, 

tomamos também como fundamento a representação do campo e da cidade, tendo como 

referência as reflexões de Raymond Williams, presentes em sua obra O campo e a cidade: na 

história e na literatura, bem como o ensaio A cidade e o campo: fenótipos e arquétipos, de 

Michael Hamburger, presente em seu livro A verdade da poesia. 

Para Tzvetan Todorov (2010), vivemos em dias de receios e cuidados no campo da 

literatura, pois se antes a argumentação socrático-platônica reconhecia na literatura o poder de 

intervir na formação do espírito, hoje o perigo que ronda a literatura é oposto: “[...] o de não 

ter poder algum, o de não mais participar da formação cultural do indivíduo, do cidadão” 

(TODOROV, 2010, p. 08). Acreditamos que muito pode ser somado ao se introduzir na sala 

de aula o texto literário, porque a literatura promove as relações humanizadoras que reforçam 

a educação cultural do alunado e contribui na formação de sua cidadania. 

                                                      
1
  Ver Anexo A. 
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Sendo assim, um dos problemas que envolvem a esfera de abordagem da literatura 

confere à problemática relação em que “passamos do poeta-educador encarnado por Homero 

ao poeta-inútil” (TODOROV, 2010, p. 8). E confirma o dado de que o que “se perdeu nesse 

caminho de 25 séculos ou mais foi o poder de referência ao real, foi a capacidade do texto 

literário de falar do e para o mundo real contemporâneo” (TODOROV, 2010).  

Outra justificativa se refere à necessária utilização do ensino de literatura em sala de 

aula, ato esse tão discutido por Antonio Candido (2004), porque nos faz pensar ainda que o 

papel da literatura não é de corromper nem de edificar, mas traz “[...] livremente em si o que 

chamamos de bem e o que chamamos de mal, humaniza em sentido profundo, porque faz 

viver”. O crítico esclarece que a literatura ajuda a formar a personalidade graças à exposição 

que faz dos tipos e das situações humanas em todas as épocas e lugares, sempre sob o ponto 

de vista de um autor e enfeixadas numa forma específica. Para Candido, forma e conteúdo 

constituem um par indissolúvel que resulta em certa modalidade de conhecimento literário, ou 

de ciência da literatura, como os estudiosos alemães costumam assinalar, e é essa a 

justificativa de ser a literatura um saber universal indispensável a todas as pessoas. 

Antoine Compagnon, em seu livro Literatura para quê? (2009), nos informa sobre o 

poder da literatura: “Exercício de reflexão e experiência de escrita, a literatura responde a um 

projeto de conhecimento do homem e do mundo” (COMPAGNON, 2009, p. 31), sendo o 

poema escolhido um “projeto” de conhecimento sobre o homem contemporâneo ou sobre a 

vida social contemporânea das cidades que se transformam a todo o momento. Para 

Compagnon (2009), a literatura não nos dará verdades, saberes, regras gerais ou senso de 

dever, ela nos dará, simplesmente, a sensibilidade. 

Compreende-se, a partir desse texto, o quanto o jovem estudante pode ganhar, no 

sentido, de melhorar sua vida ao se motivar com leituras literárias dentro e fora da sala de 

aula, pois essas leituras parecem trazer mais aprendizado do que um tratado científico ou um 

discurso filosófico. A leitura literária é, então, um exercício de pensamento capaz de nos 

libertar de maneiras convencionais de pensar a vida. Por isso, devemos incentivar sua prática 

nas escolas. 

Conforme Edgar Morin (2007), existe um saber que justifica o uso da literatura em 

sala de aula, uma vez que o conhecimento da condição humana não é produzido apenas da 

ciência, mas é amplamente construído por meio da literatura e da poesia. Para o filósofo 

francês, é por meio da literatura que podemos enxergar a “fala de nossas vidas, paixões, 

emoções, sofrimentos, alegrias, das relações com o outro e com a História” (MORIN, 2007, p. 

91). E quanto à poesia: “[...] ela não é apenas uma iniciação a uma qualidade própria das 
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obras poéticas, que nos põem em contato com fantásticos estados de maravilhamento. Ela é 

uma iniciação à qualidade poética da vida” (MORIN, 2007, p. 91). Para Morin, a prosa ajuda 

a sobreviver, enquanto que a poesia é a própria vida, constituindo assim esses saberes 

essenciais para a condição humana. 

Este trabalho foi desenvolvido no sétimo ano do Ensino Fundamental, que se realiza 

no turno matutino. A escola é uma das instituições mais antigas de Ceará-Mirim e completou 

seu centenário em março de 2012. Estruturalmente, há na escola: oito salas de aula; uma 

cozinha; uma sala de vídeo, que serve também como biblioteca; uma sala de informática com 

dez computadores e apenas três com acesso à internet e uma sala de professores. Há uma 

quadra de esportes logo atrás da escola, e alguns alunos por meio do programa Mais Educação 

fazem atividades, educativas, físicas e artísticas nesse local.  

O trabalho de letramento literário na instituição escolhida enfrenta um grave problema, 

pois não oferece serviço de empréstimo pela biblioteca da escola. Porém, é livre a entrada de 

professores nessa sala por meio de solicitação à coordenação para realizar atividades, mas o 

próprio professor deve procurar, muitas vezes sem sucesso, a obra que lhe interessa em meio a 

uma catalogação desorganizada.  

No momento dessa intervenção, não há bibliotecário no turno matutino, alguns alunos 

ainda não conheceram a biblioteca de fato e não praticam atividades de leituras que não sejam 

baseadas no livro didático. No ano de 2013 e no primeiro semestre de 2014, a biblioteca 

estava sem um ambiente físico propício e a maioria dos encontros dos alunos ali ocorria 

quando assistiam a uma aula de vídeo na sala que funciona ora como sala de vídeo, ora como 

biblioteca. 

A instituição escolhida é frequentada por alunos da zona urbana e da zona rural de um 

município da mesorregião leste potiguar. Muitos alunos da zona rural dependem do transporte 

de ônibus escolares, que por motivo de falta de pagamento da prefeitura suspendem seus 

serviços várias vezes ao ano. Os alunos do sétimo ano (turma A) dessa escola aos quais será 

destinada essa intervenção sofrem de carências literárias que implicam no necessário 

exercício do conhecimento de mundo, como diz Compagnon em seu texto Literatura para 

quê? (2009), e ao direito que lhes deve ser oferecido justamente por resultado dos seus 

benefícios: o direito à literatura, ressaltando a reflexão de Antonio Candido em seu texto de 

conferência O direito à literatura (2004). 

Como acontece com tantos profissionais da área de ensino, este trabalho está sendo 

desenvolvido como uma tentativa para incentivar o uso da literatura em sala de aula por 
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professores de língua portuguesa que podem e devem ministrar o ensino de literatura, ou seja, 

o ensino e leitura de livro em versos no Ensino Fundamental II.  

O que se vê, no referido ensino, são professores desatualizados, com pouca 

capacitação para saber como e por que desenvolver o ensino de leitura de poemas para os 

alunos. Muitos deles informam até mesmo em pesquisas, como a de Hélder Pinheiro, que a 

prática que fazem não obtém o resultado esperado, que é fazer os alunos se encantarem com a 

poesia e desenvolverem o gosto pela leitura e passarem a serem tocados por ela, e talvez, 

produzirem um poema ou conto de acordo com o tema desenvolvido nas leituras. Poucos se 

lembram de ler poemas em sala de aula ou de fazer ou trazer antologias poéticas, pois não 

sabem fazer um breve comentário sobre a tradição poética brasileira, não conhecem poemas 

de cor, não sabem interpretar, entre outros problemas. Daí que essa intervenção é uma 

tentativa de superar os equívocos e uma oportunidade de construir novas reflexões em torno 

do ensino de literatura, especialmente da poesia, no ensino básico. 

A dissertação está dividida em três capítulos: o primeiro intitulado Introdução. O 

primeiro subcapítulo tem o de nome de Reflexões sobre cultura e educação e faz uma 

abordagem acerca do ensino e da cultura brasileira, tomando como referência o texto 

Educação e cultura nas constituições brasileiras, de Alfredo Bosi. Nesse primeiro momento 

de pesquisa, informa como o Estado se esquivou por muito tempo para gerir a educação 

brasileira ou também para reconhecer quando e quais leis foram criadas em torno da cultura e 

da educação. 

 Outra discussão para esse capítulo seria trazer o que os Parâmetros Curriculares do 

terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (1998) apresentam como uma revisão de 

práticas de ensino, levando em consideração o que se orienta para atingir práticas corretas e 

que concepção de linguagem deve ser adotada, somando-se, ainda, uma breve relação com o 

texto de Rildo Cosson em seu texto O espaço da literatura em sala de aula (2010), no qual se 

percebe um histórico sobre o percurso do ensino da literatura em sala de aula até chegar na 

sua falta de trabalho adequado no qual se deve dar ênfase na essência da leitura literária de 

formação do leitor, essência essa ausente em muitas práticas de ensino atuais que se ocupam 

apenas em fruição.  

O segundo subcapítulo, Reflexões sobre literatura e ensino, aborda a literatura no 

âmbito da sala de aula, e trará reflexões acerca do ensino de literatura no Brasil a partir das 

reflexões de diversos autores. Será detalhado o estudo feito por Antonio Candido em seu texto 

O direito à literatura, no qual a ideia que tomamos como referencial, como um todo nesse 

trabalho, é a de que a literatura é um bem incompressível e por isso deve ser tratada como um 
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direito, assim como o direito à alimentação, à educação, entre outros. Discutiremos ainda o 

texto Literatura para quê?, de Antoine Compagnon, o qual descreve a literatura como um 

exercício de reflexão e escrita que corresponde a um projeto de conhecimento do homem e do 

mundo.  

Leila Perrone-Moisés em seu texto Literatura para Todos (1996), analisa a real 

situação do ensino de literatura no nosso país por meio dos manuais instituídos pelo 

Ministério de Educação e Cultura, e alerta para a falta de importância que se tem dado ao 

ensino da literatura em nossas escolas, como também para atual catastrófica relação instituída 

pelo desaparecimento da literatura do ensino médio. Ela observa ainda um certo 

distanciamento dos estudos feitos pelos docentes e discentes universitários, além da falta de 

conhecimento destes sobre os problemas que cercam o ensino de língua portuguesa nos 

ensinos básicos e secundários. 

Outro autor que servirá muito ao nosso propósito é Helder Pinheiro em seu texto Poesia 

em Sala de Aula (2007), por elencar como deve ser feito o ensino de literatura infantil, 

especificamente utilizando a poesia em sala de aula; com considerações a respeito do 

Letramento Literário em um terceiro subcapítulo a partir das observações de Rildo Cosson 

(2006, 2014). Finaliza-se esse capítulo com o quarto subcapítulo de nome Por que a Poesia? 

com compreensões a partir do livro A literatura infantil (1989), de Bárbara Vasconcelos de 

Carvalho, no qual defende a ideia de que a literatura é o meio pelo qual o aluno pode adquirir 

cultura, já que a literatura poética combina fantasia e razão, revelando seu valor artístico-

recreativo, formativo e didático.  

O segundo capítulo – Análise Literária da obra tratará de expor quais características 

foram pesquisadas e, consequentemente, estudadas para serem abordadas em sala de aula, 

ainda em um primeiro subcapítulo desse capítulo um estudo sobre Representações do campo 

e da cidade em O besouro Carirá e a história do morango gigante, de Ricardo Daunt, no 

qual tentaremos analisar a referida obra literária infantil, objeto de nossa investigação, 

procurando verificar como ocorrem as representações do campo e da cidade e como, enquanto 

expressão literária, a ficção do autor contribui para a formação da consciência crítica do aluno 

e para sua formação como cidadão.  

Como terceiro capítulo constará a – Metodologia da Sequência Didática, onde será 

descrita as primeiras palavras sobre como foi feita a intervenção escolar. A sequência didática 

traz o objetivo, principal, de ler e discutir o livro literário do Besouro Carirá.  A sequência 

utilizada se aproxima do que foi proposto por Rildo Cosson (2006) como sequência básica ou 

expandida. Foi solicitada, como atividade, a criação de textos escritos, alguns dos quais serão 
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comentados nesta pesquisa. Além disso, foi criada uma antologia de poemas pela professora 

com a temática da natureza. 

 Em um primeiro subcapítulo, serão indicados os Objetivos de leitura e objetivos 

trabalhados, além da apresentação e descrição da Sequência Didática no subcapítulo 

segundo, a Análise dos Dados de 2014 no subcapítulo terceiro, e o Relatório da 

Intervenção de 2015 e Análise do Dados de 2015 nos subcapítulos quarto e quinto, 

respectivamente. 

As Considerações Finais serão feitas no quarto capítulo, restando, assim, para o 

quinto capítulo as Referências, e, para o sexto, os Apêndices, contendo a Antologia Poética 

trabalhada e a folha de escrita dada para a produção dos alunos, Termos de Consentimentos 

Livres e Esclarecidos, Termos de Autorizações, e, finalmente, os Anexos contendo partes do 

livro literário, as produções textuais de alguns alunos, e fotos da intervenção.  

 

1.1 REFLEXÕES SOBRE CULTURA E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Neste capítulo será abordada brevemente a historicidade sobre a educação e a cultura 

brasileiras nas constituições, um breve estudo sobre o ensino da literatura nos parâmetros 

curriculares e, especialmente, sobre o espaço da literatura em sala de aula. 

Alfredo Bosi relata, em seu texto A educação e a cultura nas constituições brasileiras 

(1986), como a educação e a cultura recebiam escasso ou quase nenhum investimento do 

poder Imperial (outorgado por dom Pedro I), e, posteriormente, da República recém-

proclamada nos períodos iniciais de formação da sociedade brasileira. Ao longo de todo o 

século XIX, essa realidade pouco mudou, pois o Estado brasileiro apenas atendia “[...] às 

demandas de segurança das oligarquias que o sustentavam, relegando a um vasto e 

obscurecido pano de fundo as necessidades e as aspirações de um povo sem terra, sem 

dinheiro e sem status” (BOSI, 1986, p. 63). Excetuadas as concessões feitas às oligarquias que 

os financiavam, o Império e a República quase não preocupavam com seus deveres relativos à 

educação e à cultura para a infância e a juventude do país. 

Para destacar um dado da educação brasileira, a década de 30 foi envolta de uma áurea 

de “reconstrução nacional” motivada inicialmente pela “[...] Revolução de 30, o movimento 

sindical anarquista e comunista que a precedeu, o tenentismo, o impulso reformista do 

Governo Provisório liderado por Getúlio Vargas, e, do lado oposto, o ideário progressista de 

uma fração dissidente da burguesia de São Paulo” (BOSI, 1986, p. 64). Bosi comenta o 

quanto é sintomático que somente a partir da década de 30 o polo da responsabilidade social 
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comece a provocar a mudança em títulos, artigos e textos constitucionais. Isso demonstra o 

quanto demorou uma boa regulamentação para a educação e a cultura brasileira. 

A partir da Assembleia Constituinte de 1934, o Estado atravessa um processo de 

modernização em que passa a reconhecer os entraves enfrentados pela nação a caminho do 

desenvolvimento. Para superá-los, introduz no corpo da carta o título “Da Ordem Econômica 

e Social”, no qual exige que indústrias e empresas agrícolas proporcionem ensino primário 

gratuito a seus empregados analfabetos (art.139). Em seguida, abre um capítulo em que 

reconhece a importância da educação e da cultura: “[...] incumbindo-se a União de ‘fixar o 

Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns a 

especialização; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do país’ (art. 150, 

a)” (BOSI, 1986, p. 64). 

Em seguida, “institui-se como norma ‘a tendência à gratuidade do ensino ulterior ao 

primário, a fim de o tornar mais acessível’ (art. 150, § único, b)” (BOSI, 1986, p. 64). A partir 

daí as leis sobre educação e cultura passam também a atingir a zona rural, as quais passam a 

ter uma dotação orçamentária fixa de 20% das cotas do orçamento anual destinadas à 

população. 

Na Lei Maior de 34, foi atribuída “à União a tarefa progressiva de fundar e manter 

escolas secundárias e superiores gratuitas, passo considerável para ampliar a esfera da 

instrução popular” (BOSI, 1986, p. 64, grifo do autor). O autor comenta que essa constituição 

não seria superada tão facilmente pelas seguintes, pois a “Lei do Estado Novo (1937) é 

incisiva apenas no caso do ‘ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 

favorecidas’, que declara ser ‘o primeiro dever do Estado’” (BOSI, 1986, p. 64). Porém, as 

definições para os ginásios e as universidades são vagas e ficaram diluídas nas “[...] 

‘instituições artísticas, científicas e de ensino’ que o Estado deverá proteger ou criar” (BOSI, 

1986, p. 64). E a Constituição de 46, que era neoliberal, “[...] ressentiu-se de uma certa 

timidez no trato da democracia econômica e social” (BOSI, 1986), porque limitava a 

gratuidade das escolas secundárias e superiores públicas apenas aos alunos que provassem sua 

pobreza, e essa mesma constituição abriu espaço para uma figura híbrida, o ensino público 

pago (BOSI, 1986). 

Contrária aos mandos da Emenda 34, a Emenda de 67 acarretou muitos problemas 

para a educação brasileira, atrelada que estava a um sistema mercantil e privatizante que não 

definia corretamente o que era função pública. Em razão disso, trouxe dificuldades para 

muitos brasileiros que não recebiam a cota de bem público necessária, ainda que todo cidadão 

brasileiro mereça “[...] a redistribuição constante e sistemática do bem público, 
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principalmente em setores vitais que empenham a pessoa por um bom tempo como é o ensino 

de 2º e 3º graus” (BOSI, 1986, p. 66). 

O estudo desse texto deixa claro que “as constituições brasileiras foram lacônicas e 

genéricas ao tratar das relações entre cultura e Estado” (BOSI, 1986). Ao Estado sempre 

coube suprir o social a partir de uma melhor distribuição de renda para bens simbólicos como 

sistemas educacionais sólidos apoiados por programas de pesquisa coesos e contínuos. Como 

foi visto, a falta de investimento na cultura causa muitos danos à sociedade. Portanto, a 

solução para o ensino público é “[...] munir substancialmente o ensino e a pesquisa em todos 

os seus ramos, de tal modo que docentes, discentes e pesquisadores das várias instituições 

escolares e científicas disponham de meios condignos para perfazer os seus cursos e projetos” 

(BOSI, 1986, p. 67). 

Todavia, persistem muitos problemas decorrentes da lenta e, em alguns casos, ineficaz 

ação do Estado para suprir as necessidades cotidianas de uma escola. Não é raro, por 

exemplo, um professor precisar de recursos pedagógicos como cópias de textos ou recurso 

multimídia para trazer melhorias no ensino-aprendizagem de língua portuguesa e não poder 

utilizá-los na escola. Muitas vezes, isso acontece, simplesmente, por não existir o recurso na 

escola ou, quando existe, o aparelho está quebrado ou falta algo para efetivar o seu uso, 

impossibilitando a prática de ensino com estes recursos.  

Outro problema, seria a falta de cuidado e diálogo do Estado com o professor, um dos 

elementos mais necessários para a educação. Muitos não têm como se capacitar devido à falta 

de tempo, já que trabalham em até três vínculos por dia. Dá-se o caso, ainda, daqueles que 

estão em um curso de capacitação, mas não conseguem o afastamento da sala de aula com 

remuneração para atividades de pesquisa e estudo.  

A solução mais razoável, diante de uma legislação ainda insatisfatória, seria, pensando 

no ensino de literatura, abrir mais espaço ao caráter humanizador que a literatura pode 

construir a partir de seu uso na escola, ainda pouco reconhecido. Daí a urgência do professor 

em promover o acesso e o contato do aluno com o livro literário para lhe garantir o direito à 

literatura, consequentemente, o direito à cultura, suprindo necessidades e refletindo direitos a 

bens simbólicos essenciais aos cidadãos. 

Foi necessário problematizar a história da educação brasileira para se tentar perceber o 

quanto já se discutiu e ainda se discute a necessidade de um currículo unificado para todo o 

território nacional (especialmente desde 1996, com a instauração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais). Porque percebe-se uma forte intromissão do Estado com o propósito de impor 

leis, e currículo – por exemplo, o de Base Nacional Comum, com seus eixos ou temas, deve 
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ser ensinado aos alunos durante sua fase escolar. É preciso atentar para o fato, a exemplo 

desse currículo que trata de uma única forma comum de base curricular, o quanto poderá 

dificultar um ensino pautado em perspectivas múltiplas, já que as várias regiões brasileiras 

têm suas peculiaridades culturais e sócio-históricas, o que as tornam diferentes, em certo 

sentido, umas das outras. 

Percebe-se também, que a Carta Magna é alterada conforme os interesses imediatistas 

do Estado ou a partir de uma determinada lei, como a de Diretrizes e Bases, que já foi alterada 

diversas vezes. 

Os Parâmetros Curriculares do terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (1998) 

apresentam uma revisão de algumas práticas de ensino e recomendam, por exemplo, que se 

devem evitar as propostas “corretivas” e preconceituosas em relação às formas não canônicas, 

e emprega propostas de transformação do ensino da língua portuguesa. Essas práticas de 

ensino devem partir do uso possível aos alunos para permitir a conquista de novas habilidades 

linguísticas, especialmente associadas aos padrões de escrita onde: a razão de ser das 

propostas de leitura e escrita é a compreensão ativa e não a decodificação de signos ou o 

silêncio; a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a interlocução efetiva, não a 

produção de textos para serem objetos de correção; e situações didáticas têm como objetivo 

levar os alunos a pensar sobre a linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la 

adequadamente às situações e aos propósitos definidos. 

 A escola comprometida com a democratização social e cultural deve proporcionar ao 

aluno, o acesso a saberes linguísticos necessários ao exercício da cidadania, levando em conta 

que o domínio da linguagem, como “[...] atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da 

língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística, são condições de 

possibilidade de plena participação social” (BRASIL, 1998, p.19). Em suma, é pela 

linguagem que homens e mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam e 

defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, ou seja, produzem 

cultura. A responsabilidade da escola aumenta se tanto for menor o grau de letramento
2
 das 

comunidades em que vivem os alunos. Cabe à escola, diante dos diferentes níveis de 

conhecimentos, durante os nove anos de ensino fundamental, tornar cada aluno “[...] capaz de 

interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, 

de produzir textos eficazes nas mais variadas situações” (BRASIL, 1998, p. 19). 

                                                      
2
  “Letramento, aqui é entendido como produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como 

sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita para torna-las significativas, 

ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever” (BRASIL, 1998, p. 19). 
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A linguagem, no fundamental, é entendida como “[...] ação interindividual orientada 

por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 

existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história” 

(BRASIL, 1998, p.20). Cada uma dessas práticas se diferencia historicamente e depende das 

condições da situação comunicativa, aí incluídas as características sociais dos envolvidos na 

interlocução. Assim, o conteúdo e a forma da linguagem podem apontar diferenças, como, por 

exemplo, entre uma carta de amor de hoje e uma de ontem, entre um poema de Hilda Hilst e 

outro de Vinicius de Moraes, entre uma conversa informal entre economistas e uma conversa 

informal entre professores, entre outros exemplos. 

Pela linguagem se constroem pensamentos, “[...] quadros de referências culturais – 

representações, ‘teorias’ populares, mitos, conhecimento científico, arte, concepções e 

orientações ideológicas, inclusive preconceitos – pelos quais se interpretam a realidade e as 

expressões linguísticas” (BRASIL, 1998, p. 20). Do mesmo modo, por se tratar de atividade 

sobre símbolos e representações, a linguagem torna possível o pensamento abstrato, 

“construção de sistemas descritivos e explicativos e a capacidade de alterá-los, reorganizá-los, 

substituir uns por outros. Nesse sentido, a linguagem contém em si a fonte dialética da 

tradição e da mudança” (BRASIL, 1998, p. 20). A língua, então, é: 

 

[...] um sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a 

homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. Aprendê-la é aprender 

não somente palavras e saber comunicá-las em expressões complexas, mas 

apreender pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos 

pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade de si mesmas 

(BRASIL, 1998, p. 20). 

 

Essa concepção, coincide com a perspectiva elucidada pelo Círculo de Estudos 

Bakhtiniano, na qual o texto se transforma em um lugar de interação, cujo sentido não está lá, 

mas é construído, a partir das sinalizações textuais dadas pelo autor e do conhecimento do 

leitor, porque espera-se deste, durante todo o processo, uma atitude responsiva ativa de 

concordar ou discordar, completar, adaptar. Logo, a compreensão de um enunciado é sempre 

acompanhada de uma atitude responsiva ativa, uma vez que “toda compreensão é prenhe de 

resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz” (BAKHTIN, 2000, p. 290). 

A concepção de língua adotada neste estudo é a que considera a perspectiva dialógica 

da linguagem em que apresenta a noção dos gêneros do discurso na perspectiva do Círculo de 

Bakhtin cujos fundamentos nucleares são a concepção sócio-histórica e ideológica da 

linguagem, o caráter sócio-histórico, ideológico e semiótico da consciência e a realidade 
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dialógica da linguagem e da consciência. Essa concepção é entendida como não dissociada 

das noções de interação verbal, comunicação discursiva, língua, discurso, texto, enunciado e 

atividade humana. (RODRIGUES, 2005, p. 154), 

Conforme essa concepção, o dizer é uma reação-resposta a outros enunciados, pois no 

“processo de interação verbal as palavras nos vêm de outros enunciados e remetem a eles, [...] 

elas não são ‘neutras’, mas trazem consigo sentidos (visões de mundo)” (RODRIGUES, 2005, 

p. 154). Sentidos esses que advêm de enunciações que constituem a substância real da língua 

e que não são expressão do mundo interior do locutor, mas sim de sua natureza social, não 

individual, ligada às condições de comunicações: 

 

A estrutura da enunciação e da atividade mental a exprimir são de natureza 

social. A elaboração estilística da enunciação é de natureza sociológica e a 

própria cadeia verbal, à qual se reduz em última análise a realidade da 

língua, é social. Cada elo dessa cadeia é social, assim como toda a dinâmica 

da sua evolução (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 1997, p. 122). 

 

A língua, nessa concepção, diferencia-se das concepções teóricas das correntes da 

filosofia e da linguística da época, onde diz que:  

 

[...] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas [língua como sistema de formas – 

objetivismo abstrato] nem pela enunciação monológica isolada [língua como 

expressão de uma consciência individual – subjetivismo individualista], nem 

pelo fenômeno social de interação verbal, realizada pela enunciação 

[enunciado] ou pelas enunciações [enunciados]. (BAKHTIN 

[VOLOSHINOV], 1997, p. 123 apud RODRIGUES, 2005, p. 155, grifos do 

autor). 

 

A concepção de gênero está fundamentada na perspectiva dialógica bakhtiniana a 

partir da importância dos interlocutores e a posição sociocultural da linguagem, conforme 

proposições transcritas abaixo: 

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 

intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 

discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os gêneros são, 

portanto, determinados historicamente, constituindo formas relativamente 

estáveis de enunciados, disponíveis na cultura (BRASIL, 1998, p. 21). 

 

Observa-se a visão dialógica do discurso, o que leva à relação entre o texto produzido 

e outros textos e à observância da intertextualidade: 

 
A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso 

se relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse 
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sentido, os textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em 

constante e contínua relação uns com os outros, ainda que, em sua 

linearidade, isso não se explicite (BRASIL, 1998, p. 21). 

 

A importância da linguagem e do ensino da língua devem ser tomados como fatores de 

empoderamento do indivíduo em relação ao social. Nessa direção: 

 

A escola não pode garantir o uso da linguagem fora do seu espaço, mas deve 

garantir tal exercício de uso amplo no seu espaço, como forma de 

instrumentalizar o aluno para seu desempenho social. Armá-lo para poder 

competir em situação de igualdade com aqueles que julgam ter o domínio 

social da língua (BRASIL, 2000, p. 22). 

 

A concepção de leitura concebida pelo manual acaba incidindo em um processo de 

trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir do objetivo do leitor, como 

também do conhecimento do assunto, o que se sabe sobre o autor e a linguagem. Nesse 

processo de comunicação, é preciso perceber: 

 

Não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por 

palavra. Trata-se de uma atividade em que se utilizam estratégias, tais como, 

seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que 

vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 

compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 

suposições feitas (BRASIL, 1998, p. 69-70). 

  

 A atividade da leitura baseia-se na interação autor-texto-leitor, cujo processo necessita 

considerar não só a materialidade linguística do texto, mas também os conhecimentos do 

leitor, fatos que condicionam fundamentalmente a interação com maior ou menor intensidade, 

durabilidade e qualidade. 

 A interação também é regulada pela intenção ou objetivo com que lemos um texto. Por 

exemplo, lemos jornais e revistas para nos mantermos informados; lemos livros e teses para 

realizar trabalhos acadêmicos; lemos por prazer um poema, um romance. 

 Rildo Cosson (2010), em seu texto O espaço da literatura em sala de aula, traça um 

histórico sobre o percurso do ensino da literatura em sala de aula e, não obstante a antiga 

relação da educação com a literatura, ressalta a necessidade de se reinventar um espaço para a 

literatura na sala de aula. 

Compreende-se, a partir desse estudo, que nos primeiros momentos a disciplina 

literatura serviu como instrumento para a transmissão de informações culturais, estéticas etc. 

tradicionalmente, o aluno aprendia na escola desde os contos infantis até os textos complexos 
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do cânone e ao realizar o exercício da leitura e da escrita, adquiria o domínio da norma culta 

da língua e referências que permitiam o diálogo com a cultura do passado e do seu tempo. 

Nesse momento, a literatura era o elo que formava a corrente entre escola, língua e sociedade, 

a tríade da formação humanística. 

Em momento posterior, as condições sociais, pedagógicas e teóricas que sustentavam 

o espaço da literatura em sala de aula, mudaram. A formação técnica e científica sobrepôs-se 

à formação humanística, pois a expansão do sistema de ensino e a heterogeneidade dos alunos 

de outras classes sociais deram fim à educação da tradicional. O ensino da língua materna 

passou a ser estabelecido por paradigmas predominantemente linguísticos, além das disputas 

relativas aos cânones no âmbito de estudos literários apagarem as fronteiras entre valores 

estéticos e políticos. 

A tradição escolar do ensino da literatura não conseguiu acompanhar as mudanças que 

tornavam supostamente didático o texto literário para ensinar o que interessasse ao currículo 

escolar como, por exemplo, uma gramática esterilizada da língua: 

 

A leitura da obra, quando realizada, servia apenas para discussões inócuas de 

temas vagamente inspirados pelo texto e o preenchimento de fichas de 

leitura padronizadas. O conhecimento literário foi reduzido a listas sem 

muito sentido de nomes, datas e características de autores, obras e estilos de 

época. As relações possíveis entre os textos foram perdidas pelo uso 

aleatório e excessivo de fragmentos ou nas seleções já organizadas pelos 

livros didáticos (COSSON, 2010, p. 57). 

 

Após esse momento, a literatura não sumiu da sala de aula, mas mudou 

substancialmente, resumindo-se ao uso de literatura infantil e juvenil. O intuito, porém, não é 

de ensino, mas de fruição. Nos anos iniciais é importante, sim, ter a oferta de obras de fruição 

em cada letramento do professor, justamente para criar um atrativo e uma adesão mais rápida 

do jovem leitor. No entanto, para os educadores é necessário perceber no ensino de literatura a 

ênfase na essência da leitura literária de formação do leitor, tão necessária não somente no 

Ensino Fundamental, mas sobretudo no Ensino Médio, e aprimorar o dever da escola de 

trabalhar adequadamente o texto literário, a fim de colher os benefícios inerentes ao texto 

literário. 

Rildo Cosson comenta que é primordial o contato do aluno com a obra literária, 

prática que tanto pode ser desenvolvida em leitura silenciosa, como com a ajuda do professor 

na biblioteca ou em sala de aula. Essa experiência, segundo ele, pode resultar numa 

descoberta cercada de admiração e enriquecimento tanto para o aluno quanto para o professar, 

especialmente se envolver toda a classe numa ampla interação em torno do livro. Como diz o 
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autor, “o espaço da literatura em sala de aula é, portanto, um lugar de desvelamento da obra 

que confirma ou refaz conclusões, aprimora percepções e enriquece o repertório discursivo do 

aluno” (COSSON, 2010, p. 59). É uma oportunidade também para se investir na 

aprendizagem da análise e na elaboração de textos com alunos iniciantes ou que ainda não 

dominem o código escrito. 

Nos dias de hoje, porém, não está fácil para o professor trabalhar com leitura literária 

em sala de aula. Um professor de língua portuguesa, que se diz entusiasta do uso da literatura, 

disse que precisa exigir “o espaço da literatura em sala de aula”, porque sua matéria vem 

perdendo força frente a paradigmas predominantemente linguísticos. Em suma, garantir um 

espaço em sala de aula à literatura é uma tarefa que exige esforço e perseverança por parte do 

professor. 

A seguir, procederemos a algumas considerações sobre o ensino de literatura a partir 

de ópticas como: o lugar da literatura nos ensinos de língua materna, conforme ensina Tzvetan 

Todorov em A literatura em perigo, (2010); a literatura como bem incompressível para a vida 

dos alunos, como defende Antonio Candido em O direito à literatura (2004); a literatura 

como um projeto de vida, em Literatura para quê? (2009), de Antoine Compagnon, e o papel 

central da leitura literária, discutida no texto Literatura para todos (2006), de Leyla Perrone-

Moisés. Por último, analisamos as considerações feitar por Hélder Pinheiro em seu livro 

Poesia em sala de aula (2007), que chama a atenção para a necessidade de se introduzir na 

sala de aula das turmas de Ensino Fundamental a leitura de textos poéticos, suas maneiras de 

fazê-lo e a importância da elaboração de antologias poéticas reunindo poemas produzidos em 

sala de aula. 

 

1.2 REFLEXÕES SOBRE LITERATURA E ENSINO 

 

Nossas reflexões sobre literatura e ensino, neste primeiro momento, tratará sobre a 

problemática atual do lugar da literatura em sala de aula, de um lado, e da defesa da sua 

utilidade em sala de aula, por outro. Muitos são os problemas que interferem na realização da 

leitura de textos literários nas escolas, e um deles refere-se ao que se vem dando como ensino 

de literatura. Em A literatura em perigo (2010), Todorov faz uma crítica ao que é dado como 

literatura: 

 

O perigo não está, portanto, na escassez de bons poetas ou ficcionistas, no 

esgotamento da produção ou da criação poética, mas na forma como a 
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literatura tem sido oferecida aos jovens, desde a escola primária até a 

faculdade: o perigo está no fato de que, por uma estranha inversão, o 

estudante não entra em contato com a literatura mediante a leitura dos textos 

literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, de teoria ou 

de história literária. Isto é, seu acesso à literatura é mediado pela forma 

“disciplinar” e institucional (TODOROV, 2010, p. 10). 

 

Nesse sentido, é possível dizer que o aluno aprende mais sobre a periodização da 

literatura, ou seja, o ensino de literatura é mais sustentado por uma disciplina voltada para 

realçar abordagens e teorias sobre determinado autor, escola literária ou período estético, do 

que oferecer ao leitor o texto literário singular, que inclui necessariamente informações sobre 

o mundo, uma época, os seres humanos e suas paixões, enfim, sobre a vida em toda a sua 

complexidade. Assim, Todorov reivindica que “[...] o texto literário volte a ocupar o centro e 

não a periferia do processo educacional” (TODOROV, 2010, p. 11).  

Na escola, o papel eminente atribuído à literatura não é reconhecido por todos. Lá, não 

há uma ênfase sobre o que falam as obras, mas sim um olhar sobre teorias sustentadas por 

conceitos críticos. É uma escolha que muitas vezes sequer é percebida pelos professores. 

Alguns estudos nem mesmo dizem “[...] respeito ao que falam as obras em si, seu sentido, o 

mundo que elas evocam” (TODOROV, 2010, p. 28). Ou seja, não se sabe se o estudo deve 

recair sobre a disciplina em si, recheada de conceitos forjados pela análise literária, ou sobre o 

estudo o objeto, a obra literária.   

Diante desse impasse, Todorov passou a considerar uma concepção de estudos 

literários capaz de conduzir ao conhecimento de um objeto exterior. Um estudo de sentido da 

obra que não termine no juízo subjetivo do aluno, mas que trilhe um caminho como 

conhecimento: 

Portanto, para trilhar esse caminho, pode ser útil ao aluno aprender os fatos 

da história literária ou alguns princípios resultantes da análise estrutural. 

Entretanto, em nenhum caso o estudo desses meios de acesso pode substituir 

o sentido da obra, que é o seu fim (grifo do autor). [...] O conhecimento da 

literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias que conduzem à 

realização pessoal de cada um. O caminho tomado atualmente pelo ensino 

literário, que dá as costas a esse horizonte (“nesta semana estudamos 

metonímia, semana que vem passaremos à personificação”), arrisca-se a nos 

conduzir a um impasse – sem falar que dificilmente poderá ter como 

consequência o amor pela literatura (TODOROV, 2010, p. 31-33). 

 

Nesse sentido, seria importante uma mudança de atitude dos professores que ensinam 

literatura para que ela venha a transmitir um ganho verdadeiro para o aluno. O ensino que se 

baseia apenas em abordagens propostas pela análise literária e a historicidade, que servem 

apenas como “andaimes” e brevemente serão esquecidas, não são constituem um bem, já que 



26 
 

 
 

nenhuma deles diz respeito ao sentido transmitido pela obra em si e ao mundo evocado que 

evocam Ou seja, na metáfora de construção de um prédio, comentada por Todorov, os 

“andaimes” seriam os instrumentos que ajudariam o aluno ou o leitor a perceber a construção 

do “prédio”, e esse seria, finalmente, o sentido que permitiria ao leitor conhecer o homem e o 

mundo, assim como encontrar uma beleza que enriqueça sua existência. 

Nessa problemática situação do ensino da literatura percebe-se a necessidade da 

divulgação de ensinos que privilegiem tanto a abordagem interna, a qual reúne o estudo das 

relações dos elementos da obra em si, quanto à abordagem externa, que se relaciona ao estudo 

do contexto histórico, ideológico e estético.  

O que prejudicou muito essa relação foi o fato de que, em estudos recentes, a obra 

literária é estudada como um objeto de linguagem fechado, autossuficiente, absoluto 

(TODOROV). Ou seja, se propagava um dogma nas universidades e depois nas escolas, que 

não exigia o crescimento de um pensamento ou de uma sensibilidade, tampouco uma 

interpretação de mundo. 

Focando-se apenas nas relações da obra em si, a literatura não tem relação com o 

restante do mundo. O resultado disso é o desinteresse crescente dos alunos pela literatura. Foi 

então, nesse ponto, que a literatura passou a estar em perigo. Já que o profissional das escolas 

tem a árdua tarefa de interiorizar os conceitos e técnicas aprendidos da universidade, 

utilizando-os como uma ferramenta invisível. 

A literatura pode muito para a vida dos nossos alunos, assim como para a nossa vida 

de docência. Como uma revelação do mundo, a literatura pode nos tirar de estados de 

depressão, pode nos tornar mais próximos um dos outros, fazer compreender melhor o mundo 

e nos ajudar a viver. Assim, a literatura tem o papel vital de “[...] nos transformar a cada um 

de nós a partir de dentro” (TODOROV, 2010, p. 76).  

Por meio de experiências singulares, a literatura traz à vida do leitor a riqueza e a 

diversidade do vivido. Essas experiências, sejam metáforas do poeta ou peripécias vividas 

pelas personagens, trazem em si uma realidade de experiências humanas, as quais conduzem a 

uma diversidade de interpretações. Há então, na leitura literária, uma proposta de tese, não 

imposta pelo escritor, que o leitor formula a partir da obra. 

Desde o Iluminismo percebe-se o homem como alguém que procura aprender por si 

mesmo, sem se contentar apenas com as visões de mundo previamente desenvolvidas. Visões 

essas, muitas vezes, encontradas ao nosso redor que contêm preconceitos, ideias ou hábitos de 

pensamentos que são divulgados amplamente pelos meios de comunicação. No entanto, longe 

de pensarmos a literatura como uma “educação negativa”, assim chamada por Rousseau no 
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Emílio e comentada por Todorov (2010, p. 79), enxerga-se na literatura um atenuador da 

nossa compreensão de mundo.  

E então, cabe a ela cumprir um papel: poder ajudar o aluno a deixar falsas evidências e 

libertar seu espírito. Porque, por não formular: 

 

[...] um sistema de preceitos; por essa razão, escapa às censuras que se 

exercem sobre as teses formuladas de forma literal. As verdades 

desagradáveis – tanto para o gênero humano ao qual pertencemos quanto 

para nós mesmos – têm mais chances de ganhar voz e ser ouvidas numa obra 

literária do que numa obra filosófica ou científica.  

[...] essa aprendizagem não muda o conteúdo; muda mais o aparelho 

receptivo do que as coisas percebidas. O que o romance nos dá não é um 

novo saber, mas uma nova capacidade de comunicação com seres diferentes 

de nós; nesse sentido, eles participam mais da moral do que da ciência. O 

horizonte último dessa experiência não é a verdade, mas o amor, forma 

suprema de ligação humana.  

[...] sendo objeto da literatura a própria condição humana, aquele que a lê e a 

compreende se tornará não um especialista em análise literária, mas um 

conhecedor do ser humano (TODOROV, 2010, p. 80-81, 92). 

  

 Em semelhante perspectiva, o estudioso Antoine Compagnon, em seu texto Literatura 

para quê? (2009), demonstra, por meio de concepções filtradas por diversos autores no 

decorrer do tempo, o que traz a experiência da literatura e para que ela serve.  

Uma das definições formadas sobre a literatura é a de que proporciona prazer por meio 

de sua leitura agradável, comenta Compagnon, a partir de considerações feitas por escritores 

como La Fontaine sobre a fábula. 

Outra concepção da literatura é formada no Século das Luzes e, posteriormente, 

aprofundada pelo romantismo, onde passou a ser considerada um remédio, pois liberta o 

indivíduo de sua sujeição às autoridades, do obscurantismo das religiões, e finalmente, como 

é de oposição, nos dá o poder de contestar a submissão ao poder (COMPAGNON, 2009, p. 

41-42).  

No final do século 20, o conceito de literatura foi resumido ao poder de recreação. Em 

vista disso, o estudioso alerta para a necessidade de proteger a literatura da depreciação na 

escola e no mundo. Assim, Compagnon destaca como a filosofia moral analítica e a teoria da 

emoção investiam cada vez mais nos textos literários por perceberem que o estudo de 

romances servia, há dois séculos, como iniciação moral no Ocidente. A literatura, então, 

passou a ser vista como uma conjunção de proposições singulares que viria a ensinar um saber 

novo, insubstituível: 
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Fonte de inspiração, a literatura auxilia no desenvolvimento de nossa 

personalidade ou em nossa “educação sentimental”, como as leituras devotas 

o faziam para nossos ancestrais. Ela permite acessar uma experiência 

sensível e um conhecimento moral que seria difícil, até mesmo impossível, 

de se adquirir nos tratados filosóficos. Ela contribui, portanto, de maneira 

insubstituível, tanto para a ética prática como para a ética especulativa. 

[...] o próprio da literatura é a análise das relações sempre particulares que 

reúnem as crenças, as emoções, a imaginação e a ação, o que faz com que 

ela encerre um saber insubstituível, circunstanciado e não resumível sobre a 

natureza humana, um saber de singularidades (COMPAGNON, 2009, p. 59). 

  

 A literatura, portanto, oferece um meio de preservar e transmitir experiências 

humanas, que, de alguma maneira, diferem no espaço e no tempo, podendo sensibilizar a 

partir de diversas condições de vida. Dessa forma, um dos maiores benefícios trazidos com a 

leitura literária é sensibilizar o leitor a respeito de conhecimentos sobre comportamentos e 

motivações humanas, promovendo, por meio da experiência do outro, diferentes saberes, que 

por sua vez, também proporcionam um autoconhecimento. 

Para o estudioso, uma frase qualquer de um texto não poderá mudar a vida de alguém; 

em compensação, ele acredita que a leitura regular de obras literárias nos descortina ideias 

novas que produzem reflexos ao longo das nossas vidas. Ou, como defende Harold Bloom 

(apud COMPAGNON, 2009), uma função atribuída à leitura de literatura, quando a fazemos 

com intensidade e regularidade, é nos fazer construir e desenvolver um eu autônomo. 

 Compagnon destaca como um fato singular da literatura que seu poder percorre 

regiões da experiência humana que outros discursos negligenciam. Ela incomoda, desconcerta 

mais do que os discursos filosóficos, sociológicos, psicológicos, porque apela às emoções e à 

empatia. Há uma espécie de alavanca que nos liberta de maneiras convencionais de pensar a 

vida, “[...] ela arruína a consciência limpa e a má-fé” (COMPAGNON, 2009, p. 64). Assim, o 

crítico esclarece que a literatura, longe de permanecer ausente, deve ser incentivada nas 

escolas, justamente por ser um exercício de pensamento. Devemos confiar no seu valor, 

porque a leitura de textos literários promove uma experimentação dos possíveis, como 

aprovações e condenações que só o ritmo da leitura suscitará no leitor. A literatura escrita ou 

oral sofre concorrência, muitas vezes, por exemplo, do espetáculo teatral e do cinema. No 

entanto, nunca será demais para nossas vidas, em vista da beleza e imensidão de seus poderes.  

 É notável como alguns professores de língua portuguesa se deixaram levar e 

permanecem em suas práticas distantes do ensino de literatura. Em algumas situações são até 

desencorajados pela coordenação da escola. A leitura da obra de Compagnon, porém, mostra 

que o professor, mais do que nunca, deve apostar e confiar no valor da literatura para a sala de 
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aula. É necessário, fazer da literatura um projeto de vida, empreender novos caminhos para a 

presença da literatura na escola e, consequentemente, incentivar sua presença na vida das 

pessoas. 

Ainda tematizando sobre o ensino de literatura, Antonio Candido é um crítico 

brasileiro que, talvez, mais tenha mudado a visão sobre literatura em geral, ou a literatura 

brasileira em particular, com seus livros. O direito à literatura (2004), por exemplo, nos leva 

ao cerne de uma questão até, certo tempo, despercebida ou maltratada, ou seja, a falta de 

oferecimento de literatura às classes ditas de níveis populares, ou melhor, dizendo, a falta do 

direito à literatura em nossas escolas e em nossa sociedade, reelaborando uma tentativa de 

evolução no modo como a literatura deve ser refletida, praticada e oferecida a todos. 

Antonio Candido, na obra citada, informa que o assunto “Direitos humanos e 

literatura” está aparentemente desligado dos problemas reais. O estudioso comenta o quanto 

nos superamos em racionalidade técnica e domínio da natureza, comparado com o passado, 

porém ainda nem conseguimos solucionar, por exemplo, o problema material da alimentação, 

já que provamos ainda ser uma sociedade egoísta que usa os meios que permitem o progresso 

também podem provocar a degradação da maioria, a exemplo das grandes massas condenadas 

à miséria em todos os continentes, mostradas pelos meios de comunicação. Ele informa o fato 

de que em sociedades antigas como a Grécia “[...] teria sido impossível pensar numa 

distribuição equitativa dos bens materiais, porque a técnica ainda não permitia superar as 

formas brutais de exploração do homem, nem criar abundância para todos” (CANDIDO, 

2004, p. 169). Todavia, em nosso tempo, é possível pensar sobre isso e constatar, 

infelizmente, que há uma insensibilidade do homem contemporâneo em superar as formas 

brutais de exploração do homem, como também não há um sentimento de criar abundância 

para todos. 

Para o pesquisador, vivemos em uma época de barbárie interligada ao máximo de 

civilização, e nesse caso, seria provavelmente “[...] possível entrever uma solução para as 

grandes desarmonias que geram a injustiça contra a qual lutam os homens de boa vontade à 

busca, não mais do estado ideal sonhado pelos utopistas racionais que nos antecederam, mas 

do máximo viável de igualdade e justiça [...]” (CANDIDO, 2004, p. 170). Para o autor, a 

barbárie continua crescendo, mas há um novo comportamento em que a violência, a vingança, 

não estão sendo mais proclamados e isso é um bom sinal. Um exemplo disso é a fraseologia 

das classes dominantes, agora reflexiva quanto à situação dos pobres, evitando afirmar 

expressões como: “os empregados domésticos não precisam descansar”, ou “só morre de 

fome quem for vadio”. No entanto, para o pesquisador, há “[...] um progresso no sentimento 
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do próximo, mesmo sem a disposição correspondente de agir em consonância” (CANDIDO, 

2004, p. 170). Isso é muito comum nas falas de políticos e empresários que prometem uma 

distribuição de renda equitativa em nome da justiça social, porém não fazem quase nada para 

que isso aconteça. Para Candido, é aí que entra o problema dos direitos humanos, que traduz 

exatamente o pressuposto: “[...] aquilo que consideramos indispensável para nós é também 

indispensável para o próximo” (CANDIDO, 2004, p. 172).  

Chega-se, assim, à essência de um problema que envolve direitos humanos 

fundamentais. Para o estudioso, é necessária uma atitude de educação e autoeducação, de 

pensar e entender que os nossos direitos não são mais urgentes do que os do próximo. Ele 

frisa que é necessário refletir sobre as necessidades das minorias e se perguntar se elas têm 

“[...] o direito de ler Dostoievski ou ouvir os quartetos de Beethoven” (CANDIDO, 2004, p. 

172). Pensa-se que essa atitude também deve ser seriamente refletida pela figura do professor 

que deve atentar para a questão do direito humano destituído, talvez, o dos seus alunos: o 

direito à literatura em sala de aula como “bem incompressível”, isto é, o que não pode ser 

negado a ninguém, como informa o pesquisador. 

Segundo Candido (2004), “são bens incompressíveis não apenas os que asseguram a 

sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual”. Nesse 

caso, se a literatura corresponder a uma necessidade que não pode deixar de ser satisfeita, ela 

deve ser um bem incompressível. Ele explica que a literatura é a “manifestação universal de 

todos os homens em todos os tempos”, como exemplo de “todas as criações de toque poético, 

ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, 

desde o que chamamos folclore, lenda, mito, até as formas mais complexas e difíceis da 

produção escrita das grandes civilizações” (CANDIDO, 2004, p. 174). 

O estudioso assinala que, além dos bens já promovidos pela Constituição nacional, 

como o direito à alimentação, ao lazer, à saúde, à educação, entre outros, deveria existir a 

inserção de outro direito, o direito à literatura como “bem incompressível”: 

 

[...] são bens incompressíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência 

física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São 

incompressíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a 

instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a 

resistência à opressão etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, 

por que não, à arte e à literatura (CANDIDO, 2004, p. 174). 

 

Para o pesquisador, não se passa vinte e quatro horas sem se entregar ao universo 

fabulado, pois isso “[...] parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser 
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satisfeita e cuja satisfação constitui um direito” (CANDIDO, 2004, p. 175). Por conseguinte, 

o crítico sustenta sua defesa se utilizando de um conceito alterado de Otto Rank sobre o mito: 

“podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como 

não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja 

equilíbrio social sem a literatura” (CANDIDO, 2004, p. 175). Para ele, a literatura é um 

poderoso instrumento de instrução e educação: 

 

Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, 

confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande 

parte no subconsciente e no inconsciente. Neste sentido, ela pode ter 

importância equivalente à das formas conscientes de inculcamento 

intencional, como a educação familiar, grupal ou escolar (CANDIDO, 2004, 

p. 175). 
 

No entanto, “[...] a literatura não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que 

pode causar problemas psíquicos e morais, como acontece com a própria vida, da qual é 

imagem e transfiguração” (CANDIDO, 2004, p. 175). Muitos educadores preconizam e 

temem o efeito paradoxal da literatura e por isso deixam de apoiá-la como instrumento de 

instrução e educação, porque ela tem “papel formador da personalidade, mas não segundo as 

convenções; seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade” 

(CANDIDO, 2004, p. 175-176). Segundo o pesquisador, as seguintes faces que compõem a 

literatura são simultaneamente responsáveis pelo seu efeito humanizador:  

 

(1) ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado; 

(2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão de 

mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, 

inclusive como incorporação difusa e inconsciente (CANDIDO, 2004, p. 

176). 

 

A primeira face é mal conhecida na literatura e muitos atribuem seu papel 

humanizador a partir da terceira face por apresentar um conhecimento adquirido pela 

percepção da obra. Porém, Candido informa que “toda obra literária é antes de mais nada uma 

espécie de objeto, de objeto construído; e é grande o poder humanizador de construção, 

enquanto construção” (CANDIDO, 2004, p. 177).  Ou seja, o poeta ou narrador constroem um 

modelo de coerência, gerado pela força da palavra organizada. A construção lapidar dos 

códigos ou a importância da organização das palavras exercem papel ordenador em nossa 

mente. Para o estudioso, “[...] a mensagem é inseparável do código, mas o código é a 

condição que assegura seu efeito” (CANDIDO, 2004, p. 178). A palavra cai, então, como uma 
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peça de construção, como um construto, um tijolo de uma grande obra. O conteúdo só é 

sabido por meio da forma que foi criado. A forma é um construto que traduz a maneira 

coerciva com que o poeta organiza seu construto e o torna literário, ou seja, “o poeta 

transforma o informal ou o inexpressivo em estrutura que se põe acima do tempo e serve para 

cada um representar mentalmente as situações” (CANDIDO, 2004, p. 179).  

Dessa forma, chegamos à qualidade humanizadora da literatura como a vê Candido e 

que expomos neste trabalho: 

 

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo 

que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o 

exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 

próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas 

da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos 

seres o, cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de 

humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para 

a natureza, a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 2004, p. 180). 

 

Convém observar, porém, que há na literatura não somente conhecimentos “que 

provêm da organização das emoções e da visão de mundo, mas níveis de conhecimento 

intencional, isto é, planejados pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor” 

(CANDIDO, 2004, p. 180). Ou seja, sendo a literatura um produto de determinado meio 

social e histórico, retrata necessariamente os valores, costumes etc., dessa época o que, em 

alguns casos, se choca com os valores de outras épocas. Um exemplo é o caso Monteiro 

Lobato, visto hoje, por alguns críticos, como um autor “racista” na abordagem que faz de 

alguns personagens de cor. 

A literatura também pode assumir um papel de mobilizador social na medida em que 

propõe e defende ou denuncia questões de fundo, como a preservação do meio ambiente, por 

exemplo. É o que Ricardo Daunt faz em seu livro O besouro Carirá e a história do morango 

gigante (2007), um poema narrativo de quarenta e quatro estrofes que opõe dois mundos 

opostos: um que preserva seu meio ambiente, e um outro que o degrada. 

A literatura, então, cumpre um papel fundamental no processo de humanização:  

 

[...] a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser 

satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma 

aos sentimentos e à visão de mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e 

portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa 

humanidade (CANDIDO, 2004, p. 186). 
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Um problema que impossibilita a realização dessa necessidade universal é a 

dificuldade de divulgação e acesso às obras ditas clássicas ou eruditas: 

 

Para que a literatura chamada erudita deixe de ser privilégio de pequenos 

grupos, é preciso que a organização das sociedades seja feita de maneira a 

garantir uma distribuição equitativa dos bens. Em princípio, só numa 

sociedade igualitária os produtos literários poderão circular sem barreiras e, 

neste domínio a situação é particularmente dramática em países como o 

Brasil, onde a maioria da população é analfabeta, ou quase, e vive em 

condições que não permitem a margem de lazer indispensável à leitura 

(CANDIDO, 2004, p. 187). 

 

Trata-se de uma ideia poderosa e que tem implicações profundas em nossa sociedade, 

pois o crítico reflete ainda sobre o problema da desigualdade social e econômica que reflete a 

falta de possibilidade do nível popular, como de uma estrutura igualitária, passar a usufruir de 

um nível erudito, onde o principal obstáculo não é a falta de capacidade desses, mas a falta de 

oportunidade. Para Candido, a partir da experiência do escritor francês Jean Guéhenno é 

claramente possível que uma pessoa de pouca instrução venha a se tornar um escritor e use 

sua pena em favor da sociedade de sua época. A literatura em sala de aula também se presta à 

divulgação e interpretação dos grandes clássicos, como o Fausto, Dom Quixote, Os Lusíadas, 

A metamorfose, e, em termos nacionais, de obras como Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, Iracema, de José de Alencar, Espumas flutuantes, de Castro Alves, A hora da estrela, 

de Clarice Lispector, entre outras. Agindo assim, o professor permitirá que seus alunos 

tenham uma rotina de leitura onde grandes autores podem “[...] ser fruídos em todos os níveis 

e seriam fatores inestimáveis de afinamento pessoal” (CANDIDO, 2004, p. 190). No entanto, 

nossa sociedade continua segregando as camadas mais pobres e impedindo seu acesso aos 

produtos culturais mais elaborados, limitando o acesso do povo apenas à cultura popular.  

Em semelhante perspectiva, Leyla Perrone-Moisés, em seu texto Literatura para 

todos, (2006), analisa a real situação do ensino de literatura no nosso país por meio dos 

manuais feitos pelo Ministério de Educação e Cultura, e alerta para a falta de importância que 

se tem relegado o ensino da literatura em nossas escolas, como também para a grave situação 

criada com o desaparecimento da literatura do ensino médio, começando na mudança da 

nomenclatura da disciplina de “Literatura” para “Comunicação e Expressão”, afastando-se 

dos objetivos que eram promovidos, antes, pela disciplina Literatura. 

A pesquisadora comenta sobre uma profecia muito ouvida de que a disciplina de 

literatura está prestes a desaparecer nas escolas e nas universidades. A ensaísta ressalta, a 
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partir dos comentários de Roland Barthes, que a literatura não está em crise, senão em vias de 

morrer, devido à maneira como esse ensino é feito atualmente.  

A pesquisadora aponta também para o comentário de Antoine Compagnon (2000), em 

seu debate, no qual lamenta a situação crítica do ensino de literatura. De fato, é uma situação 

desesperadora, para um professor de literatura, perceber que os jovens que estudam Letras não 

são apaixonados pela leitura, condição imprescindível à prática constante da leitura literária. 

Um dos principais problemas enfrentados por esses estudantes, principalmente os da 

área de Letras e de Ciências Humanas, é precisar não ter familiaridade com os textos 

literários: 

 

Sabemos todos que a raiz do problema está nos cursos básico e secundário, 

nos quais os alunos deveriam adquirir as competências mínimas exigidas 

para a leitura e a escrita. O estado calamitoso de nosso ensino básico e 

secundário é de conhecimento geral, e tristemente comprovado pelos 

resultados dos estudantes brasileiros em provas de âmbito nacional e 

internacional. E não apenas no que tange a linguagem verbal (PERRONE-

MOISÉS, 2006, p. 18). 
 

Como resultado dessa conjuntura, para a autora, os professores universitários se 

deparam cada vez mais com a situação calamitosa das competências de leitura e escrita de 

seus alunos. Esses professores conhecem vagamente o que ocorre no ensino básico e no 

ensino secundário, porque a massa de professores e alunos de diversas regiões pertencentes ao 

ensino público ou privado é variada e incalculável.  

Somado a isso, não é possível acompanhar as inúmeras comissões de currículos e 

didáticas que se formam, pois seus trabalhos não são verificados e reconhecidos em nível 

nacional. A dimensão e desigualdade territorial do país torna “praticamente impossível tomar 

conhecimento de todos os manuais que circulam pelo pais” (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 

18). A pesquisadora acrescenta que toda essa problemática decorre da falta de interesse dos 

estudantes de Letras em voltar os olhos para os estudos de língua no ensino básico e 

secundário. Segundo a ensaísta, há um distanciamento enorme entre o estudo feito pelos 

professores universitários, com suas teorias sofisticadas e internacionais, e os estudos feitos 

dos conteúdos didáticos ou sobre as práticas cotidianas do ensino básico e do ensino 

secundário. 

Perrone-Moisés comenta que os estudos e propostas dos professores universitários 

deveriam abordar suas principais queixas sobre a prática docente. É uma realidade a constante 

presença da função crítica nas universidades e nos estudos dos universitários. Ainda para a 

pesquisadora, é necessária uma atitude mais enérgica dos estudantes e dos docentes 
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universitários na tentativa de estabelecer um novo diálogo com base em atitudes críticas e 

propostas fundamentadas para tentar reverter esse quadro de acomodação. 

Portanto, é necessário que os docentes universitários se interessem mais sobre o que 

ocorre no âmbito oficial e regulador do ensino. Pois muitos diretores de escolas e professores 

do ensino secundários recebem o material como manual máximo ou exemplar feito e 

discutido pelas instâncias mais competentes, o que às vezes não ocorre, e acaba influenciando 

a prática cotidiana. Perrone-Moisés cita o exemplo na França, quando o ministro da Educação 

Claude Allègre, no ano de 2000, quis excluir a disciplina de literatura tradicional dos 

currículos do ensino médio. A medida gerou uma onda de protestos dos alunos e professores 

em todo o país, culminando com a revogação da medida e a destituição do ministro. Enquanto 

isso, aqui no Brasil, quase não se viram protestos ou um abaixo-assinados de repúdio, nos 

anos de 2001 e 2002, contra a mudança da disciplina de “Literatura” do ensino médio para 

“Comunicação e Expressão”. Na verdade, ocorreram alguns protestos isolados.  

Perrone-Moisés (2006) estabelece esses paralelos para evidenciar: “1) que a questão 

do ensino de literatura é um tema candente e universal; 2) a sociedade mobilizada tem forças 

para resistir a posições governamentais que afetem o ensino de seus jovens”.  

A pesquisadora comenta sobre as mudanças no ensino de literatura e analisa alguns 

aspectos do manual apresentado pelo Ministério de Educação e Cultura onde houve a 

mudança da nomenclatura de “Língua e literatura” para “Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias”. Alegando ser uma surpresa constatar por meio das delimitações da área feita 

pelo MEC que agora se perceba a linguagem plural e não somente a linguagem verbal, como 

ocorria, e que o domínio de códigos não está atrelado ao conhecimento, mas à tecnologia. Há 

muitos entendimentos que precisam ser revistos, segundo Perrone-Moisés (2006), a partir 

desse documento, pois: a ordem das disciplinas elencadas para um estudo “sistemático e 

organizado com a linguagem” já é curiosa, porque para surpresa geral, a literatura não é 

citada, talvez ela se encontre no escrito “etc.” e a linguística (ciência da linguagem verbal) 

fica em penúltimo lugar, atrás de disciplinas que estudam a linguagem como a Filosofia, 

Psicologia, Sociologia entre outras. Segundo Perrone-Moisés, há uma clara minimização da 

importância da linguagem verbal. E ainda ressalta que “[...] o caráter dialógico da linguagem” 

é explorado apenas entre os variados códigos e usuários, esquecendo-se que seu conceito foi 

criado, como se sabe, no “âmbito da grande literatura, mas especificamente a partir da obra de 

Dostoiévski” (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 21). 

Existem outros problemas também no Manual sobre o que se pensa ao passar ao aluno 

o que seria a “norma padrão” ou como ele deve refletir sua visão de linguagem. Além disso, 
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ao se verificar o uso da palavra literatura nesse documento, percebe-se a falta de domínio do 

professor em entender ou explicar as diferenças entre um texto e outro, ou melhor, em 

explicar o que é ou não literatura. Para Leyla Perrone-Moisés, é necessário um conceito mais 

adequado para literatura seguida de uma exposição de obras e autores sem nunca transgredir 

em matéria de qualidade, porque se for uma lista representativa da boa literatura, os alunos 

serão estimulados a buscar novos textos e a interagir com eles.  

Sobre o aspecto “socialização do aluno” Leyla destaca a relação professor-aluno, na 

qual o professor deve ouvir o aluno não exatamente sobre o que ele deseja, mas para perceber 

em que patamar de conhecimento ele se encontra para então, “[...] estimulá-lo sempre a 

ascender a um patamar mais amplo, mais informado” (PERRONE-MOISÉS, 2006, p.23). 

Conforme Leyla Perrone-Moisés, esse documento se mostra, insistentemente, 

sociológico-político na medida em que define língua portuguesa como: “fonte de legitimação 

de acordos e condutas sociais” não sendo definida “como base da constituição e da expressão 

dos sujeitos que a praticam, como um patrimônio cultural construído por meio de uma história 

que se transforma, mas nem por isso deve ser esquecida e rejeitada” (PERRONE-MOISÉS, 

2006, p. 23). Esses documentos esclarecem que o ensino de literatura não deve ser 

institucionalizado, porém o ensino de literatura parece estar atrelado apenas às formas de um 

texto, sem olhar para “o alcance metafísico do seu universo, sem o conhecimento do humano 

em geral, a inventividade, a originalidade, a riqueza e a beleza de sua linguagem” 

(PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 24). Além disso, segundo o documento do MEC, “[...] o 

estudo da gramática passa a ser uma estratégia para a compreensão/interpretação/produção de 

textos e a literatura integra-se à área de leitura” (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 23). O texto 

passa a ter um pretexto. Leyla interroga os leitores e reflete: “Desde quando se pode falar em 

literatura sem leitura, sendo necessário ‘integrá-la’ a essa área aparentemente outra?” 

(PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 23). 

A autora apresenta o resultado da análise da crise no ensino secundário feita pelos 

autores Enid Yatsuda Frederico e Haquira Osakabe, em 2014, que se aproximam das críticas 

que Leyla Perrone-Moisés fez ao documento do MEC. Deixando claro que o problema não 

está na ênfase das mutações tecnológicas no campo da informação visual e da informática. No 

entanto, devido a um deslumbramento tecnológico, tem se deixado de lado o estudo das 

formas mais antigas, como os livros, principalmente os canônicos, que são textos literários 

padrões que podem contribuir em grande medida para a formação do aluno. 
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Para a pesquisadora, muito se fala sobre o fim da disciplina Literatura. Ela, porém, não 

se acomoda com essa situação e ela convoca e incentiva professores, alunos e a sociedade a 

resistir. Para embasar seus argumentos, ela estabelece pelo menos seis argumentos:  

 

[...] 1) porque ensinar literatura é ensinar a ler, e sem leitura não há cultura; 

2) porque os textos literários são aqueles em que a linguagem atinge seu 

mais alto grau de precisão e sua maior potência de significação; 3) porque a 

significação, no texto literário, não se reduz ao significado (como acontece 

nos textos científicos, jornalísticos, técnicos), mas opera a interação de 

vários níveis semânticos e resulta numa possibilidade teoricamente infinita 

de interpretações; 4) porque a literatura é um instrumento de conhecimento e 

de autoconhecimento; 5) porque a ficção, ao mesmo tempo que ilumina a 

realidade, mostra que outros mundos, outras histórias e outras realidades são 

possíveis, libertando o leitor de seu contexto estreito e desenvolvendo nele a 

capacidade de imaginar, que é um motor das transformações históricas; 6) 

porque a poesia capta níveis de percepção, de fruição e de expressão da 

realidade que outros tipos de texto não alcançam (PERRONE-MOISÉS, 

2006, p. 27-28). 

 

Perrone-Moisés traz ao leitor a ideia de que a literatura, por ser um texto complexo, 

exige uma aprendizagem que deve ser iniciada na juventude. Além disso, o texto literário 

pode incluir outros tipos de textos que o aluno deve conhecer, e que esse conhecimento leva 

ao desenvolvimento de uma capacidade de leitura que não surge espontaneamente, mas é 

adquirida, principalmente por meio do professor que é capaz de demonstrá-la (PERRONE-

MOISÉS, 2006, p. 27-28). 

O estudo de Leyla Perrone-Moisés (2006) mostra o quanto nossas instituições 

precisam refletir sobre o ensino e as políticas públicas, não só na rede de ensino básico ou 

secundário, como também nas instâncias de nível superior. Há uma espécie de situação 

delicada para a literatura que se constata nas práticas de muitos professores de língua 

portuguesa, bem como nas políticas desenvolvidas pelas esferas competentes na confecção 

dos manuais didáticos de ensino da língua. Além disso, se constata que muitos graduandos 

ainda têm dificuldade com a linguagem verbal, provavelmente pela falta de contato no ensino 

básico ou secundário com a literatura. Há muito se pensa como seria possível evitar um 

trágico fim para essa disciplina que é pouco valorizada pelos ciclos oficiais. Poucos 

segmentos da sociedade, inclusive os professores que atuavam na área, fizeram algum tipo de 

protesto ou reivindicação, discussão, referente à problemática situação de retirada da 

disciplina Literatura do ensino médio nos anos 2001 e 2002 no Brasil.  

Pensamos que é preciso insistir nesse assunto, porque há muito ainda a ser discutido 

sobre o ensino de literatura na sala de aula, já que muitos professores confessam não ter meios 
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ou habilidades para ensiná-la a seus alunos.  Um caso sintomático dessa situação, por 

exemplo, é o da literatura infantil.  

Segundo Hélder Pinheiro, em seu livro Poesia em sala de aula (2007), a ausência de 

poesia na sala de aula é uma constante, ou seja, existem muitos problemas que explicam essa 

ausência. Pesquisa realizada pelo grupo de Hélder Pinheiro percebeu que as turmas de 

primeira a quarta séries não têm quase nenhum contato com a poesia. Não é por acaso que não 

há livros de poesia nas listas de quinta a oitava séries. O drama aumenta no primeiro grau 

maior, pois “a poesia praticamente desaparece da sala de aula ou restringe-se a longos (e 

fatigantes) exercícios de interpretação. [...] não há obras poéticas minimamente adequadas a 

este público [...]” (PINHEIRO, 2007, p. 19). Uma vez que, “carecemos de critérios estéticos 

na escolha das obras ou na confecção de antologias” (PINHEIRO, 2007, p. 20), porque o 

profissional de Letras não tem formação para trabalhar esse gênero literário em suas aulas.  

Em muitos casos, como a pesquisa feita por Hélder Pinheiro, a poesia está total ou 

quase totalmente ausente da sala de aula das turmas de quinto ao oitavo ano. O grupo do livro 

comentado ainda informa sobre a qualidade das aulas que se limitam à “[...] tradicional e 

questionável interpretação de texto” (PINHEIRO, 2007, p. 18-19), elencando ainda quais são 

as dificuldades dos professores entrevistados ao ministrarem aula com esse gênero textual:  

 
Dentre as dificuldades que os professores apresentam, destacamos: “como 

interpretar”, “em entendê-la”, “compreender algumas passagens”, 

“dificuldade em analisá-las”, “interpretações”, “captar a mensagem”, “falta 

de intimidade”, interpretar algumas frases em sentido figurado”, “com a 

interpretação” (PINHEIRO, 2007, p. 19). 

 

De modo que muitos professores preferem ficar apenas na possibilidade de ensinar o 

gênero textual poema levando em conta somente o “jogo pelo jogo”, como costumeiramente 

ocorre, e, às vezes, levando em conta o sentido. A problemática que tentamos solucionar ou 

pelo menos melhorar é a maneira procedimental de trabalhar, a fim de não deixar “o jogo cair 

no pueril, na pseudocriatividade” (PINHEIRO, 2007, p. 20), sobre o ensino de poesia, para 

isso, e no intuito de encontrar bons poemas para se trabalhar, podemos destacar:  

 
Cremos que o jogo sonoro deva ter um suporte significativo como vemos em 

excelentes poemas de Sidónio Muralha, Cecília Meireles, entre outros. No 

cotidiano o jogo pelo jogo vai ficando enfadonho e o aluno demonstra 

desinteresse à medida que vai elastecendo sua experiência de vida e de 

leitura (PINHEIRO, 2007, p. 20). 

 

Hélder Pinheiro reitera que vale a pena trabalhar poesia em sala de aula, porém não de 

qualquer modo, nem qualquer poesia (PINHEIRO, p. 20). Segundo o estudioso: “[...] bons 
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poemas, oferecidos constantemente (imaginamos pelo menos uma vez por semana), mesmo 

que para alunos refratários (por não estarem acostumados a esse tipo de prática), têm eficácia 

insubstituível” (PINHEIRO, 2007, p. 21). A eficácia dessa proposta é justificada a partir do 

texto de T.S. Eliot sobre a “função social da poesia”. Pinheiro (2007, p. 22) alerta para “[...] 

possíveis interferências de determinado ‘propósito particular’ que o poeta quer impingir à sua 

obra”, ou seja, compreende-se, a partir do texto A função social da poesia, de Thomas Stearns 

Eliot (1991), o fato de não podermos afirmar que certo poeta defende esse ou aquele conceito 

social, moral político ou religioso, ou que a poesia é autêntica por defender um certo ponto de 

vista. Para o poeta Eliot, a função essencial da poesia está em que “[...] possamos nos 

assegurar de que a poesia nos dá prazer” (ELIOT, 1991, p. 14). 

Pinheiro ainda comenta o quanto a poesia tem um valor especial e para quem trabalha 

com ela em sala de aula, deve ter em mente que a poesia é sempre comunicação de alguma 

nova experiência (PINHEIRO, p. 22). Na poesia, dependendo do modo como foi transmitida 

ou estudada, há a possibilidade de uma assimilação significativa pelo leitor. 

Pinheiro recomenda muito cuidado ao tratar da poesia, pois por apresentar expressões 

e sentimentos, ela não deve ser esquecida: 

  

O modo como o poeta diz – e o que diz ou comunica – sua experiência, 

permite um encontro íntimo entre leitor-obra que aguçará as emoções e a 

sensibilidade do leitor.  

 [...] A função social da poesia, é bom lembrar, não é mensurável dentre 

modelos esquemáticos (PINHEIRO, 2007, p. 23-24) 
 

Em A função social da poesia, de T. S. Eliot, compreende-se o valor atribuído ao 

poeta de nos ensinar algo particular a cada pessoa:  

 
[...] a poesia tem a ver fundamentalmente com a expressão do sentimento e 

da emoção; e esse sentimento e emoção são particulares, ao passo que o 

pensamento é geral. É mais fácil pensar do que sentir a língua estrangeira.  

[...] ao exprimir o que as outras pessoas sentem, também ele está 

modificando seu sentimento ao torná-lo mais consciente; ele está tornando as 

pessoas mais conscientes daquilo que já sentem, e por conseguinte, 

ensinando-lhes algo para si próprias (ELIOT, 1991, p. 17-19). 

 

Como se fosse uma dádiva posta à disposição do leitor, Eliot diz que o poeta “[...] 

descobre novas variantes da sensibilidade das quais os outros podem se apropriar. E, ao 

expressá-las, desenvolve e enriquece a língua que fala” (ELIOT, 1991, p. 22). Daí 

percebemos o poder do texto poético, já que ele consegue alcança um patamar de riqueza 

valorativa e comunicativa. 
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Pinheiro esclarece o quanto o texto poético tem peculiaridades e carece de mais 

cuidados que o texto de prosa. Ainda informa que a tentativa de aproximar esse gênero dos 

alunos deve ser feita de forma planejada, pensando “[...] que atitude se tomará, que cuidados 

são indispensáveis e, sobretudo, que condições reais existem para realização do trabalho” 

(PINHEIRO, 2007, p. 25). 

Para trabalhar com textos poéticos, é indispensável que o professor seja realmente um 

leitor, ou seja, tenha uma experiência significativa de leitura. Não é necessário que seja um 

erudito, mas alguém que se interesse pela poesia genuinamente. Para Pinheiro, é necessário 

que o professor sinta entusiasmo ao ler o texto poético: “[...] emocionar-se com uma imagem, 

com uma descrição, com o ritmo de determinado poema” (PINHEIRO, 2007, p. 26), podendo 

assim sensibilizar seus alunos para a riqueza semântica da poesia. 

Há um problema sério causado pela não utilização do poema em sala de aula o de 

possíveis leitores nos escaparem, quando o trabalho de introdução do texto poético não 

acontecer nas séries iniciais. É uma necessidade essencial iniciar a criança mais cedo no 

mundo da literatura, seduzi-la o quanto antes com a riqueza interior proporcionada pela 

leitura.  

Para a intervenção de trabalho com o poema é importantíssimo que o professor atente 

para a maneira mais adequada da leitura de um poema. Segundo Pinheiro, o modo como 

lemos oralmente um poema pode comprometer sua riqueza expressiva: 

 
Ou seja, a leitura que não seja minimamente adequada compromete a 

apreciação e o reconhecimento do valor da obra. Ler em voz alta é um modo 

de acertar a leitura, de adequar a percepção a uma realização objetiva. 

Portanto, não é tarefa ligeira. É preciso ler e reler o poema, valorizar 

determinadas palavras, descobrir as pausas adequadas, e, o que não é fácil, 

adequar a leitura ao tom do poema. [...] para o trabalho em sala de aula ler 

em voz alta é, muitas vezes, indispensável e carece, portanto, de preparo 

(PINHEIRO, 2007, p. 34-35). 

 

A partir do livro A arte de ler de Adler e Doren, Pinheiro aponta, para o trabalho com 

o poema, três normas de leitura. A primeira norma “’é lê-lo todo sem parar, quer você ache 

que entende, quer não’” (ADLER; VAN DOREN, p. 219 apud PINHEIRO, 2007, p. 35). Para 

Adler e Doren se o poema for bom, ele terá uma unidade que será percebida ao final da leitura 

tomada de uma só vez. A segunda norma é esta:  

 

Leia o poema todo novamente – mas leia-o em voz alta. [...] você verificará, 

quando ler o poema em voz alta, que o próprio ato de pronunciar as palavras 

obriga-o a entendê-las melhor. Não compreendido com tanta facilidade se 

estiver lendo em voz alta. E continua: essas duas primeiras sugestões são 
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mais importantes do que qualquer outra coisa (ADLER; VAN DOREN, p. 

220 apud PINHEIRO, 2007, p. 36). 

 

A terceira norma de Adler e Doren consiste em responder a determinadas perguntas:  

 

Por que certas palavras saltam do poema e atraem a atenção? Será por causa 

do ritmo? Ou da rima? Ou são palavras repetidas? Várias estrofes parecem 

referir-se às mesmas ideias; sendo assim, essas ideias formam algum tipo de 

sequência? Qualquer coisa dessa natureza que você puder descobrir 

concorrerá para o seu entendimento (ADLER; VAN DOREN, p. 220 apud 

PINHEIRO, 2007, p. 36). 

 

 

Pinheiro discute ainda o quanto é importante fazer a leitura oral para aproximar a 

criança e o jovem da poesia, como também cultivá-la em pequenos grupos. Outro cuidado do 

professor é identificar que: “Determinados poemas pedem um certo clima que num ambiente 

de desconcentração, de barulho podem não ser apreciados no que têm de melhor” 

(PINHEIRO, 2007, p. 38). Até em outros textos literários percebemos que para fazer uma 

leitura precisamos organizar o ambiente (torná-lo silencioso) e esclarecer aos alunos a 

importância do silêncio de todos enquanto acompanham a leitura. 

Para a organização de antologias, Pinheiro esclarece que os alunos podem fazer parte 

dessa seleção, como também organizá-las, pois a antologia dá ao trabalho uma dimensão mais 

ampla, porém ressalta a questão de adequação, onde é preciso não perder de vista o valor 

estético dos poemas e o estágio psicológico dos destinatários (2007, p. 39). Essa antologia 

tinha o objetivo de trazer a descoberta do prazer de ler na qual os organizadores passaram: 

  

[...] um mês com aulas semanais para leitura individual de poesia. No início, 

líamos livremente o poema de que mais gostávamos. Se houvesse clima e 

interesse, conversávamos sobre os poemas lidos. Algumas vezes, descemos 

ao pátio do colégio para leitura livre e pessoal (ou em duplas, um lendo para 

o outro o poema que quisesse). Nestas aulas os alunos sentavam nas escadas, 

deitavam no chão, ficavam lendo e andando... ou, se quisessem, na biblioteca 

ou sala de aula (PINHEIRO, 2007, p. 39). 

 

Pinheiro (2007, p. 40) incentiva o contato regular do aluno com a poesia: “[...] a 

definição de um horário específico para leitura é essencial; se não for possível reservar uma 

aula por semana, que se reservem 15, 10 minutos para leitura”. Além disso, o professor deve 

estar atento aos sinais que os alunos enviam quando estão sendo tocados: “[...] um disco com 

poemas recitados, uma antologia, um livro de poema de algum poeta da família, etc. Cada 
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gesto deve ser valorizado e estimulado” (PINHEIRO, 2007, p. 40). Ou seja, é importante a 

resposta motivacional do professor a todos esses sinais. 

O instrumento da organização de uma antologia é útil porque o aluno quase não terá 

acesso a esses poetas se não for por meio da antologia. Além disso, é importante a atitude do 

professor de indicar a fonte ou bibliografia completa, seguir adiante, indo além, mergulhando 

fundo na obra de seus poetas preferidos, conhecendo seu estilo, seus temas, seu modo 

particular de assimilar a lírica do real (PINHEIRO, 2007, p. 41). 

A leitura da antologia poética pode trazer mais benefícios do que se imagina. Assim, 

nesse trabalho haverá uma organização feita por nós de uma Antologia Poética
3
, umas das 

motivações especiais e necessárias para esse trabalho, justamente para familiarizar os alunos 

com o gênero, incentivar a leitura de poemas e levantar questões a respeito de convergências e 

divergências entre o campo e a cidade. A organização tem poemas de: José Paulo Paes, 

Manoel de Barros, Manuel Bandeira, Roseana Murray, Cecília Meireles, entre outros. 

O próximo subcapítulo tratará sobre Letramento Literário, a partir de estudiosos como 

Rildo Cosson, e as importantes contribuições contidas em seus textos, Letramento literário: 

teoria e prática (2006) e Círculos de leitura e letramento literário (2014), além de Renata 

Junqueira de Souza em seu texto Letramento literário: uma proposta para a sala de aula, 

sendo as propostas desses autores, principalmente a de Cosson, utilizadas na metodologia da 

sequência didática. E as discussões de Leyla Perrone-Moisés (2000) em seu texto 

Consideração intempestiva sobre o ensino da literatura do livro Inútil poesia. Os primeiros 

textos nos servirão para discutir e comentar a concepção de letramento literário, além de 

outras considerações que envolvem o letramento literário no universo escolar. O texto de 

Perrone-Moisés nos auxiliará a entender como o ensino de literatura parece estar atrelado a 

um estudo anacrônico, colocando em dúvida sua produção e recepção, e tornando-se 

ameaçada em seus princípios. 

 

1.3 LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

Este projeto também se justifica em uma tentativa de formar um sujeito de escrita, que 

expresse por si mesmo sua visão de mundo, pois segundo Rildo Cosson (2006), em 

Letramento literário: teoria e prática a literatura encontra o seu mais perfeito exercício em 

um corpo de linguagem, em um corpo de palavra, em um corpo de escrita:  

                                                      
3
 Ver Apêndice A. 
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A prática da literatura, seja pela leitura, seja pela escritura, consiste 

exatamente em uma exploração das potencialidades da linguagem, da 

palavra e da escrita, que não tem paralelo em outra atividade humana. Por 

essa exploração, o dizer o mundo (re) construído pela força da palavra, que é 

literatura, revela-se como uma prática fundamental para a constituição de um 

sujeito da escrita. Em outras palavras, é no exercício da leitura e da escrita 

dos textos literários que se desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos 

discursos padronizados da sociedade letrada e se constrói um modo próprio 

de se fazer dono da linguagem que, sendo minha, é também de todos 

(COSSON, 2006, p. 16). 

 

Cosson propõe uma definição de letramento, no texto aludido, a partir de Magna 

Becker Soares em Letramento: um tema de três gêneros (1998), que dá visibilidade a um 

fenômeno que os altos índices de analfabetismo mascaravam, ou seja, não tratavam da 

dificuldade da aquisição da habilidade de ler e escrever, que se conhece usualmente como 

alfabetização, mas da apropriação da escrita e das práticas sociais que estão a elas 

relacionadas (COSSON, 2006, p. 11). Assim, verificam-se vários níveis e diferentes tipos de 

letramentos, a exemplo do letramento digital, letramento literário, entre outros.  

Em nossa sociedade letrada, sabe-se que um analfabeto pode interagir, mesmo de 

modo precário, em algum processo de letramento. Como também, há a possibilidade de 

alguém possuir um grau sofisticado de letramento em uma área e não possuir quase nenhum 

conhecimento em outra, dependendo de suas necessidades pessoais e o que a sociedade lhe 

oferece ou demanda. Para Cosson (2006), o letramento literário “[...] compreende não apenas 

uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também, e sobretudo, uma forma de 

assegurar seu efetivo domínio”. 

A proposta do seu livro é construir e formar uma comunidade de leitores que saiba 

reconhecer os laços que unem seus membros no espaço e no tempo. Comunidade essa 

construída na sala de aula e que, formada, vai além dela, fornecendo ao aluno uma maneira 

própria de ver e viver o mundo. Acreditamos e nos baseamos nessa proposta, assim 

concebida, para reforçar a justificativa de priorizar, nesse trabalho, uma intervenção propondo 

o letramento literário. 

Assim, como Compagnon (2009) nos informa que o bem maior da literatura é nos dar 

sensibilidade, Cosson também parece estar de acordo com essa assertiva, ou seja, para ele, a 

literatura oferece ao leitor um meio de se conhecer melhor e si e à comunidade a que pertence: 

 

A literatura nos diz o quem somos e nos incentiva a desejar e a expressar o 

mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a 

ser realizada. É mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a 
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incorporação do outro em mim sem renúncia da minha própria identidade. 

No exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver com outros, 

podemos romper os limites do tempo e do espaço da nossa experiência e, 

ainda assim, sermos nós mesmos. É por isso que interiorizamos com mais 

intensidade as verdades dadas pela poesia e pela ficção (COSSON, 2006, p. 

17). 

 
 

A leitura literária nos faz conhecer a língua, tornando-nos leitores e escritores mais 

proficientes. Além disso, a literatura nos faz vivenciar uma experiência de vida, uma vida 

fabulosa que ajuda a tornar o mundo compreensível: 

 

[...] a ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são 

processos formativos tanto da linguagem quanto do leitor e do escritor. Uma 

e outra permitem que se diga o que não sabemos expressar e nos falam de 

maneira mais precisa o que queremos dizer ao mundo, assim como nos dizer 

a nós mesmos (COSSON, 2006, p. 17).  
 

Assim, levando em consideração as palavras de Renata Junqueira de Souza em seu 

texto Letramento literário: uma proposta para a sala de aula, ler é uma atividade 

fundamental em nossa sociedade, porque o que fazemos e compartilhamos passa 

necessariamente pela escrita.  

O letramento literário faz parte da expansão do uso do termo letramento, porém 

apresenta uma relação diferenciada com a escrita, e por isso é considerado um letramento 

singular. Pelo fato da literatura ocupar um lugar único em relação à linguagem, é função da 

literatura “[...] tornar o mundo compreensível transformando sua materialidade em palavras 

de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas” (COSSON, 2006, p. 17). A leitura 

dos textos literários proporciona assim, um modo privilegiado de inserção no mundo da 

escrita, pois guia o leitor ao domínio da palavra a partir dela mesma. 

É importante lembrar que o letramento literário precisa da escola para se concretizar, 

porque necessita de um processo educativo específico que se distancie da mera prática de 

leitura. O problemático é o fato de a leitura literária não estar sendo ensinada “[...] para 

garantir a função essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza” (COSSON, 

2006, p. 23). Alguns professores do ensino fundamental têm dificuldade em trabalhar com 

material literário em sala de aula devido a fatores como formação, dificuldade para motivar os 

alunos, desinteresse da gestão escolar, de obtenção de material literário, carência de 

bibliotecas etc. ainda não contemplam um objeto de ensino próprio, que seria trazer mais do 

que um conhecimento literário, em outras palavras, trazer ao aluno uma experiência de leitura 

a ser compartilhada. 
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Deve-se enfatizar um ensino de literatura organizado segundo os objetivos de 

formação do aluno, longe do círculo de repetição e da permissividade, que permita “[...] que a 

leitura literária seja exercida sem o abandono do prazer, mas com o compromisso de 

conhecimento que todo saber exige” (COSSON, 2006, p. 23). Ou seja, uma prática de 

letramento literário não se faz apenas com a leitura de qualquer texto, mas com a ampliação 

dessa experiência com informações específicas do campo literário ou até além dele. 

A visão de muitos gestores, professores, ainda é muito problemática na relação 

literatura-educação, pois muitos pensam ser mais importante as imagens vistas em filmes, em 

telenovelas, do que as palavras e a literatura, com seus romances e poemas. Para alguns 

professores a literatura só permanece na escola por força da tradição e da inércia curricular, já 

que o ensino da literatura é um produto do século XIX que já não tem razão de ser no século 

XXI: 

A multiplicidade dos textos, a onipresença das imagens, a variedade das 

manifestações culturais, entre tantas outras características da sociedade 

contemporânea, são alguns dos argumentos que levam à recusa de um lugar 

à literatura na escola atual (COSSON, 2006, p. 20). 

 

No ensino fundamental é espantoso como a literatura tem um sentido tão extenso que 

se compara a qualquer texto que tenha parentesco com ficção ou poesia, e, geralmente, o 

limite não é dado por esse parentesco, mas pela temática ou pela linguagem. Muitos desses 

textos são escolhidos de acordo com o interesse da escola, do professor, ficando o interesse do 

aluno quase sempre para o fim. Além do mais, esses textos precisam ser curtos, 

contemporâneos e divertidos. 

A crônica acaba se tornando, então, o gênero favorito da leitura escolar, pois esse 

gênero de leitura mais breve pode estar presente em livros didáticos, enquanto que a leitura de 

livros literários como, por exemplo, do gênero romance, livro de poemas ou de contos acabam 

se resumindo a trechos recortados e sintetizados no livro didático. Ou ainda, levando-se em 

conta a rotina de algumas escolas públicas, dá-se prioridade não ao livro, mas a uma atividade 

extraclasse, muitas vezes desimportante e que acaba ocupando o horário da atividade de 

leitura. 

Mais surpreendente ainda, Cosson (2006, p. 21) comenta que alguns linguistas 

incentivam a leitura de jornais e outros registros escritos curtos, sob o argumento de que o 

texto literário não seria adequado como material de leitura ou modelo de escrita escolar.  

A condução e permanência dessa linha de pensamento é preocupante, já que como 

material de leitura, a literatura, sendo irregular e criativa, termina se tornando secundária em 
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um ensino de língua portuguesa culta que requer um uso padronizado, encontrado em páginas 

de jornais e revistas científicas. Em vista disso, vive-se um “[...] apanágio do uso pragmático 

da escrita e da busca de um usuário competente” (COSSON, 2006, p. 21) onde se imagina que 

com o contato maior e variado de textos, o aluno poderá desenvolver sua capacidade de 

comunicação.  

Um problema que se vê no ensino da disciplina Literatura, por mero preceito 

ideológico, é o abandono da leitura de obras consideradas, antes, fundamentais, conceito que 

compreende a vasta herança clássica desde os gregos aos modernistas brasileiros. No mundo 

atual, onde a imagem e a voz se fazem presentes de forma muito afirmativa, a cultura 

contemporânea dispensa a mediação da escrita ou a emprega secundariamente. Por isso, há 

tantas canções populares, crônicas, filmes, entre outros produtos culturais, sendo usados como 

conteúdo da disciplina Literatura. Com isso, a leitura literária fica excluída da sala de aula ou 

em segundo plano, já que, conforme a orientação citada, para integrar o aluno, “a escola 

precisa se atualizar em práticas culturais contemporâneas mais dinâmicas”, o que dificilmente 

inclui essa prática de leitura.  

Como estudiosos que a prática de licenciatura exige, percebemos paulatinamente que 

devemos sim, até mesmo por indicação do PCN, abordar uma vasta gama de gêneros do 

discurso nas práticas sociais. Deve-se propor ao aluno a leitura de jornais, revistas, mas sem 

esquecer os outros gêneros discursivos, como a prosa de ficção e a poesia. 

Cosson defende ainda que os alunos devem conhecer as literaturas atuais, pois essas 

são plenas de sentido para suas vidas, e assevera: “[...] o letramento literário trabalhará 

sempre com o atual, seja ele contemporâneo ou não” (COSSON, 2006, p. 34). Assim, ele 

diferencia as obras contemporâneas como aquelas escritas e publicadas em nossa época, 

enquanto as atuais são aquelas que têm significado atemporal, independentemente da época de 

sua escrita ou publicação. Portanto, a obra atual deve ser levada ao encontro do aluno porque 

sua atualidade facilita sua leitura, estimulando o interesse dos alunos. 

Nesta pesquisa-intervenção apresentaremos um modelo de sequência didática na qual 

há uma sequência básica, que se aproxima da formalização indicada por Rildo Cosson, e tenta 

interpretar o livro O besouro Carirá, em leituras interpretativas com a turma do sétimo ano do 

Ensino Fundamental II. 

 Em seu livro Círculos de leitura e letramento literário (2014), Rildo Cosson relata 

com grande pesar que a leitura da literatura vem perdendo seu caráter prazeroso que 

apaixonava as gerações passadas; hoje as pessoas, quando leem, o fazem pela necessidade 

pragmática de se informarem, simplesmente. E cada vez mais o fazem menos, já que em 
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pesquisa realizada em 2012 as pessoas liam quatro livros por ano, sendo que, conforme a 

mesma pesquisa realizada no ano 2007, liam 4,7 livros por ano. O mais triste ainda da 

pesquisa é que se medidos os livros lidos inteiramente a estatística cai para 2,1 (COSSON, 

2014). 

Segundo Cosson (2014), a leitura faz parte das comunidades humanas desde tempos 

imemoriais, porém a leitura não é uma forma praticada amplamente por todos como uma 

forma de lazer. Segundo o estudioso, 85% da população escolhe a mídia televisiva, em 

segundo lugar 52% das pessoas preferem escutar músicas ou rádio, e finalmente, apenas 28% 

da população elegeu a leitura como forma de atividade preferida, sem afirmar se lê com 

frequência. 

Cosson (2014) comenta que os brasileiros leem pouco e menos ainda literatura, pois:  

Parte dos livros lidos são obras didáticas, consoante o perfil de aluno da 

maioria dos leitores, e o livro mais lido é a Bíblia. Quando leem literatura, o 

texto selecionado é o best-seller do momento, seguido pela leitura indicada 

pela escola, como se supõe pela presença de obras canônicas de literatura 

infantil na lista dos preferidos. Aliás, não é sem razão que o professor é o 

principal mediador da leitura, ainda que os livros indicados pela escola 

sejam majoritariamente didáticos. 
 

Percebe – se a partir desse comentário, voltando o olhar para essa intervenção escolar, 

o quanto é preocupante e necessária a reflexão por parte da figura do professor de língua 

materna. É preciso, ponderar sobre o que ele vem sugerir, mediar em termos de leitura 

literária, porque, talvez, seja somente por meio da escola que muitos alunos desenvolverão 

esse tipo de leitura.  

Ainda sobre o uso da leitura literária, o escritor comenta que a ida à biblioteca é feita 

basicamente para estudar e apenas 17% da população veem esse espaço: “[...] como lugar para 

tomar emprestado livro de literatura” (COSSON, 2014, p. 12). O que remete a um 

preocupante estado das coisas, pois, como comenta o estudioso, muitos jovens agora só se 

deparam com o universo on-line, de jogos, de redes sociais e outros atrativos que revelam o 

modo dispersivo e irrequieto como eles se relacionam com os demais produtos e 

manifestações culturais contemporâneas (COSSON, 2014) 

Como docentes, percebemos muitas vezes que os jovens estão cada vez mais ocupados 

com esse universo tecnológico, muitas vezes, até, desviando sua concentração em sala de 

aula. No entanto, cabe ao professor atento a tentativa de inserir-se nesse ambiente cibernético 

e utilizar esses equipamentos repletos de sofisticadas atividades on-line, com os quais até os 

alunos mais atentos e estudiosos se ocupam no meio do curso da aula, como instrumental 

solucionador e motivador da atenção desses alunos. 
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A leitura em sala de aula enfrenta muitos obstáculos: má vontade decorrente de 

questões políticas da instituição escolar, problemas estruturais na biblioteca, hábitos 

contrários à presença da literatura em sala de aula incentivados por manuais de ensino de 

língua materna, orientações equivocadas que o professor segue, entre outros. Por esses e 

outros motivos, a leitura de literatura se encontra cada vez mais distante do espaço escolar. 

Sobre o lugar da literatura na escola e sobre a configuração do livro didático ao longo 

da história, Rildo Cosson, traz duas constatações de Regina Zilberman (2003, p. 265 apud 

COSSON, 2014, p. 13):  

A primeira é de que a leitura de fragmentos de textos literários presentes no 

livro didático não forma o leitor do livro, que é onde materialmente se 

apresenta a literatura, ou seja, a obra literária na sua integridade, 

representada pelo livro, fica para depois ou fora dos limites da escola. A 

segunda é de que as novas teorias de leitura parecem dispensar o texto 

literário como um objetivo ou fim a ser atingido, como fora no passado. 

Resulta daí que “se antes – [...] – a literatura ficava no fim ou de fora, agora 

ela não está em parte alguma”. 

 

A escola passa por um momento inquietante. Cronogramas são estabelecidos desde o 

início do ano para cumprir prazos que devem ser mantidos independentemente do grau de 

letramento literário dos alunos. Isso interfere no planejamento do professor, forçando-o a 

driblar hábitos já arraigados e contrários ao desenvolvimento do aluno, para então tomar uma 

atitude de educação e de “autoeducação”, como disse Candido (2004, p. 172) ao proporcionar, 

em suas aulas, a leitura do texto literário. 

Para exemplificar a situação instável do ensino de literatura em sala de aula, desde o 

final de século XX e entrando neste novo século, tendo em vista os problemas atuais do 

ensino da literatura, veremos a partir do estudo de Leyla Perrone-Moisés (2000) em seu texto 

Consideração intempestiva sobre o ensino da literatura do livro Inútil Poesia (2000), como o 

ensino de literatura parece estar preso a um modelo anacrônico, “tendendo a transformar-se 

em mero apêndice dos ‘estudos culturais’’’ (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 309), fato que 

coloca em dúvida sua produção e recepção e compromete seus princípios. 

O prestígio da literatura decorria de uma concepção da cultura, “que implicava a 

estima consensual pelas humanidades e a valorização da tradição escrita” (PERRONE-

MOISÉS, 2000, p. 345), tradição essa sacramentada em um cânone literário. 

No final do século passado, o lugar social e institucional da literatura foi posto em 

xeque, na medida em que os escritores da modernidade passaram a questionar os fundamentos 

de sua prática e de sua inscrição na sociedade: 
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Como disseram Blanchot e outros, a literatura caminhou em direção à sua 

própria essência, num movimento ao mesmo tempo autoglorificador e 

suicida, e colocou-se em franca oposição aos valores da sociedade burguesa, 

rejeitando assim o seu lugar institucional (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 

346). 

 

De acordo com essa visão, a literatura, enquanto instituição, deveria “[...] manter os 

fundamentos da sociedade e não questioná-los de maneira profunda” (PERRONE-MOISÉS, 

2000, p. 346). Ou seja, ao questionar os fundamentos da ordem burguesa, denunciando a 

exploração dos trabalhadores, os preconceitos contra as minorias, as restrições dos mais 

pobres ao acesso à justiça, a literatura tornou-se alvo de preconceitos por parte das classes 

dominantes. Com isso, teve confiscado seu status institucional na escola. 

Assim, quando se pretende utilizar a literatura como “estudos culturais” se 

potencializa a indeterminação do que vai ser ensinado. Alguns professores utilizam a 

literatura e a ensinam erroneamente quando ela passa a ser utilizada apenas como meio de 

análise de discursos sociais, políticos, econômicos ou ideológicos ou discursos outros, como o 

das minorias. Isso foi nocivo para os estudos literários, porque as obras literárias passaram a 

ser avaliadas a partir de posições ideológicas: “as obras literárias foram afogadas na enxurrada 

dos ‘estudos culturais’, que têm pouco de estudo e pouco cultural, por recorrerem a um 

ecletismo não interdisciplinar, mas adisciplinar, e por se aplicarem a objetos cujo valor é 

indeterminado” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 348). A partir disso é que o questionamento 

dos valores estéticos e cognitivos, além do nivelamento da prática literária com outras práticas 

culturais fizeram com que a literatura perdesse sua legitimidade e especificidade. Essa atitude 

é condenável porque retira da literatura a sua especificidade, sua independência e 

legitimidade, tornando-a simples meio para veicular assuntos que pouco ou nada têm a ver 

com ela. 

Outros situações que concorreram para aumentar o distanciamento entre o texto 

literário o aluno e o professor foram a ocupação dos professores com os estudos de 

manifestações paraliterárias da comunicação, deixando de lado o espaço do texto literário nos 

currículos das escolas, e os programas do “prazer de ler” (grifo da autora), pois “[...] sem a 

prévia e concomitante consolidação de uma bagagem cultural, e sem o desenvolvimento da 

capacidade crítica, os resultados são ou inócuos ou lamentáveis” (PERRONE-MOISÉS, 2000, 

p. 349).  

Ainda mais grave, houve um questionamento do cânone ocidental em nome do 

“politicamente correto” (grifo da autora) que censurou e excluiu textos literários dos 

currículos escolares, pois a reformulação dos currículos “[...] à luz das questões ideológicas 
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atuais, resulta em abrir espaços para a inclusão de representantes de classes, etnias e gêneros 

sexuais particulares, empurrando para fora [...] as obras menos exemplares” (PERRONE-

MOISÉS, 2000, p. 349). Obras essas que “não passam de obras de arte”, ou seja, que se 

propõem como arte, o que não deve ser afastado do contato com o aluno. 

Levando em consideração o estudo de Rildo Cosson em seu texto “Leitura literária: a 

seleção dos textos”, do livro Letramento literário: teoria e prática (2006) indica que a 

literatura pode ser trabalhada a partir do cânone sem “prender-se ao passado em uma atitude 

sacralizadora das obras literárias [...] Assim como a adoção de obras contemporâneas não 

pode levar à perda da historicidade da língua e da cultura” (COSSON, 2006, p. 34). Ou seja, 

deve-se entender a literatura para além de um conjunto de obras valorizadas como capital 

cultural de um país, pois ela deve “ser vista como um sistema composto de outros tantos 

sistemas” (COSSON, 2006, p. 34). Por exemplo, nessa intervenção, propomos a leitura do 

livro do O besouro Carirá e a história do morango gigante como literatura que ainda não 

pertence ao cânone, enquanto que os poemas selecionados para a antologia foram organizados 

de maneira que, dependendo da interação dialógica, os poetas já reconhecidos em seleções 

poético-infantis aparecessem, como, por exemplo, José Paulo Paes e Manuel Bandeira, 

embora a escolha do poema O cacto, deste último, não seja tão corriqueira em livros didáticos 

ou seleções poéticas direcionadas ao público infantil. 

Para Perrone-Moisés (p. 350), é um equívoco considerar apenas o cânone ocidental ou 

apenas o cânone nacional, já que os currículos escolares, até segunda ordem, devem permitir 

aos alunos o conhecimento de sua própria tradição cultural, assim como o de outras culturas. 

Assim, o papel do professor seria permitir ao aluno o acesso a essas culturas. Nesse caso, em 

uma criação de uma futura antologia poética, poder-se-ia pensar em selecionar poemas ou 

mesmo cordéis de autores locais, de maneira a contemplar um amplo espectro de autores e 

estilos. A estudiosa alerta para o perigo da abolição pura e simples dos repertórios culturais, 

pois só pode resultar em desculturação, e essa desculturação global não necessita do apoio das 

instituições de ensino, porque já estamos todos imersos nela. Assim ela considera que: 

  

Aquilo de que os jovens precisam é de cultura, a qual é sempre 

conhecimento de uma tradição, condição mínima até mesmo para a contestar 

e renovar. E o acesso dos jovens à cultura é uma responsabilidade dos 

professores (afirmação ou óbvia, ou antiquada, segundo o ponto de vista) 

(PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 350). 
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A afirmação imputada como responsabilidade dos professores de literatura, deixa no ar 

a responsabilidade e o grande trabalho que cabem a esse professor, já que literatura é um 

saber indispensável, mas que necessita de uma aprendizagem. Assim, “[...] o conhecimento 

aprofundado das obras nas quais cada língua atingiu o máximo de suas potencialidades 

expressivas e sugestivas é o que garante o prosseguimento da atividade literária, quer do lado 

dos leitores, quer do lado de futuros e eventuais escritores” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 

350). O alerta cuidadoso da estudiosa recai sobre o fato de que se os professores não fizerem a 

tarefa crucial de mostrar aos alunos os caminhos da literatura, “estes serão desertados, e a 

cultura como um todo ficará ainda mais empobrecida” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 351). 

A literatura, então, precisa de uma defesa, a defesa ao seu direito de existir, algo que a 

estudiosa retoma da conferência de Antonio Candido, a defesa do ensino de uma disciplina 

tão ameaçada quanto a de literatura literária, baseada em seus benefícios, segundo Antonio 

Candido, porque “atua como organizadora da mente e refinadora da sensibilidade, como 

oferta de valores num mundo onde eles se apresentam flutuantes” (PERRONE-MOISÉS, 

2000, p. 351). Outros argumentos que aumentam seus benefícios são os seguintes: 

 

[...] a obra literária é sempre uma leitura crítica do real, mesmo que essa 

crítica não seja expressa, já que a simples postulação de uma outra realidade 

coloca o leitor numa posição virtualmente crítica com relação àquilo que ele 

acreditava ser o real. E, finalmente, a escrita e a leitura literária são 

exercícios de liberdade: liberdade no uso da linguagem, esclerosada e 

estereotipada no uso cotidiano, e liberdade do imaginário, oposto a uma 

suposta fatalidade da história (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 351). 

 

A função do professor de literatura literária seria então o de acreditar, antes do aluno, 

nas virtudes da literatura, confiar no seu objeto de ensino e fazer dele um projeto de vida, pois 

se não o fizer é melhor que escolha outra profissão. 

No próximo capítulo, tentar-se-á responder porque escolhemos o gênero poema para 

iniciar esse letramento literário. O estudo foi feito a partir da obra A literatura infantil de 

Bárbara Vasconcelos de Carvalho. 

 

1.4 POR QUE A POESIA? 

 

Em seu livro A literatura infantil (1989), Bárbara Vasconcelos de Carvalho, defende a 

ideia de que a literatura é o meio pelo qual o aluno pode adquirir cultura em maior ou menor 

grau, pois nenhuma formação prescinde da educação de espírito, já que esta é comunicação, 
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fonte de conhecimento, veículo de formação que despertará a sensibilidade do homem e seus 

valores éticos para a sua conscientização e seu relacionamento.  

A poesia foi a primeira manifestação literária do homem, e é na poesia que se iniciam 

todas as literaturas, pois: 

 

Poesia é transfiguração da realidade objetiva ou subjetiva em expressão de 

beleza de contemplação emocional. É o encontro e harmonização do eu 

existencial com o eu poético, realizando a revelação do ser, da essência. 

Poesia é vida em sua mensagem mais profunda. Omitir a poesia da criança é 

suprimir-lhe uma de suas atividades mais ricas, pois “a poesia é a forma 

mais viva e emocional da linguagem”, afirma Antônia Sáez, da Universidade 

de Porto Rico (CARVALHO, 1989, p. 222-223).  

 

Considerando tal perspectiva, devemos saber que toda criança é um poeta construindo 

seu mundo interior, criando o jogo da sua realidade, como faz o poeta. É necessário ainda 

sabermos “[...] até onde a fantasia é simbólica (a vassoura-cavalo, o objeto que fala etc.), ou é 

associativa (os garotos vão ao céu porque cheiram pirlimpimpim, a menina que se transforma, 

porque a fada bate a vara), para não deturpamos a imaginação, a capacidade criadora” 

(CARVALHO, 1989, p. 223).  

A poesia geralmente combina fantasia e razão, enriquecendo a primeira e aprimorando 

a segunda, e as crianças conseguem harmonizar as duas genialmente, isso revela na literatura 

poética seu valor artístico-recreativo, formativo e didático. Para a estudiosa, “[...] sonhar é 

preencher vazios, é criar condições terapêuticas para os impactos da realidade, é libertar-se, 

enfim!” (CARVALHO, 1989, p. 21). 

O ritmo para a estudiosa é a essência da linguagem, assim, a linguagem é ritmo: 

“Ritmo não é privilégio do verso; a prosa tem ritmo-verbal imprescindível. Tudo, enfim, tem 

ritmo, porque ritmo é vida e vida é movimento. Em toda a vida, em todo o movimento, há um 

ritmo” (CARVALHO, 1989, p. 223). O autor cita exemplos de textos em prosa que 

apresentam linguagem poética como, por exemplo, A Sereiazinha, de Andersen, Alice no país 

das maravilhas, de Caroll, pois são poemas graças ao seu conteúdo simbólico, onde a forma 

poética é presidida pela lei dos símbolos, da imagem e do ritmo.  

Compreende–se que o ritmo é imagem sonora que serve de instrumento para o 

pensamento se libertar em um universo analógico de recriações, assim será proporcionada ao 

aluno uma educação auditiva, de disciplina mental-estética, de estímulo da memória, como 

também valiosa para o enriquecimento artístico. Nesse caso, os ritmos “jâmbicos e trocaicos 

são os mais interessantes para a criança: “pintou o papo, pintou a pata, pintou o sapo...” 
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(CARVALHO, 1989, p. 223). Ou, ainda, deve ter ritmo familiar, linguagem expressiva e viva, 

em redondilha maior (verso de sete sílabas), ou menor (até seis sílabas). A exemplo, do 

poema Convite, de José Paulo Paes, que faz parte da antologia criada pela docente e apresenta 

em alguns versos redondilha maior (escansão nossa), escolhido para a antologia poética:  

 

Po/e/sia 

é/brin/car/ com/ pa/la/vras – (redondilha maior) 

co/mo/ se/ brin/ca 

com/ bo/la, pa/pa/gaio,/ pi/ão/. 

Só/ que/ 

bo/la,/ pa/pa/gaio,/pi/ão/ – (redondilha maior) 

de/ tan/to/ brin/car 

se/ gas/tam. 

As/ pa/la/vras/ não/: 

quan/to/ mais/ se/ brin/ca  

com/ elas/ 

mais/ no/vas/ fi/cam. 

Co/mo/ a/ á/gua/ do/ rio/ – (redondilha maior) 

que/ é/ á/gua/ sem/pre/ no/va/. 

Co/mo/ ca/da/ dia/ 

que/ é/ sem/pre um/ no/vo/ dia/. – (redondilha maior) 

Va/mos/ brin/car/ de/ po/e/sia/? 

(PAES, 1991, p. 3) 

 

Os benefícios promovidos pela leitura poética são aqueles que conduzem ao  

 

[...] o aprimoramento das emoções e da sensibilidade, aguçando e 

multiplicando o prazer da beleza, de tal maneira que nos leva a visualizar 

elementos sonoros, pelo poder de senti-los, recriando novos mundos e novas 

sensações (CARVALHO, 1989, p. 224).  

 

Ou seja, a poesia dá à criança a possibilidade de enxergar, nessa harmonia de palavras 

ricamente organizadas, uma versatilidade que lhe proporciona o prazer estético, ou como a 

autora chama, “o gozo estético”, “o prazer inefável” (CARVALHO, 1989, p. 224). 

Para a estudiosa todo poema é uma obra de arte que deve conter unidade e deve ser 

visto como um todo. Para o estudo analítico, deve-se utilizar a unidade de pensamento do 

verso ou da estrofe. Como é de natureza auditiva, a poesia deve ser lida em voz alta. Pode-se 

aproveitar e permitir-se explorar todo o valor emocional das palavras, seus recursos 

metafóricos. Além do mais, a linguagem figurada como símbolos, imagens, comparações etc., 

não deve ser barreira para a escola, desde que seja orientada pelo professor considerando o 

desenvolvimento mental das crianças. 

Como professora há pouco tempo em sala de aula, acredito ser um desafio incentivar e 

conseguir que as crianças se interessem pela leitura de mais um poema dentre tantos; imagino 
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que grande parte dos poemas com que os alunos do ensino fundamental II têm contato, 

acabam sendo viabilizados por meio da escola, ou melhor, pelo professor de língua 

portuguesa. Então, seria interessante, de acordo com Hélder Pinheiro, em Poesia em sala de 

aula (2007), sempre que possível, que o professor confeccione novas antologias poéticas de 

diversos autores, traga alguns dos seus poemas favoritos ou então sugira a leitura de uma 

determinada antologia poética.  

Por exemplo, pesquisando na Biblioteca na escola, encontrei um livro infantil com 

poemas de José Paulo Paes intitulado É isso ali, Exercícios de ser criança, de Manoel de 

Barros; para o oitavo ou nono ano, dependendo da turma, encontrei o livro Mar 

absoluto/Retrato natural, de Cecília Meireles. Há também uma seleção de poemas entre 

outros diversos gêneros contemplados em vários livros organizados e fornecidos às escolas 

cadastradas para participarem do Projeto Escrevendo o Futuro, do Ministério da Educação. 

No próximo capítulo, iniciamos a análise da obra literária O besouro Carirá e a 

história do morango gigante, de Ricardo Daunt. Será necessário comentar um pouco da 

perspectiva estética da literatura, especialmente do poema comentado por Antonio Candido 

(2004), além de um breve comentário sobre a escolha dos objetos tratados na obra de 

escritores contemporâneos. Para isso, nos serviços de Altas literaturas, Leyla Perrone-Moisés 

(1998). 
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2 ANÁLISE LITERÁRIA DA OBRA 

 

Em seu texto O direito à literatura, Antonio Candido (2004) comenta o quanto a 

primeira face, da construção de objetos autônomos como estrutura e significado, é mal 

conhecida na literatura e muitos atribuem seu papel humanizador a partir da terceira face, na 

qual a literatura é vista como uma forma de conhecimento. Porém, Candido informa que “[...] 

toda obra literária é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; e é 

grande o poder humanizador de construção, enquanto construção” (CANDIDO, 2004, p. 177).  

Ou seja, o poeta ou narrador constroem um modelo de coerência, gerado pela força da palavra 

organizada. A construção lapidar dos códigos ou a importância da organização das palavras 

exercem papel ordenador em nossa mente.  

Assim, para o estudioso, “A mensagem é inseparável do código, mas o código é a 

condição que assegura seu efeito” (CANDIDO, 2004, p. 178). A palavra incide, então, como 

uma peça de construção, como um construto, um tijolo de uma grande obra. O conteúdo só é 

sabido por meio da forma que foi criado. A forma é um construto que traduz a maneira 

coerciva com que o poeta organiza seu construto e o torna literário, ou seja, “o poeta 

transforma o informal ou o inexpresso em estrutura que se põe acima do tempo e serve para 

cada um representar mentalmente as situações” (CANDIDO, 2004, p. 179).  

Ao ler uma obra, como um poema, percebe-se o quanto cada verso lapidado, cada 

palavra, tem a importante função de motivar um sentido com o restante da estrofe e, 

consequentemente, com o todo da obra. Cada palavra acaba ganhando um sentido na relação 

com as outras palavras do texto. Torna-se, então, a obra literária, um todo construído 

graficamente, um objeto, e que apresenta uma forma de expressão, que transmitirá emoções e 

visões de mundo dos indivíduos e dos grupos, ou seja, a segunda face da literatura, 

representada por um conteúdo. 

As recorrências sintáticas ou semânticas do corpo do texto podem revestir-se ou 

sugerirem uma visão de mundo, uma força-motriz que o leitor pode perceber. Isso se aplica, 

por exemplo, à obra literária em estudo neste trabalho, na qual podemos indicar uma visão de 

mundo, apesar de os personagens serem animais e não pessoas que agem a favor da 

preservação e manutenção de seu ambiente natural, apesar dos sedutores avanços da 

tecnologia.  

No poema central desta pesquisa-intervenção é importante atentar não só para cada 

palavra que constitui o conteúdo, mas também para cada artifício que o autor utiliza a fim de 

veicular sua interpretação da realidade. O escritor transmite sua interpretação da realidade 
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através da narração em seus versos, o que nos permitiria talvez classificá-lo como poema 

narrativo, já que há essa descrição na primeira página do livro. 

Leyla Perrone-Moisés em seu texto Altas literaturas (1998) apresenta-nos uma espécie 

de teoria baseada nas práticas dos escritores-críticos modernos em que detecta uma certa 

coincidência na escolha de seus objetos, já que parecem “[...] indicar um certo consenso, um 

conjunto de valores que ultrapassa a esfera do gosto pessoal e da mera recepção, e que afetaria 

a própria produção da literatura moderna” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 13). 

Tenha-se em vista, porém, conforme a estética da recepção, comentada pela estudiosa, 

uma obra ainda vive quando tem leitores, embora não se aplique todo o poder de sentido dessa 

frase ao leitor comum, mas sim ao leitor que se torna escritor (grifo da autora), pois é esse 

quem define o futuro da forma e dos valores. Então, poderíamos supor que Ricardo Daunt é 

um prolongador, por meio dessa obra do Besouro Carirá, de leituras ativas, porque:  

o que impulsiona e renova a literatura não são as leituras anônimas e tácitas 

(que têm um efeito inverificável e uma influência duvidosa, em termos 

estéticos)), mas sim aquelas leituras ativas que prolongam e levam adiante 

uma ideia por meio de novos escritos em novas obras (PERRONE-MOISÉS, 

1998, p. 13). 

 

Para a autora a teoria e a crítica modernas se apoiam em valores e a questão da 

autonomia da arte não é pensada pelos modernos de modo simplista. “A maioria dos 

escritores-críticos aqui tratados acredita numa ação política indireta da arte” (PERRONE-

MOISÉS, 1998, p. 184, grifo da autora). 

Assim, esse trabalho de intervenção propõe uma forma de ensino, que tenta motivar os 

alunos participantes dessa pesquisa-intervenção a se tornarem prolongadores de leituras 

ativas, sejam a partir de seus comentários ou até mesmo, futuramente, por meios dos seus 

textos escritos.  

No próximo capítulo, será analisada de maneira mais efetiva a obra cargo-chefe dessa 

intervenção. As análises abordarão as questões referentes ao texto de Raymond Williams, O 

Campo e a Cidade: na história e na literatura (2011), além das ilações que fizemos da leitura 

de Michael Hamburguer (2007) em seu texto A cidade e o campo: fenótipos e arquétipos. 

 

2.1 REPRESENTAÇÕES DO CAMPO E DA CIDADE EM O BESOURO CARIRÁ E A HISTÓRIA DO 

MORANGO GIGANTE, DE RICARDO DAUNT 

 

 Raymond Williams, em seu texto O Campo e a Cidade: na história e na literatura 

(2011), tenta verificar as perspectivas históricas da cidade e do campo por meio da literatura, 
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especialmente a literatura lírica, onde descreverá e analisará a persistência de certas imagens e 

associações; tentando ainda conectá-las à experiência historicamente variada. Para o estudioso 

cristalizaram-se e generalizaram-se atitudes emocionais a respeito do campo e da cidade. 

Onde “[...] o campo passou a ser associado à forma natural de vida – de paz, inocência e 

virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de realizações – de saber, 

comunicação e luz” (WILLIAMS, 2011, p. 11). O que permeia também as atitudes inglesas 

em relação ao campo e às concepções de vida rural que para o estudioso persistiram com um 

poder extraordinário, mesmo depois de a sociedade tornar-se predominantemente urbana, 

como explica: “mesmo no século XX, numa terra urbana e industrializada, é extraordinário 

como ainda persistem formas de antigas ideias e experiências” (WILLIAMS, 2011, p. 13). 

O autor comenta o quanto a experiência e a interpretação da literatura inglesa foram 

importantes, mas não exclusivos, para constatar a persistência de atitudes na relação entre 

campo e cidade. O que para ele antes era encontrado em sentimentos da própria perspectiva 

de história de vida passou a ser refletido, a partir do contato com escritores que trataram a 

relação entre o campo e a cidade em seus textos: “[...] uma versão influente do que realmente 

representava a vida campestre, a literatura campestre: uma história cultural preparada e 

convincente” (WILLIAMS, 2011, p. 18). 

O autor chama a atenção para o fato de que se costuma “[...] usar o passado, os ‘bons 

tempos de antigamente’, como desculpa para criticar o presente” (WILLIAMS, 2011, p. 18). 

E observa que: “[...] a Velha Inglaterra, a estabilidade, as virtudes campestres – na verdade, 

todas essas coisas têm significados diferentes, em épocas diferentes, colocando em questão 

valores bem diversos” (WILLIAMS, 2011, p. 27). Em seguida, comenta que tanto a vida do 

campo quanto a da cidade é móvel e presente e é necessária uma visão mais acurada de 

perspectiva para compreendê-la.  

Para o estudioso, não convém mais pensar que o caráter bucólico dos poemas, que 

ocorrem em períodos diversos, são menções idealizadas ligadas a uma suposta Idade de Ouro, 

nem cogitar de uma ideia permanente, até atemporal, da tranquilidade da vida campestre” 

(WILLIAMS, 2011, p. 38). E comenta, cintando os escritos de Coleridge, a perspectiva da 

prática acadêmica a qual, regularmente, procura influências “[...] que parecem ser da opinião 

de que todo pensamento e imagem possível é tradicional” (WILLIAMS, 2011, p. 38).  

É equivocada a busca permanente por influências, pois a tradição tem caráter variável 

e não dá para afirmar se uma imagem idílica ou um pensamento idílio presente num poema 

devem ser sempre localizados numa suposta Idade do Ouro. 
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Raymond Williams faz o relato pessoal em alguns momentos do seu livro informando 

sobre as diversas respostas que a literatura e o pensamento social inglês deram, através dos 

tempos, à questão cidade x campo. Em determinado trecho do livro o crítico retrata o que 

sentia ao estar em uma cidade: 

 

É bem verdade que se trata de uma visão da cidade antes da azáfama do 

barulho do dia do trabalho, porém não há como não reconhecer esse 

sentimento, e eu próprio o experimentei muitas e muitas vezes: os grandes 

prédios da civilização; os pontos de encontro; as bibliotecas e teatros, as 

torres e cúpulas; e – muitas vezes ainda mais emocionante – as casas, as 

ruas, a tensão e o entusiasmo de estar no meio de tanta gente, com tantas 

metas diferentes. [...] Como todo mundo, também já senti o caos dos metrôs 

e engarrafamentos de trânsito; a monotonia de casas idênticas enfileiradas; a 

pressão agressiva de multidões de desconhecidos (WILLIAMS, 2011, p. 17). 

 

O poema objeto desta pesquisa-intervenção narra o seguinte: em um belo dia, o 

besouro Carirá e seu avô, em uma viagem rotineira, se deparam com um morango gigante 

habitado por numerosas pessoas. O morango gigante era um enorme morango que quanto 

mais crescia, mais as pessoas iam se apertando lá dentro. Então, assustados com a novidade 

de uma nova cidade que crescia mais do que devia e que ainda inventava uma rua nova por 

dia, eles retornam a sua cidade, com a urgência de contar aos animais de Carapó, sobre a 

descoberta da ameaçadora e imensa habitação. Todos os animais da pequena cidade decidem, 

então, discutir o que irão fazer com o morango gigante para salvar a sua “Terra da 

Esperança”. Por receio de serem invadidos pela cidade do morango gigante, que inchava a 

cada dia e que se aproximava de sua pequena cidade, os animais, depois de discutirem sobre o 

que fariam com saboroso morango acabam, por consenso quase total, devorando o morango 

gigante, arruinando toda aquela habitação e deixando os habitantes de Carapó, finalmente, 

tranquilos e livres para passear por suas ruas e calçadas. 

Há na narrativa do poema O besouro Carirá e a história do morango gigante uma 

transformação que acomete uma sociedade campestre, representada pelos animais que viviam 

na cidade de Carapó, quando se deparam com uma civilização urbana e que é refletido no 

poema narrativo, quando o besouro Carirá e seu avô se deparam com o enorme morango 

gigante. As personagens da narrativa percebem o quanto aquilo causava espanto, pois a cidade 

urbana não possuía casas enfileiradas, mas era “Feita de uma coisa só/ E bem grande” 

(DAUNT, 2007, p. 22)
4
 que poderia acabar com sua “Terra da Esperança”. No poema há uma 

conotação de poder exercido por grandes edifícios relacionado a como o morango gigante 

                                                      
4
 Ver Anexo D. 
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aparentava estar comprimindo as pessoas que estavam em seu interior e que viviam se 

apertando exercendo assim “uma pressão agressiva de multidões de desconhecidos” 

(WILLIAMS, 2011, p. 17). Williams utiliza a palavra “caos” para expressar os sentimentos 

desesperadores da desarmonia social comentado por Antonio Candido. Caos esse que reflete o 

ritmo de vida frenético que a sociedade urbana leva como uma desordem social e confusão 

social devido a diversas metas que a sociedade quer alcançar. 

No texto A questão da cidade e do campo (2004), da professora Doutora Ana Fani 

Alessandri Carlos, compreende-se que a relação cidade-campo passou por uma atualização no 

Brasil, após a industrialização, quando o mundo da mercadoria e a generalização de valores 

redefiniram as relações dos lugares da hierarquização espacial entre dominantes e dominados, 

tudo sob o comando da metrópole nacional.  

A autora prossegue salientando que a expansão do capitalismo, especialmente com o 

desenvolvimento do mundo da troca e da mercadoria, trouxe a generalização da propriedade 

privada e a consequente submissão da vida a sua lógica, modificando a cultura e as tradições 

tanto no campo como na cidade e tornando-os cada vez mais próximos. 

A expansão do capitalismo e sua profunda transformação nos processos produtivos 

levaram a dualidade campo/cidade a outro patamar, diferente da contradição histórica na 

época da revolução industrial. O que se torna contradição no mundo moderno, no Brasil 

aparece sob o binômio centro/periferia. 

Assim, ao contrário do relativismo proposto por O campo e a cidade, de Williams, 

podemos considerar que Ricardo Daunt apresenta razões para valorizar o campo 

comparativamente à cidade. Trazendo-a para o contexto do poema de Daunt, seu eu lírico 

apresenta a cidade de Carapó como a visão da tradição bucólica mais adocicada da cidade 

rural que tanto preza, mas que pode ser destruída a qualquer momento com a invasão da 

cidade vizinha que incha: “o morango gigante”. No bucolismo virgiliano, há o contraste entre 

os prazeres da vida rural e a ameaça da perda e da evicção: “Assim, a evocação que faz 

Melibeu
5
 da vida que será obrigado a abandonar torna-se ‘fonte’ de mil relatos adocicados de 

um mundo rural só de paz e de delícias” (WILLIAMS, 2011, p. 37). Há, portanto, no início da 

narração do poema, uma exaltação de valor à cidade que, embora pequena, é muita admirada 

por seu ilustre morador: 

 

Sou um besouro de cidade pequena, sim. 

Quando saio viajando, 

                                                      
5
 VIRGÍLIO, As Bucólicas I. 
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E todos no caminho me perguntam de onde venho, 

Ou para onde vou naquela andança, 

Digo sem pestanejar, esvoaçando: 

- Sou de Carapó, a Terra da Esperança. 

Vim de lá, que é logo ali, 

Um passinho para frente, um passinho para trás, 

Nem mais um palmo, nem menos de um, 

Agora estou passeando, passeando pelo ar, 

Mas para lá logo estou voltando. 

É lá que gosto de morar. 

(DAUNT, 2007, p. 6). 

 

O campo nessa história infantojuvenil é identificado como a cidade de Carapó, 

símbolo da simplicidade, a exemplo do que diz o verso: “A minha cidade tem uma rua/ [...] 

Sou um besouro de cidade pequena sim/” (DAUNT, 2007, p. 6), enquanto “o morango 

gigante” (DAUNT, 2007, p. 22), representaria a cidade que se expande, ou seja, a 

modernidade. O besouro Carirá demonstra um amor pela cidade de Carapó, uma Terra 

simples e pequena, ao ver de muitos, mas que lhe traz muita felicidade, além do mais 

representa sua terra de Esperança. Uma terra à qual o saudoso viajante devota todo o seu 

amor, a terra a que espera sempre regressar, a exemplo do que diz a A Canção do Exílio de 

Gonçalves Dias, cujo nacionalismo exacerbado comove e emociona por seu amor à pátria. 

Michael Hamburguer (2007) em seu texto A cidade e o campo: fenótipos e arquétipos 

informa ainda como a norma da natureza foi tratada em diversos poemas. Em sua maioria, 

existia uma condenação moral e estética das cidades que “deviam sua expansão ao comércio e 

às industrias” (HAMBURGUER, 2007, p. 383), atitude essa, presente em muitos poemas 

romântico-simbolistas. O estudioso comenta que há uma visão mais completa desse mal no 

poema Aos Emudecidos, de Georg Trakl, que repercute a visão do mal das cidades em 

Baudelaire e Eliot. Do mesmo, que o poema Do impacto esmagador das cidades, de Bertold 

Brecht. O que depois se transforma, nos poetas modernos, num olhar cortante sobre o 

arquétipo da natureza: “O olhar dos poetas modernos é um dos mais afiados e atentos que há 

(quer recaia sobre objetos próximos quer distantes, sobre o espaço interior ou exterior, polos 

que, em todo caso, ele tende a intercambiar ou reverter)” (HAMBURGUER, 2007, p. 391). 

Em outro trecho do poema de Daunt, deparamos com o caos das cidades, que se 

expandem sem controle, provocando problemas ambientais e sociais: 

 

Eu perguntei outro dia: 

- Conta vô, conta essa história direito, 

Que eu nunca vi cidade dar sumiço. 
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E ele contou com aquela voz doce e bonita: 

- Carirá, neto meu, não sei o que eu acho disso, 

Mas o que falam é verdade: 

Uma outra cidade de mais sorte, 

Ou mais azar, cresceu tanto e tanto, 

Tanto mesmo, que dá para sentir medo 

De um dia Carapó se acabar. 

(DAUNT, 2007, p. 14). 

  

No texto infantil aludido, podemos verificar na fala do avô e do besouro Carirá o 

receio de um dia a cidade de Carapó se acabar. Esse receio pode ser identificado a partir da 

palavra “medo”, pois o avô já reconhece empiricamente “o mal das grandes cidades”, 

designação dada por Baudelaire em seu poema As flores do Mal. 

O receio do avô Cariri chega como o aviso de um olhar experiente que enxerga as 

coisas com lupa, quando responde ao neto por que ninguém impede o crescimento e 

instalação do morango gigante, já que muitos acreditavam nas bonanças – o arquétipo de 

Cidade Boa - que o advento do arranha-céu traria para aquela comunidade. Ou seja, toda 

aquela comunidade esperava e ansiava os avanços sociais e tecnológicos que poderiam 

desenvolver a região, atraídos por esse elemento moderno: 

 
- Mas vô Cariri, por que ninguém fez nada: 

Por que ninguém impediu a cidade maior 

De se espalhar? 

 

- Porque muita gente esperava era isso. 

Foi o que o vô respondeu coçando o umbigo. 

- Essa gente de lá achava que a vida ia melhorar. 

Que vinha mais comida, parque para criança brincar. 

Bonecas, brinquedos, coisas para armar. 

- Ufa, vô! Assim, até eu deixava a cidade ficar. 

(Daunt, 2007, p. 14). 

 

O avô Cariri narra na superfície de sua fala a visão de alguém que viu o progresso 

chegar, porém não constatou aspectos positivos trazidos com a instalação do moderno, 

representado pelo morango gigante e pelas pessoas que se comprimiam lá. O discurso de 

beleza da evolução, - representado pelo belo morango gigante - ofuscou a todos os moradores 

de Carapó sobre os malefícios que embutia a instalação de um sistema depredador e 

consumista como o arranha-céu. Saliente-se, porém, que a cidade de Carapó é a terra da 

esperança, como indica a enorme placa, onde se lê: “Carapó, a terra da esperança”. Atente-se 

que o nome “esperança” está tão espremido no final da placa que dificulta lê-lo. Terá sido de 

propósito que seus moradores escreveram a placa dessa maneira? Haveria escassez de 
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esperança na cidade? O desenrolar do poema vai responder a essa pergunta, que surpreenderá 

graças à mobilização de seus habitantes. 

Portanto, o nome “esperança” não foi colocado à toa na placa de Carapó. Mas isso, só 

se saberá no final, pois antes, havia muito medo e insegurança nas pessoas. Havia mesmo 

quem temesse pelo pior, como conta o besouro Carirá no verso abaixo: 

 
Eu gosto muito de Carapó. 

Pena que estão dizendo que vai acabar. 

Ao meu avô, um besourão de asa comprida, 

Eu perguntei outro dia: 

- Conta vô, conta essa história direito, 

Que eu nunca vi cidade dar sumiço. 

(DAUNT, 2007, p. 14). 

 

Na superfície, a fala do besouro Carirá é a de alguém jovem que ainda se confronta e 

se espanta com o resultado da instalação do morango gigante, um arranha-céu onde as pessoas 

que viviam nele se apertavam lá dentro. Nesse momento, sua fala converge com um dado 

comentado por Raymond Williams sobre as cidades, já que no morango gigante havia “uma 

pressão agressiva de multidões de desconhecidos” (WILLIAMS, p. 17). Revelando na voz do 

besouro a angústia trazida pelo sentimento de caos existente nas cidades grandes: 

 

[...]  
A cidade que sempre crescia 

E que vovô me falava, ali estava. 

Não era feito as outras, 

Que eu conhecia, 

Pequenas, pouco espalhadas, 

Fabricando ruas sem pressa, não. 

Era justamente outra, 

Feita de uma coisa só 

E bem grande: 

Caramba! Era um morango gigante, bem avermelhado, 

O lugar em que as pessoas moravam. 

E aquelas pintinhas pretas, 

Que a fruta tem por todos os lados, 

Eram janelinhas – todas bem fechadas, 

Atrás delas a gente de lá se apertava. 

(Daunt, 2007, p. 22). 

 

Ao mesmo tempo em que o besouro percebe a situação de caos vivido por toda aquela 

gente, ele como animal dito por nossas ciências irracional, mas que age por vezes como 

elemento essencial na cadeia animal ou no reciclo de matérias orgânicas, traz em sua fala uma 

humanidade que preza a vida das pessoas que vivem naquele grande e imageticamente belo 
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morango gigante. Além da sua preocupação com as pessoas trancafiadas nesse arranha-céu, 

ele reflete e chega à conclusão que a vida em Carapó é mais digna, pois lá as pessoas podem 

passear, andar nas calçadas, cumprimentar conhecidos e trocar uma palavra com um amigo, 

algo que talvez não ocorra em um prédio lotado de pessoas: 

 

Que pena delas, pensei, 

Vivendo trancafiadas. 

Bom mesmo era Carapó. 

Lá as pessoas passeavam na calçada. 

Bricavam e se falavam 

Com amizade. 

 

- Crescer é bom para criança, planta e saudade. 

Não é bom para as cidades, falou meu avô.  

(DAUNT, 2007, p. 24) 

 

Essa obra também exemplifica o que Antonio Candido (2004) considera como uma 

“literatura social”, pois é possível perceber que por trás da simbologia de sua história, Ricardo  

Daunt toma posição ante os problemas que denuncia. De fato, seu poema narrativo de 

quarenta e quatro estrofes, é um exemplo desse tipo da literatura social preconizada por 

Candido, pois denuncia por meio de rimas, ritmos e figuras de linguagem uma sociedade que 

degrada insistentemente o meio ambiente. É bem significativo dessa preocupação o trecho do 

poema citado anteriormente (DAUNT, 2007, p. 24), em que o avô do besouro Carirá relata 

sua tristeza ao ver pessoas espremidas em um morango gigante (o problema habitacional dos 

grandes centros urbanos), sofrendo com todos os efeitos causados por aquela forma de 

moradia. 

Em relação ao que foi comentando em outros capítulos desta pesquisa e, sendo a 

literatura um poderoso instrumento de instrução e educação, em Antonio Candido (2004), 

compreende-se que o conteúdo reunido na obra de Ricardo Daunt dispõe de meios poéticos 

capazes de seduzir um jovem leitor, como tive oportunidade de comprovar em sala de aula 

apresentando seu livro O besouro Carirá e a história do morango gigante.  

Do ponto de vista estético, não podemos deixar de destacar a criatividade do autor, que 

num único verso reúne duas metáforas em torno da palavra “arbusto” (2007, p. 8), como se lê 

a seguir:  

 

Moro numa árvore que de tanto não crescer 

Virou arbusto – que é o nome inventado 

Para planta que levou susto, 

E ficou pequena.  
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(DAUNT, 2007, p. 8). 

 

Pode-se, ainda, apontar em leituras sobre a obra, algumas considerações gramaticais 

como a presença de figuras de linguagem. A atribuição de características humanas a seres 

irracionais como: o besouro Carirá, o avô Carirá, outros animais como a girafa, o burro 

inteligente, indica o uso de uma figura de linguagem que tem “sua força expressiva centrada 

no sentido contextual, ou seja, o sentido particular que as palavras, expressões e frases 

adquirem quando participam da constituição dos textos” (FERREIRA, 2011, p. 64) um 

processo de personificação onde os animais passam a ter atitudes humanas como a de falar, 

pensar, refletir, como também de identificar sensações de medo, insegurança. Eles foram 

criados em uma realidade paralela para transmitir ideais e valores.  

No início da narrativa, há já uma exemplificação da figura de linguagem 

personificação, quando o besouro Carirá narra suas ações, consideradas humanas: “E todos no 

caminho me perguntam de onde venho,/ Ou para onde vou naquela andança,/ Digo sem 

pestanejar, esvoaçando:/ - Sou de Carapó, a Terra da Esperança” (DAUNT, 2007, p. 6). Logo, 

Carirá pode responder perguntas, ou seja, ele fala, como também, apresenta nas perguntas que 

formula ao vovô Carirá e nas suas falas um certo raciocínio lógico: “- Mas vô Cariri, por que 

ninguém fez nada;/ Por que ninguém impediu a cidade maior/ De se espalhar?” (DAUNT, 

2007, p. 14). 

Há também antítese quando o besouro Carirá apresenta nos primeiros versos o seu 

lugar: “Vim de lá, que é logo ali,/ Um passinho para frente, um passinho para trás,/ Nem mais 

um palmo, nem menos de um” (DAUNT, p. 6). Pois, tem-se a oposição que torna o verso 

mais vivo, mais marcante, em razão da presença de versos antinômicos, como: “Um passinho 

para /frente um passinho para trás/ Nem mais um palmo, nem menos de um [...]”. A repetição, 

da palavra “nem” em “nem mais”; “nem menos”, indica o uso do polissíndeto, para indicar 

fatos que se acumulam. 

A figura de linguagem personificação, predominante em todo o poema, aparece nesse 

trecho, a partir da atitude de coçar “o umbigo”, como também, nos trechos de fala do avô 

Cariri. A elipse ocorre com a supressão da palavra ou expressão “vinha mais”, como também 

a recorrência de assonância em “a” ao final de cada verso terminado em (ar). Ambos podem 

ser identificados na seguinte estrofe: 

 

- Por que muita gente esperava era isso. 

Foi o que o vô respondeu coçando o umbigo. 

-Essa gente de lá achava que a vida ia melhorar, 
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Que vinha mais comida, parque para criança brincar. 

Bonecas, brinquedos, coisas para armar. 

-Ufa, vô! Assim, até eu deixava a cidade ficar. 

(DAUNT, 2007, p. 14). 

 

A certa altura da narrativa poética, os animais de Daunt, agora antropomorfizados, 

percebem que só a união de suas forças poderá enfrentar o morango gigante, que ameaça 

sorvê-los para dentro de si. Respondendo a uma indagação da raposa, perplexa diante do 

gigantismo do morango e da impossibilidade de comê-lo, a girafa indica a atitude correta a ser 

tomada: 

 

Não se trata de engolir 

O morango inteiro, mas de acabar 

Com aquela cidade que inchava. 

Falou a girafa que no alto mastigava. 

(DAUNT, 2007, p. 30). 

 

Nesse sentido, pode-se refletir sobre a perspectiva da fantasia simbólica ou associativa 

proposta por Carvalho (1998, p. 223).  Há a fantasia simbólica do morango gigante (lembra a 

imagem de um prédio, na ilustração), além das pessoas pequeninas que vivem nele parecendo 

formigas em um grande e suculento morango gigante. Observe-se ainda que todos os animais 

falam, por isso se parecem com seres humanos: O besouro Carirá, o vovô Carirá, a girafa, o 

burro inteligente, o bicho preguiça, entre outros. Como fantasia associativa, servem de 

exemplos o besouro Carirá e seu avô, que usam, em voo, uma pena de ganso para voar mais 

alto, até ultrapassar nuvens pesadas e escuras e chegar ao outro lado da cidade, onde deparam 

com um objeto ofensivo: o morango gigante. A partir daí, iniciam a defesa da comunidade 

onde vivem. Outra fantasia associativa se dá quando todos os animais resolvem fazer greve de 

fome por uma semana para devorar um morango gigante. 

 Em Carvalho (1998) compreende–se que o ritmo é imagem sonora que serve de 

instrumento para o pensamento se libertar, em um universo analógico de recriações. Desse 

modo, é proporcionada ao aluno uma educação auditiva, de disciplina mental-estética, de 

estímulo da memória, como também valiosa para o enriquecimento artístico. Há, então, um 

ritmo de linguagem familiar e vivo que seduz por sua sonoridade. Nos versos sobre a história 

do besouro Carirá podemos verificar o uso de sete sílabas poéticas (escansão nossa), a 

redondilha maior: 

 

Que/ pe/na/ de/las,/ pen/sei/, - (redondilha maior) 
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Vi/ven/do/ tran/ca/fi/a/das/.  – (redondilha maior) 

Bom/ mes/mo e/ra/ Ca/ra/pó/. – (redondilha maior) 

Lá as/ pes/so/as/ pas/se/a/vam/ na/ cal/ça/da, - (dodecassílabo) 

Brin/ca/vam/ e/ se/ fa/la/vam – (redondilha maior) 

Com/ a/mi/za/de/. 

(DAUNT, 2007, p. 24). 

 

O estudo do poema O besouro Carirá e a história do morango gigante, de Ricardo 

Daunt e ilustrado pelo artista suíço John Graz, é louvável porque apresenta eficiência na sua 

organização formal, qualidade estética na sua exposição, e tomada de posição política e 

humanitária. Além do mais, reiteramos, enquadra-se como literatura social, para usarmos uma 

nomenclatura comentada por Antonio Candido (2004), pois “trata de uma realidade tão 

política e humanitária quanto a dos direitos humanos, que partem de uma análise do universo 

social e procuram retificar as suas iniquidades” (CANDIDO, 2004, p. 180). Logo, há na 

história narrada sentimentos e aspectos da sociedade que nos desafiam a fazer escolhas. 

Entendemos, por isso, que o livro de Ricardo Daunt é um exemplo desse tipo de literatura, 

pois, como nas fábulas de La Fontaine, nos contos de fadas dos Irmãos Grimm, na Revolução 

dos Bichos, de George Orwell, nos contos campestres de Monteiro Lobato e nos contos 

populares coletados por Câmara Cascudo, trata de animais capazes de agirem 

metaforicamente como humanos. No livro de Daunt, seus animais antropomorfizados e 

campesinos se levantam contra um tipo de urbe sob a forma de um gigantesco morango que 

incha incessantemente ameaçando degradar tudo à sua volta. 

Leyla Perrone-Moisés (2006) em seu texto Literatura Para Todos, mostra o quanto o 

ensino de literatura preciso estar atento não somente ao aspecto estético do texto, mas também 

à sua visão de mundo, seu conhecimento do humano em geral, a inventividade, a 

originalidade, a riqueza e a beleza de sua linguagem (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 24). É 

interessante assinalar que antes de lermos a obra de Daunt, seu personagem do besouro Carirá 

era para nós totalmente desconhecido. Porém, no instante em que adentramos o mundo 

ficcional de Carapó com seus habitantes do reino animal, suas preocupações e seus projetos, 

somos levados de imediato a compará-los com o mundo que habitamos, com seus problemas 

análogos e cujos projetos coincidem com os de lá, numa analogia ampla que só a literatura é 

capaz de proporcionar. Nesse exercício comparativo do real e da ficção, saímos enriquecidos 

em nossa busca de conhecimentos sobre nós próprios e sobre o nosso mundo, como salienta 

Antoine Compagnon (2009). 

A seguir, no quarto capítulo, será informado em que autores foi inspirada a 

metodologia da pesquisa-intervenção.  
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3 METODOLOGIA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

A intervenção escolar tratou, especialmente, do letramento literário a partir de uma 

sequência didática constituída, a princípio, pelo poema cargo-chefe, O besouro Carirá e a 

história do morango gigante, de Ricardo Daunt. Esse trabalho teve como objetivo destacar o 

gênero textual poema para estimular o contato dos alunos com imagens e percepções 

construídas por meio de uma organização vocabular poética, (CANDIDO, 2004).  

Pensamos, por exemplo, que por meio da forma em fusão com o conteúdo, 

conhecemos novos modelos de mundos, modos de ser e de sentir, novidades que animam 

certa sociedade e que trazem espanto, problemas e maravilhas de certa civilização passada, 

fantasias de uma vida que não vivemos, recordações ou resíduos do que se foi.  

Poemas de diversos autores foram utilizados para enformar uma antologia poética 

abordando também a temática da natureza, a exemplo do poema de Ricardo Daunt, mas feita 

pela docente. Essa antologia servirá, após a leitura literária do poema daquele autor, de 

subsídio para os alunos do sétimo ano. Essa proposta encontra apoio, por exemplo, no texto 

Letramento literário: uma proposta para a sala de aula, de Renata Junqueira de Souza, que 

enumera as ações estratégicas ou habilidades no ato de ler de acordo com Pressley (2002 apud 

SOUZA; COSSON, s/d, p. 104) as quais são: conhecimento prévio, conexão, inferência, 

visualização, perguntas ao texto, sumarização e síntese. Do mesmo modo, a orientação dada 

por Sarah Lepelleter em seu texto Trabalhando com contos na literatura infantil privilegia o 

interesse do aluno para o desenvolvimento de uma leitura subjetiva que o leve a verificar e 

recriar o repertório que, de certo modo, consigo já traz. 

No texto de Lepelleter ainda nos referendamos para observar a linguagem do poema e 

suas ilustrações - nesse caso, no livro O besouro Carirá e a história do morango gigante, de 

Ricardo Daunt, ilustrado pelo artista suíço John Graz – inquirindo e sensibilizando os alunos 

quanto à disposição da obra do autor e de seu ilustrador, quanto ao valor estético da obra, o 

poder literário e a riqueza de poder aproveitar esse gênero discursivo, uma construção literária 

por vezes esquecida e quase não vista em sala de aula, durante o ensino fundamental II. 

A metodologia, também, segue o caminho apontado por Rildo Cosson em seu livro 

Letramento literário: teoria e prática (2006), do qual consta a orientação de uma sequência 

básica constituída de quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação. 
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A motivação nessa intervenção pretende preparar o aluno, a partir de explanação oral 

sobre o tema do texto a ser trabalhado, observar a estrutura e a temática do texto a ser 

trabalhado. 

A introdução constará da apresentação de informações básicas sobre o autor, ligadas 

ao texto a ser lido. Deve-se optar por antecipar parte do enredo como estratégia para despertar 

a curiosidade do leitor, bem como a apresentação física da obra e exploração dos elementos 

paratextuais (“leitura” coletiva do objeto livro), além do levantamento de hipóteses, após o 

término da leitura integral da obra. 

A leitura e interpretação seria o acompanhamento dos intervalos (leitura feita pelos 

alunos) e, em seguida, a construção do sentido do texto por meio do último passo, a 

interpretação. Essa será feita por meio de inferências dos alunos, momento interior e 

posterior, durante a leitura coletiva, a partir do entretecimento dos enunciados que constituem 

as inferências levando em consideração o compartilhamento das interpretações dos alunos a 

partir da reflexão e exteriorização das interpretações. 

Quanto ao produto, resultado da atividade mais discutida nesta pesquisa-intervenção, 

será a organização de uma antologia, na qual se apresente uma seleção de textos produzidos 

pelos alunos. Foi pedida uma produção textual, nos gêneros poema ou conto, em que o aluno 

narre uma história apresentando uma relação de convergência e divergência entre o campo e a 

cidade.  

A avaliação que será feita pela docente consistirá, de acordo com Mariano Enguita, em 

diagnosticar problemas na intervenção, classificar os rendimentos dos alunos para encontrar 

pontos fracos e deles extrair as consequências cabíveis a fim de dar ênfase ao que se deve 

fazer posteriormente no ensino e na aprendizagem (ALEXANDROFF, 2013, p. 17). 

A seguir, no próximo capítulo, serão explicados os objetivos de leitura e o que foi 

trabalhado. 

 

3.1 OBJETIVO DE LEITURA E OBJETIVOS TRABALHADOS 

 

O público-alvo foi composto por alunos do sétimo ano do ensino fundamental II (12-

13 anos). Como objetivo, esse trabalho foi desenvolvido para: 

Explorar o poema e sua estrutura de modo simplificado: na análise, consideram-se a 

articulação entre o texto literário e a vida social, de modo a chamar a atenção do aluno 

tanto para a especificidade do fenômeno estético quanto para a sua relação com a 

sociedade.  
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No que se refere à temática trabalhada, o destaque foi a relação entre o campo e a 

cidade contida na maioria dos poemas. 

 

Quanto aos procedimentos iniciais, a professora pensou na leitura da obra literária de 

Ricardo Daunt já referida, por meio da tecnologia do combo multimídia, em seguida, orientar 

as atividades solicitadas, se houver alguma sugestão de acréscimo de texto, e, posteriormente, 

proceder à leitura dos poemas em sala de aula. 

A primeira leitura da obra foi, então, feita de maneira que todos pudessem a 

acompanhar. 

Não foi possível fazer uma leitura de reconhecimento, feita silenciosamente pelos 

alunos, já que não houve como confeccionar as cópias necessárias, nem havia o recurso 

multimídia. Foi feita a primeira leitura literária, de maneira oral ou expressiva, iniciada pela 

professora.  

Antes de iniciar a leitura do livro com a turma, como motivação, explanei um pouco a 

temática da natureza, presente nesse poema, e para que os alunos ressaltassem, ao final ou 

durante a leitura, algo que lhes chamara a atenção.  

Na introdução, fiz a apresentação de informações básicas sobre o autor ligadas ao 

texto a ser lido, mostrei o título da obra e capa que já continha a ilustração do besouro Carirá, 

optei por antecipar parte do enredo – estratégia para despertar a curiosidade do leitor –, fiz 

uma apresentação física da obra e explorei os elementos paratextuais (“leitura” coletiva do 

objeto livro), além do levantamento de hipóteses após o término da leitura integral da obra. 

A primeira leitura foi feita pela professora em voz alta e razoavelmente lenta, para que 

todos a acompanhassem. Muitos o fizeram com atenção, poucos demonstraram desinteresse e 

em alguns momentos conversaram com seus colegas. Dei algumas informações sobre a 

estrutura composicional do poema, folheando-o e observando que costuma ser confundido 

com a letra de música ou canção, pois é escrito em versos e organizado em estrofes, além de 

apresentar rimas e ritmo que articulam recursos sonoros como assonâncias e aliterações. 

Assim, comecei mostrando aos alunos a capa do livro onde se vê o besouro Carirá, 

comentei sobre o autor e o ilustrador, e iniciei lendo o título do livro. Em seguida, perguntei 

que conhecimentos prévios os alunos associavam àquele título. Poucos se manifestaram. Uma 

aluna comentou a hipótese de que há um morango gigante na história de um besouro. Outro 

informou a partir da visualização da ilustração da capa que o besouro vive em uma folha de 

uva, e que a achou muito bem desenhada pelo ilustrador. 
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Durante a leitura dos primeiros versos, observei que os alunos começavam a perceber 

o ritmo daquela linguagem poética, além do que acontecia naquela narrativa. A cada estrofe 

fui perguntando que leituras eles fizeram daquele verso, até mesmo da ilustração que ali viam, 

mas poucos alunos se manifestaram. Fui comentando na segunda estrofe e a partir da 

ilustração, como o nome esperança era pequeno na expressão: “Carapó, a Terra da Esperança” 

e se eles teriam alguma explicação para aquilo. 

E assim, foi feita a primeira leitura sem maiores comentários dos alunos, deixando a 

expectativa de uma maior participação na segunda leitura, após o intervalo de uma semana. 

Em uma segunda leitura, espera-se que o aluno faça uma articulação com o texto 

literário e a vida social, o que poderá ser verificado a partir do momento interpretação 

compartilhado oralmente com a turma, como também na discussão dos resultados de suas 

produções textuais
6
. 

Como etapas da prática, a docente pediu aos alunos para organizarem, juntamente com 

ela, a sala de aula em círculo, momento em que cada aluno recebe uma cópia da antologia. A 

partir daí, como muitos ficaram motivados com o tema e notava-se a vontade de ler aquele 

pequeno aglomerado de páginas, foi permitido que estes folheassem o que receberam e, se 

quisessem, poderiam ler o primeiro poema da seleção. Primeiro se investigou qual 

conhecimento prévio o aluno percebe a partir do contato com o poema. O segundo momento 

foi a leitura silenciosa do texto. O terceiro momento foi iniciado pela leitura em voz alta da 

professora. Após certificar-se que todos leram a obra, a professora perguntou aos alunos que 

trechos poderiam comentar sobre, se perceberam alguma familiarização com o que leram, se 

notaram algo de novo ou inédito e, em seguida, indagou sobre possíveis convergências entre o 

campo e a cidade. Após comentar toda a leitura, a professora procurou saber se os alunos 

reconheceram algum recurso utilizado no poema como rimas, ritmos e figuras de linguagem. 

No capítulo, de nome Relatório da Intervenção de 2015, foi descrito com maiores 

detalhes a participação dos alunos e seus comentários, principalmente, após a segunda leitura. 

No que diz respeito à leitura da antologia poética, sua leitura foi pensada como meio 

para familiarizar os alunos com a temática da natureza. Assim, os seis poemas comentados a 

seguir foram lidos com os alunos, processo no qual tive a oportunidade de comentar algumas 

questões pontuais – explicar o significado de uma palavra, esclarecer um verso, sempre no 

sentido de motivar os alunos para a atividade. 

                                                      
6
 Os textos transcritos dos alunos não sofreram nenhuma revisão. 
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O poema Convite, de José Paulo Paes, da antologia criada pela docente, foi a primeira 

leitura dessa antologia para os alunos. Por meio da função da metalinguagem, esse poema traz 

a delicadeza e a alegria de descobrir o universo da poesia ludicamente, isto é, brincando com 

as palavras. Para esse poeta, fazer poesia é brincar com as palavras, e essa situação inusitada 

pode tocar a sensibilidade do aluno. Em outro poema, de nome Letra mágica, também existe 

uma alternância que instiga a imaginação e a criatividade bem humorada de Paes: a troca de 

letras na palavra elefante explora significantes e significados em uma brincadeira em que um 

elefante pode se transformar em elegante apenas trocando-se o “f” pelo “g” desse mesmo 

morfema, como também se trocam palavras apenas por meio de uma letra, exemplificado pela 

palavra rato, no início do poema, que tem seu nome transformado, no final do poema, no do 

seu inimigo, o gato, trocando-se o “r” pelo “g”. A brincadeira seduz o universo mágico da 

criança em que ela constrói, destrói e cria.  

No poema Raridade, do mesmo autor, vê-se uma brincadeira nitidamente sonora, 

porém com um conteúdo mais sério do que o do poema de nome Convite ou Letra mágica, 

porque há um neologismo “arrara” – “a rara” insinuando que a ave arara é rara, daí o nome do 

poema. Na unidade desse poema enxerga-se a iminente extinção da ave arara, que tanto foi 

caçada e agora quase só é vista em reproduções fotográficas ou desenhos estilizados. Para 

promover a compreensão dos alunos acerca do risco que correm as araras, pode-se questionar: 

O que acontecerá com a arara se o homem continuar caçando-a? A resposta esperada é algo 

como: seria raro encontrá-la e, consequentemente, chegaria a sua extinção. 

No poema Paraíso, Paes descreve um universo parecido com aquele que aparece no 

poema do besouro Carirá: em uma cantiga ou canção em que o eu lírico hipoteticamente 

tomasse as ruas, ele as deixaria para as crianças brincarem e não para os automóveis matarem 

gente, o que indica cuidado com o meio ambiente e com as crianças – futuras gerações 

prejudicadas pela falta de cuidado de nossa sociedade contemporânea. Quanto à mata, não iria 

ser derrubada como ainda acontece, e as águas dos rios iriam ter peixes, pois não iriam ser 

desaguadouros de esgotos ou de qualquer forma de resíduo químico industriais. Então, com 

peixes (animais), plantas e crianças traduzir-se-ia um paraíso na Terra, como já sabemos, 

planeta tão maltratado por toda uma sociedade desinteressada em cuidar e manter seu 

equilíbrio ecológico. Esse dado deve ser explorado e debatido com o aluno, já que o poema do 

besouro Carirá também descreve uma situação em que a sociedade contemporânea degrada o 

meio ambiente, ocupando-o desordenadamente, e ameaçando destruir a flora e a fauna de uma 

comunidade (de animais, dos quais o besouro Carirá e seu avô Carirá mobilizam-se contra 

esse tipo de ocupação), na cidade fictícia de Carapó. 
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O poema de Manoel de Barros chamado O Apanhador de desperdícios foi utilizado 

como antepenúltima leitura literária para os alunos do sétimo ano. Nesse poema, visto pela 

professora como elemento essencial dessa unidade, verifica-se a existência de signos 

relacionados ao valor do campo e signos que se remetem à vida social urbana. 

O poema traz um universo de valorização da natureza e de sua relação com aspectos 

percebidos facilmente em um ambiente campestre. Aparece aqui um eu lírico que, ao 

contrário do que se vê tradicionalmente na poesia romântica e clássica, se importa mais com 

os insetos – aspecto natural relacionado à vida campestre de “paz, inocência e atitude 

simples” (WILLIAMS, 2011, p. 11) – do que com o invento humano tão sonhado do avião – 

relacionado ao “saber, comunicação e luz” (WILLIAMS, 2011, p. 11): “Prezo insetos mais 

que aviões./ Prezo a velocidade/ das tartarugas mais do que a dos mísseis”. Conhecendo o 

poeta Manoel de Barros, percebemos seu afeto grandioso às coisas “desimportantes” – talvez 

consideradas assim pela civilização urbanizada - como exemplo, o seu amor à água, aos 

animais que vivem com a barriga ao chão, à pedra sapo, - a exemplo de como se encontrava a 

pedra sapo atrás de sua casa na infância -, aos pássaros que amava e os citou sensivelmente 

em outros poemas. De certa forma, o poeta não dá valor ao que é ligado à tecnologia e 

valoriza tudo o que é simples e aparenta não ter importância. 

Utilizei, na intervenção de 2014, durante a leitura desse poema, um fundo musical 

inspirado pela canção de nome Os Altiplanos da Estrada de Conselheiro Mata. Essa canção 

instrumental pode ser ouvida no site do cantor e compositor Bernardo Puhler 

(www.bernardopuhler.com). 

Em contraponto ao poema de Ricardo Daunt, o poema O cacto, de Manuel Bandeira, 

remete a um ambiente rupestre onde vive esse vegetal que conhecemos pelo nome de “cacto”, 

que começa a “crescer” (como “o morango gigante” de Daunt) e que destrói pouco a pouco 

um ambiente urbano com casas, vilarejos, fiações elétricas e suas carruagens enfileiradas nas 

ruas. Nesse poema podemos observar uma invasão às avessas do que acontece na história do 

besouro Carirá. Aí, é o morango gigante urbano que invade a cidade rural de Carapó; aqui, no 

poema de Manuel Bandeira, é o cacto “áspero, intratável”, – como ele o descreve – imagem 

de um gigante do sertão que invade e tomba nas fiações das cidades, perturbando-a e 

privando-a de energia e de eletricidade. 

O cacto de Bandeira pinta uma enchente alagando todas as ruas de uma cidade baixa, 

deixando toda uma população ilhada, seguida de um tufão levantando ao ar e despregando do 

chão tudo que o homem fixou com soldas e pregos; surge, enfim, como uma ventania que 

http://www.bernardopuhler.com/
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derruba e quebra guarda-chuvas em um dia de vendavais. O cacto, ou seja, a sangria de uma 

enchente, o tufão descontrolado, a ventania enfurecida e seu vendaval são belos, ásperos, 

intratáveis. “Belo”, porque o natural tem sua beleza. “Áspero” porque a natureza também soe 

ser algumas vezes temível, furiosa. “Intratável” porque o homem não está livre de suas 

intempéries. É oportuno aqui trazer um pouco da história da história mitológica de Laocoonte, 

um sacerdote de Apolo que foi punido pelo seu deus. A sugestão seria projetar a imagem no 

combo multimídia e comentá-la, contextualizando-a no poema. Do mesmo modo, a história 

do conde Ugolino, episódio famoso da Divina Comédia de Dante Alighieri, poderia ser 

relatada aos alunos, expandido seu repertório de informações literárias.  

Logo em seguida, a sequência didática é detalhada passo a passo. 

 

3.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A intervenção escolar tratou, especialmente, do letramento literário a partir de uma 

sequência didática constituída por poemas de José Paulo Paes, Manuel Bandeira e Manoel de 

Barros, após a discussão do livro O besouro Carirá e a história do morango gigante, de 

Ricardo Daunt, como subsídios para o conhecimento da poesia visando, mais tarde, à escritura 

de uma antologia de textos dos próprios alunos. 

O produto da intervenção seria objeto de uma antologia de textos narrativos nos 

gêneros discursivos conto ou poema com exposição aos amigos para apreciação. O tema do 

texto tentará mostrar convergências e divergências entre o campo e a cidade a partir de uma 

história criada pelos alunos.  

 

3.2.1 Primeira Fase de Aplicação: Sequência Básica 

 

Motivação: a motivação nessa intervenção será preparar o aluno, a partir de 

explanação oral sobre o tema do texto a ser trabalhado, observar a estrutura do texto e da 

temática do texto a ser trabalhado. 

Introdução: a introdução constará da apresentação de informações básicas sobre o 

autor ligadas ao texto a ser lido, optando-se por antecipar parte do enredo, estratégia para 

despertar a curiosidade do leitor, seguida da apresentação física da obra e exploração dos 

elementos paratextuais (“leitura” coletiva do objeto livro), além do levantamento de hipóteses 

após o término da leitura integral da obra. 



74 
 

 
 

Interpretação: a leitura e interpretação seria o acompanhamento dos intervalos (leitura 

feita pelos alunos) e em seguida a construção do sentido do texto, por meio do último passo, a 

interpretação. Essa será feita, por meio de inferências dos alunos, momento interior e 

posterior, durante a leitura coletiva, a partir do entretecimento dos enunciados que constituem 

as inferências, levando em consideração o compartilhamento das interpretações dos alunos a 

partir da reflexão e exteriorização das interpretações. 

Sequência Expandida: quanto ao produto, foi pedido a organização de uma antologia, 

que resultaria de uma produção textual no gênero poema ou conto em que se narre uma 

história onde o aluno traga uma relação de convergência e divergência entre o campo e a 

cidade.  

E por último, a apresentação da antologia completa organizada pela docente e, se 

possível, pelos alunos. 

 

Passos da Sequência Básica 

 

A professora deixou na biblioteca da escola a obra de Ricardo Daunt O besouro 

Carirá e a história do morango gigante, caso algum aluno queira relê-la. 

 E priorizou a leitura do livro literário com a participação dos alunos. A criação de 

textos para a antologia foi pedida após a leitura do referido livro. 

 

1º SEMANA 

2h/a – Motivação: explanação oral sobre o tema do texto a ser trabalhado. Observar 

com os alunos a estrutura do texto e da temática do texto a ser trabalhadas. 

Introdução: a introdução constará da apresentação de informações básica sobre o autor 

ligadas ao texto a ser lido, optando por antecipar parte do enredo, estratégia para despertar a 

curiosidade do leitor, seguida da apresentação física da obra e exploração dos elementos 

paratextuais (“leitura” coletiva do objeto livro), além do levantamento de hipóteses, após o 

término da leitura integral da obra. 

2h/a – Leitura coletiva iniciada pela professora e alunos do poema de Ricardo Daunt. 

1h/a – Continuação da leitura e levantamento de hipóteses, além de escutar o que os 

alunos têm a dizer sobre a obra. 

 

2º SEMANA 
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2h/a – Releitura coletiva iniciada pela professora e alunos do poema de Ricardo Daunt. 

Com comentários a respeito de convergências ou divergências entre o campo e a cidade. 

Além, de comentar os elementos de narração que os alunos estudaram pelo livro didático. 

2h/a – Continuação da releitura coletiva iniciada pela professora e alunos do poema de 

Ricardo Daunt. Incentivar os comentários dos alunos durante e após a leitura literária. Além 

de reforçar as instruções sobre a organização da antologia poética. 

1h/a –Escutar o que os alunos têm a dizer sobre a obra. Explanação de dúvidas. 

 

3.2.2 Segunda Fase de Aplicação: Sequência Expandida 

 

3º SEMANA – Início da Sequência Expandida: Leitura da antologia criada pela 

docente 

A professora distribuiu para cada aluno uma antologia poética criada por ela própria e 

constituída de textos, a princípio, de três autores: Convite, Letra mágica, Paraíso, Raridade, 

de José Paulo Paes; O Apanhador de desperdícios, de Manoel de Barros; O cacto, de Manuel 

Bandeira. Nas primeiras aulas dessa semana os alunos e a professora terão aproximadamente 

três encontros por semana para lerem, nessa ordem, os poemas listados na antologia. Será 

trabalho em sala de aula a leitura integral individual e coletiva desses poemas onde a docente 

tentará ressaltar em certo momento interpretações de convergências e divergências entre o 

campo e a cidade. E como atividade para casa, pedirá que os alunos releiam os poemas em 

casa ou na biblioteca da escola.  

2h/a – Leitura individual e leitura coletiva iniciada pela professora dos poemas de José 

Paulo Paes. Comentários sobre o tema dos poemas. Início das orientações sobre a estrutura 

composicional do gênero discursivo poema – título, versos, estrofes, recursos de rimas, 

aliterações, assonâncias. Pedir, também, para os alunos lerem em casa os poemas vistos em 

sala de aula, como também para iniciarem a leitura dos que ainda não foram vistos. 

2h/a – Leitura individual e leitura coletiva iniciada pela professora ou por algum aluno 

dos poemas de Manoel de Barros e de Manuel Bandeira. Iniciar comentários sobre o tema 

convergências e divergências entre o campo e a cidade.  

1h/a – Comentários dos alunos e explanações finais da professora sobre os poemas 

vistos na semana.  

 

Outra atividade: Produção Escrita – Sequência Expandida 
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4º SEMANA – Módulo de Escrita 

A produção textual deverá ser entregue essa semana e durante a semana a docente 

escolherá produções para a reescrita, que será comentada nesse trabalho.  

2h/a – Recebimento da escrita. Aos que não iniciaram a escrita, foi pedido para a 

iniciarem em sala de aula. 

2h/a – A docente sentará com o aluno individualmente. Comentários da professora 

com os alunos sobre a reescrita. Iniciar com os poemas escolhidos. Se restar tempo, iniciar 

orientações individuais da professora com os alunos sobre a reescrita. 

1h/a – Continuação das orientações para a reescrita. Mostrar para a turma alguns 

textos feitos pelos próprios alunos. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 2014 

 

A leitura do poema, o trabalho atencioso com a oralidade, confesso, como professora, 

que foi algo novo na minha experiência em sala de aula. Treinei vários momentos antes de 

iniciar a leitura para os alunos. Tentei ler para conhecidos no intuito de capturar a unidade do 

poema, seu ritmo e suas rimas. Quanto aos alunos, percebi que a grande maioria deles só se 

depararam com o gênero poema a partir dessa intervenção, pois alguns comentaram que 

pouco conheciam de poesia. No entanto, alguns informaram terem lido poema no ano anterior 

com outra professora. Os alunos, de uma maneira geral, não sabiam como ler o poema em voz 

alta, e alguns tinham receio de fazê-lo, porém a acompanhavam em ritmo de leitura mais lenta 

com o auxílio da professora. 

O tempo da aplicação dessa primeira intervenção aconteceu entre meados de outubro e 

novembro de 2014, no entanto, devido a cronogramas de ordem do sistema escolar, não foi 

possível conduzir de maneira individual a reescrita dos textos selecionados para análise nesta 

dissertação. Pelas mesmas razões, não foi possível verificar a seleção da antologia criada 

pelos alunos. Sendo assim, esses três primeiros exemplares se referem a produções dessa 

intervenção de 2014. 

Sobre a escrita, inicialmente, pode-se ressaltar que alguns alunos demonstram ter 

pouca experiência com essa técnica, e a caligrafia ainda está em desenvolvimento, a coesão e 

a coerência ainda pouco familiares. Em compensação, o elemento fantasia na criação de 

personagens e suas peripécias está bem presente nos textos desses alunos. Na maioria dos 

textos via-se o intento de narrar uma história com um protagonista, às vezes, monólogo, às 



77 
 

 
 

vezes história com várias personagens, sem domínio dos discursos direto ou indireto, rimas ou 

outras figuras de linguagem. 

Percebe-se que poucos conseguiram se apropriar de maneira plausível da condução de 

suas sequências narrativas, no que diz respeito a mostrar de maneira contemplativa os 

elementos da narrativa, elementos esses vistos por meio do livro didático desses alunos. Sobre 

a adequação ao gênero poema ou conto, nota-se ainda a necessidade de mais leituras e 

práticas de escrita para uma melhor familiarização com esses gêneros. 

A quantidade de histórias sobre futebol, por parte dos meninos, ou até que falassem da 

copa do mundo de 2014 no Brasil, mostra que esses alunos narraram histórias que fugiam ao 

tema acordado, enquanto as meninas narraram histórias de fadas em que príncipes encontram 

suas jovens amadas e vivem felizes para sempre, após se casarem.  

Encontram-se, ainda, muitos títulos e cópias de textos retirados de livros ou da 

internet, como: “Marcelo, marmelo, martelo”, “Pitoco um gatinho muito louco” – uma cópia 

de uma canção dos cantores Lourenço e Lourival de nome “Pitoco”, que conta a história de 

um cão. Nesse caso, seria interessante observar se o aluno percebeu semelhanças entre uma 

canção e um poema, haja vista que ambos são em versos, com rimas e ritmo. Apareceu 

também a cópia do poema “Confusão” de Elias José. “A formiguinha e a maçã”, “A 

formiguinha”, “As formigas aventureiras” (que será vista nesta dissertação), surgiram de um 

compartilhamento de produções entre as alunas, já que desenvolveram títulos parecidos. 

Todos esses exemplares surgiram em função do tema proposto da atividade escrita. É 

interessante notar que os alunos que produziram os textos dos títulos acima, automatizaram o 

que geralmente se pede em produções de escrita (ou “redação escolar”, conhecida e divulgada 

assim). A meta é orientar esses alunos a se tornarem sujeitos de escrita capazes de expressar 

sua visão de mundo.  Assim, quem produziu um texto sobre histórias de princesas e 

casamentos felizes, ou sobre futebol, formigas ou canções (a canção “Pitoco”) que se 

parecem, ao olhar dos alunos, com poemas, devem ser orientados a fazer uma relação clara 

entre o campo e a cidade. 

No exemplar “a” (Anexo D) que segue, o texto
7
 foi escrito na forma de um poema, um 

dado que porventura demonstre uma atitude criativa do aluno, apesar de a história já ser 

conhecida por alguns, pois narra em terceira pessoa a história de um papagaio azul chamado 

Cid, parecido com a história do papagaio protagonista do filme infantil animado “Rio”. A 

criação desse texto, talvez tenha sido influenciada pela leitura do poema “Arara”, de José 

                                                      
7
 Os textos dos alunos não sofreram nenhuma revisão de escrita ao serem transcritos. 
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Paulo Paes, pois o aluno conta a história de um animal perseguido e aprisionado por um 

caçador, parecendo de antemão com o conteúdo do poema “Arara”: 

 

(Exemplar a) 

O papagaio de bico azul, e a arara 

 

Era uma vez um papagaio 

Bem engraçado que cantava 

Na beira do rio todas as manhans. 

 

Ele tinhá um amigo bem 

Criativo que gostava muito de 

Brincar eli se chama Cid, era uma 

Ave eles dois o papagaio e Cid 

Eram muito amigos eles 

Gostavam de fazer tudo juntos. 

 

Ele dois estavam andando Pela 

Floresta ate que eles avistaram 

Casadores i derepente eles caíram 

Em uma armadilha dos casadores. 

E os casadores levaram eles para  

A cidade em uma gaiola. 

 

Ele tanto tentaram escapar ate 

Que o papagaio disse. 

- E agora Cid,amigo 

- bata na gaiola com mais força 

E ele atendeu o amigo e começou 

a bater. Ate que conseguiram quebar 

A gaiola e saíram voando. 

 

E la nas floris eles nunca aviam 

Visto um caçador e o papagaio Cid 

que era um arara, viveram amigos 

Para sempre. 

 

No exemplar “b” (Anexo f), há uma conversa com o leitor de uma joaninha chamada 

“Gigi” sobre a importância da água, elemento que se torna escasso em cidades 

superpopulosas. Não há alusão a outros personagens, apenas uma narração em primeira 

pessoa. O interessante é notar que a aluna trouxe uma ideia de diálogo ao texto, conduzindo 

um tom didático para um tema tão debatido em nossa sociedade contemporânea como a 

urgência do cuidado e zelo com a água, elemento vital para nossas vidas.  

Esse texto apresenta alguma dificuldade para formar um enredo em que essa joaninha 

convença algum personagem da história sobre a importância da água. Não há uma situação 

inicial e uma situação final bem estabelecidas. Não se sabe se a joaninha conseguiu esclarecer 
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a sua comunidade sobre a importância da água ou se a comunidade fez algo para que todos, a 

partir do conhecimento de sua importância, passassem a utilizá-la de maneira equilibrada e 

consciente.  

Nesse texto a professora deverá propor a reescrita, alertando para a sua textualidade, a 

organização do enredo na narrativa, como também para algum equívoco de regras gramaticais 

a título mais de esclarecimento, já que a correção linguística não é um objetivo a ser 

comentando de forma incisiva nessa intervenção: 

 

(Exemplar b) 

A água é importante 

 

  Olá meu nome é gigi e sou uma 

Joaninha, e moro no jardim, 

Ou seja na natureza como de costume. 

Ai é tão bom ver quele sol escaldante 

e se deitar sobre a sombra de uma 

folha verdejante, e repousar suas asas! 

  Antigamente eu e meus amigos e amigas, 

nos deitávamos e perguntávamos uns para 

os outros: como seria se o nosso jardim não 

tivesse água? e se o resto do mundo 

também? 

  Uns diziam que isso é impossível de 

acontecer. Outros diziam que não importa. 

   Mas eu acho que, sem a água nos não 

Existiríamos, as plantas do nosso jardim iria 

Secar e ficaria sem vida no mundo! 

   Mais era nessa hora que perguntávamos: 

será que há um jeito de impedir que isso 

acontessa? 

  Daí bastava olhar ao redor que eu já sabia, 

muitas pessoas por ai desperdiçam água. 

  Eu acho que se nós nos importaci- 

mos mais com água, ela nunca iria faltar. 

  Vocês não acham bom olhar uma flor 

desabrochar,  pois é...aquela florzinha sem 

a água e com o sol ela seca aos poucos,  

pois até mesmo um matinho tem vida e  

para viver ele também precisa de água. 

   Assim somos nós animais, bichinhos e 

pessoas, precisamos da água para viver, pois 

a água alimenta a sede, entre outras 

coisas. 

 

No exemplar “c” (Anexo G), encontra-se um sujeito de escrita que expressa sua visão 

de mundo. Apesar de narrar uma história já conhecida por muitos de uma formiga aventureira, 

traz um conteúdo relacionado a algumas questões entre o campo e a cidade. Mostra, pelo uso 
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da oração “Nossos vizinhos são muito sovinos” [sic] o quanto essas pessoas evitar ajudar uma 

as outras, por puro egoísmo - parecendo com o comportamento das pessoas da cidade - e por 

isso, não há solidariedade e amizade como no campo, onde a maioria se conhece e fala, 

auxiliando-se uns aos outros.  Trata-se, então, de uma história em que uma espécie precisa se 

locomover de um lugar a outro, talvez até de uma periferia ao centro, a fim de procurar 

alimento devido à escassez de comida naquela região, já que os seus vizinhos “são muitos 

sovinos” [sic], de acordo com o que a aluna escreveu. As duas formigas devem se dirigir a 

uma grande colônia habitada, parecida, talvez, com o morango gigante, no entanto, 

autossuficiente, um sinal de que as formigas da “colônia” dessa história organizam-se e 

preparam-se para períodos de grandes crises de alimento. Poderíamos interpretar a lição 

trazida por esses animais que fabricam suas próprias habitações e acumulam recursos naturais 

sem degradar a natureza ao seu redor. 

O final escolhido por essa aluna para sua história se aproxima do tom de humor negro 

ou irônico, já que de tanto se fartarem de comida na colônia, as formigas aventureiras 

morreram de indigestão. Talvez, nesse caso, a professora deveria orientar a aluna a colocar 

aspas nessa palavra, se essa palavra figurar um mal-estar, e não em consequência de uma 

grande e esperada ceia. Não por causa de uma trágica situação ao se dirigirem a essa colônia 

ou por outro motivo de razão mais ligada a uma aventura, já que o título do conto é “As 

formigas aventureiras”. Ou seja, o humor negro ou irônico da jovem autora leva seus 

personagens a sucumbirem à tentação da gula, o que os leva à morte. Fica a lição: a gula pode 

ser mortal. 

 

 (Exemplar c) 

As formigas aventureiras 

 

   Era uma vez duas formigas que moravam no campo 

Como já era de se esperar o inverno estava para chegar. 

   E elas trabalhavam e trabalhavam sem parar, até que um dia 

O inverno chegou e elas não tinham comida sufisiente 

   E uma das formigas chamado pingo diz... 

- E agora... vamos ficar sem comida? 

   A outra formiga chamada D’Água disse... 

- Não, não podemos ficar sem comida, Daremos um jeito! 

E o pingo sugere... 

Vamos pedir aos nossos vizinhos? 

E a D’água fala... 

- Não, nossos vizinhos são muito sovinos, não dariam nem as 

migalhas!! 

E o pingo diz... 

O que vamos fazer então? 

A formiga D’água fala... 
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- Tive uma ideia! Vamos buscar novos lugares!! 

E pingo diz... 

- Onde por exemplo 

D’água fala... 

- Na cidade!!! 

pingo diz... 

- Você está louca? Vamos morrer antes de chegar lá. Com 

toda essa neve como você pretende chegar lá? 

D’água fala... 

-Eu tenho meus truques! 

E no dia seguinte as formigas pegaram uma carona até 

a cidade com seu amigo louva-Deus. 

D’Água diz... 

- Aqui estamos, agora é só procurar a colônia do meu 

tio! 

E lá se foram elas, andaram e andaram até que acharam. 

Quando entraram na colonia arregalaram os olhos e abriram 

a boca e disseram ao mesmo tempo... 

-Uau! Quanta comida 

E sem perde tempo pergutaram se podia levar um pouco daquela 

comida. 

As formigas não eram muito amigáveis então chamaram sua rainha. 

A rainha ao ver aquelas pobres formigas famintas abriu seu coração e 

deixou que elas levacem um pouco da sua comida. 

As formigas felizes não perderam tempo e logo foram 

pegando a comida. 

Ao chegarem em casa o inverno já estava para acabar. 

Exaltas, durmiram muito e quando acordaram comeram 

toda a comida e morreram de indigestão logo depois... 

 

Ao final dessa intervenção que durou aproximadamente, quatro semanas, senti a 

necessidade de orientar a escrita desses alunos e discutir, se possível mais vezes, as 

percepções ou interpretações que eles tiveram ao ler a obra literária. Talvez, dessa maneira, 

com mais aulas e com discussões coletivas sobre a obra lida, conseguissem um melhor 

resultado em sua escrita. Também percebi que seria interessante propor a criação de uma 

antologia ou antologia poética na próxima intervenção, já que alguns alunos não apresentaram 

a produção escrita justamente por acharem difícil escrever, e com essa proposta eles iriam 

procurar ler mais poemas por meio da pesquisa e organização pedidas.  

Fazendo uma autoavaliação mais aprofundada da situação, reconheço que demonstrei 

certa ansiedade ao ler com eles o poema cargo-chefe e os poemas da antologia organizada por 

mim. Ansiedade essa responsável por não possibilitar a discussão ou motivar uma leitura mais 

compartilhada do que lemos, e resolvi que, com mais aulas, eu escutaria mais o que eles 

pensavam sobre os poemas lidos. A meu ver, como não escutei muitos comentários, acabava 

passando muito rápido de um poema para outro; a leitura do livro literário poderia também ter 
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tido um ritmo mais pausado. Notei que alguns alunos, se interessaram pela leitura e que eu 

poderia ter explorado e incentivado mais comentários. 

Então, concluí que seria preciso acrescentar mais poemas à antologia poética 

confeccionada pela docente. Assim, foram acrescentados à antologia poemas de Manoel de 

Barros, Cecília Meireles, Arnaldo Antunes e Roseane Murray. 

Outra intervenção foi feita em 2015 para trabalhar melhor a segunda leitura do poema 

cargo-chefe desta pesquisa, como a proposição de uma antologia organizada pelos alunos. A 

seguir, o capítulo, que traz o relatório do que ocorreu nessa segunda intervenção. 

 
3.4 RELATÓRIO DA INTERVENÇÃO DE 2015 

 

Outra intervenção foi feita a partir do dia 13 de abril de 2015. A turma tem 

aproximadamente vinte e oito alunos. Na primeira aula iniciamos com a apresentação da 

sequência didática, na qual foram comentados com os alunos os primeiros passos, como 

leitura e comentários sobre o livro cargo-chefe O besouro Carirá e a história do morango 

gigante de Ricardo Daunt (2007), além da atividade de produção textual e da organização da 

antologia. 

A primeira leitura feita pela professora foi conduzida de maneira que, concluída a 

leitura do poema, os alunos eram questionados sobre que trechos conseguiam comentar, se 

perceberam algo familiar no que leram, se observaram algo novo ou inédito e por seguinte o 

que foi integralmente visto durante as aulas para estabelecer o paralelo entre o campo e a 

cidade. Muitos alunos nada comentaram, de início, mas a meu ver começavam a mostrar 

interesse na leitura que acompanhavam. Tive a impressão que era a primeira aula que eles 

tinham somente de leitura, seguida da comentários e análise dos próprios alunos. Depois, se 

iniciou uma segunda leitura com comentários dessa vez feitos pela professora.  

No dia 29 de abril ocorreu uma situação típica da dificuldade que enfrenta o professor 

que trabalha com letramento literário, dentro do próprio estabelecimento de ensino. A 

professora solicitou um recurso pedagógico e obteve como resposta uma negativa burocrática, 

protocolar, desanimadora: “Não dá pra fazer, infelizmente, pois os recursos materiais, que, 

antes, funcionavam, hoje já não prestam". 

São desafios com os quais o professor precisa se habituar a conviver, se quiser 

prosseguir no sacerdócio do ensino. E muitos percebem esses ardis burocráticos e aprendem a 

solucioná-los. Uma das soluções mais práticas é o professor adquirir – imagino que para 

muitos isso significa sacrifícios e apertos financeiros – seus próprios aparelhos para exibição 
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de imagens, textos ou multimídia. Mas às vezes uma simples leitura em sala de aula é capaz 

de compensar a falta de recursos tecnológicos. Foi o que comprovei no meu projeto de 

letramento literário. 

Desde a primeira leitura do livro literário percebi que todos os alunos reagiram 

positivamente, comprovando o acerto da lição de Antonio Candido que defende o direito à 

literatura, mesmo que às vezes o professor tenha de brigar com o sistema escolar para ver 

prevalecer esse direito. Como preâmbulo à leitura, falei um pouco sobre a temática da 

natureza, presente no poema de Ricardo Daunt, para que os alunos ressaltassem, ao final ou 

durante a leitura, algo que gostariam de comentar. 

A dificuldade para confeccionar cópias do livro que seria estudado em classe, impediu 

uma leitura de reconhecimento, que seria feita silenciosamente, pelos alunos. Também não 

havia o recurso multimídia. A saída para esse impasse foi a leitura oral ou expressiva, feita 

pela professora.  Passei, também, uma lista com os e-mails dos alunos para enviar um arquivo 

do livro, em formato de PDF, para aqueles que quisessem lê-lo em algum meio eletrônico. 

Ainda assim, a professora conseguiu fazer duas cópias, por conta própria, do livro literário e 

entregou a dois alunos da turma, com o compromisso de que eles as colocariam à disposição 

dos colegas, sempre que solicitados.  

A primeira leitura foi feita pela professora em voz alta e razoavelmente pausada para 

que todos a acompanhassem. Muitos o fizeram, poucos demonstraram desinteresse e em 

alguns momentos conversaram com seus colegas. Discorri um pouco sobre a estrutura 

composicional do poema, que costuma ser confundida com letra de música ou versos de uma 

canção, pois é escrito em versos e organizado em estrofes, além de apresentar rimas e ritmo 

que articula recursos sonoros como assonâncias e aliterações. 

Assim, comecei mostrando aos alunos a capa do livro sobre as aventuras do besouro 

Carirá e seus amigos, comentei sobre o autor e o ilustrador, li o título do livro e perguntei se 

algum aluno tinha algum conhecimento prévio sobre o livro que iríamos ler. Poucos se 

manifestaram, o que era compreensível, ante a novidade do tema. Uma aluna comentou que 

havia um morango gigante na história de um besouro. Um aluno deduziu, a partir da 

visualização da ilustração da capa, que um besouro vivia em uma folha de uva, e elogiou o 

desenho do ilustrador. 

Aos ler os primeiros versos do poema percebi que os alunos começavam a perceber o 

ritmo daquela linguagem ritmada e ritmada, bem como o que acontecia na narrativa. A cada 

estrofe fui perguntando o que eles achavam daquele verso. Novamente, poucos alunos se 
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manifestaram. A leitura do livro foi encerrada durante a semana, incluindo os esclarecimentos 

que dei às dúvidas apresentadas pela classe.  

Somente na semana seguinte é que os alunos comentaram a leitura com mais interesse. 

Foi o momento da segunda leitura e de interpretação da obra. Comentei na segunda estrofe 

como o nome esperança era pequeno na expressão: “Carapó, a Terra da Esperança” e indaguei 

se algum aluno teria uma explicação para aquilo. A mesma aluna que comentou que o nome 

“esperança” estava pequeno porque as “pessoas” da cidade (Carapó) quase não tinham 

esperança. 

Um aluno, ao ler que o besouro Carirá morava em um arbusto, perguntou, logo em 

seguida, porque ele aparece em uma folha de uva na ilustração, demonstrando que estava 

acompanhando a leitura do poema, porém desorientou-se e não percebeu a leitura do verso em 

que o besouro falava que em dias quentes se escondia debaixo dos galhos de uma parreira em 

uma folha de uva. Outro aluno comentou a respeito da ilustração, estabelecendo uma 

semelhança do besouro com uma barata. o que lemos corresponde ao Anexo b e Anexo u. 

Ao ler o que está no Anexo c, houve um comentário muito interessante que abriu 

caminho para a possibilidade de convergências e divergências entre o campo e a cidade. 

Enquanto, Carapó é considerada pelo besouro Carirá como local bom de viver e de morar, e 

onde as pessoas se falam com amizade, esse mesmo lugar é visto como local de passagem por 

viajantes, já que estes se referem a Carapó como lugar pobre e pequeno. Assim, foi tentado a 

relacionar, de um lado, a imagem idílica que Carirá faz de sua cidade Carapó, e de outra 

perspectiva, a dos viajantes, que passam por lá e veem Carapó como um lugar pequeno e 

pobre. 

Encerrada a leitura, perguntei se alguém gostaria de comentar algo sobre o que 

acabávamos de ler, ou seja, a relação entre o campo e a cidade. Uma aluna expôs sua opinião 

comentando que tem uma parente que vive quase recluso no interior, porque o lugar onde ela 

mora realmente se acabou, não ficou mais ninguém por lá. Só ela. A aluna acrescentou que 

todos os seus familiares que vivem na capital incentivam essa parente a mudar para a cidade, 

porque, segundo eles, a cidade é o local de evolução, onde todos podem ganhar mais, em 

todos os sentidos: ganhar qualidade de vida, facilidade de conseguir um emprego que pague 

melhor, além de serviços de saúde, segurança etc.  

Comentei com a aluna que, provavelmente, a parente dela desenvolveu um afeto, um 

amor idílico, assim como o besouro Carirá, por seu lugar. Para o besouro, Carapó é uma 

cidade ótima para se morar. Já os viajantes não pensam assim de Carapó porque idealizam 

suas próprias cidades. Falei também que os poetas antigos também idealizavam suas cidades, 
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alguns chegando mesmo a falar de uma Idade do Ouro desfrutada por pessoas de certas 

cidades ou territórios.  

Houve um momento, após ler as três páginas em que é narrado o passeio do besouro 

junto ao seu avô, que um aluno se perguntou o porquê de eles demorarem tanto para chegar 

até o morango gigante. Expliquei, então, a questão da narração e do ritmo da linguagem do 

poema, que, como toda obra de arte, toma o rumo que seu autor lhe dá, independentemente de 

coordenadas geográficas ou espaciais.  Mostrei uma página do livro que só continha dois 

versos: “Saímos dali voando/ Na direção que meu avô apontava” (DAUNT, 2007, p. 16) e 

comentei o quanto teríamos que imaginar, propor hipóteses e perguntar: Para onde eles iriam? 

O que eles encontrariam lá?. Naquelas páginas de ilustrações víamos, detalhadamente, o 

besouro e o vovô passando por nuvens pesadas e até por pedras de gelo, ali era o clímax da 

história, onde eles iriam se deparar com o morango gigante, temido pelo avô Cariri. Foi a 

oportunidade para falar do que ali se passou. Li que as personagens conseguiram ultrapassar 

aquela barreira climática, aventura perigosa constatada por nós, com a ajuda de um elemento 

inesperado: uma pena de ganso. 

No que vimos no Anexo D, houve muitas contribuições dos alunos acerca da imagem 

do morango gigante. Um aluno comentou que o besouro o chamou assim, porque, para ele, o 

besouro, não existem prédios, mas sim morangos. Outra comentou que o morango estava 

inchando tanto que as árvores já ficavam baixas em relação a ele. 

Houve até um momento de brincadeiras entre os alunos, ao lermos: “- Crescer é bom 

para criança, planta e saudade./ Não é bom para as cidades, falou meu avô/ - Crescer é bom, é 

muito melhor do que ficar anão” (DAUNT, 2007, p. 24). Após a leitura da palavra “anão”, 

muitos riram, pois um pequeno grupo da sala era chamado em tom de brincadeira de “anões”, 

porque seus integrantes apresentavam um crescimento inferior ao dos outros colegas. Nesse 

grupinho, foi uma menina que me informou o porquê dessa denominação. Até então, eu não 

sabia que havia uma menção à anões na sala, e não tinha entendido o porquê de tanta risada 

naquele momento. Tentei amenizar a situação, pois os indicados como “anões” pela turma 

ficaram constrangidos com a revelação maliciosa feita a eles. Aconselhei que não se 

preocupassem com isso, porque ainda estavam em fase de crescimento, e pedi ao restante da 

turma que evitasse aquele tratamento a fim de não serem confundidos com praticantes de 

“bullying”. 

Depois de relermos o poema, os alunos informaram que passaram a entender um 

pouco melhor cada detalhe, acentuando que uma frase palavra determinada (momento 

interior, comentado por Rildo Cosson, que tem seu ápice na apreensão global da obra, 
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concluída a leitura), ajudava a reforçar determinada ideia do poema. Quando deparava com 

algo que não entendia perfeitamente, um ou outro aluno começava a criar hipóteses. Por 

exemplo, a de que outros animais foram tivessem sido convocados de outros lugares, 

provavelmente, próximos a Carapó, o que não foi descrito na história. Sabe-se que esses 

animais surgem em Carapó a partir da divulgação da notícia do aparecimento do morango 

gigante, pelos besouros “Notícia” e “Cochicho”. Então, lê-se: “E não foi só besouro que 

ouviu, não/ Urso da floresta ouviu,/ Raposa, marimbondo, abelha, taturana./ Pato, galinha e 

canário que canta” (DAUNT, 2007, p. 28). 

Em outro momento, quando o vovô Cariri foi perguntado pelos animais sobre o que 

deveriam fazer com o morango gigante que ameaçava a cidade de Carapó, um aluno informou 

que achou interessante a cultura desses animais, pois eles valorizavam o conhecimento do 

mais velho e aparentavam ter respeito ao idoso e à sua opinião, que considerava realmente 

importante. O motivo da surpresa desse aluno é que ele soube que alguém da família dele 

havia colocado uma vovó em um asilo, o que o deixou muito triste. 

Na próxima aula, ficamos de comentar a materialização da interpretação 

compartilhada pelos alunos, o momento exterior, como diz Rildo Cosson “ato de construção 

de sentido em uma determinada comunidade” (COSSON, 2006, p. 65). 

No dia programado para os comentários finais sobre o livro literário, um aluno 

observou como os animais descritos no poema de Daunt demonstraram ser solidários uns com 

os outros, já que todos se uniram para comer o morango gigante
8
. Ele ainda comentou o 

quanto esses animais permanecem com suas características naturais, como por exemplo, o 

marimbondo citado na narração é construtor de casas e o bicho preguiça, se espreguiçava 

muito. Diferente, apenas do burro inteligente, que concluímos ser inteligente por se preocupar 

e perguntar para onde iriam todas aquelas pessoas que moravam no morango gigante 

Uma aluna se perguntou como poderia um besouro, ou melhor, dois besouros, o 

Noticia e o Cochicho, se comunicar até com elefantes, que aparecem na ilustração e somam 

forças para comer o morango gigante. Ela concluiu, então, que os animais souberam de 

alguma maneira que se distancia da maneira como nos comunicamos. 

Foi distribuída uma cópia da antologia poética produzida pela professora para cada 

aluno, e foi pedida a leitura silenciosa dos poemas, em seguida foi perguntado se já 

conheciam o gênero poema, o que entendiam por isso, e muitos falaram que não tinham 

conhecimento sobre suas características. Foi comentado sobre sua estrutura composicional, 

                                                      
8
 Ver passagem no Anexo V. 
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título, versos, estrofes, rimas, recursos de aliterações e assonâncias, e a relação entre poema, 

poesia, prosa poética. 

Nas leituras dos poemas Raridade e Paraíso, de José Paulo Paes, foi perguntado que 

problema social conseguíamos ver naqueles poemas e uma das alunas comentou que era a 

poluição, já outra falou que o problema ali vinha da corrupção, talvez, motivada por toda a 

discussão divulgada por meios televisivos sobre o caos político anunciado que marcou o ano 

de 2015, inclusive na manhã desse dia de aplicação, pois a aluna disse ter ouvido na televisão 

uma notícia sobre isso na manhã dessa aula, antes de vir à escola.  

Nesse mesmo dia, a professora encerrou a leitura da antologia poética, já que a 

pedidos de alguns alunos, fez a leitura de todos os poemas e explanou de maneira breve e oral 

os elementos da narrativa. Como atividade para casa, foi solicitada a leitura do conto da 

página 50 do livro
9
 e o estudo dos elementos da narrativa na página 54 do mesmo livro. 

Alguns alunos perguntaram se já podiam confeccionar suas produções escritas. Orientei 

novamente sobre o tema folheando e mostrando em mãos o livro literário. Ao mesmo tempo 

em que ia comentando a história que seria lido na próxima aula, ia mostrando a ilustração que 

eles podiam ver no livro do besouro Carirá.  

Sobre a leitura da antologia, foi interessante perceber que o aluno que faltou à primeira 

leitura da antologia, participou muito com seus comentários. No poema Paraíso, por exemplo, 

ele relacionou a atitude do autor de parodiar uma cantiga, não com o olhar de um adulto, mas 

sim com o olhar de uma criança, porque ela – a criança -, geralmente, “é a que gosta de 

brincar”. Ou também, quando leu o poema Letra Mágica, de José Paulo Paes, concluiu que “é 

realmente uma mágica transformar uma palavra em outra somente trocando uma letra”. 

Outra aluna, perguntou qual era “a diferença entre poema e poesia”, nesse momento a 

docente explicou que uma, a poesia, exprime valores como sentimentos, emoções, sensações, 

visões de mundo outros ou coisas correlatas. Já o poema, expliquei que é um gênero que tem 

como estrutura composicional versos e estrofes, e geralmente é formado por palavras que 

rimam, recursos sonoros como assonâncias, aliterações, e figuras de linguagem. Sugeri que 

estudassem também em casa o capítulo do livro que informa sobre as figuras de linguagem na 

página 37. 

Em 28 de abril houve um problema que desanimou a docente. A direção da escola 

informou que as reformas em andamento no estabelecimento precisariam ser prorrogadas a 

                                                      
9
 Foi utilizado o livro didático: BORGATTO, Ana Trinconi; BERTIN, Terezinha; MARCHESI, Vera. Projeto 

Teláris – Língua Portuguesa – 7º Ano. São Paulo: Ática, 2013. (Projeto Teláris: Português) 
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fim de reparar os estragos causados por uma forte chuva que comprometeu parte da 

construção no dia 24 daquele mês. No dia 29 do mesmo mês, foi informado aos professores 

sobre o resultado da reunião entre o engenheiro responsável pela obra e a direção: as aulas 

seriam suspensas a dali a cinco dias.  

Nesse mesmo dia, retomei o assunto sobre figuras de linguagem presentes no livro 

didático e explanei de maneira simples a metáfora e a personificação. Ainda nesse dia, 

distribuí e expliquei a folha de produção textual de conto ou de poema para cada aluno, e 

entreguei o termo de consentimento para cada aluno trazer assinado, se concordar em ser 

voluntário da pesquisa.  

Como foi relatado, nosso trabalho foi prejudicado com a reforma das instalações 

físicas da escola, porque a aulas foram suspensas por cerca de dois meses. Com a volta das 

aulas, a professora tentou retomar o trabalho de reescrita com os alunos, mas percebeu que a 

interrupção do processo provocou desinteresse em alguns, dificultando a conclusão do 

trabalho.  

Ainda assim, a professora argumentou para os alunos recalcitrantes que a reescrita era 

importante porque era uma forma de se familiarizar mais com os benefícios que a literatura 

oferece em termos de autoconhecimento, de conhecimento do mundo etc. já que passam a 

refletir sobre o que leram e o que podem escrever. Rildo Cosson em seu texto O espaço da 

literatura em sala de aula (2010) afirma que além da literatura ser explorada, deve-se investir 

na aprendizagem da análise a elaboração de textos com alunos iniciantes ou que ainda não 

dominem o código escrito. 

Nos dias 04 e 05 de maio, foi pedido aos alunos para comparecerem com as produções 

escritas para, se preciso, a professora orientá-las. No dia 29 de abril, a direção avisou a todos 

os alunos da escola que não haveria mais aulas e que essas seriam retomadas no dia 06 de 

junho. No dia 04 de maio houve reunião com os pais para explicar a urgência da suspensão 

das aulas para a retomada da reforma a pedido do engenheiro.  

Nesse dia, fiquei em uma sala ainda empoeirada, devido à reforma, aguardando os 

alunos para orientar a reescrita, não podendo assim participar da reunião de pais e mestres. Ao 

todo, sete alunos compareceram nesse dia. Li suas produções e comentando se se tratava de 

um texto narrativo e se havia ali uma voz ou ideia que tratava do tema convergências entre o 

campo e a cidade. No entanto, ainda orientei sobre equívocos, presentes nesses textos, a 

exemplo de problemas de escrita em concordâncias nominais, verbais e ortografia. A 

expectativa seria a de que metade dos alunos comparecesse, mas só sete alunos vieram. 
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Desses alunos, dois não retornaram com as reescritas, somente quatro permaneceram em sala 

para a reescrita que foi finalizada e entregue à professora nesse mesmo dia. 

No dia 05 de maio, compareceram cinco alunos, dentre os quais uma aluna, que 

retornou com a reescrita já bem mais organizada; antes, mostrara um texto de meia lauda, 

agora, apresentou um texto com duas laudas. No primeiro texto escrito, ela contava a história 

de uma menina que perdia a mãe e ia morar no interior com a avó. Como não havia descrição 

de como era a vida do campo desse interior, ela foi solicitada a trazer uma descrição mais 

detalhada de como ela passou a viver nesse local, se alguma situação melhorou ou piorou 

devido aquele local. Dos outros alunos que vieram nesse dia, três trouxeram seus textos feitos 

em casa. Orientei a reescrita de todos, que foram terminadas em sala. Já outro aluno veio sem 

nenhum material, nem sequer uma caneta. Como a professora trouxe novas cópias das folhas 

de escritas e dos termos de consentimentos, ele fez sua primeira versão textual, que contava a 

história de um olheiro que descobria um garoto que gostava de futebol e que esse iria até Paris 

a convite do olheiro para ser famoso. Já sua segunda versão, depois da orientação para trazer 

uma convergência entre o campo e a cidade, ele só acrescentou um episódio onde o menino 

decora seu apartamento em Paris com plantas ornamentais. 

Não foi possível, então, conseguir mostrar a reescritas, comentadas nessa dissertação, 

para todos os alunos. Isso seria feito apenas com a retomada das aulas, agora em multimídia, 

para todos os alunos, já que estes não vieram em grande quantidade e devido à 

indisponibilidade de energia elétrica nesses dias de orientação, pois as tomadas e fiações 

ainda iriam ser providenciadas. Não foi possível também bolar um espetáculo teatral a partir 

da leitura do livro literário. O módulo de divulgação para a comunidade escolar foi adiado 

para o retorno das aulas. Isso prejudicou o andamento da intervenção, porque a produção 

escrita de alguns ainda não havia sido mostrada, enquanto outros já mostraram as suas escritas 

e reescritas. Assim, quando fosse retomada a intervenção, alguns já teriam até esquecido o 

que foi pedido e demorariam a apresentarem a produção escrita. 

Quanto ao tema, alguns alunos ainda não demonstravam entender o que teria sido 

proposto, que seria escrever um texto narrativo no gênero conto ou poema em que constasse 

uma relação de convergência entre o campo e a cidade. Alguns trouxeram um enredo onde o 

jovem era reconhecido por um olheiro e tinha a sorte de fazer fama com o futebol em Paris, 

outro mostrava um enredo de briga entre estudantes após o colégio. Nos exemplares 

mencionados, só havia elementos que ou relatam elementos da cidade apenas, ou nada 

indicava sobre convergência ou divergência entre o campo e a cidade. Dois poemas foram 

apresentados onde não havia personagens, apenas uma construção didática onde se afirmava a 
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importância da natureza e o outro demonstrava a surgimento e desaparecimento das florestas 

representadas pelas árvores.  

O aluno que escreveu o poema sobre o surgimento e desaparecimento das florestas fez 

uma pergunta sobre o que significava Laocoonte e as serpentes, uma referência a uma lenda 

da mitologia grega, citada no poema de O cacto de Manuel Bandeira, e logo em seguida a 

docente informou que seria um episódio da mitologia grega, relatado no texto Eneida de 

Virgílio, sobre como o Deus Apolo castigou Laocoonte e seus filhos, enviando as serpentes 

por ele não ter mantido o celibato ou por ter atirado uma lança no Cavalo de Troia, fato 

alusivo ao lendário evento da Guerra de Tróia. Há uma escultura construída em mármore que 

ilustra esse episódio e deve ser levado ao conhecimento dos alunos por meio de foto. Como 

não havia recurso multimídia, a professora enviou por e-mail a imagem representativa do 

Grupo Laocoonte, como também incentivou o aluno a pesquisar a sua história descrita em 

maiores detalhes, talvez, na internet ou na biblioteca do município. 

Em 06 de julho, retomamos com as aulas. Nessa semana, foi retomado e visto o livro 

literário pelo combo multimídia
10

, pois a docente julgou a primeira leitura insatisfatória, já 

que ela leu o livro para os alunos sem eles verem ampliadas as ilustrações e as letras dos 

versos ali escritos. A partir dessa tecnologia foi possível aos alunos enxergarem tanto as cores 

e definições em maior dimensão como verificar cada letra, cada palavra, cada verso e estrofe 

com maior riqueza de detalhes. 

Um integrante da turma, devo relatar com muito carinho, trouxe muitas contribuições 

a esta pesquisa-intervenção, desde o início das leituras do livro literário. Foi o aluno que 

produziu o poema de nome “Surgimento”, localizado no Anexo I que corresponde ao 

exemplar “d”. 

Esse aluno participou ativamente das discussões e trouxe impresso um comentário 

sobre o que pensou ao ler o livro literário, o que pedi que fizesse por escrito. Ele fez mais do 

que pedi, ainda trouxe um comentário sobre as leituras feitas dos primeiros poemas da 

antologia que entreguei a eles. Nesse comentário, parecido com a atividade de escrita “Meu 

pensamento sobre o livro foi”, sugerido por Rildo Cosson (2006) em suas propostas de 

sequências expandidas, deixou um resultado maravilhoso, embora apenas ele e outra aluna 

revelaram um maior grau de responsividade enunciativa. O aluno alude, em seu texto, à nossa 

realidade de tradição de desperdícios e consumos indevidos de matérias naturais tão 

importantes à nossa sobrevivência: 

                                                      
10

 Ver Anexo T. 
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Outra aluna apresentou também um comentário sobre o que foi interpretado a partir da 

leitura do poema cargo-chefe. Esta foi a aluna que produziu o poema exemplar “e”, com a 

nomeação póstuma – não chegou a reescrevê-lo - de “Se eu fosse”, respectivamente no Anexo 

J. 

Nesse comentário, ela expõe que hipóteses levantou de acordo com o que leu, como, 

por exemplo, a esperança limitada, quase em seu fim, identificada também na ilustração que 

apresentava a placa da cidade, assim como uma leitura sobre o nome da cidade, que a faz 

lembrar de um nome comum, nordestino. Por fim, comenta a sensação de incômodo ou de 

tensão trazida por grandes cidades, além de ressaltar, ao fim do seu comentário, talvez, a lição 

ou experiência de solidariedade entre todos os animais que se uniram naquela região: 
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Essa intervenção durou, aproximadamente, sete semanas de período letivo. Deixo, 

aqui relatado, a satisfação em fazer parte desse processo, acredito que atingiu de maneira 

gratificante as expectativa de promover o letramento literário na vida desses alunos, além de 

perceber no texto oral ou escrito, em atividades da intervenção, a articulação entre o texto 

literário e a vida social, de modo que o aluno identifique e perceba a especificidade do 

fenômeno estético e a sua relação com a sociedade.  

A seguir, serão dadas a informações e comentários sobre o que a docente analisou 

como resultado da atividade pedida. 
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS DE 2015 

 

Em relação às produções textuais, constatamos que muitos alunos conseguiram trazer 

nas suas amostras uma organização mostrando a temática dos arquétipos entre o campo e a 

cidade convergindo e divergindo entre si. 

A temática de alguns poemas se voltou para a natureza porque há uma menção de 

cuidados e preocupações com a sua subsistência, além de uma exaltação de sua beleza 

expressa no poema. A exemplo dos poemas: “Se eu fosse”, “Mundo belo”, respectivamente 

nos Anexos J e Anexo Q, e o poema “Surgimento” (Anexo I), que trouxeram convergências e 

divergências entre o campo e a cidade. 

Isso demonstra que os alunos estão conscientes dos problemas ambientais, haja vista 

que são problemas que aparecem com muita frequência nos meios de comunicação, 

principalmente a televisão. A essas preocupações, se somam os temores sobre a poluição das 

cidades, onde a qualidade do ar está cada vez mais comprometida devido à emissão de gases 

tóxicos pelos carros, a falta de arborização, a poluição dos rios etc. A imagem de uma 

natureza idílica e acolhedora se torna uma espécie de sonho que se torna cada vez mais 

inalcançável. A face selvagem e agressiva da natureza, por outro lado, está muito presente. 

Pois, por exemplo, no poema “Surgimento” (exemplar “d”), não há um arquétipo da 

natureza idílica da Idade do Ouro virgiliana, na qual a primavera se renova com sua 

suavidade, perfume e graça. Há a descrição do momento de “fúria” e força dos prédios da 

cidade. Nesse caso, há talvez, uma personificação ou comparação com o fenômeno climático 

da tempestade, pois todas as árvores são derrubadas em uma velocidade espantosa, devido ao 

surgimento dos prédios. 

Sobre a atividade, poucos voluntários participaram nas confecções das produções 

textuais nessa amostra, comparativamente à do ano de 2014, devido à suspensão, em 2015, 

das aulas para uma urgente reforma por que a escola vem passando durante esse ano. No 

entanto, foi possível realizar mais orientações de reescrita desses textos, o que ocasionou uma 

maior desenvoltura no que diz respeito à diversidade e qualidade nesses textos recebidos. 

O exemplar “d” (Anexo H), comentado e mostrado a seguir, apresenta-se com a sua 

primeira
11

 versão sem a orientação da professora para a reescrita e, em seguida, a versão da 

                                                      
11

 Os textos escritos dos alunos que tem a informação em lápis “1ª Versão” se referem àqueles produzidos pelos 

alunos sem a orientação de reescrita da professora. Os que têm, também em registro escrito à lápis, a expressão 

“2ª Versão” são aqueles reescritos pelos alunos após a orientação da professora. 
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reescrita. No início, o gênero poema se apresenta sem linearidade entre os versos, com alguns 

versos soltos ou em versos livres que não ajudavam a realçar nem a forma nem o conteúdo 

como um todo. Sugeri, então que separasse em estrofes aqueles versos que continham a 

progressão de uma ideia que se somaria a que estivesse em outro parágrafo. No primeiro 

poema sugeri também, a alternância da palavra “enfim”, localizada na primeira estrofe, por 

“afinal”, já que apresenta um sentido mais contextualizado para esse poema. Além disso, 

informei ainda que em um poema não é tão necessário usar esse conectivo de coesão 

costumeiramente visto em textos orais narrativos ou dissertativos-argumentativos. Na segunda 

versão, o aluno preferiu manter esse conectivo e o repetiu no início da primeira estrofe, talvez 

para formar uma rima interna entre estrofes. 

A seguir, segue o exemplar “d” reescrito (Anexo I). Nele podemos verificar algumas 

rimas criadas e organizadas em sua maior parte pelo próprio aluno. No que diz respeito ao 

sentido desse poema, vemos como o aluno considera rápida a criação de novos prédios, 

enquanto poucas árvores resistem ainda a essa constante degradação ambiental, sem nenhum 

planejamento para a sua subsistência. O título de nome “Surgimento”, também indica o quão 

rapidamente acontece a invasão desses arranha-céus. 

 Há, ainda, no sentido organizado nesse poema, a imagem de uma metáfora de guerra 

que dualiza dois oponentes, de um lado vemos os prédios se formando a cada novo dia e, do 

outro, as árvores frágeis e reflorestadas em longos tardios dias. Nessa imagem, podemos 

identificar a relação temporal e espacial entre os dois elementos, as árvores e os prédios. 

Enquanto as árvores demoram anos para crescer e frutificar, os prédios rapidamente são 

construídos e acabam tomando o espaço que antes era ocupado pelas árvores. Esse aluno 

narrou, então, uma história didática mostrando a importância de preservar as florestas e suas 

árvores, e impor um controle à multiplicação absurda de condomínios e prédios, 

especialmente na periferia das cidades. O surgimento aludido nesse poema mostra os prédios 

como elemento de um falso progresso, enquanto a floresta aparece como elemento residual da 

vida simples e em harmonia com a natureza. 

Quanto aos elementos da estrutura composicional, verificamos a divisão em estrofes e 

o alinhamento de cada verso. Sobre as diversas rimas organizadas pelo aluno, podemos notar 

que a primeira estrofe “sim” rima com “assim”, na segunda estrofe ele preferiu começar pelo 

conectivo “Enfim”, notando agora uma relação de ordenação de diversas situações que 

envolvem a criação de novos prédios, ainda rimou “desenvolvimento” com “reflorestamento” 

e na terceira estrofe da segunda versão, tentando rimar, ele escolheu a rima interna entre 

“sim” e “assim”: 
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(Exemplar d - Reescrito) 

 

Um prédio surge 

Uma árvore não 

Uma verdadeira batalha  

se trava então 

Quem ganha isso enfim? 

A floresta não? 

Ou a floresta sim? 

O que sabemos então 

é que a floresta 

não ganha não 

porque as armas 

que a floresta tem 

nem arranhará o homem. 

 

Enfim surge o desenvolvimento 

mas não há um reflorestamento 

quando há mil plantadas 

duas mil são derrudabas. 

O surgimento de uma árvore 

não acontece por acaso todos 

precisamos fazer a nossa parte 

 

Se fizemos isso então 

Todos sentiremos os beneficios 

E não havera malefícios 

porque pode haver desenvolvimento 

sem desmatamento e sim 

com um reflorestamento 

assim podemos 

ter as nossas 

 regalias e sem 

tirar as regalias da natureza 

que é preserva-la e cuida-la 

disso posso dizer com certeza 

 

Esse aluno fala em “regalias” essa palavra escolhida e organizada por ele, demonstra 

um empoderamento ou valoramento da própria natureza, já que usufruímos e retiramos da 

natureza aquilo de que precisamos, inclusive para algumas regalias não tão socialmente 

aceitas como utilizar casacos de peles – há parte da sociedade, por exemplo, que se incomoda 

e se revolta com o uso de casaco de peles provenientes de matéria animal –, ou “socialmente 

aceitas” a exemplo de derrubar árvores ou reservas florestais para construir condomínios 

residenciais, geralmente criados para uma pequena elite. Essa atitude, desse aluno, por meio 

de sua escrita, demonstra um posicionamento esclarecido e crítico, onde condena regalias que 

destroem a natureza, sem valorizar quais regalias essa natureza terá, após seu aproveitamento 
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descuidado. A voz ouvida aqui nesse texto condena as regalias que sugam e destroem a 

natureza ou suas florestas por falta de projeto de sustentabilidade. 

O próximo exemplar “e” não foi reescrito porque a aluna não compareceu, mas seu 

texto, de antemão, já evidenciava uma congruência com o tema tratado nas leituras. Nesse 

poema ela narra em primeira pessoa a vida hipotética de um passarinho ou de uma borboleta, 

na qual a felicidade é proporcionada pelas aventuras vividas em plena liberdade na natureza, 

análogo à narração do besouro Carirá sobre a comunidade onde ele se diverte e tem gosto de 

morar. No final, a autora constata que se os humanos não cuidarem bem do meio ambiente a 

vida na natureza desaparecerá. 

Em relação à escolha do título do texto do exemplar “e”, verificamos que se repetiu 

um problema comum a muitos alunos, que foi a dificuldade de nomear os seus textos. Isso 

não aconteceu, porém, com o exemplar “d”, que apresenta como título o nome “Surgimento”, 

que instiga o leitor, fazendo-o pensar sobre a ação ou resultado do aparecimento de uma nova 

árvore, através da expressão “quando há mil plantadas/ dez mil são derrubadas”; em 

contrapartida, denuncia o surgimento desenfreado de novos prédios e condomínios nos 

centros urbanos cada vez mais carentes de árvores.  

A respeito da escolha do título no exemplar “e” (Anexo J), ele se resume à expressão 

“Poema: Natureza” que indicaríamos como um título comum e pouco significativo, fato que o 

professor deve alertar, no momento da reescrita, para sua possível substituição. Lembramos 

que o tema sobre convergências e divergências entre o campo e a cidade, deve sugerir alguma 

ideia de degradação da natureza ou de sua conservação, quem sabe associada ao planejamento 

de uma prática sustentável. 

Numa ocasião em que comentei com a aluna sobre o fato de que o título de seu poema 

poderia ser alterado, ela admitiu que poderia intitular seu poema de “Se eu fosse”. Creio que 

isso remeteria ao eu poético, que embora se divertindo livremente no campo, não deixa de se 

preocupar com os problemas que a natureza à sua volta começa a apresentar, e a alertar para 

medidas que restaurem a sua integridade e beleza. 

Há no exemplar “e”, uma tentativa de ritmar a linguagem. A rima externa foi utilizada 

entre as palavras: passarinho – galinho; morar – voar; ficar – preservar. Essas últimas 

coincidem apenas na tonicidade das letras “ar”: 

 

(Exemplar e) 

Poema: Natureza 

 

Se eu fosse um passarinho 
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Faria meu ninho em um galinho 

Em uma arvore bem bonita 

Para o sol entrar pelas folhas 

 

Seu eu fosse uma borboleta 

Queria ser azul 

Para me camuflar no céu 

 

Nas águas os peixes brincavam 

brincavam de nadar 

Com um rodo fazem uma dança 

 

No ar os passarinhos, 

Se animam cantando: 

-Piu! 

-Piu! 

-Piu! 

E depois saem a voar. 

 

Se derrubarem as árvores 

onde os pássaros vão morar? 

 

Se poluírem o ar onde 

as borboletas vão voar? 

 

Se poluírem as águas 

onde os peixes vão ficar? 

 

Se os humanos não preservar 

A natureza desaparecerá. 

 

No exemplar “f” (Anexo L), a seguir, escrito como o gênero discursivo conto, 

sobressai um arquétipo da Cidade Boa comentando por Michael Hamburguer (2007, p. 383), 

que se opõe ao que as outras produções traziam como arquétipo de natureza, em que o campo 

é um lugar suave, simples e em permanente harmonia, enquanto a cidade, por sua vez, que 

aparece nos textos anteriores, apresenta um certo antagonismo às grandes cidades, que devem 

sua expansão ao comércio e à indústria. Daí uma espécie de condenação moral a partir dos 

riscos que oferece ao meio ambiente, pois se sabe o quanto esses riscos têm a ver com a 

exploração desenfreada e sem controle dos recursos naturais, impulsionada pela ambição de 

mais e mais lucro e riqueza. 

O exemplar “f” traz uma mistura de fenótipos, pois considera o campo também um 

lugar simples, porém não tão desejado quanto a Carapó da história do besouro Carirá, uma 

cidade dos sonhos onde se encontra conforto e se goza de todas as regalias possíveis. A 

história é iniciada, com uma narração em terceira pessoa de um personagem que vivia da 

agricultura, no interior, com sua família. De repente, a personagem ganha um prêmio na 
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loteria, com isso vê a oportunidade de conhecer as maravilhas da cidade, como praias e 

transportes luxuosos. Aqui deparamos com uma visão do campo que foge àquela idílica e 

fantasiosa. Em contrapartida, é a cidade que aparece como um lugar bom e proveitoso 

comparativamente à vida de quem vivia no interior. 

A história da primeira versão, no Anexo L, conta a história de quatro irmãos: um quer 

ser médico, outro advogado, outro militar e o último, jogador de futebol, e são sempre 

aconselhados pelos vizinhos a estudar a fim de alcançar seus objetivos. No final, todos de 

alguma maneira realizam seus objetivos profissionais. Às vezes se reencontram, como por 

ocasião de um batismo. A certa altura, já estão todos casados e cada um tem um filho. Enfim, 

viveram felizes para sempre. Esse enredo é moldado na visão do arquétipo da cidade que 

funciona graças à divisão de tarefas e papéis, e no qual só importa a função que a pessoa 

exerce. Essa cidade se encaixa no modelo empresarial. 

 A professora orientou o aluno, em termos de textualidade, no sentido de escolher um 

título para o seu texto, instruindo-o a organizá-lo melhor, chamando a atenção para a inserção 

de elementos coesivos como uma preposição ou uma conjunção explicativa, e a fazer uma 

descrição geral de como era o campo no qual ele vivia e como era a cidade com que a família 

sonhava.  

Na reescrita, Anexo M, o aluno mudou o enredo de seu conto, por não ter se dado por 

satisfeito com ele. Isso não quer dizer que não houve responsividade enunciativa, nas escritas 

desses textos, uma vez que o aluno organizou este texto dentro de certas restrições de natureza 

temática, composicional e estilística. 

O enredo agora trata de um menino, de nome James, que cresce no interior e que ajuda 

na colheita com a família. Ele tem o sonho de morar na cidade porque a vida no campo é 

muito difícil. Um dia, apostou na loteria esportiva, ganhou, ficou rico e se mudou com a 

família para a cidade. Ali dispôs de todas as maravilhas que a cidade oferecia, como um 

apartamento luxuoso, veraneios nas praias e passeios de lancha e, como num passe de mágica, 

ele realiza todas as suas vontades. Nessa história, a cidade tem um sentido libertário, de 

“centro de realizações – de saber, comunicação e luz” (Williams, 2011, p. 11). Abaixo, segue 

o texto reescrito do exemplar “f”: 

 

(Exemplar f - Reescrito) 

O homem que era pobre i agora ele é rico 

 

Era uma vez um menino que sichamava  

JAMES ele morava no campo ele todo dia via seu 
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pai plantar pé di feijão, melão, tomate, etc. Eles sempre 

sonhavam em morar na cidade porque eles nuca viram 

o shoping a mãe estava louco para conhecer o shoping 

mais no campo a vida é muito dificio e muito sofrime- 

nto. o pai deles apostou na loteria e ganhou 1 milhão 

de reais i eles foram andar de lancha de barco e for- 

am gastar com moveis foram também morar no apa- 

rtamento caricimo e foram pegar os familiares 

para conhecer a vida na cidades. Eles vivera felizis na 

cidade. 

 

No exemplar “g” (Anexo N), também escrito no gênero discursivo conto, narra-se um 

evento em que uma árvore do parque florestal da cidade seria cortada. Juca e Joca, 

personagens da história, resolvem defender a árvore. Para isso, contam com o apoio da 

professora deles. Ao final, depois de exporem cartazes protestando contra o abate da árvore, a 

campanha cresce e conquista novos adeptos e, com isso, a árvore é poupada.  

Nesse contexto, os jovens Juca e Joca acabam sendo agentes de proteção ambiental, 

mostrando uma perspectiva contemporânea de cuidado com o meio ambiente em reação à 

crescente ocupação urbana. Talvez o arquétipo de natureza exposto aqui se aproxime, não de 

um arquétipo da natureza idílica da Idade do Ouro virgiliana, mas da contextualização mais 

moderna onde apenas jovens estudantes ainda lutam para evitar o desaparecimento da 

natureza ou da área verde das cidades. Os adultos, engenheiros, construtores, prefeito e 

demais autoridades públicas aparentam não se preocupar com aquela situação, somando 

forças a favor da derrubada da árvore. 

O exemplar “h”, que se acha no Anexo O, intitulado “A festa dos insetos”, apresenta 

um enredo no qual os animais se preparavam para uma festa e muitos faziam sucesso em uma 

banda de música. No entanto, faltava o cantor. Então veio do interior um besouro cantor que 

salvou a festa. No fim, se constata que aqueles que estavam no palco eram os melhores 

cantores do mundo, por isso aquela seria a melhor apresentação de banda, a banda do campo. 

Foi pedido à aluna para melhorar os aspectos textuais de sua narrativa e, se possível, trazer 

mais características do campo para a história. Logo a seguir, a aluna modificou o enredo e a 

teria tornado tão boa quanto a anterior se a tivesse modificado em termos de narrativa e 

textualidade. 

O Anexo P, identificado como o texto Exemplar “h” reescrito, apresenta um enredo no 

qual joaninhas conhecem um novo jardim com lojas, ou seja, refletindo um arquétipo de 

cidade, mas a cidade, ou melhor, o jardim, lindo, tem restrições à entrada de joaninhas, além 

de ser vigiada por um guarda. A restrição era apenas uma: somente as joaninhas vermelhas 
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teriam livre acesso ao local, justo quando as joaninhas Bella, Lilica e Juju, que não eram 

vermelhas, visitavam o jardim. Então, elas bolaram um plano: pintaram-se com a tinta 

vermelha da joaninha Lilica, e finalmente conseguiram passar pelo guarda. O sucesso do 

plano teve vida curta, pois foi desmascarado e as joaninhas não vermelhas foram humilhadas 

e sofreram bullying. A joaninha Juju chamou a atenção de todas as joaninhas vermelhas 

dizendo que o que elas fizeram foi um crime e que deveriam se envergonhar por isso. A 

joaninha disse que não voltaria ali, observando que a sua cidade de origem era muito mais 

receptiva do que a cidade seletiva das joaninhas vermelhas.  

Pode-se comentar, a partir da história narrada pela aluna, como as pessoas do jardim 

lindo a receberam. Não foi de modo receptivo, pois lá as pessoas não se falaram com amizade 

em relação às visitantes. As pessoas que vivem na cidade, por viverem em um lugar sujeito a 

pressões de várias ordens, acabam delimitando suas propriedades privadas e isolando-as das 

outras. Nessa história, há o arquétipo da cidade construída com o fenótipo de um condomínio 

fechado onde a segurança é estabelecida delimitando-se quem entra e quem sai.  

O exemplar “j”, localizado no Anexo R e a sua reescrita no Anexo S, narra a história 

de um menino que inicia sua vida no campo, onde se sentia bem. Ao completar oito anos de 

idade, teve que se mudar com sua família para a cidade e deixar tudo para trás. No entanto, se 

esforçou para se acostumar com a nova vida que levaria no novo lugar. Mas não era uma 

tarefa fácil. O pai saía durante o dia e só retornava à noite, pois trabalhava em outra cidade, 

seus irmãos estudavam em escolas diferentes, só ele que teve sorte de estudar perto de casa. A 

propósito, a casa em que viviam era muito apertada barulho de construções nas redondezas. 

Tudo melhorou quando conseguiram comprar uma casa grande e seus irmãos terminaram os 

estudos.  

Esse enredo trata do arquétipo do campo como um lugar atrasado e calmo, em 

oposição ao arquétipo da cidade como centro da comunicação e da luz, já que seus irmãos 

vivem bem, após terminarem os estudos. Só não há informação sobre como é a satisfação do 

pai. Será que ele ainda retorna tarde todos os dias? E a mãe? Ou seja, talvez o final feliz que o 

aluno quis trazer para o final da história não foi bem articulado, já que não se sabe em que 

condições terminaram o pai e a mãe que se sacrificavam em rotinas estafantes de trabalho, 

que exigiam o dia todo deles. Outro dado do início do texto é que eles eram de cultura 

diferente e precisaram de um tempo para se acostumarem aos males da cidade, como o ar 

agressivo dos estranhos, obrigados a viver num lugar pequeno e imprensado, sem falar nos 

barulhos causados pelas obras da construção de novos condomínios, causando cada vez mais 

inchaço habitacional nas cercanias. 



101 
 

 
 

Por último, no capítulo seguinte, serão feitas as considerações finais sobre essa 

pesquisa-intervenção, especialmente no que tange aos objetivos pretendidos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se, ao final deste trabalho, o quanto o sistema de ensino público é um sistema 

complexo que depende de uma ordem macroestrutural desconexa, de maneira tal que a 

suspensão não programada de aulas sonega do aluno o direito à literatura e a outros saberes.  

Mesmo utilizando horários de outras disciplinas, ainda há a sensação de que, por mais 

esforço que o professor faça para atingir seus objetivos, ela não alcançaria lendo e discutindo 

a antologia poética, lendo e discutindo a obra literária sobre o besouro Carirá, fazendo os 

alunos compreenderem o tema, e então, encontrar nesses textos dos alunos uma voz reflexiva 

e crítica sobre o tema estudado. Isso porque ainda restam muitas atividades a fazer, como 

práticas de leitura e escrita, discussão das dificuldades de compreensão e interpretação de 

textos etc. Para isso, o professor precisa contar com o apoio da comunidade escolar – apoio da 

secretaria estadual, direção da escola, apoio pedagógico, colegas, alunos e pais – para ocorrer 

um letramento literário, aqui entendendo todo o processo, sem interrupções ou faltas como 

ocorreu durante a segunda tentativa de letramento literário, quando deveria ter acontecido a 

leitura coletiva pela turma da obra aludida por meio do recurso combo multimídia desde o 

início.  

Fica aqui a constatação de que um trabalho dessa natureza exige um compromisso 

total por parte do professor e da comunidade escolar, para tornar realidade o que Candido 

(2004, p. 172) designou como “[...] uma atitude de educação e de “autoeducação”, o que 

significa também a necessidade do profissional de ensino de literatura atualizar-se e capacitar-

se regularmente para o aprimoramento e melhoria dos seus trabalhos. Aqui, então, fica 

registrado o reconhecimento dos meus erros, equívocos, falta de conhecimentos, o que 

prejudica de maneira efetiva no bom andamento de um projeto. A oportunidade também de 

abrir espaço para os professores que quiserem reaplicar fazendo os ajustes necessários. 

Um exemplo, desses erros ou equívocos, aqui registrado como dado da primeira 

intervenção, foi o fato de não ter combinado e planejado de acordo com o cronograma 

irregular da outra escola, uma data mais propícia para conter todas as aulas previstas, sem 

exceção, para seguir e concluir a sequência didática, já que estávamos atuando em outro 

espaço escolar, em outro local, e desconhecíamos a maneira como a direção daquela escola 

atuava,  e então, perceber de antemão que imprevistos podem acontecer, justamente, por ser 

uma outra instituição com suas próprias ações administrativas e regras.  

Na segunda intervenção, a professora a iniciou de acordo com o calendário regular de 

aulas previstas no cronograma da escola à qual ela pertence. Foi perguntado ainda se aquele 
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cronograma iria ser mantido, se haveria combo multimídia para a aula de leitura coletiva da 

obra literária. No entanto, chegado o dia do combinado ou dos dias planejados em que 

deveriam realmente ser realizadas as aulas, essas foram sumariamente “descaracterizadas” ou 

“deletadas” do planejamento, comprometendo a segunda intervenção.  

Para este estudo, algumas práticas de ensino tomadas a partir da segunda intervenção, 

realmente, melhoram os resultados tanto no que diz respeito à qualidade dos textos dos 

alunos, quanto à sua aprendizagem e sua atuação como sujeitos de escrita. Seriam elas: a 

distribuição da cópia da antologia poética para todos os alunos, sem exceção, em vez apenas 

da leitura desses poemas pelo recurso multimídia feita na primeira intervenção; a leitura e 

releitura da antologia em sala de aula; a leitura e releitura atenciosa do livro literário; a 

discussão da história e do tema com os alunos, não só no momento de leitura, mas a partir 

também de suas dúvidas no momento da reescrita e de escolha de textos para sua própria 

antologia. 

Percebe-se que poucos alunos conseguiram se apropriar de maneira razoável da 

condução de suas sequências narrativas, com domínio dos elementos da narrativa, elementos 

esses vistos por meio do livro didático desses alunos. Faz-se necessário um trabalho mais 

enfático desse conteúdo por parte do professor que realizar esse trabalho. Sobre a adequação 

ao gênero poema ou conto, nota-se ainda a necessidade de mais leituras e práticas de escrita 

para uma melhor familiarização com esses gêneros. 

Como o intuito desse projeto de intervenção foi ler integralmente uma obra literária e 

explorar de maneira simplificada a articulação entre o texto literário e a vida social, levando-

se em consideração a especificidade do fenômeno estético e mostrando as perspectivas entre o 

campo e cidade contida nesses textos, acredito que essa intervenção tentou cumprir a proposta 

feita por Antonio Candido e Antoine Compagnon quanto a uma iniciativa educacional com 

vistas à humanização e ao desenvolvimento da sensibilidade do outro. Já no que diz respeito 

às diretrizes e aos parâmetros curriculares educacionais, essas diretrizes nos ajudaram a 

melhorar as competências e habilidades necessárias para nossos alunos, sendo aqui se não a 

justificativa maior, ao menos a de aproximar esses jovens do universo literário, acrescentando 

também a tentativa de melhoria da leitura, interpretação e escrita desses alunos. 

Esperava-se, como resultado dessa intervenção, a tomada de um posicionamento 

crítico do aluno através de suas opiniões nas discussões durante a leitura e após a leitura em 

sala de aula, além de estimular em seus textos uma convergência ou divergência de acordo 

com o tema. O gênero discursivo poema foi utilizado, não só por ser a literatura mais antiga 

que existe, segundo Carvalho (1989), mas porque também acreditamos em seu poder de 
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sedução e convencimento, pois: “O modo como o poeta diz – e o que diz ou comunica – sua 

experiência, emite um encontro íntimo entre leitor-obra que aguçará as emoções e a 

sensibilidade do leitor” (PINHEIRO, 2007, p. 23).  Essa obra tem, então, um valor simbólico 

que vale o esforço de empreender sua leitura. 

Embora, muitos alunos não tenham desenvolvido discussões e organizações de textos 

proveitosas e de acordo com o tema discutido, houve algumas exceções a essa regra. Alguns 

poucos alunos mostraram que o ensino de literatura, ou melhor, o letramento literário, 

realmente, traz resultados benéficos ao ambiente escolar. Não há nada tão emocionante e 

encorajador para o professor do que ver nos textos ou nas discussões em sala de aula como os 

alunos interagem e apresentam um grau de responsividade enunciativa satisfatório a partir da 

leitura de uma obra literária. Seja reforçando aquela voz com a qual interagiram, seja, mesmo, 

se contrapondo a ela. Esses resultados da nossa intervenção nos fazem crer na necessidade de 

conduzir novos letramentos literários para todos os alunos, aprimorando-os no que for 

preciso, a fim de que seus resultados se tornem cada vez melhores em termos de educação 

literária, visão de mundo e autoconhecimento, como preconiza o mestre Antonio Candido.  
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Convite 

Poesia 

é brincar com palavras 

como se brinca 

com bola, papagaio, pião. 

Só que 

bola, papagaio,pião 

de tanto brincar 

se gastam. 

As palavras não: 

quanto mais se brinca 

com elas 

mais novas ficam. 

Como a água do rio 

que é água sempre nova. 

Como cada dia 

que é sempre um novo dia. 

Vamos brincar de poesia? 

José Paulo Paes 

 

 

PAES, José Paulo. Convite. In: Poemas para brincar. São Paulo, Ática, 1991. p. 3 
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Letra Mágica 

 

Que pode fazer você 

para o elefante 

tão deselegante 

ficar elegante? 

Ora, troque o f por g! 

 

Mas se trocar, no rato, 

o r por g, 

transforma-o você 

(veja que perigo!) 

no seu pior inimigo: 

o gato. 

 

 

 

 

José Paulo Paes 

 

 

PAES, José Paulo. Letra Mágica. In: Poemas para brincar. São Paulo: Ática, 1991. 
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Raridade 

 

A arara 

É uma ave rara 

Pois o homem não pára 

De ir ao mato caçá-la 

Para pôr na sala 

Em cima de um poleiro 

Onde ela fica o dia inteiro 

Fazendo escarcéu 

Porque já não pode 

Voar pelo céu. 

E se o homem não pára 

De caçar arara, 

hoje uma ave rara, 

Ou a arara some 

Ou então muda seu nome 

Para arrara. 

 

José Paulo Paes 

 

 

PAES, José Paulo. Raridade. In: Olha o bicho. São Paulo: Ática, 1989. 
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Paraíso 

 

Se esta rua fosse minha, 

eu mandava ladrilhar, 

não para automóveis matar gente, 

mas para criança brincar. 

Se esta mata fosse minha, 

eu não deixava derrubar. 

Se cortarem todas as árvores, 

onde é que os pássaros vão morar? 

Se este rio fosse meu, 

eu não deixava poluir. 

Joguem esgotos noutra parte, 

que os peixes moram aqui. 

Se este mundo fosse meu, 

Eu fazia tantas mudanças 

Que ele seria um paraíso 

De bichos, plantas e crianças. 

 

José Paulo Paes 

 

PAES, José Paulo. Paraíso. In: Poemas para brincar. São Paulo, Ática, 1991. 
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O Apanhador de Desperdícios 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios 

Não gosto das palavras  

fatigadas de informar 

dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas 

Dou valor às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais do que a dos mísseis. 

Tenho em mim esse atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

Como a boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

Eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor os meus silêncios. 

 

Manoel de Barros 

 

 

BARROS, Manoel de. O apanhador de desperdícios. In: PINTO, Manuel da Costa. Antologia 

comentada da poesia brasileira do século 21. São Paulo: Publifolha, 2006. p. 73-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 
 

O CACTO 

 

 Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária: 

  

 Laocoonte constrangido pelas serpentes, 

 Ugolino e os filhos esfaimados. 

 Evocava também o seco Nordeste, carnaubais, caatingas… 

 Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. 

 

 Um dia um tufão furibundo abateu-o pela raiz. 

 O cacto tombou atravessado na rua, 

 Quebrou os beirais do casario fronteiro, 

 Impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças, 

 Arrebentou os cabos elétricos e durante vinte e quatro horas privou a 

cidade de iluminação e energia: 

 

 - Era belo, áspero, intratável. 

 

Petrópolis, 1925 

 

Manuel Bandeira 

 

 

BANDEIRA, Manuel, 1886-1968. O cacto. In: Bandeira de bolso: uma antologia poética. 

Org. Mara Jardim. Porto Alegre: L&PM, 2013. p. 73 
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LIVRO SOBRE NADA 

1ª Parte 

ARTE DE INFANTILIZAR FORMIGAS 

 

1. 

As coisas tinham para nós um desutilidade poética. 

Nos fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso 

dessaber. 

A gente inventou um truque pra fabricar brinquedos 

com palavras. 

O truque era só virar bocó. 

Como dizer: Eu pendurei um bentevi no sol... 

O que disse Bugrinha: Por dentro de nossa casa passava 

 um rio inventado. 

O que nosso avô falou: O olho do gafanhoto é sem 

princípios. 

Mano preto perguntava: Será que fizeram o beija-flor 

Diminuído só pra ele voar parado? 

As distâncias somavam a gente para menos. 

O pai campeava campeava. 

A mãe fazia velas. 

Meu irmão cangava sapos. 

Bugrinha batia com uma vara no corpo do sapo e ele 

Virava um pedra. 

Fazia de conta? 

Ela era acrescentada de garças concluídas. 

 

12.8 

As garças descem nos brejos que nem brisas. 

Todas as manhãs. 

 

[...] 

5.2  

Sem chuvas, já reparei, as andorinhas perdem o poder 
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de voar livres. 

 

[...] 

12.1 

Choveu de noite até encostar em mim. O rio deve estar 

mais gordo. Escutei um perfume de sol nas águas. 

 

1.3 

As árvores me começam. 

 

1.4 

Uma violeta me pensou. Me enconstei no azul de sua 

tarde. 

 

10.4 

Os patos prologam meu olhar...Quando passam 

levando a tarde para longe eu acompanho... 

 

BARROS, Manoel de [1996]. Livro sobre nada: 1ª Parte: arte de infantilizar formigas. p. 11, 

22, 23, 24. In: BARROS, Manoel de. Biblioteca Manoel de Barros [coleção]. São Paulo: 

Leya, 2013. 
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LIVRO SOBRE NADA 

2ª Parte 

DESEJAR SER 

 

O maior apetite do homem é 

desejar ser. Se os olhos veem 

Com amor o que não é, tem ser. 

Padre Antônio Vieira 

Em Paixões humanas 

 

9. 

A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um 

Sabiá 

mas não pode medir seus encantos. 

A ciência não pode calcular quantos cavalos de força 

existem 

nos encantos de um sabiá. 

 

Quem acumula muita informação perde o condão de 

adivinhar: divinare. 

 

Os sabiás divinam. 

 

BARROS, Manoel de [1996]. Livro sobre nada: 2ª Parte: desejar ser. p. 35. In: BARROS, 

Manoel de. Biblioteca Manoel de Barros [coleção]. São Paulo: Leya, 2013. 
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RETRATO DO ARTISTA 

QUANDO COISA 

 

Não ser é outro ser. 

FERNANDO PESSOA 

[...] 

6 

 

Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. 

É um olhar para baixo que eu nasci tendo. 

É um olhar para ser menor, para o 

insignificante que eu me criei tendo. 

O ser que na sociedade é chutado como uma 

barata – cresce de importância para o meu 

olho. 

Ainda não entendi por que herdei esse olhar 

para baixo. 

Sempre imagino que venha de ancestralidades 

machucadas. 

Fui criado no mato e aprendi a gostar das 

coisinhas do chão – 

Antes que das coisas celestiais. 

Pessoas pertencidas de abandono me comovem: 

tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. 

  

BARROS, Manoel de [1998]. Retrato do artista quando coisa. p. 17. In: BARROS, Manoel 

de. Biblioteca Manoel de Barros [coleção]. São Paulo: Leya, 2013. 
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BIOGRAFIA DO ORVALHO 

 

Para encontrar o azul eu uso pássaros 

As letras fizeram-se para frases. 

MACHADO DE ASSIS 

[...] 

3 

 

As árvores velhas quase todas foram preparadas 

para o exílio das cigarras. 

Salustiano, um índio guató, me ensinou isso. 

E me ensinou mais: Que as cigarras do exílio 

são os únicos seres que sabem de cor quando a 

noite está coberta de abandono. 

Acho que a gente deveria dar mais espaço para 

esse tipo de saber. 

O saber que tem força de fontes. 

 

BARROS, Manoel de [1998]. Retrato do artista quando coisa. p. 45. In: BARROS, Manoel 

de. Biblioteca Manoel de Barros [coleção]. São Paulo: Leya, 2013. 
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ENSAIOS FOTOGRÁFICOS 

 

GORJEIOS 

 

Gorjeio é mais bonito do que canto porque nele se 

inclui a sedução. 

É quando a pássara está enamorada que ela gorjeia. 

Ela se enfeita e boto novos meneios na voz. 

Seria como perfumar-se a moça para ver o namorado. 

É por isso que as árvores ficam loucas se estão gorjeadas. 

É por isso que as árvores deliram. 

Sob efeito da sedução as árvores deliram. 

E se orgulham de terem sido escolhidas para o concerto. 

As flores dessas árvores depois nascerão mais 

perfumadas. 

 

[...] 

 

COMPARAMENTO 

 

Os rios recebem, no seu percurso, pedaços de pau, 

folhas secas, penas de urubu 

E demais trombolhos. 

Seria como o percurso de uma palavra antes de 

chegar ao poema. 

As palavras, na viagem para o poema, recebem 

nossas torpezas, nossas demências, nossas vaidades. 

E demais escorralhas. 

As palavras se sujam de nós na viagem. 

Mas desembarcam no poema escorreitas: como que 

filtradas. 

E livres das tripas de nosso espírito. 

 

[...] 
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BORBOLETAS 

 

Borboletas me convidaram a elas. 

O privilégio insetal de ser uma boroboleta me atraiu. 

Por certo ei iria ter uma visão diferente dos homens 

e das coisas. 

Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta –  

Seria, com certeza, um mundo livre aos poemas. 

Daquele ponto de vista: 

Vi que as árvores são mais competentes em auroras 

do que os homens. 

Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças 

do que pelos homens. 

Vi que as águas tem mais qualidade para a paz do 

que os homens. 

Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que 

os cientistas. 

Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do 

ponto de vista de uma borboleta. 

Ali até o meu fascínio era azul. 

 

BARROS, Manoel de [2000]. Ensaios fotográficos. p. 11, 19, 55. In: BARROS, Manoel de. 

Biblioteca Manoel de Barros [coleção]. São Paulo: Leya, 2013. 
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TRATADO GERAL DAS GRANDEZAS DO ÍNFIMO 

O LIVRO DE BERNARDO 

[...] 

6 

 

Estes brejos amanhecem 

amarrados 

de conchas. 

 

7 

A voz dos sapos de tarde 

é destroncada 

por dentro. 

 

8 

 

O sol transborda 

nas estradas 

e no olhar das sariemas. 

 

[...] 

10 

 

Passarinhos do mato  

gostam de mim 

e de goiaba. 

 

11 

 

Cavalos entardecem 

na beira do mato – 

onde entardeço. 

 

[...] 
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13 

 

Caramujos sempre chegam depois. 

Representa que estão chegando 

da eternidade. 

 

[...] 

 

15 

 

O silêncio 

está úmido 

de aves. 

 

16 

 

Registros de lagartixas 

nas ruínas: 

elas tem sabimentos de pedras. 

 

[...] 

 

27 

 

No olho songo 

do lagarto 

nasce um pedaço de nuvem. 

 

28 

 

O corpo do rio prateia 

quando a lua 

se abre. 
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[...] 

31 

 

O lírio 

E as garças 

São imaculantes. 

 

[...] 

34 

 

Dentro dos caramujos – 

há silêncios 

remontados. 

 

35 

 

Quem ornamenta o azul 

das manhãs 

são os sabiás. 

 

[...] 

 

38 

 

Eu vi que a noite dormia 

escorada 

nos arvoredos. 

 

BARROS, Manoel de [2001]. Tratado geral das grandezas do ínfimo. p. 51-58. In: 

BARROS, Manoel de. Biblioteca Manoel de Barros [coleção]. São Paulo: Leya, 2013. 
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CANTIGAS POR UM PASSARINHO À TOA 

 

Tudo que os livros me ensinassem 

Os espinheiros já me ensinaram. 

Tudo que nos livros 

eu aprendesse 

nas fontes eu aprendera. 

O saber não vem das fontes? 

 

[...] 

Eu queria aprender 

o idioma das árvores. 

Saber as canções do vento 

nas folhas da tarde. 

Eu queria apalpar os perfumes do sol. 

 

[...] 

Sentado sobre uma pedra 

no mais alto do rochedo 

aquele gavião 

se achava principal: 

mais principal do que todos 

Tem gente assim. 

 

Achava que os passarinhos 

São pessoas mais importantes 

do que aviões. 

Porque os passarinhos 

vêm dos inícios do mundo 

E os aviões são acessórios. 

 

BARROS, Manoel de [2003]. Cantigas por um passarinho à toa. p. 22-24. In: BARROS, 

Manoel de. Biblioteca Manoel de Barros [coleção]. São Paulo: Leya, 2013. 
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CLASSIFICADOS POÉTICOS 

 

Roseana Murray 

 

Troco um passarinho na gaiola 

por um gavião em pleno ar 

 

Troco um passarinho na gaiola 

por uma gaivota sobre o mar 

 

Troco um passarinho na gaiola 

por uma andorinha em pleno voo 

 

Troco um passarinho na gaiola 

Por uma gaiola aberta, vazia... 

 

MURRAY, Roseana. Classificados poéticos. Belo Horizonte: Miguilim, 1984. p. 31. In: 

ARAÚJO, João Batista; OLIVEIRA, Juliana Cabral Junqueira de Castro (Org.). Para ler e 

reler. Belo Horizonte: Instituto Alfa e Beto, 2007. p. 15 
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ÁGUA 

 

Arnaldo Antunes 

 

Da nuvem até o chão, 

Do chão até o bueiro, 

Do bueiro até o cano, 

Do cano até o rio, 

Do rio até a cachoeira, 

Da cachoeira até a represa, 

Da represa até a caixa d’água, 

Da caixa d’água até a torneira, 

Da torneira até o filtro, 

Do filtro até o copo, 

Do copo até a boca, 

da boca até a bexiga, 

da bexiga até a privada, 

da privada até o cano, 

do cano até o rio, 

do rio até outro rio, 

do outro rio até o mar, 

do mar até outra nuvem. 

 

ANTUNES, Arnaldo. Nome. DVD. 2. Ed. BMG, 2006. In: ARAÚJO, João Batista; 

OLIVEIRA, Juliana Cabral Junqueira de Castro (Org.). Para ler e reler. Belo Horizonte: 

Instituto Alfa e Beto, 2007. p. 30. 
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ENCHENTE 

Cecília Meireles 

 

Chama o Alexandre! 

Chama! 

 

Olha a chuva que chega! 

É a enchente. 

Olha o chão que foge com a chuva... 

 

Olha a chuva que encharca a gente. 

Põe a chave na fechadura. 

Fecha a porta por causa da chuva, 

Olha a rua como se enche! 

 

Enquanto chove, olha a chaleira 

No fogo: olha a chama! Olha a chispa! 

Olha a chuva nos feixes de lenha! 

 

Vamos tomar chá, pois a chuva 

É tanta que nem da galocha 

Se pode andar na rua cheia! 

 

Chama o Alexandre! 

Chama! 

 

MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. 6. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. In: In: 

ARAÚJO, João Batista; OLIVEIRA, Juliana Cabral Junqueira de Castro (Org.). Para ler e 

reler. Belo Horizonte: Instituto Alfa e Beto, 2007. p. 37. 
 

APÊNDICE A: Antologia Poética 
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Escola Estadual                              – Profa. _________________________________________ 

Aluno(a):___________________________________________________________________ 

Ano/Turma:_________ Data:____________ 

 
Construindo um texto narrativo 

 

Escreva um texto narrativo (um poema ou um conto) como o do poema O Besouro 

Carirá e a História do Morango Gigante, que traga uma visão de elementos do campo e da 

cidade convergindo entre si, esse texto deve constar os seguintes elementos da narrativa: 

personagens, espaço, tempo, enredo e narrador. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

APÊNDICE B: Folha de produção textual 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS - PROFLETRAS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, _____________________________________________________ tendo sido 

convidado (a) a participar como voluntário(a) do estudo: Letramento Literário no sétimo ano, O 
Besouro Carirá, de Ricardo Daunt: convergências e divergências entre o campo e a cidade, 
uma pesquisa que utilizará, observações, atividades e exercícios utilizados em sala de aula para a 
coleta de dados, recebi do professor mestrando Elaine Cristina Camara de Azevedo Maia, 
responsável pela pesquisa, as seguintes informações que me fizeram entender, sem dificuldades os 
seguintes aspectos: 

- que o objetivo da pesquisa é explorar o poema e sua estrutura de modo simplificado e analisar 
a articulação entre o texto literário e a vida social, tentando chamar a atenção do aluno tanto 
para a especificidade do fenômeno estético quanto para a sua relação com a sociedade. Será 
procurado mostrar as perspectivas entre as relações entre o campo e a cidade contida na 
maioria desses poemas; 
- que a importância deste estudo é a de trazer a leitura literária para a sala de aula; 
- que esse estudo começou em xx de xxxxx e terminará em xx de xxxxxx; 
- que participarão deste estudo alunos do sétimo do Ensino Fundamental II; 
- que o estudo seguirá os seguintes passos: Apresentação da Sequência Didática; 
características do poema e leitura da antologia poética; elementos da narrativa; distribuição do 
termo de consentimento livre e esclarecido; leitura da obra literária O Besouro Carirá e a 
história do Morango Gigante; análise dos dados coletados; análise e avaliação pelo professor 
presencial e a distância; ajustes e versão final dos objetos; apresentação dos resultados; 
- que meu nome não será divulgado na pesquisa, sendo o resultado de minha participação 
identificado por um código (letra ou número); 
- que poderão ser utilizados excertos da minha fala e/ou escrita; 
- que, sempre que eu desejar, me será fornecido esclarecimento sobre cada uma das etapas da 
pesquisa; 
- que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando da pesquisa e, 
também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer 
penalidade ou prejuízo.  

Finalmente, tendo eu compreendido tudo o que me foi informado sobre a minha 
participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das minhas 
responsabilidades, compreendendo a importância da minha participação para a realização dessa 
pesquisa, DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO OBRIGADO (A) 
A PARTICIPAR. 
 
______________________________________________________________ 

(Assinatura do participante voluntário da pesquisa) 
 

Endereço 
domiciliar:_____________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
___________ 
 

Telefones para contato: __________________________ 
   __________________________ 
Assinatura do responsável pela pesquisa 
Natal-RN, xx de xxxxx de xxxx. 

 

APÊNDICE C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

portador do RG _______________________________, responsável legal pelo (a) aluno (a) 

___________________________________________________________________________, 

autorizo Elaine Cristina Camara de Azevedo Maia, professora de Língua Portuguesa da 

Escola Estadual Barão de Ceará-Mirim e aluna do Mestrado Profissional em Letras 

(Prof.Letras), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do Prof. Dr. 

Derivaldo dos Santos, a utilizar textos orais e escritos produzidos pelo(a) aluno(a) acima 

nomeado(a) durante sua participação na intervenção, em 2014 ou em 2015, bem como 

fotografias, para a contribuição dos corpus da pesquisa de mestrado que vem sendo 

desenvolvida pela professora Elaine Cristina. Esse trabalho acadêmico, provisoriamente, 

intitulado “Letramento Literário no sétimo ano – O Besouro Carirá, de Ricardo Daunt: 

convergências e divergências entre o campo e a cidade”, está inserido na linha de pesquisa 

“Letramento Literário”. 

 

 

 

Natal/RN, _______de __________________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

Assinatura 

 

APÊNDICE D: Termo de Autorização dos responsáveis 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

ANEXO B 
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ANEXO C 

 

ANEXO D 
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TEXTOS DOS ALUNOS 

 

 

ANEXO E: Exemplar a 
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ANEXO F: Exemplar b 
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ANEXO G: Exemplar c 
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ANEXO H: Exemplar d – 1ª versão 
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ANEXO I: Exemplar d – 2ª versão 

 

 

ANEXO J: Exemplar e 
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ANEXO L: Exemplar f 
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ANEXO M: Exemplar f – 2ª versão 
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ANEXO N: Exemplar g 

 

ANEXO O: Exemplar h 
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ANEXO P: Exemplar h – 2ª versão 

 

ANEXO Q: Exemplar i 
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ANEXO R: Exemplar j 
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ANEXO S: Exemplar j – 2ª versão 
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FOTOS DO AMBIENTE E DOS ALUNOS 

 

ANEXO T: 

Legenda: registro do ambiente de sala de aula e dos alunos – Releitura da obra O Besouro 

Carirá e a história do Morango Gigante por meio do multimídia – julho de 2015. 
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ANEXO U: 

Legenda: registro do ambiente de sala de aula e dos alunos – Releitura da obra O Besouro 

Carirá e a história do Morango Gigante por meio do multimídia – julho de 2015. 

 

ANEXO V: 

Legenda: registro do ambiente de sala de aula e dos alunos – Releitura da obra O Besouro 

Carirá e a história do Morango Gigante por meio do multimídia – julho de 2015. 

 

 

ANEXO W:  
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Legenda: registro do ambiente de sala de aula e dos alunos – Organização e apresentação da 

Antologia Poética feita pela professora – abril de 2015. 

 

 

ANEXO X:  

Legenda: registro do ambiente de sala de aula e dos alunos – Organização e apresentação da 

Antologia Poética feita pela professora – abril de 2015. 

 

ANEXO Y:  
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Legenda: registro do ambiente da sala de aula e dos alunos –  Leitura e apresentação com 

comentários da Antologia pelos grupos – 16 de julho de 2015. 

 

ANEXO Z:  

Legenda: registro do ambiente da sala de aula e dos alunos – Leitura e apresentação com 

comentários da Antologia pelos grupos – 23 de julho de 2015. 
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