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de angústia. Mas, quando se é corajoso, isso não acontece diante de 
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RESUMO 
 
O estudo investigou a interface da literatura de horror com a educação. Sua relevância 
consiste em valorizar a presença do conto de horror na sala de aula, visto que o medo 
experimentado por meio desse gênero é um modo de conhecer e de fortalecer nossas 
estruturas emocionais para fazer face aos horrores da vida. O medo é o sentimento 
mais antigo, mais forte da humanidade e, destes, o medo do desconhecido talvez seja 
o mais poderoso. A pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de 
Natal/RN,Brasil, em uma turma de 5º ano do ensino fundamental com 17 sujeitos. 
Filia-se à pesquisa de abordagem qualitativa, na qual se privilegiou a observação 
participante com intervenção. Como instrumentos para construção de dados, 
recorreu-se à gravação em vídeo, a entrevistas e ao diário de campo. A professora 
titular da turma recebeu formação para atuar como mediadora do processo. As 
sessões de leitura de literatura de horror foram apoiadas na metodologia de 
andaimagem (scaffolding) descrita por Graves e Graves (1995). O foco de análise 
privilegiou a formação docente e a experimentação do leitor ao medo através das 
aulas de Literatura de Horror. O corpus literário foi composto pelos contos dos livros 
“Sete ossos e uma maldição” de Rosa Amanda Strausz (2013) e “Sete histórias para 
balançar o esqueleto” de Angela Lago (2011) em um total de 8 sessões de leitura de 
literatura. O aporte teórico fundamenta-se em estudos da literatura e infância: 
Amarilha (2009), Bettelheim (2015), Zilberman (2004). Literatura de Horror: Burke 
(2013), Eco (1994), França (2008), Lovecraft (2007), Todorov (2010; 2014), dentre 
outros. Os resultados apontam para a necessidade de haver formação específica para 
o trabalho com o conto de horror, que pode encontrar resistência por parte do 
mediador; os aprendizes se engajaram nas sessões de leitura, demonstraram apreciar 
o gênero e apresentaram criticidade aos temas abordados. A literatura de horror 
provoca no leitor o sentimento de medo físico ou psicológico; o critério final de 
autenticidade de uma obra de horror não é o enredo, mas o tipo de sensação que ela 
é capaz de produzir. Se a literatura de horror lida com sentimento tão fundamental do 
ser humano - o medo, então, é relevante que ela seja acessível aos jovens leitores, 
como um ensaio geral para a vida. 
 
Palavras-chave: Literatura de horror; Formação leitora; Prática pedagógica. 

 
 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
The study investigated the interface between horror literature and education. Its 
relevance refers to the valorization of the presence of horror stories in the classroom 
once the fear experienced through this genre is a way of knowing and strengthening 
our emotional structures to face horrors in life. Fear is the oldest feeling, the strongest 
of mankind, and among its several kinds, the fear related to the stranger is perhaps 
the most powerful. The research was carried out in a public school in the city of 
Natal/RN, Brazil, in a class of 5th grade of elementary school with 17 students. The 
study is based on a qualitative research that focused on the participant observation 
with intervention. Video records, interviews and field diary were used as instruments 
for data construction. The teacher of the class was trained to act as mediator of the 
process. The reading sessions of horror literature were supported by the scaffolding 
methodology described by Graves and Graves (1995). The focus of the analysis was 
on the teacher training and the fear reader experimentation through Horror Literature 
classes. The literary corpus was composed by short stories of the book "Sete ossos e 
uma maldição" by Rosa Amanda Strausz (2013) and "Sete histórias para balançar o 
esqueleto" by Angela Lago (2011), totalizing 8 literature reading sessions. The 
theoretical contribution is based on children’s literature studies: Amarilha (2009), 
Bettelheim (2015), Zilberman (2004); Horror Literature: Burke (2013), Eco (1994), 
France (2008), Lovecraft (2007), Todorov (2010; 2014), among others. The results 
point to the need for specific training on the work with horror stories, which may 
encounter resistance from the mediator; the apprentices engaged in the reading 
sessions, demonstrating appreciation of the genre and presenting criticality to the 
themes; horror literature causes the feeling of physical or psychological fear in the 
reader; the ultimate criterion for a work authenticity is not the plot, but the kind of 
sensation it is able to produce. If horror literature deals with such a fundamental human 
feeling - fear - it is relevant, therefore, that it becomes accessible to young readers as 
a general experiment for life. 
 
Keywords: Horror literature; Reader training; Pedagogical practice 
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1. INTRODUÇÃO: UM PASSEIO PELOS BOSQUES 

 

A pesquisa “HORROR? QUE HORROR!: Formação docente e o ensino de 

literatura de horror nas séries iniciais do Ensino Fundamental” estuda a  interface entre 

a Literatura de horror e a prática pedagógica, considerando a formação docente para 

a leitura de Literatura no processo de formação de novos leitores. 

           Iniciamos esta discussão fazendo uma analogia ao livro Seis passeios pelos 

bosques da ficção de Umberto Eco (1994), com o intuito de percorrer os caminhos 

traçados para a realização desta pesquisa. A proposta desta dissertação “HORROR? 

QUE HORROR!: Formação Docente e o ensino de literatura de horror nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental faz interface literatura para infância e prática 

pedagógica, mais especificamente, investiga acerca de como a literatura para infância 

pode se apresentar no âmbito escolar, sendo um dos focos principais a atuação do 

professor e as suas especificidades, defendendo a importância do trabalho 

sistemático com o gênero conto de horror, para o desenvolvimento do gosto pela 

leitura. 

Entendemos que os estímulos necessários para que o aluno tenha o gosto pela 

leitura estão interligados à prática pedagógica. A literatura, por sua vez, tem um papel 

basilar na educação, em especial no ensino fundamental, fase em que o educando se 

depara com o desafio de entender a articulação entre a língua oral e a escrita, que se 

inicia com a alfabetização. Nessa lógica, estabelecemos diálogos entre a educação, 

focalizando a prática pedagógica e a formação do professor, e a teoria da leitura e da 

literatura, discutidas com maior profundidade nos estudos acerca da literatura para 

infância. 

O interesse pelo problema surgiu a partir da pesquisa monográfica “O ensino 

de literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental: A relação entre as 

concepções dos professores e a prática pedagógica” (2014). Os resultados desse 

estudo bibliográfico mostraram a importância da literatura para infância na educação, 

considerando as práticas pedagógicas dos professores fundamentadas nas suas 

concepções acerca da literatura, que repercutem na formação leitora que realizam. 

Ressalta-se, sobretudo, que a interface entre Literatura para Infância e 

Educação reafirmou a natureza transdisciplinar do texto literário, fundamental para um 

trabalho mais amplo de formação do leitor, adequado à diversidade de necessidades, 

interesses e sentimentos dos alunos. Considerou-se, ainda, essa interface como um 
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espaço de diálogo e reflexão das questões que perpassam a formação do professor-

leitor e a democratização da leitura de Literatura, diante das novas necessidades que 

emergem no cenário educacional, relacionadas às habilidades leitoras do aluno e a 

sua capacidade comunicativa.  

Nessa direção, o trabalho que ora apresentamos justifica-se mediante essa 

atenção, ainda incipiente, que é dada à literatura para infância no âmbito escolar, pela 

possibilidade de chamarmos a atenção para a prática pedagógica com o texto literário 

do gênero horror, com o objetivo de analisar como esse gênero pode estar presente 

na prática em sala de aula, e quais as implicações de formação específica sobre o 

gênero para o desenvolvimento das habilidades de leitura dos alunos. 

A motivação para o estudo possui diferentes origens: as memórias de infância 

e adolescência, a experiência na disciplina Teoria e Prática da Literatura Infantil I, 

ministrada pela Prof.ª Marly Amarilha, no Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e a vivência como professora-bolsista no Núcleo de 

Educação da Infância - Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (NEI-CAp/UFRN). 

Durante minha infância, o contato com o texto literário ocorreu pelo incentivo 

da minha mãe que, todos os dias, antes de me colocar para dormir e de me levar à 

escola, lia um pedacinho do livro A ilha perdida, de Maria José Dupré (2001). Essa 

história de tanto que a fascinava, me levava até aquela ilha, a vivenciar cada momento 

da história, fantasiando e imaginando. 

Com o passar dos anos, as aulas de Literatura passaram a enfocar o caráter 

avaliativo, ou seja, os textos literários exigidos em sala de aula tinham como finalidade 

uma avaliação com objetivo de obter nota a cada bimestre. Durante essas aulas, a 

professora de literatura me fascinava com seu modo de ler, interpretar os textos 

literários. Foi no ensino médio que fui apresentada à geração ultrarromântica, ou seja, 

a 2ª geração romântica do Brasil e toda sua apologia à morte, como acontece na obra 

do poeta Álvares de Azevedo. Foi a partir desse encontro que minha paixão pelo 

sobrenatural surgiu.  

Na graduação em Pedagogia, tive o prazer de mergulhar no mundo literário 

com a disciplina Teoria e Prática da Literatura I, com a qual fui adquirindo 

conhecimentos acerca da literatura em relação com a prática pedagógica. Foi durante 

esse período, que foi despertada em mim a curiosidade de pesquisar as concepções 
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literárias que fundamentam as práticas pedagógicas dos professores dos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

Porém, outra motivação para estudar a formação leitora em literatura, ocorreu 

no período de estágio como professora-bolsista no NEI-CAp/UFRN. Durante meu 

período nessa instituição, meus alunos pediam para que fossem lidos contos de terror, 

pois assim como esses contos me fascinavam os fascinavam também. 

Nesse quadro de referências, ficou evidente a problemática pedagógica que 

articula a formação do professor no trato do texto literário e a formação de novos 

leitores. Nessa direção, tomamos como pressuposto o fato de que a Literatura para 

Infância tem um papel fundamental na educação, pois ela articula a língua oral à 

escrita e por meio dessa articulação amplia o horizonte dos jovens leitores. Segundo 

Amarilha (2009), o elemento mais importante, na literatura, é a palavra, pois ela 

desencadeia o universo imaginário. Em decorrência, reconhecemos a importância da 

formação do professor em literatura, em suas diferentes modalidades, para as práticas 

que envolvam a formação do leitor literário.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A partir dessas reflexões, reconhecemos que há um campo a ser explorado e 

que justifica a presente pesquisa, correlacionando leitura, literatura de horror e 

formação de professor, dentre ele: a necessidade de um contato sistemático com a 

literatura de horror para o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças e a 

necessária competência do professor, que tem o compromisso com a formação 

dessas crianças, no que diz respeito à leitura de literatura. 

Assim sendo, a relevância desta investigação está na possibilidade de explorar 

a formação docente frente à literatura de horror nas suas práticas para a formação de 

novos leitores, (re) conhecendo a literatura de horror como um caminho significativo 

para a discussão de problemas que se inserem em dois pólos do processo educativo: 

 
- no ensino, as estratégias e proposições metodológicas do professor para a 

promoção da leitura de literatura de horror e desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e social dos alunos com o gênero abordado; as sequências 

didáticas, no ensino de leitura de literatura, facilitadoras de experiências 

com a palavra e das relações interativas em sala de aula; 
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- na aprendizagem, o contato do aluno com textos literários de horror através 

de uma mediação estimuladora; a experiência da leitura de literatura para 

traduzir emoções e aprender sobre os seus próprios sentimentos e de 

outros, experimentar conflitos, em linguagem simbólica. 

 

Embora haja uma vasta produção teórica sobre a formação do professor e, de 

outro lado, acerca da literatura de horror, constata-se que são incipientes os estudos 

que propõem a interface entre literatura de horror, a formação docente e prática 

pedagógica com o gênero horror voltada para o ensino da literatura de horror nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF). A esse respeito, acredita-se na relevância de 

uma interface que una a formação do professor e Literatura de horror para esse nível 

de ensino, no trato dos seguintes aspectos: formação docente e leitora, práticas 

literárias e formação do aluno leitor, ensino de literatura de horror. 

Na realidade escolar o trabalho desenvolvido nessas áreas ainda é pouco 

explorado, no que concerne à leitura e, principalmente, a leitura de contos de horror. 

Ao pesquisar acerca de estudos que tratem o ensino de literatura nos anos iniciais do 

ensino fundamental, encontramos a dissertação Saberes sobre a literatura: um estudo 

com professores de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (SANTOS, 2014). Nessa 

pesquisa, Santos investiga os saberes dos professores acerca da literatura e como 

esses saberes estão vinculados em suas práticas de formação leitora.  

Encontramos também a dissertação de Gomes (2012) cujo título é Cultura 

leitora do professor e a prática pedagógica na formação de alunos leitores de literatura 

na escola. Uma tese Práticas e saberes docentes na alfabetização nos anos iniciais 

do ensino fundamental: contribuições de pesquisas contemporâneas em educação 

(CERDAS, 2012). Percebemos que os trabalhos que citamos tratam do trabalho com 

o texto literário, visando à formação docente para a prática formativa de novos leitores. 

Porém, destacamos a ausência de pesquisa que foquem o ensino de literatura no 

Ensino Fundamental com o ensino de leitura de literatura de horror.  

De maneira geral, observa-se o despreparo dos professores, enquanto leitores 

e formadores de leitores, assim como a relação esporádica e precária que eles 

estabelecem com o texto literário (AMARILHA, 1991, 1993 e 1994), permitindo a 

inferência de que não reconhecem o seu potencial formador e, consequentemente, 

não o utilizam em sala de aula, privando as crianças de uma experiência que pode ser 

prazerosa e, ao mesmo tempo, atender às suas necessidades individuais. 
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Considerando-se que séries literárias como Crepúsculo (MEYER, 2009), fazem 

grande sucesso entre o público infantil e juvenil, além dos clássicos que continuam a 

serem lidos como Frankenstein (SHELLEY, 2011) e, considerando-se a provocação e 

curiosidade que o mistério, o fantástico e, nessa linhagem o horror, desencadeiam 

nos leitores, e, sobretudo a evidência demonstrada no tópico 1.4, no estado da arte, 

que se seguirá, de poucos estudos preocupados com a interface literatura de horror, 

infância e escola é que propomos a estudar acerca da literatura de horror e suas 

práticas formativas.  

A aprendizagem acerca da literatura de horror provoca, ao mesmo tempo, 

repulsa e atração devido ao desconhecido. Entretanto, “as histórias de arrepiar 

constituem uma parcela importante do imaginário coletivo” (CESAROTTO, 2008, p. 

10). A curiosidade da criança pelo desconhecido decorre da pouca experiência no 

mundo e essa condição provoca o medo. Como afirma Cesarotto (2008, p.11),  

 
[,...] O medo tem suas raízes na infância, seja da espécie ou de cada um, 
originariamente desamparados. Como do desconhecido, por definição não se 
tem nenhum saber nem defesa possível, a angústia ocuparia o centro da 
subjetividade. 

 

Compreendendo a centralidade que o medo como resposta ao desconhecido 

representa aos pequenos, o trabalho sistematizado e planejado com o ensino de 

literatura deve incluir essa modalidade com metodologia e estratégias claras. Essa 

importância atribuída à leitura literária deve partir do reconhecimento de que as 

crianças, quando em contato com a literatura, exercitam o processo de identificação 

com um personagem e ensaiam para a vida, por meio de uma experiência estética no 

contato com uma linguagem lúdica e simbólica que problematiza aspectos da 

realidade. Com esses fundamentos, é dever de todo educador comprometer-se com 

o desenvolvimento de competências na formação leitora de seus alunos visando a 

lhes assegurar o máximo de experiências que lhes amplie os horizontes e os preparem 

para os desafios da vida.  

Esta pesquisa tem como foco estudar a formação do professor para atuar como 

mediador do gênero conto de horror nas primeiras séries do ensino fundamental. 

Busca explorar as bases de uma prática pedagógica literária na realização de um 

processo de ensino-aprendizagem que tomo como referência a literatura de horror. 

Reconhecemos que o mediador é ator fundamental no desenvolvimento desse 

processo, por essa razão, assinalamos a necessidade de investimento na qualidade 
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da formação docente, conscientizando os professores da importância e da 

necessidade de se introduzir a leitura de literatura de horror em sala de aula. Nessa 

perspectiva, assinalamos a importância de trabalhar o conto de horror na sala de aula 

do ensino fundamental, pois entendemos que, como Edmund Burke (2013), Stephen 

King (2007), entre outros, o medo experimentado pela arte é um modo de conhecer e 

de fortalecer nossas estruturas emocionais para fazer face aos horrores da vida. 

Por essas razões acima expostas, justifica-se a realização deste estudo, que 

busca investigar a formação desses professores que estão a formar novos leitores, 

atentando para o potencial estimulante e estruturante da literatura de horror, pois se 

a literatura de horror lida com sentimento tão fundamental do ser humano - o medo, 

então, é relevante que ela seja acessível aos jovens leitores, como um ensaio geral 

para a vida. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Tomando como eixo a formação do professor-leitor no processo de formação 

leitora, mediante a Literatura de horror, consideramos como norteadoras da pesquisa 

as seguintes questões: 

• Que formação o docente precisa ter para realizar um trabalho sistemático para 

a leitura de literatura de horror no ensino fundamental? 

• Que contribuição a literatura de horror pode oferecer à formação do leitor 

infantil? 

 

Em meio a tais questionamentos, destaca-se o papel da formação docente na 

literatura de horror, privilegiando-se como objeto de estudo conhecer a formação do 

professor mediador de leitura literária no processo de formação de novos leitores do 

gênero horror.  

Com base nesse objeto, delimitaremos algumas circunstâncias, nas quais a 

pesquisa deve ser considerada. 

Primeiramente, serão aprofundados os estudos sobre a formação docente, na 

intenção de conhecer as possibilidades formativas do professor mediador de leitura 

literária, em que se pretende conhecer os saberes do professor no que se referem à 

formação leitora, os saberes da leitura de literatura, tomando como pressuposto 
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políticas que auxiliem na formação desse profissional como o domínio de conceitos 

sobre leitura, leitor e literatura. 

 
Trabalhar com a literatura na escola, mais do que transmitir conteúdos, usar 
um texto como pretexto ou descansar das atividades sérias, é explorar 
inúmeras possibilidades de compreender a realidade e de produzir 
conhecimento através da arte da linguagem, dialógica por natureza. A arte, o 
conhecimento que se dá por seu intermédio, só tem valor se leva o outro em 
consideração. Ainda que essa arte seja manifestação do eu e para ele esteja 
voltado, o outro é um elemento intrínseco indispensável nessa manifestação. 
(PACHECO, 2004, p. 213) 

 

Em concordância com esse pensamento, entendemos que o professor deve 

ser o mediador entre a literatura e o aprendiz, priorizando, assim, a prática de leitura 

como um meio estimulador de interesse e prazer que atinge ouvintes/leitores tanto do 

ponto de vista emotivo quanto cognitivo. Para tanto, é necessário que o professor 

reconheça a importância da sua prática para o desenvolvimento do gosto pela leitura, 

pois esta é primordial para a motivação do leitor em formação (BULAMARQUE, 2006). 

No tocante à literatura de horror, iremos tecer conhecimentos acerca da 

literatura fantástica – na qual está inserido o gênero horror, a importância da literatura 

de horror para formação de novos leitores, traçando estratégicas para a prática 

educativa direcionada à Literatura de horror. 

Entendemos o medo como um sentimento interligado aos mecanismos de 

defesa contra o perigo, como uma experiência passiva, algo que experimentamos 

involuntariamente. Assim, objetivamos com este trabalho, oferecer também 

sinalizações que qualifiquem o professor na mediação da literatura de horror, como 

fonte de discussão de conflitos através do texto ficcional.  

Assim sendo, defendemos que o mediador tem um papel fundamental no 

processo de formação do leitor, seja organizando estratégias eficientes, seja 

selecionando e intervindo com materiais de qualidade literária. No tocante aos textos 

de Literatura de horror, o mediador deve estar preparado para reconhecer as 

possibilidades interativas do gênero horror e os efeitos que este pode provocar no seu 

leitor, pois este gênero usado em textos ficcionais provoca no leitor sentimento físico 

ou psicológico do medo. Portanto, é bastante impactante na condição afetiva do leitor. 

Ao propormos a interface formação docente – literatura de horror, estamos 

buscando caminhos que possam qualificar o professor através das várias 

possibilidades teóricas e metodológicas que ampliem suas possibilidades de mediador 

da palavra. As possíveis articulações feitas entre os dois campos não pretendem 
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indicar aplicações/orientações como um receituário para o trabalho pedagógico, mas 

sugerir caminhos apoiados na experiência da leitura de Literatura que possam 

colaborar na mediação de uma modalidade específica com forte influência emocional 

na educação de crianças. 

A partir dessas proposições, objetivamos, com esta dissertação, investigar por 

meio de uma intervenção a formação docente para o uso de literatura de horror na 

sala de aula e a contribuição da literatura de horror na formação do leitor infantil. 

Desse objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos: conhecer a 

formação docente para o uso da literatura de horror; explorar os conceitos e aspectos 

didáticos da literatura de horror; explorar uma possibilidade de mediação na formação 

docente para a leitura da literatura de horror na sala de aula. 

 

1.3 ESTADO DO BOSQUE 

 

Os estudos que discutem a formação de professores em Literatura são poucos 

se considerarmos a larga produção científica e acadêmica sobre a temática “formação 

de professores”.  Um dos motivos para essa baixa produção pode ser atribuída ao 

contexto da formação e à prática dos docentes das séries iniciais do ensino 

fundamental, pois os profissionais que atuam nesta área são os profissionais 

formados em Pedagogia, aos quais não é oportunizada uma formação sistemática em 

Literatura. 

As discussões teóricas que envolvem Formação Docente e a Literatura têm 

percorrido caminhos dicotômicos, demonstrando, com isso, a ausência de um diálogo 

sistemático entre os dois campos. Essa falta de convergência pode ser resultante de 

uma precária articulação entre os problemas que emergem na prática pedagógica e 

as pesquisas educacionais que constroem proposições teórico-metodológicas.  

Observamos que esses "desencontros" têm ocorrido dentro da própria área da 

Educação, na qual, ainda há necessidade de um trabalho mais aprofundado sobre a 

leitura literária na formação docente, de forma que importantes interlocuções e 

dimensões educacionais do trabalho com o texto literário sejam abordadas. No 

entanto, podem-se identificar avanços significativos nas proposições teóricas que 

reconhecem a importância da leitura de Literatura no desenvolvimento e na 

aprendizagem do público infanto-juvenil. 
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Por outro lado, percebemos as indagações de alguns pesquisadores na área 

de Letras, buscando reconhecer a importância da literatura na sala de aula com uma 

prática sistêmica do texto literário. No livro Literatura e Ensino: Reflexões e Propostas 

(SÁ JUNIOR; OLIVEIRA, 2014) apresentam argumentos sobre a importância da 

literatura na sala de aula, com questionamentos pertinentes como: A literatura é 

possível de ser ensinada? Como dar a aula sem saber a função e significação da 

literatura? (OLIVEIRA, 2014). Neste ponto, indaga-se o posicionamento acerca dos 

profissionais formados em Pedagogia, aos quais cabe a  

implementação do rito iniciático às letras dos aprendizes das primeiras séries do 

Ensino Fundamental. Oliveira (2014) ressalta ainda, em seu texto O que faz um 

professor de Literatura? Breves reflexões intempestivas a importância de se 

compreender a literatura como um tecido interdisciplinar, neste sentido, para abordá-

la não é suficiente apenas entender a teoria da literatura, pois é algo mais complexo, 

“um mosaico intertextual” (2014, p. 31), que nos envolve filosoficamente, socialmente, 

historicamente, geograficamente em aspectos antropológicos e psicológicos. Assim 

sendo, o professor das primeiras letras precisa estar preparado para explorar e 

potencializar o contato dos primeiros leitores com esse mosaico, não somente pela 

consolidação do aprendizado da codificação linguística, mas para enriquecer-se de 

múltiplas maneiras. 

O trabalho com a literatura consiste em um caso de sedução e amor e 

consequentemente de maior dedicação afirma Sales (2014). A autora, ainda indaga, 

no seu texto Literatura e Ensino: o espaço do leitor e da leitura sobre a importância de 

conhecer a formação literária dos professores, pois muitas vezes, a formação no 

Ensino Superior do curso de Letras, é, quase exclusivamente, dedicada à discussão 

de textos teóricos e o contato com o texto literário é restrito. 

Pesquisadores como Araújo, Gregório e Gomes (2014) ressaltam a literatura 

como fonte de preenchimento de sentido à existência humana, afirmando que o texto 

literário deve ser vivido pelo leitor como um ganho de valores. É por essa razão que 

entendemos que em sua identidade o professor formador de novos leitores deve se 

destacar como um profissional que é exemplo de leitor de literatura para legitimar-se 

como formador de novos leitores. Concordamos, assim, com Bernardo (2014, p. 16) 

que afirma: “Se quero ensinar a ler, devo dar exemplo e ler todos os dias e, de tudo 

um pouco, mas, principalmente, ler a ficção que nos faz ver o mundo sob outras 

perspectivas e que nos torna outros”. 
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Ao se pensar na formação do professor, pensamos em como esse profissional 

irá interferir na formação dos novos leitores e qual a sua posição frente ao texto 

literário. Pois, “para haver formação, é preciso compreender o presente com o olhar 

marcado pelo passado” (KRAMER, 2010, p. 119). Ou seja, as práticas formativas do 

professor formador, são marcas da sua bagagem intelectual, das experiências que 

teve com a leitura literária e isso implica em sua formação. Portanto, “compreendemos 

assim, que sem um repertório de leitura da literatura infantil os professores de sala de 

aula não têm como satisfazer as necessidades profissionais.” (MEDEIROS, 2000, p. 

264).  

Reconhecemos a necessidade de formação do professor no âmbito da 

literatura, pois buscamos formar leitores ativos e críticos. O trabalho do professor em 

mediar é, sobretudo o de promover interações entre leitores e textos, entre textos, 

entre pares e, assim, “professores e aprendizes se conheçam para que sua 

interlocução seja bem-sucedida.” (AMARILHA, 2013, p. 78). 

Nessa perspectiva, a análise da formação que o professor possui, em 

específico na abordagem de textos de literatura, torna-se relevante, pois faz um 

mapeamento dos saberes já estabelecidos e pode assim propor novas contribuições, 

que favoreçam à sua formação e à do aluno como leitores de literatura.  

No quadro geral das pesquisas sobre o ensino de literatura, ainda são tímidas 

e/ou escassas as construções que aliam a formação do professor e a literatura de 

horror, uma vez que temos poucas publicações da área de Letras e da Educação, que 

promovam, de modo específico, uma interlocução entre formação de professor e 

literatura de horror. O que encontramos foram alguns trabalhos que têm como foco 

principal o estudo das obras literárias de horror e a recepção deste gênero literário. 

Porém, não encontramos uma pesquisa que faça essa ligação do estudo da área de 

Letras com a da Educação. 

 No âmbito da literatura de horror, observamos um crescimento significativo 

acerca de estudos sobre essa modalidade da literatura fantástica. O pesquisador Júlio 

França, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), coordenou um trabalho 

de pesquisa intitulado O medo como prazer estético; um estudo das relações entre o 

Fantástico, o Horror e o Sublime (França, 2015). Essa pesquisa consistiu em analisar 

obras da literatura brasileira tradicional que mantêm sobrepostos como horror, 

sobrenatural, gótico, fantástico, que apresentam como elemento em comum a 
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capacidade e/ou intenção de produzir a emoção do medo como efeito estético no 

leitor. 

 França (2011-a) direciona seus estudos sobre o horror na literatura como 

prazer estético, analisando as fontes e o sentido do medo. Segundo o autor, o medo 

está ligado aos mecanismos de defesa contra o perigo, como uma fonte de 

autopreservação, pois o medo é uma experiência passiva, algo que experimentamos 

a revelia de nossa vontade. Suas pesquisas estão embasas em autores como 

Lovecraft (2008) e Edmund Burke (2013), este último estuda a teoria do sublime, com 

a qual França faz interlocução sobre o prazer estético da literatura de horror. 

Essas proposições fortalecem o argumento de que a formação do professor 

para a literatura de horror é fundamental para um trabalho consciente e crítico da 

literatura com crianças das primeiras séries do ensino fundamental, pois, “os 

pensamentos fantasiosos [...] ajudam-nas a aliviar uma situação de outro modo 

insuportável, na qual se encontram inteiramente expostas, como crianças pequenas, 

a forças misteriosas e incontroláveis”. (ELIAS, 1994, p. 70). 

 Outro grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Dr. André de Sena, do 

Núcleo de Estudos Oitocentistas do Departamento de Letras da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), intitulado como Linha de Pesquisa do Belvidera, estuda as 

diversas modalidades que estão presentes na estética oitocentista, tais como: 

Romantismo, Simbolismo, Realismo, Parnasianismo. A partir desses estudos, estão 

inclusos os contos fantásticos, o ultrarromantismo, o gótico, a literatura de horror, 

entre outros. 

No livro O medo como prazer estético: (Re) leituras do gótico literário 

(BARROS; FRANÇA; COLUCCI, 2015), há uma discussão acerca das narrativas 

ficcionais, em que se apresenta o medo como uma emoção estética produzida pela 

criação literária. É neste sentido, bastante amplo, que os artigos publicados neste 

livro, tomam a categoria do medo estético como o produto de um artefato cultural, a 

obra literária, capaz de suscitar emoções específicas. 

De acordo com Felisberto e Fortes (2015), a curiosidade é a peça chave para 

o desconhecido e o horror nos põe em contato com isso, pois “um evento fantástico 

só ocorre quando há a dúvida se esse evento é real, explicado pela lógica, ou 

sobrenatural, ou seja, regido por outras leis que desconhecemos. ” (2015, p. 28). A 

literatura de horror, por sua vez, reflete sobre os medos reais, transmitidos através 

dos medos artísticos. Afinal, acreditamos que estudar os medos compartilhados por 
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uma cultura, sejam eles reais ou ficcionais, é um caminho privilegiado para 

compreender as emoções experimentadas pelas crianças por meio do conto de horror. 

Quando a fonte do medo não representa um risco real a quem o experimenta, 

entramos no campo das emoções estéticas. Assim sendo, o estudo, que privilegia o 

medo ficcional, é um caminho para a compreensão dos medos reais, estabelecendo 

assim, a importância da interlocução dos estudos da área de Letras com a formação 

do professor das séries iniciais do ensino fundamental.  

Essa constatação da escassez de estudos sobre a formação do professor 

acerca da literatura de horror para a formação do leitor infantil reafirma a necessidade 

desta investigação como um diálogo urgente para pensarmos sobre as possibilidades 

de uma educação literária mais democrática e prazerosa, utilizando o horror ficcional 

– o medo, como um ensaio geral para a vida. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação consiste em sete capítulos, organizados da seguinte forma: 

 

• Capítulo 1: Introdução: um passeio pelos bosques – apresentamos as 

motivações do estudo, dentre os quais se destacam o objeto de estudo, 

justificativa, as questões norteadoras, os objetivos, estado da arte e a 

organização da dissertação. 

• Capítulo 2: O percurso investigativo: o desenho da pesquisa – 

apresentamos a abordagem metodológica, o referencial teórico, as descrições 

das etapas, instrumentos e procedimento da pesquisa. Descrevemos e 

analisamos os aspectos contextuais e estruturais do campo de investigação, 

abrangendo o locus, os sujeitos e as relações sociais e educativas 

estabelecidas entre eles. 

• Capítulo 3: Formação do Professor – mostramos uma breve reflexão acerca 

da formação docente e a necessidade da formação do professor para a 

literatura. 

• Capítulo 4: Conceitos fundamentais: literatura e medo – desenvolvemos 

uma discussão sobre a literatura de horror. Primeiramente, conceituamos a 

literatura fantástica e a literatura de horror. Na sequência, abordamos a 

importância da literatura de horror na sala de aula. 
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• Capitulo 5: Reflexões finais - tecemos as considerações finais sobre a 

pesquisa realizada, na intenção de levar a pensar acerca da formação do 

professor sobre a literatura de horror para atuar nas séries iniciais do ensino 

fundamental.  
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2. O PERCURSO INVESTIGATIVO: O DESENHO DA PESQUISA 
 

A pesquisa exige tempo e profundidade para adentrar o 

processo que ela própria desencadeia [...]. O importante mesmo 

não é chegar, mas permanecer navegando, fazendo do trajeto o 

destino e do destino um lugar imaginário que garante a 

essencialidade do processo investigativo, qual seja, a 

permanente busca (PIMENTA, 2006, p.8). 

 

A pesquisa realizada é qualitativa com intervenção pedagógica, privilegiando-

se, portanto, a empiria na construção processual dos dados. Para a realização deste 

estudo, oferecemos formação teórico-didática à professora titular de uma turma, visto 

que entendemos que a literatura de horror exige especificidades na mediação. 

A pesquisa teve como corpus uma escola pública do município de Natal-RN- 

Brasil, situada na zona oeste da cidade. Foram sujeitos da pesquisa a professora 

titular da turma e 17 alunos do 5º ano do ensino fundamental, do turno matutino. O 

estudo visou investigar a formação do professor para mediar a literatura de horror.  

A escolha da escola locus ocorreu por ser de fácil acesso, próxima ao bairro 

onde vive a pesquisadora e pelo desejo de contribuir com a comunidade do bairro em 

questão. A escolha por esta escola nos motivou a uma experiência de pesquisa, de 

modo que pudéssemos lançar um olhar sobre a instituição. Feita essa escolha, 

objetivamos compreender a situação investigada, analisando a formação da 

professora-sujeito-colaboradora e a sua mediação com a literatura de horror. 

Os primeiros contatos com a escola lócus começaram no mês de 

setembro/2015. Na primeira etapa da pesquisa, fizemos acordos institucionais e 

metodológicos com a direção e a professora. Durante essa etapa, foram esclarecidos 

os objetivos, as técnicas de construção de dados, a delimitação da turma a ser 

investigada e foi apresentado, à direção da escola, o desenho da pesquisa. Após esse 

momento, a direção nos encaminhou a uma professora do 4º ano que tinha interesse 

em acompanhar a sua turma no 5º ano, série foco deste estudo. 

Após a direção apresentar a professora titular da turma, tivemos uma conversa 

informal. Nesse momento, a professora nos informou que o grupo do 4º ano possuía 
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12 crianças na faixa etária de 9 a 11 anos. Devido ao programa Se Liga1, 15 dos 

alunos foram transferidos para outra sala. 

Em seguida, fizemos uma entrevista (Anexo B) com a professora colaboradora 

para conhecermos o seu perfil profissional, sua formação em literatura e sua relação 

com a literatura de horror. Na sequência, definimos um calendário para os encontros 

de formação, ajustado às atividades da turma e da pesquisadora. 

Os encontros de formação com a professora-sujeito e colaboradora da 

pesquisa, aconteceu de modo que estudássemos acerca da prática de formação 

leitora e sobre a literatura de horror. Foram realizados ao todo 8 encontros de 

formação, de 2 horas de duração cada, baseados em leituras de textos teóricos sobre 

a literatura e a prática pedagógica. Esta etapa foi caracterizada por momentos de 

reflexões sobre o trabalho de literatura em sala de aula e a introdução da professora 

à literatura de horror. A coleta de dados foi realizada através da gravação em áudio e 

do registro em diário de campo. 

Devido ao fato de a professora não conhecer contos de horror, conforme foi 

relatado durante a entrevista, a cada encontro líamos e discutíamos alguns contos 

que, mais tarde, estariam em nosso repertório literário das sessões de leitura de 

literatura. Estes momentos de formação de repertório literário foram essenciais para 

que a professora construísse conceitos sobre a Literatura de Horror e adquirisse 

experiência com esse gênero literário.  

Os planejamentos das sessões de leitura de Literatura de Horror ocorreram 

após a formação. A escolha do aporte literário aconteceu em comum acordo com a 

professora. Nesse momento, estabelecemos o planejamento, destacando os pontos 

mais relevantes dos contos e conhecendo os possíveis medos que as crianças 

poderiam enfrentar durante as sessões. 

Como princípio metodológico, adotamos a experiência de leitura por andaime 

(scaffolding), defendida por Graves e Graves (1995), para a realização de 8 sessões 

de leitura que foram implementadas pela professora colaboradora. Entendemos que 

8 sessões seriam suficientes para familiarizar os sujeitos com o gênero e fazê-los 

                                                           
1Programa “Se Liga” se caracteriza em um combate ao analfabetismo nos anos iniciais. Tem como 

objetivo diminuir a evasão escolar e alfabetizar aos alunos que não sabem ler nem escrever, dentro de 
1 ano. Assim poderão retornar à rede regular.  
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experimentar o medo em diferentes situações sociais: na família, em festas, em 

ambientes assustadores, com os amigos e em casa.  

Na sequência, adentramos no universo da sala de aula, fizemos observações 

durante 5 dias, por 4 horas cada, com o intuito de desenvolver a integração entre 

pesquisadora e alunos/sujeitos da pesquisa e com vistas à compreensão do ambiente 

da sala de aula. Nesse momento, a pesquisadora observou o contato das crianças 

com o texto literário, a recepção estética a esses textos, o gosto por determinados 

gêneros literários. 

A implementação das sessões de leitura foram mediadas pela professora titular 

da turma, colaboradora da pesquisa. Porém, por se tratar de uma pesquisa qualitativa 

nos moldes da intervenção, a pesquisadora pôde também participar, no intuito de 

auxiliar a professora na realização do planejamento e durante as sessões de leitura. 

Os dados dessa fase foram registrados em gravações em vídeo e em diário de campo.  

Após o termino das sessões de leitura, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com a professora e sujeitos com o objetivo de coletar as impressões 

pessoais com a Literatura de Horror, para melhor descrição e análise do fenômeno 

pedagógico observado. 

 

2.1 ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

 

As pesquisas que envolvem a formação do mediador/leitor e o trabalho com 

literatura de horror se constituem em caminhos na busca por uma educação integral 

que contemple tanto aspectos cognitivos quanto emotivos, pois, estamos lidando com 

uma arte que envolve o leitor de forma linguística, histórico-social e cultural. Nesse 

sentido, a relevância da formação docente para dinamizar e organizar o trabalho com 

o discurso literário dessa natureza apresenta especificidade metodológica específica. 

Acompanhando esse raciocínio, é oportuno lembrar Amarilha (2007, p. 341), 

quando afirma que, 

 
a produção do conhecimento sobre o “ensino de literatura” traz uma 
dificuldade inerente. Não se trata de uma criatura, não é um objeto, mas sim 
uma situação. Daí que é possível estabelecer focos, por necessidade 
operacional, entretanto, não se pode perder de vista que, sendo o objeto 
múltiplo e dinâmico, o pluralismo metodológico é uma necessidade 
[metodológica]. 

Tendo em vista essa preocupação, conduzimos esta pesquisa buscando 

conhecer e intervir na formação do professor acerca da modalidade literatura de 
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horror, em uma situação real de ensino. Por meio de observação participante e flexível 

encaminhamos uma perspectiva de formação do professor acerca da literatura de 

horror e do modo como ela pode ser abordada na escola, valorizando o seu potencial 

formativo no enfrentamento ao medo. 

Assim sendo, a dissertação se caracteriza por adotar uma abordagem 

qualitativa, na qual estão inseridos os métodos participantes, dentre eles, a 

observação. Os estudos assim realizados permitem uma compreensão menos 

genérica e mais particular dos fenômenos, conforme uma abordagem complexa do 

problema; obtém seus dados, no ambiente empírico, por meio do equilíbrio entre a 

descrição e a análise crítica e adotam o pesquisador como um importante instrumento. 

Preocupam-se, ainda, com o processo de significação do meio e do outro, na 

perspectiva dos participantes, em vez de se focarem no produto (resultados obtidos) 

(LUDKË; ANDRÉ, 1986). 

Esta pesquisa, em se filiando ao modelo qualitativo, valoriza o significado 

atribuído pelos sujeitos envolvidos às atividades realizadas, almejando vislumbrar as 

particularidades e especificidades do objeto em análise. O estudo buscou lançar um 

olhar sensível para a experiência e para os sentidos de ser professor do ensino 

fundamental, diante do desafio de formar leitores ativos e críticos. 

Essa lógica, própria da observação participante, reuniu participação e 

observação, ou seja, realizou-se uma interação em um locus constituído. Partindo 

desses eixos de convergência, delineamos o trajeto de nossa experiência tomando a 

observação participante como uma abordagem de pesquisa, uma vez que essa opção 

metodológica atende às nossas necessidades, indo além de um instrumento de 

pesquisa, conforme nos esclarece Macedo (2006): 

 
a observação participante, exercitada de início como um recurso 
metodológico, adquire um tal status, a ponto de atrair para si uma densidade 
teórica que transcende uma simples posição de recurso em metodologia. [...] 
a observação participante (OP), termina por assumir sentido de pesquisa 
participante, tal o grau de autonomia e importância que assume em relação 
aos recursos de investigação qualitativa (MACEDO, 2006, p. 96).   

 

Entendemos, portanto, que a observação participante vai sendo delineada pelo 

objeto de pesquisa que elegemos, pois, “alguns níveis de participação são pleiteados, 

a partir do grau de envolvimento necessário à abordagem do objeto, ou mesmo da 

inspiração teórico-epistemológica e política do pesquisador” (MACEDO, 2006, p 92). 
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Assim, a observação participante vem ao encontro do nosso objetivo por sugerir 

uma participação que pode favorecer uma análise muito de perto dos efeitos, dos 

comportamentos e das recepções decorrentes do foco observado. 

Com base em Chizzotti (2010), a observação se constitui em procedimento de 

construção de dados mais prático que existe dentre os escolhidos, pois é por meio da 

observação que o pesquisador terá a possibilidade de “compreender o sentido que os 

atores atribuem aos seus atos” (CHIZZOTTI, 2010. p. 90), ou seja, perceber a 

realidade da prática e, assim, observar o contexto da formação do professor acerca 

da literatura. 

Nesse quadro de referência, o trabalho toma como foco principal a formação 

do professor para o ensino de Literatura de horror, ou seja, como o professor promove 

sua prática pedagógica tomando essa modalidade de texto como objeto de ensino. 

Dessa forma, as categorias de análises construídas na pesquisa são baseadas 

nesses eixos que aliam a teoria e a prática. 

Para tanto, o trabalho de pesquisa se delineou com uma junção de saberes que 

propicia conhecimento sistematizado. Incluem-se no processo de estudo a literatura 

fantástica na modalidade horror, a prática da Literatura na escola em uma observação 

participante, a partir de instrumentos como entrevista, diário de campo e registros em 

áudio e vídeo. 

 

2.2 OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Para melhor compreender como o conceito acerca da literatura fundamenta as 

práticas pedagógicas dos professores, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

privilegiou-se como abordagem metodológica a observação participante, tomando-se 

como instrumentos o diário de campo, o roteiro de entrevista e as gravações em vídeo 

melhores especificados a seguir. 

 

2.2.1 Diário de campo 

 

Um importante instrumento utilizado para concretizar a observação participante 

foi o diário de campo. O diário desenvolvido foi escrito em primeira pessoa e tem como 

primeira leitora a própria pesquisadora. Bastante diversificado, seu conteúdo incluiu 

dados descritivos, com exemplos detalhados, além de dúvidas, sentimentos, 
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hipóteses, conjecturas, reflexões sobre aspectos que foram observados, análises e 

avaliações iniciais, de forma que foi se configurando como um registro da experiência 

de pesquisa.  

Esse registro de pesquisa (Apêndice C) foi utilizado durante todo o processo 

investigativo, nos moldes dos diários como instrumentos de pesquisa definidos por 

Zabalza (2004), contribuindo para a caracterização do locus e dos sujeitos e para o 

registro da prática do professor em evidência. 

 

2.2.2 Entrevista 

 

Foram feitas 11 entrevistas com os sujeitos da pesquisa, sendo que a 

professora colaboradora participou de duas entrevistas. Durante a entrevista inicial, 

coletamos dados acerca da experiência leitora, formação acadêmica e sua prática 

pedagógica com a literatura de horror. Já na entrevista final, foram coletados dados 

acerca da experiência da professora com a literatura de horror e sobre sua prática 

pedagógica com o gênero, conforme ocorreu na intervenção. 

Tivemos também uma entrevista com os alunos-sujeitos da pesquisa, pois, eles 

tiveram contato com esse gênero, o horror, e experimentaram o medo por meio da 

literatura. Durante essa entrevista, pudemos observar acerca do contato com o gênero 

e suas reflexões sobre os contos lidos. 

Assim, durante as entrevistas, a professora e os alunos tiveram a oportunidade 

de refletir sobre o processo de ler literatura de horror e explicitar suas experiências. 

As entrevistas se constituíram em recurso relativamente abrangente, pois 

possibilitou à pesquisadora a recolha de dados na própria linguagem dos sujeitos 

pesquisados, permitindo a pensar indutivamente, e interpretar os discursos dos 

entrevistados, levando em conta não apenas o lado da cognição, como também o 

afetivo e o emocional. 

 

2.2.3 Gravação em vídeo 

 

As gravações em vídeo foram realizadas no período das sessões de leitura 

com a Literatura de Horror. Com a intenção de captar, através dos vídeos, dados que 

apenas com a observação e anotação no diário de campo não seriam possíveis. 

Em concordância com Ibiapina (2008, p. 79): 
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O vídeo vem sendo utilizado como instrumento versátil e útil na pesquisa 
colaborativa, [...] pesquisas [...] vêm demonstrando que esse recurso 
fornece imagem muito próxima do real, o que proporciona aos professores 
a oportunidade de atingir nível de análise mais aprofundado sobre as 
práticas docentes, em tempo relativamente mais curto do que o fariam 
utilizando outros recursos, já que o vídeo fornece qualidade e quantidade 
substancialmente melhor e maior de informações da prática observada, 
permitindo a formação de certa distância emocional entre a percepção que  
o professor tem de sua ação didática, ao mesmo tempo em que ajuda na 
compreensão e superação de teorias que sustentam adocência. 

 

Sabemos que as gravações são os relatos das sessões de leitura vivenciadas 

durante a pesquisa. Porém, ao voltar a esses momentos por meio do vídeo, nos 

fazem refletir de forma mais crítica sobre o processo de ensino/aprendizagem, 

revelando aspectos que durante as sessões, passaram despercebidos na 

observação da pesquisadora. 

 

2.3  PAISAGEM ECOLÓGICA 

 

Para compor o quadro de sujeitos de nossa investigação, elegemos o 5º ano 

do Ensino Fundamental, pois gostaríamos de observar a mediadora de um grupo que 

já possui práticas de leitura consolidadas, que já se apropriou da dinâmica leitora e 

que domina a leitura como processo de ensino e de aprendizagem. Ao privilegiarmos 

o último ano dos AIEF, entendemos que a docente possui experiência no Ensino 

Fundamental, está constantemente envolvida em práticas de formação continuada e 

precisa, dada a exigência do nível em que ensina, dominar com clareza suas 

concepções e os aspectos teórico-metodológicos que norteiam sua prática.  

A prática da professora na formação de novos leitores, utilizando a Literatura 

de Horror, nos faz refletir acerca da ecologia da escola, pois é necessário “manter 

uma visão mais ecológica do ambiente escolar como fonte de aquisições” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 90). Assim sendo, iremos tratar sobre a ecologia da escola, 

entendendo que irá ser uma descrição dos sujeitos e seu ambiente escolar 

observados durante a pesquisa. 

 

2.3.1 Ecologia da escola 

 

A escola em que se realizou o estudo é uma instituição pública, municipal, 

situada na zona oeste do município de Natal-RN. Possui aproximadamente 443 alunos 
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advindos, sua grande maioria, do bairro em que a instituição está localizada. Atende 

os níveis de Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA, no turno 

noturno. O nosso contato inicial com a escola aconteceu por meio de vínculo pessoal, 

a pesquisadora era moradora da comunidade. 

A escola foi criada em 1966 pelo Decreto 326/76, e desde sua criação passou 

por diversas modificações referentes à sua localização e reordenação de seu espaço, 

apresentando, atualmente uma estrutura física, contendo 3 andares. A escola tem 

participação ativa em relação à prática leitora, conquistando em 2011 o 2ª lugar o 

Prêmio Construindo a Nação 2011, com o projeto “Viajando pelo Universo da Leitura: 

Um Mundo de Diversão, Aprendizado e Sonhos", no qual contou com a participação 

dos pais no incentivo e no acompanhamento da leitura de seus filhos. 

No térreo, encontra-se um pequeno pátio que fica ligado diretamente ao 

refeitório. Nesse ambiente são realizadas atividades coletivas como reuniões, 

atividades culturais, aulas de educação física. Destacamos aqui, que o primeiro 

momento da rotina das crianças acontece no pátio, juntamente com toda comunidade 

escolar. Nesse momento, as turmas organizadas em filas, cantam o hino e escutam 

histórias do autor do mês. A escolha do autor do mês é definida pela professora 

responsável pela biblioteca em conjunto com os demais professores da comunidade 

escolar. 

Em direção ao 1º andar, subimos a rampa onde encontramos o mural de avisos 

e exposições de alguns trabalhos dos alunos. Neste piso, nos deparamos com um 

corredor onde encontramos a sala da direção, secretaria, a Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM), banheiros masculino e feminino, biblioteca, sala de informática, 

duas pequeníssimas salas que foram transformadas em almoxarifados, escadas e o 

elevador. 

Deste espaço, ressaltamos a biblioteca, um dos espaços com que a turma 

pesquisada mais se identifica. A biblioteca apresenta estantes organizadas em L, as 

quais ocupam duas paredes da sala, há ainda mesas e um espaço com tapete e 

almofadas, que os alunos chamam de “cantinho da leitura”. Além disso, percebemos 

a presença de dois armários do lado de fora da biblioteca, onde estão guardados os 

livros do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE. A biblioteca possui um 

cronograma com os horários de ida de cada turma e trabalha também com 

empréstimos para a comunidade escolar, possibilitando assim a prática de formação 

leitora. Porém, nos meses finais da pesquisa nos foi relatado que a biblioteca havia 
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pegado fogo, devido a um curto circuito no ventilador. Esse episódio causou imensa 

tristeza nos alunos. 

Destacamos aqui, que a entrada para a ala da Educação Infantil se estabelece 

por meio da sala dos professores, que também funciona como sala da coordenação. 

Nesse ambiente, encontramos pilhas de cadeiras escolares, tirando o pouco espaço 

para as crianças brincarem. 

No 2º andar encontramos seis salas de aula, banheiros para os alunos 

(masculinos e femininos), bebedouro e o acesso ao elevador. As salas de aulas são 

amplas, claras e ventiladas. Dentro de cada sala, possui a lousa digital, um armário e 

data show. 

A sala de aula do 5º ano possui tamanho razoável para acomodar o mobiliário, 

sem muito espaço para circulação, iluminada, porém com a paisagem sonora de baixa 

fidelidade (AMARILHA, 2013). Pois, a janela da sala faz divisa com a área da 

educação infantil, causando interferência de ruídos entre os dois ambientes. 

Encontramos nas paredes exposições dos alunos, alguns trabalhos como um cartaz 

sobre a pintura pré-histórica. Mas, o que chamou a atenção foi um mural intitulado “As 

árvores dos sonhos”, onde encontramos poemas escritos pelos alunos e cópias de 

poemas de autores renomados da literatura.  

 

2.3.2 Os sujeitos da pesquisa: a professora colaboradora 

 

 Cláudia é uma professora com 40 anos, e está atuando em sua profissão há 10 

anos, sendo 9 na escola locus da pesquisa. Formou-se em Pedagogia em 2001, pela 

Universidade Federal da Paraíba, no Campus de Campina Grande. 

 Sua formação como professora iniciou-se após terminar o ensino médio, 

quando adentrou no magistério e, simultaneamente, cursou Pedagogia. Durante o 

período de sua graduação, trabalhou em escolas e esteve engajada com projetos da 

Universidade que englobava o ensino da matemática. Porém, abandonou a sala de 

aula para se dedicar aos projetos. Atuou também como orientadora do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)2 

                                                           
2 PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) garante a todas as crianças o 

direito de ser alfabetizada. O PNAIC foi implementado em 2012 e está vinculado ao governo Federal, 
Estado, Município e instituições de ensino. Consiste em uma formação continuada para os professores 
que trabalham com a alfabetização e seus orientadores de estudo. 
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Embora afirme que sempre gostou de ler literatura para infância, seu contato 

se intensificou com a chegada da primeira filha. Nesse período, via-se sempre imersa 

nos livros de Literatura para a Infância. Seu gosto literário era voltado a poemas, 

fábulas, contos, ou histórias cômicas. A Literatura de Horror nunca esteve presente 

em sua vida como leitora e repudiava esse gênero em sua sala. Atualmente, suas 

leituras estão voltadas à Bíblia e a livros de cunho religioso. 

No momento em que foi estabelecida a pesquisa, a professora estava 

matriculada em uma especialização intitulada Literatura na Escola, promovida pela 

UFRN. Pelos relatos da professora, a especialização abriu os olhos para o ensino da 

literatura. Informou que costumava pôr em prática com sua turma, o que havia 

aprendido durante as aulas da especialização. Além disso, cursava uma graduação 

em LIBRAS pela UFRN. Seu perfil é de uma professora em contato constante com a 

formação continuada, que busca se aprimorar profissionalmente. 

No primeiro contato com a pesquisadora, ela informou que não tinha interesse 

pela Literatura de Horror, justificando que não entende o porquê de ler algo que possa 

causar medo, intensificou o seu argumento, lembrando de leituras cômicas e com 

“finais felizes”. Mas, por seu perfil ser de uma professora em constante formação, 

aceitou participar da pesquisa por ter curiosidade sobre o assunto. Porém, sempre 

afirmando que não gostava de ler e não tinha interesse em ler Literatura de Horror. 

Entretanto, a professora Cláudia esteve sempre aberta para a pesquisa, 

contribuiu com suas reflexões acerca da literatura e cumpriu com o desenho da 

pesquisa previamente apresentado.  

Podemos dizer que a professora Cláudia se destaca em seu envolvimento com 

a literatura. Na rotina de sua sala de aula, todos os dias há o momento da história, 

cujo texto é estudado antes de apresentá-lo para a turma. 

Na sequência, iremos discorrer um pouco mais sobre o perfil da professora 

colaboradora da pesquisa no item 2.5, onde falaremos da etapa de formação e dos 

planejamentos das aulas de literatura. 

 

2.3.3 Os sujeitos da pesquisa: os aprendizes 

 

A turma do 5º ano, corpus deste estudo, é formada por dezessete crianças. 

Dentre elas, há duas crianças com necessidades especiais, na faixa etária entre nove 

a onze anos de idade. O grupo é acompanhado por uma professora e no final do 
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semestre foi contemplada com uma intérprete de LIBRAS. O grupo se coloca como 

protagonista dos processos de ensino-aprendizagem e respeitam a professora que é 

a mediadora desse processo. 

Os aprendizes são oriundos do bairro onde a escola está situada, com exceção 

de uma criança, que vem de um bairro próximo. Grande parte do grupo é de classe 

média baixa, sendo a maioria constituída por famílias com a figura da mãe “do lar” e 

do pai, provedor, que exerce trabalho fora de casa. 

As crianças da turma são ávidas por conhecer o mundo que as cerca e 

demonstram atitude de fascínio e de disposição frente às novas aprendizagens. No 

geral, são muito parceiros, ajudam-se e defendem um ao outro. O grupo é 

caracterizado por ser um grupo tranquilo, prestativo e participativo. Relaciona-se bem 

entre os pares, buscando sempre incluir a aluna cadeirante nas atividades e auxiliando 

o aluno surdo com alguns sinais em LIBRAS.  

As crianças desta turma demonstram capacidade para aceitar críticas e para 

se auto avaliarem. Também percebem o outro, avaliando seu comportamento e o 

comportamento do colega. Trata-se de uma turma bastante participativa, com alunos 

interessados em pertencer ao grupo.  

As crianças do 5º ano possuem a leitura fluente e compreensiva, autonomia na 

escrita, criatividade e riqueza de ideias. Gostaram de contribuir e de se envolver com 

a pesquisa que lhes foi proposta.  

A turma é conhecida por ser uma turma em constante contato com os livros. O 

5ª ano é que possui maior participação nos empréstimos da biblioteca, além de cobrar 

da professora o momento de leitura de literatura durante a rotina escolar. Percebemos 

uma rotina na sala de aula que após as atividades propostas pela professora, cada 

criança pega um livro e vai ler, enquanto espera o próximo comando da professora. 

Percebemos, durante a entrevista com as crianças, que a maioria não possui 

contato com o livro em casa. Esse contato se estabelece na escola, por meio das 

trocas entre os colegas, a leitura da professora ou nos empréstimos da biblioteca. 

 Sobre os empréstimos na biblioteca, as crianças gostam e costumam socializar 

sobre a leitura com os demais na sala. Indicam novos livros e pegam emprestados 

livros que os colegas leram. O gosto literário dessas crianças está entre os mais 

variados, transitando entre os poemas, fábulas, contos e gibis. Mas, destacamos o 

interesse das crianças em ler histórias de mistérios, livros sobre detetives, que 
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envolvam zumbis, vampiros e lobisomens. E algumas meninas demonstram ter paixão 

pela saga Crepúsculo (MEYER, 2009). 

 Por ser uma turma bastante envolvida com o mundo literário, o incêndio na 

biblioteca que aconteceu em junho/2016 deixou os alunos tristes e sentindo falta 

desse espaço. 

 No mais, reconhecemos que o grupo do 5º ano é uma turma aberta a novas 

sugestões literárias, sempre questionando e interagindo com o que lhe é proposto, 

essas atitudes demonstram a presença da leitura e da literatura como uma prática 

formativa em processo. 

 

2.4 FORMAÇÃO COM A PROFESSORA: DO ESTUDO AO PLANEJAMENTO 

 

Nesta etapa da pesquisa, a professora Cláudia recebeu formação teórica e 

literária, totalizando 8 encontros. Os encontros aconteceram entre os meses de 

dezembro/2015 a março/2016, e foram divididos em dois momentos. No primeiro 

momento, nos dedicamos ao repertório teórico, em que optamos por textos que 

tratassem acerca do ensino da literatura e sua prática pedagógica para o trabalho com 

a Literatura de Horror. E, no segundo momento, dedicávamo-nos à formação de 

repertório literário. Entendemos que este segundo momento foi crucial para a 

formação da professora. Pois, ela pode ter acesso a um repertório de contos de horror 

que, até então, ela não conhecia, além do trabalho que foi feito com a prosódia do 

texto literário. O programa de formação encontra-se no Apêndice B. 

Como já havíamos dito anteriormente, a professora estava cursando uma 

especialização que tinha como objetivo o trabalho da literatura na escola. E o que era 

aprendido durante a especialização, a professora colocava em prática em sala de aula 

e, durante os encontros de formação relatava a experiência e tirava algumas dúvidas 

que iam surgindo. Portanto, essas experiências e a etapa de formação culminou nos 

planejamentos e na escolha de repertório para as sessões que seriam implementadas 

na pesquisa. Os encontros foram gravados em áudio, porém, algumas gravações 

foram perdidas devido à falha técnica, entretanto, compensamos esse fato com 

anotações do diário de campo. 

A seleção dos textos teóricos foi composta de Amarilha (2009), Bettelheim 

(2015), França (2008; 2011), Graves e Graves (1995) e Held (1980). A escolha por 

esses teóricos ocorreu pela contribuição que suas teorias trazem à formação do 
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professor mediante o texto literário, a fantasia no universo literário e o horror como 

uma fonte estética para o enfrentamento dos medos. 

Durante os dois primeiros encontros utilizamos Amarilha (2009), em que a 

professora trouxe reflexões sobre a sua prática literária na formação leitora dos seus 

aprendizes. Do terceiro ao sexto encontro, trabalhamos com os estudos de Bettelheim 

(2015) e Held (1980). Estes textos auxiliam ao professor compreender a importância 

da literatura fantástica nos processos evolutivos da criança, ajudando-a na 

compreensão do seu eu, através da experiência lúdica com a personagem da história, 

abordando de forma mais saudável seus conflitos internos. Foi durante as leituras 

desses teóricos que Cláudia nos revelou que começou a compreender a 

potencialidade da literatura para a formação social e cognitiva da criança. Nos sétimo 

e oitavo encontros, adentramos no mundo da Literatura de Horror com os textos de 

França (2008; 2011). Nesses encontros compreendemos a função primordial da 

literatura de horror, tal como o seu conceito, além da diferenciação entre o horror e o 

terror. 

Entendemos que o domínio de repertório literário não cabe apenas aos leitores 

em formação, mas cabe, principalmente, aos formadores, entendendo que essa 

formação é perene. Acreditamos que o professor mediador precisa dar o testemunho 

de leitor experiente e manter-se em contínuo processo de estudo e aperfeiçoamento. 

Assim, ressaltamos a relevância da formação de repertório para que o mediador atue 

com proficiência em aulas de literatura de horror. 

Pensando nisso, a escolha do repertório literário da pesquisa, objetivou 

relacionar a formação teórica com um painel dos possíveis medos da existência 

humana que se encontram em textos literários. Esse procedimento foi necessário para 

que a mediadora tivesse consistência em seu trabalho ao mediar a transição do leitor 

ao universo imaginário e ao mesmo tempo auxiliá-lo a enfrentar os medos que 

vivenciamos durante a leitura do conto de horror, por meio da experiência vicária. 

 

2.4.1 A escolha de repertório e os planejamentos das sessões de leitura 

 

Optamos como critérios para a escolha do repertório literário obras que 

provocassem no leitor algum grau de medo (LOVECRAFT, 2008) e que fizessem parte 

do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Definido os critérios, 

apresentamos à professora os livros: Sete histórias para sacudir o esqueleto (2011) 
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de Angela Lago, presente no acervo PNBE-2010, e Sete ossos e uma maldição (2013) 

de Rosa Amanda Strausz, do acervo do PNBE-2006. Após a escolha dos livros que 

fariam parte do nosso repertório, escolhemos os contos a serem lidos nas aulas. A 

professora atuou de forma direta na seleção dos contos, julgando quais eram 

adequados para a leitura das crianças do 5º ano. 

         Destacamos a importância de os livros serem do PNBE, pois assim a 

comunidade escolar tem acesso ao livro, além de estar sempre ao alcance dos jovens 

leitores. Porém, durante uma busca de livros de literatura de horror na biblioteca da 

escola, percebemos que não há exemplares do livro de Strausz (2013) na instituição, 

não conseguimos saber a razão dessa ausência. Assim sendo, doamos um exemplar 

para a escola. 

Algo importante a ser destacado sobre o livro Sete ossos e uma maldição 

(2013) é que ele está indicado para o 7º ano do Ensino Fundamental. Porém, 

acreditamos que através da mediação da professora e o contato significativo com a 

palavra, esses textos contribuíram para uma vivência afetiva e intelectual com a 

literatura de horror, mesmo que seja com uma turma de 5º ano. 

Angela Lago, autora do livro Sete histórias para sacudir o esqueleto (2011) é 

escritora e ilustradora, nascida em Belo Horizonte, MG em 1945 e falecida, 

recentemente, em 2017. Formada em Serviço Social pela Universidade Católica de 

Minas Gerais. Porém, em 1975 abriu seu próprio ateliê de programação visual. 

Escreve e ilustra livros para crianças há mais de 20 anos e recebeu prêmios no Brasil 

e no exterior - França, Espanha, Eslováquia e Japão. Possui diversas obras 

publicadas, a maior parte é dedicada às crianças. Em alguns de seus livros não usa 

palavras, apenas imagens. 

Rosa Amanda Strausz, autora de Sete ossos e uma maldição (2013) nasceu 

em 1959, no Rio de Janeiro. Formada em jornalismo, estreou na literatura em 1991, 

com o premiado livro de contos Mínimo Múltiplo Comum. Interrompeu sua carreira de 

escrita para adultos quando descobriu o prazer em escrever para jovens e crianças. 

Em 1995, lançou o livro Mamãe Trouxe um Lobo para Casa!, ganhando o prêmio 

Revelação da FNLIJ. Em Sete ossos e uma maldição, Strausz relata contos de horror 

e mistério, misturando fantasia e realidade, aguçando a curiosidade do leitor a avançar 

na leitura e chegar ao fim da história. 

Abaixo, faremos um breve resumo dos contos escolhidos para compreensão 

do leitor: 
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CONTOS DE HORROR RESUMO 

Sete histórias para sacudir o esqueleto (2011) – Angela Lago 

Caio? 

Conta a história de um fazendeiro que tem intenção de vender 

sua fazenda, porém não conta ao possível comprador o motivo 

pelo qual quer vender a fazenda.  

Sete ossos e uma maldição (2013) – Rosa Amanda Strausz 

Elevador 

Narra a história de garoto curioso que vai morar, junto com seu 

pai, em um prédio antigo e com um elevador com indícios de 

ser mal-assombrado. À noite, o elevador fazia muito barulho ao 

funcionar sozinho e quando era utilizado. A partir daí, o garoto 

começa a investigar a situação e descobre coisas que deveriam 

não ser descobertas.  

Morte na estrada 

Relata a experiência de uma família durante a volta de uma 

viagem, onde se encontram com uma mulher pedindo 

socorro, alegando que sofreu um acidente com seus três filhos. 

Três anos se passam, e o personagem Tico deixa de ter 

pesadelos sobre o que aconteceu, mas quando ele encontra 

Dolores, tudo muda e ele caminha em direção a uma armadilha. 

Devolva minha aliança 

Pedro e Antônio são amigos de infância e costumavam brincar 

no cemitério. Mas à medida que eles cresciam, a curiosidade 

de experimentar coisas novas se sobrepunha ao medo e 

decidiram se aventurar por ali durante a noite. É quando 

roubam a aliança de uma noiva recém enterrada e a partir deste 

momento, coisas sobrenaturais começam a se desenvolver na 

trama.  

Sete Ossos e uma 

maldição 

Clara sempre acordava assustada no meio da noite após 

sonhar com uma mulher de silhueta assustadora que 

sussurrava: “Meus ossos”. Sua tia espírita a orienta a queimar 

todos os objetos de seu quarto numa fogueira para purificar a 

casa. Logo depois, os pais de Clara compram novas mobílias 

para o seu quarto. Dentro de uma caixa, a garota descobre uma 

pequena boneca muito bonita chamada Muriel. É a partir daí 

que os problemas de Clara recomeçam.  

Crianças à venda. Tratar 

aqui 

Narra a história de uma mãe, Marinalva, que por viver na 

miséria, põe seus filhos à venda em busca de melhoria tanto na 
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sua vida como na vida das crianças. Quando o seu filho, 

Fabiojunio foi vendido a um casal estranho, a filha mais velha, 

Simara, ficou desconfiada dos compradores e depois que 

chegaram fotos de Fabiojunio na nova casa, a menina acha 

estranha a expressão do menino. Suspeitando que algo esteja 

errado, Simara resolve investigar e, ao final, a garota descobre 

o que é bastante aterrorizador. 

Os três cachorros do 

senhor Heitor 

Este conto narra a história de algumas mortes, de causas 

desconhecidas, que estão acontecendo na cidade em que 

Marcelo mora. As mortes possuem o mesmo sinal: uma 

expressão de pavor no rosto, o que leva a crer que elas 

morreram de medo após terem visto algo pavoroso. Marcelo 

decide investigar as causas destas mortes. Mas, irá pagar um 

preço muito caro por essa investigação. 

Dentes tão brancos 

Conta a história de Andréia uma menina que foi convidada, por 

uma amiga, para uma festa cujo tema era “Morte”. Na festa, ela 

conhece um rapaz muito belo, que se apresenta como "Seu 

Amor" e após um pequeno diálogo, ela rapidamente se 

apaixona pelo rapaz. Prometendo a ela que ficarão juntos, o 

rapaz a manda esperar por ele atrás de uma árvore que, à meia 

noite, ele irá lá buscá-la. O resultado desse encontro mostra 

a verdadeira natureza do rapaz. 

Quadro 1 – Apresentação dos contos das sessões de literatura. 

 

 Para a leitura desses textos, foram utilizadas estratégias da andaimagem 

descritas por Graves e Graves (1995) como um procedimento pedagógico utilizado 

nas aulas de práticas de leitura. Consiste em estratégias que auxiliam ao leitor na 

apreciação e compreensão do texto. Para isto, há a mediação de um leitor mais 

experiente (a professora) que auxilia na compreensão do leitor aprendiz.  

 “A andaimagem é uma série de atividades especificamente desenhadas para 

assistir um grupo particular de estudantes a ler com sucesso, entender, apreender e 

apreciar uma seleção particular de textos” (GRAVES; GRAVES, 1995, p. 1). Essas 

atividades consistem nos andaimes que sistematizam a experiência da leitura em 

planejamento e implementação. Pensando nesta metodologia, a pesquisa apresentou 

a seguinte sistemática: 

• Construções dos combinados da aula de leitura; 
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• Explicação da etapa de formação; 

• Pré-leitura; 

• Leitura em voz alta pela professora, os alunos acompanhavam por meio do 

Flipalbum ou com livro em mãos; 

• Pós-leitura. 

 

Para cada sessão de leitura foi traçado um planejamento mais detalhado, 

conforme o Apêndice E. A leitura por andaimes consistiu em mediação de leitura, na 

qual se realizavam, em cada etapa, os seguintes requisitos: 

• Pré-leitura: previsões, motivações, pré-ensino de vocabulário e perguntas 

que acionem o conhecimento prévio referente ao texto a ser lido. 

• Leitura: Em voz alta pela professora colaboradora e com os alunos 

acompanhando através do livro ou Flipalbum. 

• Pós-leitura: confirmações/refutações das previsões, provoca reflexões, 

estimula o diálogo.   

 
Objetivando o ensino da literatura como construção de sentido e auxílio para 

o enfrentamento do medo, a compreensão da mediação é de extrema importância 

para o ensino de literatura em sala de aula (FREITAS, 2012). 

Na pesquisa, demos especial atenção ao trabalho do professor como 

organizador das atividades pedagógicas relacionadas à leitura de literatura. Desde a 

seleção do texto, às estratégias de abordagem em sala de aula, são componentes 

fundamentais da atuação do professor-mediador. O professor como o mediador de 

leitura, é o leitor mais experiente que auxiliará aos alunos a transitar entre o universo 

fantástico da literatura e o mundo real. Portanto a mediação é uma dinâmica essencial 

para que o leitor consiga expressar, seja meio da oralidade ou por meio de outras 

atividades, as contribuições que o texto ofereceu sobre a visão de vida e sobre o 

mundo. Pois, “a mediação do outro desperta na mente da criança um sistema de 

processos complexos de compreensão ativa e responsiva, sujeitos às experiências e 

habilidades que ela já domina” (FONTANA, 2005, p.19). Dentro do contexto da 

pesquisa, foram pensadas estratégias de mediação que promovessem o 

desenvolvimento afetivo e cognitivo dos jovens leitores. 

Portanto, o conceito que estabelecemos para mediação consiste no processo 

pelo qual o professor, por meio de diversas estratégias, auxilia ao aluno á 
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compreensão crítica, priorizando o diálogo, a interação e a reflexão (MASETTO, 

2001) com o objetivo de que seus alunos compreendam sobre a realidade através do 

contato com o mundo ficcional. Entendemos que o aluno é sujeito ativo do seu 

aprendizado e o professor mediador desafia aos seus alunos cognitivamente através 

das discussões, estabelecidas na pós-leitura. Pois, o professor mediador, “[...] é o 

organizador do meio social educativo, o regulador e o controlador de suas interações 

com o educando” (VIGOTSKI,2003, p.76).  Logo, a professora colaboradora precisa 

reconhecer o caráter formativo de sua mediação para que sua prática de formação 

leitora seja consistente, mediante a Literatura de Horror.  

 

2.5  ANÁLISES DOS DADOS: 

 

Partimos para a análise dos dados utilizando a análise de conteúdo ancorada 

nos princípios de Laurence Bardin (2011). Tais princípios entendem a análise de 

conteúdo como: 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadoras (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 

 

Ao escolhermos esse procedimento de análise buscamos favorecer uma visão 

aprofundada dos dados construídos, considerando a complexidade da situação de 

ensino investigada. Além disso, essa escolha auxiliou no alcance do nosso objetivo 

de conhecer a formação docente e o ensino de Literatura de Horror, viabilizando 

procedimentos de descrição, análise e interpretação dos dados produzidas pelos 

nossos sujeitos no processo interativo da pesquisa.  

Com esses princípios, a análise de conteúdo, por se fundar em uma concepção 

crítica e dinâmica da linguagem, tornou-se imprescindível para atribuirmos sentidos e 

significados ao objeto de estudo, que se concretizou em uma prática educativa real, 

permeada por aspectos cognitivos, afetivos e sociais, isto é, suscetível a valores 

pessoais e das representações dos sujeitos envolvidos. 

Portanto, a construção dos dados provenientes das entrevistas gravadas em 

áudio, das gravações em vídeo das sessões de leitura e do diário de campo foram 

analisados e organizados chegando-se às seguintes categorias: 
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• A formação docente para o trabalho com a Literatura; 

• Experimentação ao medo por meio da Literatura de Horror. 

 

Com os resultados das análises, em articulação com esta discussão teórica, 

evidenciamos a formação docente e o ensino de Literatura de Horror e, em 

consequência, esperamos fornecer subsídios para o professor perceber a 

necessidade de implementar o trabalho da Literatura de Horror em sua prática de 

formação leitora, com vistas à formação cognitiva, emocional e cultural dos 

aprendizes. 
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3. FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Como em tudo o mais, não é apenas a forma que diferencia, mas 

também a matéria; uma coisa é trabalhar com sons e cores, 

outra é expressar-se com palavras. (SARTRE, 2004) 

 

Focaremos, neste capítulo, a formação do professor para mediar as aulas de 

literatura e suas práticas pedagógicas, tendo em vista que o nosso objeto de pesquisa 

está situado na formação do docente para mediar o trabalho com a literatura de horror. 

Nesta interface, tomamos como foco as entrevistas feitas com a professora 

colaboradora da pesquisa e da observação do ensino de literatura em uma escola 

real, com sujeitos que leem literatura e a utilizam no fazer pedagógico. 

Para iniciarmos, esboçaremos uma breve reflexão sobre o conceito de literatura 

como arte. Pois, entendemos que para se ter formação é necessário estabelecer um 

conceito sobre a literatura e esse conceito irá interferir em suas ações pedagógicas 

com essa arte. 

 

3.1. O CONCEITO DE LITERATURA 

 

 O termo Literatura é muito complexo, pois pode ser compreendido em aspectos 

culturais e nos sentidos que o leitor dá ao texto, indo de encontro a duas vertentes: “o 

que se pensa ser literatura e o que ela, em termos lógicos ou conjeturais, pode ser.” 

(HUNT, 2010, p.83).  

 Durante a leitura de um texto literário, o leitor está explorando sensações e 

ideias sobre o texto. Ou seja, o texto literário nos dá acesso a experiências estéticas, 

as quais são prazerosas e envolventes, deixando-nos felizes, satisfeitos ou até 

mesmo insatisfeitos. 

 
A pessoa que lê literatura com sucesso terá uma experiência altamente 
consciente e completamente prazerosa, independente de qualquer 
necessidade pessoal, na qual a obra específica que está sendo lida prende 
atenção do leitor, fixa-a, controla e conclui. (MILLER apud SINATRA, 2001, 
p. 123). 

 

Sabendo que não há um conceito definido para o literário, tomaremos como 

base a literatura como arte, compreendendo que a literatura é “acima de tudo, arte, 

pertence à esfera da estética” (PACHECO, 2004, p. 211). Em outras palavras, 

podemos afirmar que a literatura é a arte que toma como matéria-prima a palavra, em 
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suas recriações que tocam e arrebatam o leitor em seus sentidos e em seus 

sentimentos.  

Ao explorarmos a literatura como arte, vamos ao encontro do conceito de arte 

apontado por Eco (1972), que afirma ser a obra artística uma forma de comunicação 

interpessoal com os seus leitores, com o intuito de ser acolhedora, histórica, social e 

cultural. 

O objeto é fruído por uma pluralidade de fruidores, cada um dos quais sofrerá 

a acção, no ato de fruição, das próprias características psicológicas e 

fisiológicas, da própria formação ambiental e cultural, das especificações da 

sensibilidade que as contingências imediatas e a situação histórica implicam; 

portanto, [...] cada fruição será inevitavelmente pessoal e verá a obra num 

dos aspectos possíveis (ECO, 1972, p. 154). 

 

Concluímos, com esta afirmação, que a “leitura” da arte apresenta também 

aspectos subjetivos do leitor, que ao ler, dará seus significados, de acordo com o 

contexto cultural, com seu momento pessoal, no qual ele está inserido. Assim, a partir 

do conceito de Eco (1972) sobre arte, entendemos que a literatura é uma produção 

especial, nos aspectos materiais, estéticos, psicológicos, sociológicos e formativos 

(SOUZA, 2011).  

 Nessa direção, tomemos como base o conceito de Culler (1999) ao conceituar 

a literatura como arte tecida por palavras, pois esta adota recursos sonoros, 

metafóricos, rítmicos, isto é, a linguagem é fundamental na sua constituição artística. 

 A emoção e os sentimentos que o leitor expressa ao ler um texto nos remetem 

ao aspecto social e psicológico da literatura. Sartre (2006) explica que o literário 

interage com o leitor através de significados, sem que os aspectos da arte não tenham 

necessariamente "[...] nenhuma relação entre si; o criador o precedeu nessa direção 

e as mais belas desordens são efeitos da arte." (SARTRE, 2006, p. 45). Em outras 

palavras, a leitura literária, em sua condição de arte, deve-se ao apelo que ela faz aos 

sentidos do leitor, por meio da experiência estética, ou seja, nos afronta, nos intimida, 

promove encontro com ideias perturbadoras, na qual, utiliza-se do instrumento da 

palavra para envolver o leitor em uma reflexão. 

 Para melhor conceber a literatura como arte, destaquemos a concepção de 

Kafka, citada por Manguel (1997, p.113): 

 

No fim das contas, penso que devemos ler somente livros que nos mordam e 
piquem. Se o livro que estamos lendo não nos sacode e acorda como um 
golpe no crânio, por que nos darmos ao trabalho de lê-lo? Para que nos faça 
feliz, como diz você? Meu Deus, seriamos felizes da mesma forma se não 
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tivéssemos livros. Livros que nos façam felizes, em caso de necessidade, 
poderíamos escrevê-los nós mesmos. Precisamos de livros que nos atinjam 
como o pior dos infortúnios, como a morte de alguém que amamos mais do 
que a nós mesmos, que nos façam sentir como se tivéssemos sido banidos 
para a floresta, longe de qualquer presença humana, como um suicídio. Um 
livro tem de ser um machado para o mar gelado dentro de nós. É nisso que 

acredito. 
 

 A literatura, antes de transmitir valores sistemáticos, estimula no leitor a 

criatividade e proporciona prazer estético. No entanto, a literatura-arte é fundamental 

para a mudança escolar. Regina Zilberman (2003) descreve a exclusão da literatura 

como “jogo de empurra”, pois, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), a literatura é vista para educar para a leitura e não para a literatura, isto é, 

literatura enquanto arte, 

 
não está em parte alguma. A dissociação faz com que a literatura permaneça 

inatingível às camadas populares que tiveram acesso à educação, 

reproduzindo-se a diferença por outro caminho [...]. Assim, nem sempre a 

literatura se apresenta no horizonte do estudante, porque de um lado continua 

ainda sacralizada pelas instituições que a difundem, de outro, dilui-se no 

conceito vago de texto ou discurso (ZILBERMAN, 2003, p. 265). 

  

Coelho (1987, p.15) afirma que “nenhuma outra forma de ler o mundo dos 

homens é tão eficaz e rica quanto a que a literatura permite”. A literatura destinada 

para as crianças possui um caráter formador e transformador, utilizando o diálogo 

como texto-arte. Dentre as diferentes manifestações da Arte, sem dúvida, é a 

Literatura a que atua de maneira mais profunda e essencial para dar forma, divulgar 

os valores que dinamizam uma sociedade ou civilização (COELHO, 2000, p.13). 

Em concordância com Coelho, podemos dizer que a literatura, no que se refere 

aos aspectos materiais e estéticos, é uma arte que coloca a linguagem em primeiro 

plano (CULLER, 1999). Em outras palavras, ela chama atenção para si e adota 

recursos sonoros, metafóricos, rítmicos e outros mais que possam impactar e levar ao 

reconhecimento de que “isso só pode ser literatura!”. Seria aquilo que Culler (1999) 

chama qualidade literária na descrição geral da natureza do objeto literário. 

Portanto, a literatura como arte deve ser assumida na instituição escolar em 

sua função estética, educativa e social. Essa assunção por parte das escolas 

possibilitará uma formação leitora e literária na escola, para além da formação 

linguística e moral, atendendo à dimensão cognitiva e social dos sujeitos e respeitando 

os aprendizes como sujeitos de uma educação estética e artística. 
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3.2  “UTI DA LEITURA”: A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO 
 

Era Clínica da Leitura, e eu dizia que vivia na UTI da leitura. 

Porque assim, a leitura não era vista. Não era trabalhada assim 

com a literatura de você aguçar, de querer, de gostar. ... Era para 

você fazer só atividade, atividade, atividade. Era por isso que 

dizia que estava na UTI, não estava compreendendo o que era. 

(Professora Cláudia, 2015) 

 

Iniciamos este tópico trazendo a fala da professora Cláudia, ao responder sobre 

seu contato com a literatura durante a sua graduação. A afirmação, “vivia na UTI da 

leitura”, nos faz refletir acerca da formação dos professores dos AIEF, pois estamos 

tratando do profissional cuja formação superior é Licenciatura em Pedagogia, e são 

os professores os responsáveis por introduzirem os seus alunos no universo da 

leitura. A esse propósito, pensamos,  

 

é preciso que formação literária sofisticada seja favorecida aos primeiros 

professores de nossas crianças, aos graduados em pedagogia, porque é 

deles a tarefa de mediar o rito iniciático ao mundo da palavra, do simbólico, 

das metáforas por que passam nossos aprendizes. (AMARILHA, 2013, p. 

132). 

 

Para alguns teóricos, como Imbernón (2009), o conceito de formação está 

interligado a algumas competências, tais como organizar, fundamentar, revisar, 

descobrir e construir conhecimentos necessários para o desempenho da profissão. 

Ou seja, o processo de formação não está apenas no ato de ensinar, mas sim, no 

ato de reflexão sobre a prática docente no momento em que se relaciona a teoria à 

prática. 

Por mais que exista um conceito estabelecido da formação docente, tal 

conceito não irá suprir a totalidade da ação. Pois, o profissional da educação está 

inserido em um ambiente histórico e cultural, com isso, caberá ao professor 

estabelecer uma reflexão de sua prática tais como: Qual o meu papel em ser 

professor? Qual a concepção do que é ser professor? A partir dessas reflexões, o 

profissional poderá ser capaz de assumir o papel do professor transformador ou 

professor reprodutor do conhecimento.  

Ao se pensar na formação desses profissionais, os que atuam com as séries 

iniciais do Ensino Fundamental, os graduados em Pedagogia, Silvestre (2009, p.1) 

aponta que é impossível compreender 
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um processo de formação que não tenha como objetivo desenvolver o 
indivíduo em toda a sua singularidade e, ao mesmo tempo, como um ser 
social responsável pelo outro. Há de ser uma formação que interfira no 
processo de humanização do aluno e, como consequência, o transforme em 
profissional que saiba exercer sua autonomia, mesmo que relativa, no 
campo do possível, com vistas a interferir também no processo de 
humanização de seus alunos. 

 

Partimos, então, para a necessidade de uma formação docente na qual se 

realize um trabalho sistemático com a arte literária, defendendo a literatura e sua 

relevância, expressa em elementos da narrativa, do poema na dimensão linguística, 

na qualidade estética, lúdica e simbólica e na experiência que proporciona ao leitor, 

pois “a literatura é uma atividade produtora, receptiva e comunicativa em si” (Jauss, 

1979, p.43) que com a mediação adequada, pode conduzir o docente ao gosto pela 

leitura e à formação de novos leitores. 

Ao voltarmos o olhar para a formação do professor, pensamos em como esse 

profissional irá interferir na formação dos novos leitores e qual a sua posição frente ao 

texto literário. As práticas formativas do professor formador são marcas da sua 

bagagem intelectual, das experiências que teve com a leitura literária, pois “para haver 

formação, é preciso compreender o presente com o olhar marcado pelo passado” 

(KRAMER, 2010, p. 119). Vejamos a seguir a relação da professora colaboradora da 

pesquisa com a leitura: 

 

P.P: Qual é a sua relação com a leitura? 
P.C: Olhe, eu comecei a ler muito literatura infantil, quando comecei a ler para 
minha filha. De pedagogia, no curso de pedagogia, eu já lia muito literatura 
infantil. Lia muito literatura infantil, principalmente quando tem a parte cômica. 
Então eu adorava. Mas aí eu comecei a ler todos os dias, quando... Eu já 
estava grávida. Eu comprava livros que tinha a ver comigo e com minha filha. 
(Entrevista Inicial – 24/11/2015. Anexo B) 

 

Ao observar a fala da professora com relação a sua experiência com a 

literatura, notamos que a leitura de literatura esteve presente em sua vida, e foi 

intensificada com a sua gravidez, buscando por uma leitura deleite, entrando em 

contato com o prazer em ler, com a estética do texto literário. Observamos que ela 

busca por algo com que se identifique e que possa propiciar igual experiência em sua 

filha. 

Ao afirmamos a necessidade de uma formação leitora do mediador da 

literatura, entendemos que ela passa pelo contato constante, enriquecedor com a 

literatura, pela experimentação de diferentes modalidades de leitura e cultivando, 
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cotidianamente, o testemunho de um leitor. Com isso, afirmamos que a experiência 

de leitura deve ser compreendida como formação. 

Concordamos com Medeiros (2000), ao defender que se faz necessário que o 

professor tenha um repertório literário para que a sua prática de formação leitora seja 

satisfatória. Complementando a afirmação, Almeida (2014, p. 61) nos mostra que: 

 
Se a necessidade diz respeito ao objeto da atividade profissional ela pode 
significar, da parte do sujeito, uma dificuldade, uma carência de alguma 
ordem, ou caracterizar-se como algo (processo psicológico) que precisa ser 
complementado, reelaborando nas ações que estruturam essa atividade. 
Desta forma, temos, pois, necessidade de formação. 

 

O papel do professor é de suma importância, pois ele tem a missão de 

apresentar o livro à criança, desenvolvendo o gosto pela leitura. Ele é o responsável 

por apresentar um repertório de títulos literários, de modo que o leitor possa ter 

liberdade para escolher seus livros e ter por meio desse professor contato com um 

leitor mais experiente, que oferece um testemunho de leitor convincente. 

Como formador de leitores, o profissional de pedagogia precisa ser um leitor 

ativo de obras literárias. Pois, ao ter o contato com o texto literário estamos vivendo 

um momento humanizador, no qual se pode organizar as emoções e aprender a 

respeitar o que é diferente, entre outras experiências. 

A escola é o local privilegiado para a prática da leitura e seja talvez o único 

espaço onde crianças de escolas públicas tenham acesso à literatura. Nesse sentido, 

o primeiro passo a ser tomado pelos professores, que têm formação literária e 

entendem sua função mediadora, é proporcionar aos seus aprendizes o encontro com 

essa prática, com o objetivo de propiciar a recreação e a experiência humanizadora 

advinda da literatura. 

Vejamos, na sequência da entrevista, aspectos relativos à atuação na escola, 

da professora colaboradora: 

 
P.P: Que tipo de trabalho você desenvolve com a leitura de literatura em 
sala de aula? 
P.C: No momento, a gente gosta de fazer a escrita. Primeiro, tem a leitura. 
Eu aprendi, vou jogar um pouquinho do que eu aprendi nas aulas da 
especialização, deles olharem bem, toda a capa, todo o trabalho, mas não 
enfatizando bem. O que eles acham. Como eles poderiam trabalhar depois 
de lido, relido às vezes. Como eles achariam que deveria ser o final da 
história. Como certo personagem poderia ter certas atitudes. É por aí que eu 
trabalho.  
[...] 
P.P: Você utiliza a biblioteca com seus alunos? De que maneira? 
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P.C: Toda semana. Eles levam um livro para casa, além das vezes, eu leio 
na sala, é escolhido uma leitura. Esses dias, tem a questão do meu aluno 
surdo, estou colocando alguns vídeos, mas em LIBRAS, foi uma maneira que 
encontrei porque eu não conheço todos os sinais. E eles estão gostando. 
Mesmo que seja O patinho feio, mesmo que sejam esses clássicos. E tem o 
empréstimo do livro que eles levam para casa, então, eles cobram, toda 
semana. Se eles não levarem, eles cobram. Então, eu acho que o trabalho, 
pelo menos que eles querem levar e cobram em levar está alguma coisa 
incentivando. 
P.P: Que outros espaços e meios utiliza para tornar seus alunos 
leitores? 
P.C: Acho que estou fracassando aí. Porque o tempo da gente é tão pouco. 
Eu acredito que a gente, às vezes, tem tanta coisa para colocar em dia que... 
A não ser a biblioteca, tem um cantinho que a gente fica na sala, o cantinho 
que a gente chama de cantinho da leitura. Normalmente, quando é no final 
da aula eu gosto de contar uma história, para eles é até bom, para aliviar um 
pouco, sair daquela tensão de conteúdo que a gente coloca. É meu trabalho! 
Agora ir para fora, eu não fui! 
(Entrevista Inicial – 24/11/2015. Anexo B) 

 

Percebemos nesse trecho da entrevista que a professora Cláudia busca 

explorar os espaços destinados à leitura com seus alunos. Incentivando-os à leitura 

de literatura com estratégias como empréstimo da biblioteca, utilizando da 

andaimagem (GRAVES e GRAVES, 1995) nos momentos da aula de leitura. 

Destacamos a preocupação de atender a todos os seus alunos, buscando meios que 

incluam o seu aluno surdo. 

Porém, Cláudia reconhece que ainda necessita de uma formação mais 

aprofundada com o texto literário, essa sua fala é intensificada na etapa de formação 

quando relata que “essa formação está sendo, vai ser boa, porque eu irei aprender 

coisas que por falta de tempo, eu não procurei estudar. E que com esses estudos 

com você, vão me ajudar a trabalhar melhor a literatura em sala.” (Diário de Campo 

– Etapa de Formação – 1º Encontro – 01/12/2015 – Grifo Nosso. Apêndice C). 

Amarilha (2010) defende a formação cultural do professor, ou seja, o cultivo de 

sua bagagem literária para dar seu testemunho de vida, de leitor. Isso faz com que o 

professor tenha soberania em suas práticas educativas. Portanto, devemos entender 

a experiência de leitura como formação, pois o texto de literatura nos envolve 

socialmente, culturalmente e historicamente. Nesse caso, o mediador de leitura, o 

professor, terá que ser o leitor mais experiente que fará com que seus alunos tenham 

o contato com a literatura.  

Com isso, “A mediação do outro desperta na mente da criança um sistema de 

processos complexos de compreensão ativa e responsiva, sujeitos às experiências e 

habilidades que ela já domina” (FONTANA, 2005, p.19), possibilitando que o aluno 
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possa experimentar através do lúdico, os questionamentos sobre a vida, sobre o 

mundo. Acerca da formação através das leituras, Paulino (2007, p. 146) destaca que, 

 
leitores se formam mesmo é através de suas próprias leituras, e estas se dão 
em diversos espaços sociais, em diversos momentos de suas vidas, em 
diversos momentos de relacionamentos humanos, em diversas 
circunstâncias culturais, de cunho mítico, político, boêmio, misantrópico e 
outros. Assim a formação de leitores se desenvolve o tempo todo, ao longo 
da vida inteira, às vezes com lentidão, às vezes com dificuldades, às vezes 
com um ritmo alucinado e surpreendente para o próprio sujeito que se perde 
em suas leituras. 

 

Nessa direção, nas demandas do âmbito escolar “exige-se, cada vez mais, que 

os professores se tornem profissionais da pedagogia, capazes de lidar com inúmeros 

desafios suscitados pela escolarização de massa em todos os níveis do sistema de 

ensino” (TARDIF, 2002, p. 114-115). Quando o professor é um mediador experiente 

em leitura de literatura, fará com que seus alunos experimentem de forma prazerosa 

o ato da leitura. Para que isso ocorra, é necessário que o professor tenha a 

sensibilidade de conhecer quais são os gostos de seus alunos, por quais 

manifestações literárias eles se interessam, para que assim possa ajudá-los a ampliar 

progressivamente seu prazer pela leitura. A propósito de gosto pela leitura e 

repertório, assim se manifestou a professora: 

 
P.P: Você conhece o gosto de leitura dos seus alunos? 
P.C: Será que conheço? Tem uma que gosta muito de poesia. Tem uma que 
gosta de história engraçada, não sei se foi por minha causa. Mas agora você 
me pegou, vou analisar melhor agora. 
P.P: Algum demonstrou interesse pelo gênero horror? 
P.C: Eu nunca contei. Que eu perceba não. Não sei se é porque sempre sou 
eu que coloco o livro. Porque, às vezes, eles não têm em casa, não têm o 
acesso e se não tivesse a biblioteca nas escolas, eu acho que não teriam. 
Mas eu fiquei tão curiosa depois que você começou a falar de coisas sobre 
horror, que eu fiquei: meu Deus será que na vida... Porque de negros, eu 
achei. Contos já achei, da fábula, achei. Mas essa daí, me pegou. 
P.P: Qual a relação dos seus alunos com a literatura de horror? 
P.C: Isso daí, vamos conhecer. 
(Entrevista Inicial – 24/11/2015. Anexo B) 

 

Nessa fala da professora, reconhecemos a preocupação em perceber o gosto 

literário de seus alunos e em “partilhar sua própria felicidade de ler, sua vivência de 

leitura” (PENNAC,2008, p. 80), dando importância ao “respeitar a leitura de cada 

aluno, [...] a partir de suas próprias referências [...] na medida em que possa dar 

sentido [...] aos textos de que se apropria” (CHARTIER, 1996, p. 20). Esse movimento, 

essa didática como formadora de novos leitores vai “criando oportunidades que lhes 
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[os alunos] permitam construir suas interpretações e interações com o texto, sem que, 

de forma imediata e pré-concebida, [a professora] faça intervenções” 

(BURLAMAQUE, 2006, p.83). 

O trabalho com a literatura do professor deve estar apoiado em uma 

metodologia e em estratégias conscientes que possam dar à prática um caráter 

planejado e sistematizado, pois a literatura é “elemento decisivo para a compreensão 

de seu significado no conjunto da vida social” (ZILBERMAN, 2003, p. 9). 

 
A professora ao ser questionada acerca do planejamento das aulas de 
literatura, responde que sabe que é importante o planejamento, entendendo 
que é nesse planejamento, nesse estudo antecipado do texto literário que se 
estuda a prosódia do texto. Fala também da importância da andaimagem que 
conheceu no curso de especialização, Literatura na Escola, que está 
cursando. Mas, ressalta que utiliza o Cantinho da leitura, com a intenção de 
fazer com que seus alunos leiam, mas não possui um planejamento 
sistematizado para esses momentos. (Diário de Campo - Etapa de Formação 
– 2º Encontro – 17/12/2015. Apêndice C) 

 

Essa importância à leitura literária deve partir do reconhecimento de que ao 

entrarmos em contato com a literatura, vivemos uma experiência estética, exercitamos 

o processo de identificação e ensaiamos para a vida, no contato com uma linguagem 

lúdica e simbólica que problematiza aspectos da realidade através da interação com 

as palavras, na construção de sentidos.  

De acordo com Iser (1996, vol 1. p. 50), “o objeto da obra pode ser produzido, 

enquanto a própria produção se torna um ato de concretização”, ou seja, ela ocorre 

no ato de ler, quando o leitor atribui sentido ao texto, através da sua experiência social, 

histórica e cultural. Portanto, “a obra literária se realiza na convergência do texto com 

o leitor; a obra tem forçosamente um caráter virtual, pois não pode ser reduzida nem 

à realidade do texto, nem às disposições caracterizadoras do leitor. (ISER, 1996, vol 

1, p. 50). 

Mas, para que essa formação leitora ocorra de forma prazerosa e significativa, 

com o protagonismo do jovem leitor, conforme a descreve Iser, é indispensável pensar 

na necessidade de formação do professor no âmbito da literatura. E para que isso 

ocorra, professor e aluno devem estabelecer um convívio harmonioso, ou seja, o 

professor deve também estar atento às vozes de seus aprendizes (AMARILHA, 2013).  

Mas o que vemos, infelizmente, é que muitos dos nossos professores concluem 

sua formação inicial com um déficit em leituras de literatura, o que contribui para que 

não consigam motivar e/ou excitar em seus alunos o gosto pela leitura. Decorre desse 
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quadro, a constatação de que se faz necessária a formação desses profissionais 

formadores de novos leitores, de maneira a potencializar a sua identidade como 

leitores e como formadores pela prática constante da leitura de literatura. 

Destacamos também que, por mais que a formação leitora do docente possa 

ocorrer em diferentes contextos, afirmamos que o espaço escolar também é um lugar 

de autoformação desse profissional, pois,  

 
a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento ou 
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre 
as práticas e de (re)construção permanente de sua identidade pessoal. Por 
isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da 
experiência. (NÓVOA, 1997, p. 25) 

 

No âmbito escolar, a leitura de literatura, muitas vezes, ainda recebe uma 

abordagem instrumentalista ou moralista, ou seja, usa-se o texto literário para o 

conhecimento da língua padrão ou formação moral, desvinculando-se de objetivo mais 

amplo e profundo da leitura do gênero literário, de promover uma experiência 

enriquecedora, na renovação do olhar sobre si e sobre o mundo. Além disso, a 

literatura também possibilita a formação crítica do sujeito, levando-o a ser 

questionador, autônomo, e impulsionando sua imaginação, sua criatividade e sua 

capacidade de transitar entre o imaginário e o real. 

Essa eficácia no ensino da literatura deverá partir do conhecimento que o 

professor tem acerca da arte literária, pois do contrário, o trabalho se torna 

fragmentado, limitador. O professor deve ter em mente o poder que a literatura tem e 

analisar sua prática acerca dessa arte, refletindo sobre sua conduta como formador, 

estar atento ao seu trabalho, ou seja, avaliar constantemente o que deu certo e o que 

não deu. Sobre esse tema, tivemos as seguintes respostas à entrevista com a 

professora-colaboradora: 

 
P.P: Como você avalia o trabalho de leitura com seus alunos? Que 
dificuldades/facilidades você encontra? 
P.C: ... A minha dificuldade é de como trabalhar esses textos mais prudentes. 
Eu quero dizer assim, mais eficaz. Quais são as outras metodologias que eu 
poderia usar? De que forma eu colocaria da melhor forma? Porque, às vezes, 
eu já fiz um teatro, já fiz com eles contando a história. Mas eu queria mais, 
que possibilidades eu poderia arranjar com eles.   
P.P: Como você avalia o seu trabalho com a literatura? 
P.C: Acho que precisaria melhorar mais um pouco. Porque eu acho que eu 
ainda estou deficiente nesta parte... (Entrevista Inicial – 24/11/2015. Anexo 
B) 
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Como podemos constatar, a professora tem consciência sobre suas limitações 

formativas, nesse caso, ela assinala a carência metodológica. Entendemos que um 

docente que tem bastante familiaridade com a literatura, deveria acreditar mais na 

força do texto, o que diminuiria sua angústia, pois um bom texto literário, lido no 

contexto apropriado e suficientemente planejado nas suas possibilidades de leitura, 

assegura o interesse e o encantamento do leitor. 

Assim, entendemos que o planejamento é uma etapa necessária para o ensino 

sistemático da leitura de literatura. Pois, no planejamento estamos selecionando o 

repertório a ser compartilhado com os estudantes, estudando o texto a ser lido, 

organizando a sequência da discussão, articulando a literatura a diferentes 

perspectivas da trajetória do ser humano. Entendemos que o planejamento é 

fundamental para o professor mediar o texto literário na sala de aula.  

No decorrer da entrevista, percebemos que a professora-colaboradora 

reconhece a relevância do planejamento para que sua prática ganhe mais sentido. 

Vejamos o registro no diário de campo a esse respeito: 

 
Novamente a professora expõe sobre sua prática com o ensino de literatura, 
afirma que não planeja suas aulas com o texto literário. Relata que a escolha 
do livro é avulsa e que não faz um trabalho sistematizado do livro escolhido. 
Porém, afirma “Eu tou (sic) me acordando agora em relação a isso. Pois nós 
somos muito pragmáticas”. Após a sua fala sobre os problemas enfrentados 
em sala de aula, a professora diz: “Literatura a gente acha que é só... porque 
isso vem passando para gente, entendeu? Apenas como um deleite. E eu tou 
vendo que é muito mais.” (Diário de Campo - Etapa de Formação – 3º 
Encontro – 28/01/2016. Apêndice C) 

 

Percebemos nesse fragmento, a avaliação que a professora Cláudia faz de sua 

prática no ensino de literatura. Tendo em mente o potencial que a leitura de literatura 

pode oferecer ao ser humano, a professora-colaboradora afirma que seu trabalho com 

a literatura é um trabalho pragmático, improvisado. Embora ela comece a perceber 

que a literatura é mais que isso. 

O uso da literatura com fins pragmáticos proporciona também, ao seu leitor, 

saberes. Pois, o texto literário é capaz de modificar o pensamento humano, de 

informar, de provocar reflexão, mas, isso, no entanto, não pode se tornar em pretexto 

para ensino instrumental, ou de outras disciplinas. É preciso lembrar que a literatura 

afeta funções cognitivas superiores, promove a imaginação, acrescentando uma visão 

crítica, cultural e histórica ao ser humano. Segundo Candido (2012, p.29), “há na 

literatura níveis de conhecimento intencional, isto é, planejado pelo autor e 
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conscientemente assimilado pelo receptor”, entretanto, a literatura é mais do que um 

discurso de saberes, é também um depositário das muitas faces da condição humana. 

Concordamos com Candido (2012), quando assinala o poder da literatura em 

conhecer os sentimentos, pois ela nos expõe e nos ajuda a tomar posição em relação 

a tais sentimentos. Segundo Jouve (2012, p.30) “os valores do espírito e da cultura 

são indissociáveis dessa arte verbal que é para nós a literatura.” Considerando-se 

todo esse complexo potencial que é a literatura, a função do mediador é fundamental, 

pois ele articula a relação de seus aprendizes com essa arte. 

O ensino de literatura tem a capacidade de ampliar o universo do leitor e de 

alargar seus horizontes em uma perspectiva cultural. Esses são indícios de uma 

concepção abrangente, na qual o ensino de literatura passa a ser concebido como 

ensino de uma linguagem específica de arte, que explora os sentidos, os sentimentos 

e que está enraizada em um contexto real e social. 

Portanto, ao se pensar na formação desse profissional formador de leitores, 

estamos justificando uma formação na qual se busque a presença da literatura em 

sua sala de aula, propiciando a formação dos seus alunos, de forma integral, em 

aspectos sociais, afetivos e cognitivos, desenvolvendo o gosto pela arte literária. 

 

3.3  POR QUE FORMAR PROFESSORES PARA MEDIAR A LEITURA DE 

LITERATURA DE HORROR? 

 

Após tecer considerações sobre a necessidade de formação do professor para 

o ensino de literatura, neste tópico, focaremos a formação desse profissional para o 

trabalho com a literatura de horror. Pensamos com isso estabelecer uma reflexão 

sobre a prática docente que permita que seus aprendizes tenham o contato com a 

potência que a literatura representa para uma formação integral do indivíduo. Para 

isso, analisaremos a entrevista final feita com professora Cláudia, em que ela relata 

um pouco da experiência com a literatura de horror em sala de aula. 

A reflexão da prática docente faz com que a profissional reflita sobre a sua 

docência, visando o aperfeiçoamento e possíveis mudanças futuras. A partir dessa 

análise, o professor conseguirá se constituir em um profissional formador.  Segundo 

Imbernón (1998), quando o professor consegue se avaliar, fazer uma reflexão crítica 

de sua prática, está contribuindo para a qualidade de sua prática pedagógica. 
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Vejamos a seguir, um trecho da entrevista em que a professora-colaboradora faz uma 

breve reflexão sobre sua prática pedagógica: 

 
PP: Como foi a experiência de ler literatura de horror com os seus 
alunos? 
PC: Foi boa, tranquila. Eu pensava que seria mais cavernoso. 
PP: Você sentiu dificuldade/facilidade de mediar as sessões de leitura 
de literatura de horror? Por quê? 
PC: Só no começo mesmo. Porque você coloca voz, numa coisa assim mais 
assustadora. 
PP: A prosódia, é isso? 
PC: A prosódia, exatamente. 
PP: Então sua dificuldade, no começo, foi a prosódia? 
PC: A prosódia do contexto, né? Porque em outras histórias você pode... mas 
você tinha que passar o horror da história, né? E a partir das vozes é que 
você coloca isso para eles. Para eles perceberem a voz, o jeito, né? Porque 
é com a voz que você imagina o personagem. A princípio foi essa, mas eu 
acho que fui aprendendo também. Eu relaxei mais. Relaxar mais em questão 
assim, de saber como colocar as vozes, em cada personagem. Em cada 
característica do personagem. A minha preocupação ficou aí também. Porque 
quando você lê, mesmo que não tenha desenho, mas você, a partir da 
narrativa, você vai percebendo algumas coisas que aquele personagem tem. 
Mesmo que seja diferente do seu [entendimento do texto], mas o meu era 
aquele. (Entrevista Final – 02/06/2016. Anexo B) 

 

O que percebemos na fala da professora é uma reflexão de sua prática, em que 

ela demonstra qual foi a sua maior dificuldade e relata a importância desse estudo 

mais aprofundado do texto para que os seus aprendizes estejam envoltos nas 

possibilidades que a história tem a oferecer. Pois, o texto literário é portador de 

informações, sentimentos e ideias. Sendo assim, ao ler literatura, o leitor é 

questionado quanto as suas opiniões, crenças e valores. Entram em jogo suas 

expectativas, que podem ou não ser contrariadas. 

Sabemos que a literatura, esteticamente envolve vários gêneros textuais, 

revela e questiona as convenções, normas e valores sociais. Além disso, o texto 

literário e sua estética permitem estabelecer o papel do leitor, enfatizando assim a 

importância do professor formador. Este necessita ser o professor mais experiente 

que tenha um vínculo com o texto em questão. Entra, então, a necessidade de uma 

formação específica para o gênero abordado, no caso, literatura de horror. 

A leitura literária permite que o leitor transite entre o imaginário e o real, fazendo 

com que o leitor possua uma visão coerente ao meio social. Cabe ao professor ser o 

mediador dessa transição, pois ele sendo o leitor mais experiente, estimula seus 

aprendizes a experiências e habilidades de que exige a leitura de literatura. 

(FONTANA, 2005).  
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Neste caso, o papel desse professor, mediador da literatura de horror, é de 

extrema importância, pois levará seus aprendizes a expressar seus sentimentos 

através da literatura de horror, arte esta que trabalha com os medos. Cabe então, uma 

formação específica deste profissional com esta arte literária, para que este conduza 

o leitor acerca de seus questionamentos sobre o texto, sobre a vida, sobre o mundo. 

Como percebemos na fala a seguir, o cuidado da professora em conhecer o gênero 

para educar o leitor. 

 

PP: Como você avalia a importância da literatura de horror para a prática 
pedagógica de formação de leitores? 
PC: É mais um gênero para ser trabalhado com eles. O conhecimento desse 

gênero e saber lidar com o horror diante da literatura. 
[...] 
PP: Mas você achava que eles não iriam gostar, por você não gostar ou 
porque você achava que eles realmente sentiriam muito medo que iria 
gerar a repulsa? 
PC: Primeiro eu achei que era por eu não gostar, e não achar que era uma 
coisa natural a ler para as crianças. Porque você acaba não lendo essas 
coisas para as crianças. Essa é a parte negativa. Eu não quero ler, porque 
eu achava isso tão chato, um negócio que vai dar medo. Então, eu não queria 
trabalhar o medo dessas criaturas. Eu acredito, no fundo, no fundo, que deve 
ter sido isso. O positivo foi o olhar diferente que depois do conhecimento 
teórico e do conhecimento das histórias. Lógico, não contaria todas as 
histórias. E eu aprendi até com eles o gosto que eles também tinham. Porque 
eu queria preservar eles de algo que eu temia. (Entrevista Final – 02/06/2016. 
Anexo B, grifo nosso). 

 

Na fala, a professora demonstrou o receio e relutância do trabalho com o 

gênero horror no início da pesquisa. Porém, relata o quanto foi significativo esse 

contato com a literatura de horror, afirmando assim que a troca de experiências entre 

o professor e aluno, que o professor deve estar atento aos gostos literários de seus 

aprendizes. 

A importância de o professor ter uma formação para o uso da literatura de horror 

em sua prática está vinculada às significações que a leitura proporciona ao indivíduo. 

Porque o contato com esse gênero fará que os leitores confrontem a si mesmos, 

refletindo sobre sua posição no contexto social, percebendo que faz parte do mundo 

como sujeito ativo. Pois, “quanto mais leituras desafiadoras o indivíduo fizer, mais 

propenso a modificar seus próprios horizontes ele vai estar” (AGUIAR, 2001, p. 151). 

Enfatizamos a importância da mediação desse professor formador para sua 

ação pedagógica sob uma percepção mais aguçada, em que este promova a 

interação do leitor com o texto, somado com a sua experiência de mundo, mas, 

também, no diálogo possibilitado entre as crianças e suas experiências singulares. É 
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nesse espaço dialógico que a experiência com o texto literário de horror pode se tornar 

mais dinâmica e democrática. 

Sabemos que, na realidade que aflige as nossas escolas, as crianças têm uma 

formação literária frágil e precária, e a essa situação ainda podemos acrescentar a 

falta de formação do professor com a literatura. O que podemos perceber na fala da 

professora é que a prática de leitura nas escolas está longe de realizar a compreensão 

acerca da literatura e dos benefícios que esta proporciona.  

Cabe ao professor uma reflexão acerca dessa prática educativa com a literatura 

de horror, na qual busque aprimorar seu trabalho com a arte literária, buscando 

explorar suas possibilidades semânticas e estéticas em suas aulas. Pois, ao refletir 

sobre o seu trabalho, o professor conseguirá “pensar a formação em relação com sua 

utilidade social” (RODRIGUES E ESTEVES,1993, p.21), no caso, na formação social 

desses jovens aprendizes. 

A leitura da literatura de horror precisa ser expandida no âmbito escolar e, para 

que isto ocorra, cabe ao professor estudar, ter conhecimento necessário que 

contemple a leitura desse gênero. Pois, os professores precisam ter compreensão e 

proficiência no gênero que irá ser trabalhado em sala de aula. É esse aspecto que 

observamos a professora destaca em sua fala: 

 
PP: A formação anterior foi importante para você? Por quê? 
PC: Com certeza! Porque ela me deu um norte teórico e entender o conto 
fantástico mais aprofundado. Deu para entender melhor os caminhos da 
literatura, o trabalho que é feito minuciosamente e a visão que a gente tem 
entre o horror, que eu tinha, mas não gostava. 
[...] 
PP: Então você está satisfeita com o trabalho? 
PC: Estou sim! A formação para mim foi primordial, porque eu não conhecia 
tão profundamente. E, às vezes, a gente não gosta por não conhecer. 
(Entrevista Final – 02/06/2017. Anexo B) 

 

Os professores precisam ter conhecimento do gênero literário que estará 

trabalhando em sala de aula, conhecer suas particularidades, de modo a construir 

uma prática sistemática, que busque conceituar o gênero para deleite de seus alunos, 

incentivando a leitura literária na formação de novos leitores, não apenas para 

desenvolver as práticas leitoras, visando o domínio linguístico e oralizado dos textos. 

Mas sim, para desenvolver um ser pensante e um cidadão crítico que, a partir da 

leitura, construa sua identidade e sua autonomia cultural e social. Vejamos como a 

professora se pronuncia a propósito da introdução da literatura de horror na sua sala 

de aula: 
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PP: Na sua opinião, os professores deveriam inserir esse gênero 
[horror] nas suas práticas de leitura? Na formação de novos leitores? 
Por quê?  
PC: Bom, a princípio foi a repulsa que eu tive. Mas a gente vai ver com os 
alunos, pois são eles mesmos que nos dirigem. Como foi uma proposta e a 
princípio eu aceitei, porque eu não tenho medo de desafio. E para mim era 
um desafio, mas algumas histórias, eu levaria sim. Eu acho que essa história, 
eu só não levaria aquela, qual é o nome? 
PP: O fruto da figueira velha. 
PC: O fruto e os ossos. Essas duas eu não gostei. 
PP: Os Setes ossos, foi o que as crianças mais pediram. 
PC: Foi. 
PP: E foi com a que elas ficaram mais decepcionadas. 
PC: É porque era o título do livro, não é?! Mas eu indicaria para alguns 
professores, mas antes o trabalho teórico seria perfeito. Porque é para você 
entender, começar a ver as possibilidades e o que está trabalhando, o que 
está mexendo nas crianças. E nos seus também, né?! 
(Entrevista Final – 02/06/2017. Anexo B) 

 

Entendemos “o professor de sala de aula como leitor em potencial – aquele que 

tem domínio de habilidades para ler e que, portanto, pode aperfeiçoar-se como leitor.” 

(MEDEIROS, 2000, p. 267). Embora a professora retrate que foi a partir da recepção 

dos alunos com o texto literário que a motivou mais a ler literatura de horror, não 

podemos deixar de destacar que a confiança dos seus alunos em ter a professora 

como leitora mais experiente fez com que essa relação se tornasse ainda mais 

harmoniosa, é o que se pode depreender no fragmento abaixo, da entrevista: 

 
PP: Você me disse que a Poesia e a Fábula as crianças gostam porque 
você gosta. Você acha que o horror foi assim também? 
PC: Eles gostaram do horror e pelo gostar deles me interessou mais, porque 
eu estava vendo que eles estavam se interessando. E se você perceber, a 
prosódia do começo foi diferente das demais. Porque eu queria que as 
crianças sentissem. 
[...] 
PP: Qual a relação dos seus alunos com a literatura de horror? 
PC: Eles acharam não tão horror. Acho que eles esperaram mais, acontecer 
o tenebroso. Acredito que eles estavam naquela fase do terror. Eles queriam 
o terrorista, mas aí eles viram que o horror não é tão horripilante. Mas eles 
gostaram do mistério que tinha no horror. Às vezes, eles dizem que não 
sentiram nada, para se passarem de fortões. Mas, a princípio, eles 
falavam,sim, que sentiram um pouco de medo, foi assustador, foi engraçado. 
Que no horror, realmente, tem essa parte do riso, que eu não sabia até fazer 
as leituras anteriormente, que tinha essa parte do riso. Porque a gente só 
pensa em coisa malvada. 
(Entrevista Final – 02/06/2017. Anexo B) 

 

Como vimos anteriormente, a prática de leitura literária está fortemente 

determinada pela sociedade e pela cultura. Hunt (2010) relata que os textos literários 
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não são definidos apenas por sua estrutura, “mas como peças de linguagem utilizadas 

de uma determinada maneira pela comunidade.” (HUNT, 2010, p. 86). 

Assim, a literatura será o que escolhermos fazer dela, com base na cultura 

dominante e, ao falar em leitor, estamos falando do sujeito afetado por ideologias, ou 

seja, cada leitor tem suas histórias, suas leituras, seu ponto de vista, acerca do texto 

lido. 

Por isso, o objeto de leitura deve ser conhecido pelo leitor, para que assim, haja 

a compreensão daquilo que lê. Quanto mais conhecimentos o leitor tiver acerca do 

assunto a ser tratado no texto a ser lido, maior compreensão terá e desenvolverá 

maior experiência de vida e de leitura, ou seja, a leitura alimenta a leitura. 

Por esses motivos, enfatizamos a importância da formação desse profissional 

para a literatura de horror. Pois, o que caracteriza esse gênero é a relação com os 

medos reais que são típicos da condição humana por meio do lúdico literário. Segundo 

Araújo (1996, p. 92), “o envolvimento das funções psicológicas superiores configura a 

leitura como um processo cognitivo, um ato do pensamento”. Nesse sentido, o 

trabalho com a literatura de horror auxilia os aprendizes a desenvolverem a 

capacidade de compreensão, de expressão de seus sentimentos e sensações por 

meio da experiência vicária. Em acréscimo, por ser a literatura um discurso de 

comunicação, ele convida o leitor a dialogar com o seu mundo, dele se distanciando, 

esse duplo movimento de intimidade vicária e visão excedente sobre o seu entorno 

promove e favorece a uma visão crítica sobre si, a sociedade e seus valores. Assim, 

podemos afirmar que o ensino de literatura é uma “poderosa força indiscriminada de 

iniciação na vida” e o ensino da literatura de horror, apresenta ao leitor elementos 

contrários - o bem e o mal - e ao mesmo tempo “eleva e edifica”, “humaniza em sentido 

profundo, porque faz viver” (CANDIDO, 2004 p. 176). 

Entendemos que a literatura de horror propicia ao leitor experimentar várias 

emoções, explorando diferentes intensidades, e com sua peculiaridade de tocar na 

dimensão das fragilidades que se manifestam no medo, lembrar ao leitor de seus 

limites, de sua impotência para controlar todos as dimensões da vida e, assim, levá-

lo a se superar por meio da imaginação e da criatividade.  

Dada a complexidade da natureza humana que se expressa por meio da 

literatura de horror, entendemos a necessidade da formação do mediador para 

compreender sua potencialidade artística e humanística. A literatura, antes de 

transmitir valores sistemáticos, estimula nas crianças a criatividade e desautomatiza 
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o olhar sobre o mundo. Nessa perspectiva, a formação do professor para abordar a 

literatura de horror é primordial para o modo como ele medeia a natureza da fruição 

dessa modalidade de texto visto que trata de emoções perturbadoras. 

A leitura do gênero horror trabalha de diversas formas na educação da criança, 

a autonomia, a autoconfiança em que se educa para o dia a dia através da leitura de 

narrativas, em que brinca com o lúdico que se faz presente nas histórias, tornando 

assim o acesso à escrita elaborada, mergulhada em experiências de mundo mediante 

o contato com a arte literária. 

Portanto, a importância de formar o professor para o ensino de literatura de 

horror está na capacidade de fazer com que este profissional esteja contribuindo da 

melhor forma para o desenvolvimento cognitivo, cultural, humanístico do seu 

aprendiz. Estar sensível às vozes de seus aprendizes fará com que sua prática traga 

melhores resultados ao seu processo educativo. 
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4. CONCEITOS FUNDAMENTAIS: LITERATURA E MEDO 
 

O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar 

confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, 

fantasmas e demônios. Os anjos, quando chegaram, já eram 

para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de 

agentes de segurança privada das almas. Nem sempre os que 

me protegiam sabiam da diferença entre sentimento e realidade.  

(COUTO, Mia. 2011) 

 

Após discutirmos sobre a necessidade da formação docente para o ensino de 

Literatura, em estreita relação com a Literatura de Horror, tomamos como foco neste 

capítulo, o gênero Horror na Literatura, analisando-o no contexto de mediação das 

sessões de leitura e as respostas a esse gênero em sala de aula. 

Tomamos como base a citação de Mia Couto, na qual ele fala sobre a proteção 

desses anjos em contato com o medo. Ao se tratar de “anjo” estamos refletindo sobre 

o papel da literatura no enfrentamento desses medos. E podemos concluir com a 

citação que essa diferença entre sentimento e realidade cabe ao professor ao mediar 

esse trabalho com a literatura no enfrentamento dos medos. 

Assim, traremos os dados reunidos na intervenção e os analisaremos para 

ilustrar a relação estabelecida entre a teoria e a prática. Com esse objetivo, 

privilegiamos três eixos para este capítulo, que versa sobre a literatura fantástica, 

sobre a literatura de horror e a Importância da Literatura de horror na escola. 

Entendemos, com isso, que o ensino da literatura de horror nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental participa diretamente na educação leitora dos aprendizes. 

Pensando nisso, a pesquisa desenvolvida investiga a contribuição desse 

gênero ao leitor infantil, com base nas sessões de leitura implementadas pela 

professora colaboradora e nas entrevistas realizadas com os alunos. Enfatizamos que 

esta pesquisa procura demonstrar a prática da literatura contemplando um gênero 

pouco presente no ambiente escolar.  

 Portanto, os resultados das análises articulados com a fundamentação teórica 

irão aprofundar os estudos da literatura e a formação do professor visando envolver 

leitores que desenvolvam o gosto pela leitura conhecendo repertório de literatura de 

horror. 
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4.1 LITERATURA FANTÁSTICA 

 

Podemos dizer que o fantástico sempre esteve presente na sociedade por meio 

das narrativas orais dos mitos, dos rituais religiosos, do folclore. E essas experiências 

permitiram que o homem se distanciasse da realidade, a fim de compreendê-la e, 

assim conservá-la e transmiti-la aos seus descendentes. 

Em meio a esses mitos e à necessidade de materializar a oratória, o fantástico 

ingressa na literatura por meio da poesia. Ganhando notoriedade durante a Idade 

Média e na Renascença, a literatura se torna mais imaginativa. Lovecraft no seu livro 

O Horror Sobrenatural em Literatura (2008), tece uma discussão acerca da 

manifestação do fantástico nos séculos XVII – XVIII, quando o interesse da população 

foi acentuado pelos livretos de horror e fantástico. Ceserani (2006, p. 103) aponta que: 

 
O fantástico operou, como todo o verdadeiro e grande modo literário, uma 
forte reconversão do imaginário, ensinou aos escritores caminhos novos para 
capturar significados e explorar experiências, forneceu novas estratégias 
representativas.  

 

Ceserani (2006) trata do surgimento do fantástico afirmando ele ocorreu devido 

a uma “fortíssima carga de renovação operada pela literatura romântica e à geral 

reestruturação dos gêneros literários ocorrida entre os séculos XVIII e XIX” (2006, p. 

89). Devido ao crescimento do romance gótico, países europeus “(...) se reuniram e 

produziram uma nova e mais equilibrada síntese – que agiu como modelo para toda 

a Europa, produzindo um modo literário novo e tipicamente ‘moderno’, referindo-se à 

literatura fantástica.” (CESERANI, 2006, p. 90). 

Foi nos séculos XVIII e XIX que 

 
As explicações religiosas e sagradas do mundo entram em choque com um 
crescente ceticismo; não desaparecem, mas se tornam problemáticas e, para 
serem aceitas, requerem um suplemento de fé ou qualquer outra justificativa 
especial. Freqüentemente são consideradas transcrições literárias e 
metafóricas das mais comuns explicações científicas do mundo e da vida. 
(CESERANI, 2006, p. 98-99) 

 

Dessa forma, o fantástico ganha vigor após uma crescente pressão do 

racionalismo, fazendo com que o fantástico trouxesse marcas verossímeis para seus 

textos, buscando características para as quais as explicações racionais não 

competem com o que está escrito. É nesse momento que o sobrenatural ganha 

notoriedade nos escritos literários. 
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A introdução, em um sistema, de um novo modo literário [...] tem normalmente 
a consequência de modificar todo um sistema dos modos e dos gêneros 
daquela literatura. [...] Os textos do fantástico [...] adotaram procedimentos e 
temas dos gêneros velhos e novos, como, por exemplo, da poesia lírica 
romântica ou do romance nas mais variadas formas: o romance de aventuras, 
o picaresco, a narração romanesca, a autobiografia, o romance de formação 
etc. [...] À estrutura otimista e evolucionista de grande parte dos romances do 
século XIX – que terminam inevitavelmente com um final feliz ou, quando o 
fim é doloroso e dramático, recorrem ao patético para dar à conclusão um 
aspecto aceitável de justiça moral ou de final superior - o conto fantástico 
contrapõe uma estrutura que apresenta súbitas rupturas na cadeia das 
causalidades, eventos inexplicáveis, buracos negros, niilismo e loucura. 
(CESERANI, 2006, p. 91-92).  

 

Assim, o termo fantástico, na tentativa de se desprender do romance gótico, 

passa a ocupar-se de incertezas produzidas por acontecimentos que não podem ser 

explicados se presentes no mundo real. 

Para melhor entendermos o conceito de literatura fantástica, é necessário 

referenciar Tzvetan Todorov e seu livro Introdução à Literatura Fantástica (2010), em 

que o crítico sistematiza conceitos acerca do fantástico, relacionando-o ao real e ao 

imaginário. Adentramos no gênero fantástico quando nos deparamos com “um 

fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de causas de 

tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito 

fantástico” (TODOROV, 2010, p.31). Nessa lógica, o insólito passa a ser o elemento 

fundamental para a efetivação do fantástico. 

Ao nos depararmos com o insólito, que surge de um clima que aparentemente 

é normal, temos a priori, uma hesitação por experimentarmos algo que não possamos 

explicar pelas leis naturais que regem o mundo.  

Para Todorov, o fantástico ocorre na incerteza, quando há a dúvida se é real 

ou sobrenatural. Ou seja, se o que está no texto tem explicação lógica/racional ou se 

é conduzido por leis que desconhecemos. 

 
[...] ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e 
nesse caso as leis do mundo continuam as ser o que são; ou então o 
acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas neste 
caso esta realidade é regida por leis desconhecida por nós. (TODOROV, 
2010, p. 30) 

 

O fantástico-estranho consiste em narrativas que podemos explicar pela lógica 

da razão, ainda que sejam inquietantes. Mas, quando surge algum acontecimento 

sobrenatural essa causa surpresa, espanto, horror ou medo. Já o fantástico-
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maravilhoso se apresenta em narrativas onde não é possível ter explicação racional 

para os fenômenos trazidos na história, nesse caso, o sobrenatural é o elemento 

principal da história, tornando-se aceitável por se tratar de uma narrativa fantasiosa. 

 Diferente do fantástico-estranho onde os fenômenos insólitos possuem uma 

explicação racional, mantendo-se intactas as leis da natureza, no fantástico-

maravilhoso tem-se como essência a irracionalidade, ou seja, tudo é possível 

acontecer. A partir do momento que o leitor, através do pacto ficcional (ECO, 1994), 

aceita o que está sendo dito no texto como real a hesitação cessa e, assim, poderá 

adentra-se para um dos gêneros vizinhos do fantástico: o estranho ou o maravilhoso. 

Para Todorov (2010, p. 48), quando o leitor 

 
[...] decide que as leis da realidade permanecem intactas e permitem explicar 
os fenômenos descritos, dizemos que a obra se liga a um outro gênero: o 
estranho. Se, ao contrário, decide que se devem admitir novas leis da 
natureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero 
do maravilhoso. 

 

Portanto, para que um texto seja considerado fantástico é necessário que haja 

um elemento insólito, que haja também a hesitação. Outro ponto que podemos 

destacar é a importância da personagem dentro da narrativa ficcional. É através dela 

que o leitor se identificará com a história. Pois, a personagem por mais que esteja 

imersa em um mundo fantasioso, precisa ter vínculos com a realidade. Dessa forma, 

o leitor fica o tempo todo nesta transição do real ao imaginário. Ceserani define os 

elementos do fantástico como: 

 
hesitação do leitor e da personagem, problematização do foco narrativo, uso 
sistematizado e criativo da linguagem, sobretudo da metáfora como elemento 
de geração de “efeitos do fantástico”, motivos como o do duplo, da alienação 
e da morte se interiorizam, gerando projeções fantasmáticas. (Cf. 
CESERANI, 2006, p. 90-91). 

 

Segundo Todorov, o leitor precisa se envolver e compreender o mundo em que 

os personagens estão inseridos na história, em que há o maravilhoso, em que o 

insólito esteja presente de forma naturalmente. Esse aspecto é significativo e 

diferencia a literatura fantástica dos demais gêneros literários. 

É através das semelhanças com o mundo real que o fantástico se fortalece na 

narrativa. É a hesitação que experimentamos após um acontecimento sobrenatural. 

Podemos dizer que a função do fantástico é romper com o equilíbrio na narrativa 
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ficcional, levando o leitor a questionar o que é verdadeiro ou não e, aceitar que o que 

está escrito talvez seja possível no ambiente real. 

Algo importante a ser destacado é que para Todorov (2010, p. 41) “o medo está 

frequentemente ligado ao fantástico, mas não como condição necessária”. Porém, 

com a manifestação do insólito, a hesitação diante do sobrenatural e a negação da 

concepção do real nas explicações para o mundo ficcional nos permitem a reflexão 

de que “o fantástico nos faz perder o chão a respeito do real. E diante disso não cabe 

outra reação que não o medo” (GARCIA 2013, p. 13 apud ROAS, 2012, p. 122).  

Portanto, “o medo [...] é uma condição necessária do gênero, porque é seu 

efeito fundamental, produto dessa transgressão da nossa concepção do real.” 

(GARCIA 2013, p. 13 apud ROAS, 2012, p. 122). O fantástico sempre dependerá do 

mundo real para existir, pois “os mundos ficcionais são parasitas do mundo real” 

(ECO, 1994, p. 91). Assim sendo, o mundo ficcional sempre manterá uma relação com 

o mundo real, fazendo com que “as afirmações ficcionais [sejam] verdadeiras dentro 

da estrutura do mundo possível de determinada história” (ECO, 1994, p. 94). 

Por ser parasita do mundo real, o fantástico, sempre necessitará de algum 

aspecto do mundo real para que possa acontecer. E para isso, necessita do 

envolvimento do leitor com o texto. Concordamos com Eco quando ele afirma que o 

texto “pede ao leitor que preencha toda uma série de lacuna. Afinal [...] todo texto é 

uma máquina preguiçosa” (ECO, 1994, p. 9). Mas, para tal o leitor deve considerar o 

mundo ficcional como real e hesitar entre uma explicação natural e uma explicação 

sobrenatural dos acontecimentos evocados. 

Ao falarmos desse jogo entre o real e o ficcional, Calvino em seu livro Assunto 

Encerrado (2009) aborda o fantástico, mencionando que este é utilizado para as 

histórias de espanto. O leitor acredita naquilo que lê, é apanhado por uma emoção, 

costumeiramente de terror, ou de angústia e procura explicação para uma experiência 

de vida. 

 

4.2 LITERATURA DE HORROR: 

 

Ao lermos um texto literário entramos em contato com vários sentidos e 

possibilidades de significados, o que pode repercutir na formação dos indivíduos. 

Podemos dizer que por meio das narrativas ficcionais organizamos as experiências 

que vivemos e damos um sentido à nossa vida; podemos ver e compreender o mundo 
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por meio do olhar de outras pessoas, pois a “literatura é ato de relação do eu com o 

outro e com o mundo” (COELHO, 2008, p. 18). É por essa experiência de alteridade, 

que o trabalho com a leitura de literatura é importante para a formação de novos 

leitores. 

A aprendizagem acerca da literatura de horror propícia ao leitor uma vivência 

saudável do medo, pois “a leitura de literatura, a leitura de ficção é a que melhor realiza 

e preenche as condições de leitura lúdica, pois o texto narrativo ou poético é uma 

proposta de jogo” (AMARILHA, 2009, p. 83), no qual, o leitor experimenta o real e o 

imaginário. 

De acordo com teóricos como Lovecraft (2008), King (2007) e França (2008) a 

literatura de horror, por sua vez, é um discurso ficcional que possui como característica 

a produção de algum grau de medo, cujo principal objetivo é horrorizar o leitor, 

provocar no leitor o sentimento de medo físico ou psicológico. O critério final de 

autenticidade de uma obra de horror não é o enredo, mas o tipo de sensação que ela 

é capaz de produzir. 

Adotamos, neste trabalho, a expressão literatura de horror, pois entendemos, 

como muitos estudiosos, que essa literatura visa horrorizar o leitor com aspectos da 

realidade que assim são apresentados no texto. 

O horror sempre esteve presente na experiência humana, em nossa sociedade, 

com elementos que veem desde os tempos primórdios, nas lendas, nos mitos, 

produzido em infinitas maneiras, sofrendo variações através do tempo. E a literatura 

de horror é justamente aquela que identifica os medos vividos pelos humanos, 

transferindo-os de maneira discursiva para o terreno da ficção. 

 
Nenhuma paixão despoja tão completamente o espírito de toda a sua 
faculdade de agir e de raciocinar quanto o medo. Pois este, sendo um 
procedimento de dor ou de morte, atua de maneira semelhante à dor real. [...] 
pois é impossível considerar algo que possa ser perigoso como insignificante 
ou desprezível. (BURKE, 2013, p. 81-82) 

 

Ao ler literatura de horror estamos experimentando o medo, relatados por fatos 

que podem naturalmente ser explicados pela lógica da razão, porém que, de certo 

modo, por serem inquietantes, acendem no leitor uma reação análoga à das narrativas 

fantásticas. As narrativas do fantástico-estranho são caracterizadas, como dito 

anteriormente, pela capacidade de provocar o medo e por isso as narrativas de 

literatura de horror são englobadas pela literatura fantástica. 
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A experiência da literatura de horror provoca, ao mesmo tempo, repulsa e 

atração no leitor, devido à exploração do desconhecido. Ou seja, por mais que haja a 

desconfiança, há, também, a curiosidade.  

“O medo é a coisa de que mais medo tenho no mundo” (FRANÇA, apud 

MONTAIGNE, 1991, p. 40) e sendo o medo uma reação natural do ser humano, um 

sentimento ancestral, o mais antigo e mais forte da humanidade diante da incerteza 

da vida, o medo do desconhecido talvez seja o mais poderoso (LOVECRAFT, 2008). 

O medo é natural e uma das principais forças de motivação da conduta humana 

e, apesar de ser entendido como uma defesa biológica que visa à proteção, os medos 

nem sempre são previsíveis e variam conforme as diferenças individuais quanto à 

sensibilidade. 

Por ser uma emoção negativa e associada a um sofrimento singular, o medo, 

faz com que soframos não por algo que esteja ocorrendo no presente, mas que poderá 

vir a ocorrer. Esse sentimento, portanto, é um mecanismo de autodefesa, ou seja, 

quando nos deparamos com uma situação ameaçadora, o medo é usado como defesa 

ou para reflexão, e assim, uma reação automática do nosso cérebro é disparada ao 

experimentamos uma circunstância de estresse.  

Por essa razão, a leitura de literatura na infância apresenta significado 

existencial propedêutico, pois por meio da literatura de horror podemos enfrentar 

nossos medos de maneira segura, porque através do contrato ficcional (ECO, 1994) 

sabemos que se trata de história de ficção.  

Mas, para que isso aconteça o professor deve ter conhecimento dos saberes 

necessários para o desenvolvimento da prática leitora do texto de horror. Assim 

sendo, é necessário que este mediador tenha em mente o conceito sobre o que é a 

literatura de horror e problematize esse conceito em suas mediações. Através dessa 

prática sistemática o contato com a literatura de horror ocasionará em seus alunos a 

internalização desse conceito, estruturando o enfrentamento ao medo. 

O interesse por algo desagradável que a literatura de horror possibilita ao leitor 

é catártico, pois ao experimentar emoções terríveis por meio dos personagens e saber 

que não há ameaça a seu mundo real, a superação do medo ocorre, produzindo uma 

sensação de alívio, fortalecendo assim as estruturas emocionais para enfrentar o 

medo real por meio da experimentação do medo artístico. 

O prazer em ler esse gênero literário é saber que podemos encontrar ali 

elementos do cotidiano, pois por mais fantástica que seja uma história, ou por mais 
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irreais que sejam suas personagens, o fantástico é parasita do mundo real (ECO, 

1994), por isso é possível encontrar em suas ações elementos da vivência humana, 

bem como os sentimentos humanos, como, por exemplo, o medo. 

É através da experiência estética que sentimos e nos envolvemos com o que a 

personagem ficcional está vivenciando. Burke (2013, p. 166) afirma que “a ligação 

entre nossos espíritos e corpos é tão estreita e íntima que a dor ou o prazer de uns 

não podem deixar de ser sentidos pelos outros”. Ou seja, sentimos, vivemos junto com 

a personagem o que está escrito no mundo ficcional. Ler literatura nos envolve de 

tamanha forma “que tudo que é propenso a produzir uma tal tensão necessariamente 

dá origem a uma paixão semelhante a ele e, consequentemente, é uma fonte do 

sublime, ainda que não esteja ligado a nenhuma ideia de perigo” (BURKE, 2013, p. 

166) 

Esse gênero da literatura permite que as crianças naveguem entre o mundo 

real e o mundo ficcional por meio de sentimento tão atávico, e seu discurso pode 

influenciar na formação de suas personalidades, enriquecendo-as, fortalecendo-as. 

Assim, a literatura favorece diversas formas de aprendizagens, com contribuições 

significantes às suas vidas, estimulando a imaginação, desenvolvendo as 

capacidades intelectuais e evidenciando a emotividade, o que leva as crianças ao 

reconhecimento de seus enigmas existenciais. (BETTELHEIM, 2015). 

A relação da criança com a Literatura de Horror está em suas fontes simbólicas 

e ficcionais, que proporcionam ao leitor a possibilidade de identificação que assim 

projeta, através do ficcional, suas pressões internas. Como afirma Held (1980, p.43), 

“é essa necessidade que a criança tem vez por outra, de escapar de si mesmo pela 

ficção, de se colocar na ‘pele’ de outra pessoa”, que favorece o acolhimento do gênero 

pelo jovem leitor. 

Os contos de horror, por se constituírem em gênero que possui como uma das 

características principais a presença do fantástico, do maravilhoso, permitem à 

criança desenvolver sua capacidade de construir uma ficção sabendo que é ficção 

(HELD, 1980). Um trabalho com a leitura de Literatura de Horror sistematizado, levará 

aos aprendizes transitar entre o real e a fantasia (HELD, 1980) com maior 

tranquilidade, favorecendo a uma educação do imaginário. 

Mas apesar de todos os benefícios que o contato com a Literatura de Horror 

proporciona às crianças, alguns educadores ainda resistem em incluir esse gênero 

em suas práticas. Justificam tal postura por acharem que os contos apresentam 
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imagens muito fortes, por vezes até assustadoras, que poderiam assustar as crianças 

e que estariam ligadas diretamente ao medo. Por vezes, parece ao adulto que a 

própria noção de “fantástico” remete ao medo, à inquietação (HELD, 1980). 

Entretanto, como temos demonstrado, a literatura de horror favorece o encontro com 

os medos de maneira controlada, sob a estrutura ficcional. 

Conforme apresentamos, a Literatura de Horror provoca no leitor o sentimento 

de medo físico ou psicológico, tendo como critério final o tipo de sensação que é capaz 

de produzir. Lovecraft (2008, p. 18) afirma que “o único teste para o realmente 

fantástico é apenas este: se ele provoca ou não no leitor um profundo senso de pavor 

e de contato com potências de esferas desconhecidas”. Se a literatura de horror lida 

com sentimento tão fundamental do ser humano - o medo, então, é relevante que essa 

literatura seja acessível aos jovens leitores como um ensaio geral para a vida, visto 

que experiências de medo são inevitáveis. 

 

4.3 AS AULAS DE LITERATURA DE HORROR: AS EXPERIMENTAÇÕES DO MEDO 

 

Compreendendo a centralidade que o medo como resposta ao desconhecido 

representa, o trabalho sistematizado e planejado com o ensino de literatura deve 

incluir essa modalidade com metodologia e estratégias claras. Essa importância 

atribuída à leitura literária deve partir do reconhecimento de que as crianças, quando 

em contato com a literatura, exercitam o processo de identificação e ensaiam para a 

vida por meio de uma experiência estética no contato com uma linguagem lúdica e 

simbólica que problematiza aspectos da realidade. 

Com esses fundamentos, é dever de todo educador se comprometer com o 

desenvolvimento de competências na formação leitora de seus alunos visando a lhes 

assegurar o máximo de experiências que lhes ampliem os horizontes e as preparem 

para os desafios da vida.  

Para tanto, na pesquisa que ora apresentamos, investigou-se a maneira como 

a literatura de horror é recebida no âmbito escolar, sendo seu foco principal a 

experimentação do medo nas aulas de Literatura de Horror, com a seleção do 

repertório, como vimos no item 2.4.1, de contos dos livros Sete Ossos e Uma Maldição 

(2013) de Rosa Amanda Strausz e Sete Histórias Para Balançar o Esqueleto (2011) 

de Angela Lago. 
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A escolha por esses contos aconteceu devido à habilidade das autoras em criar 

um clima de medo e horror por meio de estética do fantástico, trazendo elementos do 

insólito, em que equilíbrio e desequilíbrio de atitudes e as cenas se somam, tocando 

o leitor por meio desse sentimento ancestral: o medo. 

Sabendo que o medo é um dos sentimentos mais antigos da humanidade e  

que é esse sentimento que nos preserva vivos, apresentamos, neste tópico, uma 

discussão acerca das observações durante as intervenções das aulas, analisando 

assim, o experimento da criança com o medo ao ler literatura de horror.  

O medo, por ser algo natural da vida humana, é fundamental para a proteção 

contra as ameaças da vida, que estão presentes durante nossa existência. E é durante 

a infância, que os personagens imaginários são substituídos, aos poucos, pelos 

medos relacionados a situações reais. Mas, há também personagens estranhas e 

inquietantes, sobrenaturais, que não poderiam existir no mundo real, que quando 

entramos em contato com elas por meio da literatura aguçamos a nossa imaginação, 

afetividade, nossas incertezas, nossos questionamentos sobre a vida e o mundo.  

A seguir, trazemos algumas falas de crianças que participaram da sessão de 

leitura dos contos. No momento de pós-leitura, exploramos a discussão, em que os 

aprendizes eram estimulados a manifestarem suas respostas aos textos. Observamos 

na fala da Amanda, a experimentação do medo: 

 
AMANDA: Tive medo na hora que ela [Simara] chegou em casa e ela disse 
que ela tinha sido vendida para o casal que tinha matado o irmão dela. [...]. 
Porque ela também ia morrer igual ao irmão dela. Só que ela pensou que eles 
iam matar ela e a mãe dela não ia saber. (6ª Sessão de Leitura. Anexo A) 

 

Os contos de horror se organizam de modo que se apresente uma situação 

real, porém problemática, tendo como um de seus propósitos horrorizar o leitor. A 

estrutura e conteúdo dos contos provocam o envolvimento do leitor, fazendo com que 

se identifiquem com personagens e enredos. 

Esse processo de identificação ocorre, pois, os contos de horror proporcionam 

à criança caminhos de atribuição de significado para sua própria vida. Bettelheim 

(2015, p.13) afirma que os contos 

 
Falam de suas graves pressões interiores de um modo que ela 
inconscientemente compreende, e sem menosprezar as lutas íntimas mais 
sérias que o crescimento pressupõe, oferecem exemplos tanto de soluções 
temporárias quanto permanentes para dificuldades prementes. 
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Uma das características da literatura de horror que merece ser pontuada é que 

por meio dela conhecemos e enfrentamos nossos conflitos existenciais. Ao buscarmos 

respostas para o incompreensível, ampliamos nossa compreensão de mundo. E são 

nessas trocas, nesse movimento que vamos ajustando nosso modo de perceber e 

sentir o medo, ensaiando para a vida, visto que, 

 
[...] é na literatura que nossa memória está melhor preservada porque, lá, os 
fatos da realidade associados à imaginação têm sangue, suor, emoção e, 
assim, é através dela que podemos observar em retrospectiva a trajetória da 
vida como múltipla e plena de virtualidades inesperadas (AMARILHA, 2009, 
p.77). 

 

Observemos o diálogo que ocorreu durante a 3ª sessão de leitura, durante a 

discussão na pós-leitura do conto Morte na Estrada, do livro Sete Ossos e uma 

Maldição (2013).Este conto se caracteriza por um universo insólito, no qual não se 

explica, pelas leis naturais, porém aceitamos o que está escrito, adentrando assim no 

mistério que é proposto pela narrativa. 

 
PC: [...]o que você faria no lugar da personagem quando a menina o chamou 
para ir com ela? Lá na página 98. “Não tenho tempo para perguntas. Preciso 
que você venha comigo”. O que você faria? 
MARY: Eu dizia: Pra onde? Lógico né, professora?! 
SHELLEY: Eu também iria perguntar pra onde. 
ROSA: Shelley, escute! 
PC: Na página 98. Quando ela fala assim: preciso que você venha comigo. 
Ai você Mary, você falou o quê? Que ia perguntar, pra onde? 
MARY: Pra onde! 
[...] 
ANGELA: Se fosse eu perguntava pra onde ela ia me levar pra não acontecer 
o que aconteceu. 
PC: Mesmo sendo estranho? Mesmo se a pessoa fosse estranha? 
ANGELA: Não! 
SHELLEY: Não! Eu perguntaria... 
ANGELA: Não! Se ela fosse... Claro que sim! Se ela fosse estranha, se fosse 
conhecida! De todo jeito eu ia perguntar! 
PC: Mas você iria de todo jeito, sabendo para onde ia? 
ANGELA: Não! Não! Se fosse um lugar tipo assim... estranho, eu não iria. 
PC: Mas se o lugar não fosse estranho? Fosse um lugar conhecido? 
SHELLEY: Professora, assim... Se eu conhecesse... 
PC: Só um minuto, Shelley! Se fosse uma pessoa, que eu não reconhecia, 
fosse estranha... pra mim! Ela: não, a gente vai ali, um lugar conhecido, todo 
mundo vai, você iria do mesmo jeito? 
ANGELA: Não! Eu só... 
PC: Mas por que você não iria? 
ANGELA: Com medo! 
PC: Com medo de quê? 
ANGELA: De alguma coisa acontecer! Se eu não conhecia aquela pessoa. 
Vou confiar nela? 
PC: Huum! 
SHELLEY: Antes de eu ir com ela, eu confiaria nela. Queria saber como é 
que ela era. Se eu soubesse como é que ela era, aí, sim, eu poderia ir. Mas, 
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antes de eu ir com ela, eu falaria para os meus pais. Que eu não posso sair, 
assim, sem falar nada a eles, não. 
ANGELA: Porque se acontecesse alguma coisa eles poderiam saber, né? 
Onde a gente estava! 
PC: Sei! 
ANGELA: Mas eu não confiaria não, em estranho. 
SHELLEY: Eu também não! 
ANGELA: Ela estrangulou ele! 
SHELLEY: Mas eu só conheço... assim... eu tenho confiança só na minha 
família. Mas dependendo da pessoa... 

 

Como já havíamos discutido, o medo está ligado aos mecanismos de defesa 

contra o perigo, é uma fonte de autopreservação. O medo em nossas vidas é 

indispensável, pois é este sentimento que nos mantém a salvo dos perigos que 

ameaçam nossa segurança e, quando experimentamos este sentimento, ficamos 

cautelosos. Essa é uma defesa, uma experiência passiva que nos protege, evitando 

que algo pior aconteça. O conto de horror vem como uma forma de nos proteger e de 

alertar para os perigos da vida, tanto para a criança como para os adultos. 

Percebemos nas falas das crianças a experimentação desse medo, em que no 

diálogo que se estabelece as crianças têm a percepção de um perigo presente ou 

eminente e buscam possíveis soluções. As crianças buscaram dar explicações sobre 

o conto através de suas vivências e daquilo que faz sentido para elas, fazendo assim, 

a transição entre o real e o imaginário de forma segura e consciente. 

Sobre a autopreservação, Burke relata: 

 
As paixões que dizem respeito à autopreservação derivam principalmente da 
dor ou do perigo. As ideias de dor, de doença e de morte enchem o espírito 
de intensos sentimentos de pavor; mas vida e saúde, não obstante nos 
proporcionam uma sensação de prazer não produzem tal impressão 
mediante o mero contentamento. Portanto, as paixões que estão 
relacionadas à preservação do indivíduo derivam principalmente da dor e do 
perigo e são as mais intensas de todas. (2013, p. 59 – grifo do autor) 

 

A leitura de literatura não acontece sem emoção e a experimentação do medo 

através da narrativa de horror é uma forma de “tornar os leitores capazes de melhor 

gozar a vida, ou de melhor suportá-la” (COMPAGNON, 2009, p. 48). O conto de horror 

nos expõe e nos protege ao mesmo tempo, uma vez que reconhecemos nosso medo 

por meio da sua leitura e também nos protege mostrando como enfrentar esse medo 

utilizando recursos do mundo ficcional. 

Durante as discussões nas aulas de literatura de horror, observamos que um 

outro medo manifestado nas falas das crianças, era o medo de ser vendido, de ser 

tratado como mercadoria. Percebemos a manifestação desse medo durante a 6ª 
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sessão de leitura, em que foi lido o conto: Crianças a venda. Tratar aqui. Nesse conto, 

a mãe vende seu filho em busca de uma vida melhor, essa atitude gera um sentimento 

de repúdio dos leitores, pois não aceitam o abandono da mãe, por se tratar de uma 

relação vital, visceral mãe-filho. Observamos então, o horror à personagem da mãe, 

Marinalva: 

 
PC: Você conhece alguém que se parece com algum personagem desse 
conto? 
ANGELA:Não. 
ANGELA:Como a mãe dele seria, meio que... uma mãe vender seus próprios 
filhos? ...O mundo seria acabado. Se uma mãe fosse capaz de vender um 
filho, o mundo já teria acabado, porque uma mãe vender o próprio filho? Podia 
doar, assim, mas vender? Ganhar dinheiro em cima do filho? (grifo nosso).    
ROSA: Não, porque ela precisa de dinheiro. 
STEPHEN: Aí, vende o filho para conseguir dinheiro. 
ANGELA: Sim, mas ela não pode trabalhar, não? Pode trabalhar, não? 
SHELLEY: E ela ia deixar com quem, se ela não tinha dinheiro? 
ROSA: Espera aí! 
ANGELA: Não tinha a irmã mais velha? Cuidava deles. 
SHELLEY: É, podia cuidar dele. 
(6ª Sessão de Leitura – Crianças a Venda. Tratar aqui. Anexo A) 

 

O que podemos perceber nesse diálogo é o surgimento do horror com toda a 

sua potência de repúdio, revolta, indignação. O texto faz o seu papel fundamental: 

horrorizar o leitor. Percebemos que na repulsa à venda do filho, a criança encontra 

uma solução mais aceitável, a doação, mas não concorda de maneira radical com a 

venda, em tratar o filho como mercadoria, isso gera revolta, indignação, horror. 

Observamos também, que durante os momentos de discussão, na pós-leitura 

dos contos de horror, as crianças oscilam na intensidade da experimentação do medo: 

 
SHELLEY: Professora, eu não tive medo. 
MARY: Nem eu. 
PC: Não teve medo? 
STEPHEN: Professora, eu não tive medo, não. 
PC: Que ideias vocês pensaram antes de aparecer a história? Antes, antes 
de acontecer a história, qual foi a ideia de vocês? 
ROSA: Que eu ia ter medo. 
SHELLEY: Também. 
MARY: Vira. Que essa boneca dá medo ((Virando o livro de Allan))  
PC: Que sentimentos ele despertou em vocês? 
MARY: Medo. 
PC:Que sentimentos essa história despertou em você? 
SHELLEY: Nada! 
PC: Nada? 
ALLAN: Nada, nada! 
PC: Para Mary teve medo. Por que Mary? 
MARY: Só um pouquinho, um grãozinho de areia. 
PC: Um grão de areia, por quê? 
MARY: Porque! 
PC: Qual foi a parte que você sentiu apreensiva, medo? 
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MARY: Foi quando essa boneca apareceu e ela começou a rir. Aí eu vi que 
era de verdade. 

(5ª Sessão de Leitura – Sete Ossos e uma Maldição – Anexo A) 
 

Neste momento, a aluna oscila em relação ao medo ao afirmar que sentiu “um 

grãozinho de areia”, pode-se dizer que houve diferença de intensidade. Observamos 

que a recepção ao texto apresenta variações no leitor. Cada leitor possui uma 

recepção diferente, ou nesse caso, experimenta o sentimento de medo em graus de 

intensidades diferentes. Percebemos pela fala de Mary, que pela percepção inicial 

sobre a personagem ela apresenta certa oscilação na intensidade do medo 

experimentado ou esperado. 

Essas variações são um alerta ao professor para trabalhar de forma que 

consiga mediar os dois mundos de vivência da criança, o mundo sobre o qual tem 

certo domínio e aquele que a literatura de horror aciona, pois esta provoca o uso do 

imaginário em franco diálogo com os aspectos da vulnerabilidade da estrutura 

humana. A narração dos contos de horror propõe à criança ou mesmo a um adulto um 

desafio cognitivo e emocional no trânsito entre ficção e realidade. Percebemos no 

diálogo a seguir, a mediação da professora em estabelecer este trânsito, ao ter contato 

com o medo. 

 
PC: Quando vocês estão no lugar escuro, vocês imaginam o que deve estar 
lá? 
EDGAR: Ixiii. Só tinha os olhos dos cachorros. 
ANGELA: Deve ser ruim. 
STEPHEN: Ai professora, eu tou com medo! 
PC: Imaginem quando eles veem um lugar escuro, assim à noite, o que eles 
sentem? 
STEPHEN: Quando falta energia. 
EDGAR: Aí quando o menino entrasse no quarto, o filho da mulher ia fechar 
e os cachorros matavam ele lá dentro. 
(7ª sessão de leitura – Os três cachorros do senhor Heitor. Anexo A) 

 
Percebemos, neste episódio, o momento em que a professora, através de sua 

mediação, participa “da configuração da reflexão das crianças, explicitando-lhes 

outras possibilidades de elaboração da situação vivenciada.” (FONTANA, 2005. p. 

78). Assim a criança vai estruturando o pensamento infantil em relação ao contato e 

enfrentamento desse medo. 

É durante as mediações, na interação social que vamos estruturando nossa 

mente. Conforme Vygotsky (1998), a linguagem estrutura o pensamento e este se 

estrutura na realidade social, nas várias interações. Quando você está mediando, 
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você está pensando. Esse processo estrutura a memória, a imaginação. Em 

acréscimo, ao ler um texto de horror somos cativados pelo sentimento que é a base 

da nossa existência: o medo. 

Por isso, durante o contato com o gênero horror estamos cognitivamente 

estruturando a atenção, colocando as expectativas, as projeções, a partir do momento 

que experimentamos o medo, estamos, portanto, estruturando cognitivamente a 

mente do ouvinte/leitor para essa experiência ancestral. Observemos o episódio a 

seguir, no qual a professora questiona os seus alunos a refletirem sobre o conto lido: 

 
PC: Vocês.... Prestem atenção! Recomendaria essa história para alguém? 
ALUNOS: Não! 
((Angela e Rosa levantam o braço e dizem sim)) 
PC: A quem? 
ALLAN: Ao meu primo de menor. 
ANGELA: Eu passaria para outra pessoa. 
ROSA: Passaria para quem tem mais medo. 
PC: Para quem você recomendaria essa história? 
ANGELA: Eu recomendaria para umas pessoas que tivessem em apuros que 
pensam em vender os filhos, aí eu passava para eles verem a realidade do 
que é as coisas. 
ROSA: Eu recomendaria para quem já vendeu os filhos, para ver se eles se 
arrependem.  
PC: Pessoal, qual era o verdadeiro motivo que a mãe estava vendendo os 
filhos? 
ALLAN: Sim, porque ela estava passando fome. 
PC: E por ela está passando fome, você acha que essa atitude foi correta? 
ALLAN: Eu iria trabalhar, né? Para receber o salário e fazer as compras. 
PC: No começo ela vendeu três filhos e com o dinheiro ela comprou o fogão, 
a cabra e três galinhas. 
ANGELA: No primeiro, ela conseguiu comprar o sabão. 
PC: Isso, comprou sabão também. Depois ela vendeu Fabiojunio e com ele, 
ela arrecadou mais dinheiro. 
ANGELA: Mais dinheiro do que todos juntos. 
ROSA: Foi, mais dinheiro. Porque em cada carta vinha mais dinheiro. 
PC: Sim, mas no começo ela demonstrou estar bem feliz por estar recebendo 
dinheiro e ter feito a coisa certa. 
ROSA: Foi. 
ANGELA: Exato. 
PC: Mas depois, como ficou a atitude da mãe? 
ROSA: Ela sentiu no coração que a filha dela estava certa sobre aquele 
negócio. 
PC: Será que ela sentiu isso? 
ANGELA: Não, ela continuou feliz por conta que no fim, que ela disse: Olha, 
tem uma carta para você. 
PC: No final ela ficou feliz, porque o filho estava bem ou... 
ANGELA: Não! 
ALLAN: Por causa do dinheiro também, né, que ela estava recebendo. 
ANGELA: Por causa do dinheiro que ela estava recebendo bastante. 
ROSA: Professora, ela ficou feliz também porque a mulher queria comprar a 
menina, Simara. 
ANGELA: Ela queria comprar Simara para fazer a mesma coisa. 
(6ª Sessão de Leitura – Crianças a Venda. Tratar aqui. Anexo A) 
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Percebemos a mediação da professora, na intenção de mobilizar a discussão 

entre seus alunos. Ela chama atenção dos alunos na intenção de sistematizar a 

compreensão ao conto, fazendo assim relações com a vida real, porque a literatura 

“oferece ao leitor ensaios para a vida, modos de resolução de conflitos” (FREITAS, 

2010, p. 107). Ou seja, a construção coletiva de um raciocínio, em que as várias vozes 

são ouvidas, consideradas e ampliadas recai diretamente sobre a sensibilidade e 

escuta atenta da professora. 

Acreditamos que durante esta discussão, os sujeitos da pesquisa tiveram 

intenso envolvimento devido ao vínculo do mundo ficcional como o mundo real. Como 

se observa, os próprios leitores articulam uma resposta factual, de enfrentamento ao 

que está ocorrendo, revelando o poder da literatura em mobilizar a imaginação para 

resolver um problema que se apresenta como que real, ainda que ficcional. 

O envolvimento do leitor com as circunstâncias narradas é necessário para que 

“as afirmações ficcionais [sejam] verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível 

de determinada história” (ECO, 1994, p.94), portanto, a ficção depende que o leitor 

julgue plausível a hipótese apresentada para que a ela responda de maneira profunda 

e, assim, aprenda com a ficção. 

Concordamos com Antonio Candido (2012) ao se referir à sensibilidade para 

com a sociedade e o outro que a literatura proporciona ao leitor e, o contato com o 

gênero do horror nos permite vivenciar essa experiência de maneira bastante 

veemente. Ao pensar no outro, a literatura proporciona o conhecimento de que 

 
cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas 
de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as 
suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles. 
Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento 
poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta 
a cada um como um equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a 
sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas 
diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura 
confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a 
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. (CANDIDO, 2012, p. 
24) 

 

A Literatura de Horror oferece tanto soluções temporárias como permanentes 

para as situações de conflito do leitor jovem. Ao contrário do que se possa pensar, as 

crianças não devem ser afastadas daquilo que pode perturbá-las. Essas situações 

estranhas, tensas lhes provocam processo de identificação porque na vida real 
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também existem conflitos e medo. A descoberta que os contos de horror permitem é 

que 

 
uma luta contra dificuldades graves na vida é inevitável, é parte intrínseca da 
existência humana – mas que, se a pessoa não se intimida e se defronta 
resolutamente com as provações inesperadas [...], dominará todos os 
obstáculos e ao fim emergirá vitoriosa (BETTELHEIM, 2015, p.15). 

 

Nessa leitura de literatura como experiência, a criança vai construindo sua 

personalidade, enfrentando desafios por meio da ficção. “A narrativa, através desse 

jogo dramático, proporciona modelos antecipatórios de situações que a criança 

poderá vir a vivenciar como criança ou como adulto” (AMARILHA, 2009, p.53). 

Vejamos a seguir um episódio ocorrido durante a 7ª sessão de leitura, com o conto 

Os três cachorros do senhor Heitor: 

 
PC: O que vocês fariam no lugar do Marcelo, quando o cachorro o pegou pelo 
pescoço e o levou até o segundo andar da casa? 
ALLAN: Daria um tiro de espingarda. 
EDGAR: Ele ainda estava com a espingarda? Eu dava assim de cotovelo. Eu 
dava dois tiros na cabeça. 
PC: Poe. 
POE: No lugar dele eu faria duas coisas. Se o cachorro tivesse tirado a 
espingarda da minha mão, eu não iria fazer nada. Não tinha nada para fazer. 
Agora se o cachorro não tivesse tirado a espingarda da minha mão, eu teria 
dado uma espingardada na cara dele e teria atirado. 
[...] 
EDGAR: Interessante é que... Professora, interessante é que eles só 
matavam crianças. Os cachorros só matavam as crianças e as mordidas 
eram no mesmo canto que matava os outros. 
PC: Por que ele só matava criança? 
EDGAR: Porque é mais fácil. 
ANGELA: As crianças não têm como se defender igual aos adultos. 
POE: Só o Marcelo que conseguiu se defender um pouco 
(7ª sessão de leitura – Os três cachorros do senhor Heitor. Anexo A) 

 

Notamos, então, o papel da literatura no jogo ficcional com as crianças. A 

atitude das personagens e as respostas das crianças mostram o embate entre o 

ficcional e o real, como destaca Eco (2013, p.67) “podemos nos identificar com os 

personagens de ficção e com seus atos porque, de acordo com um pacto narrativo, 

passamos a viver no mundo possível de suas histórias como se fosse nosso próprio 

mundo real”.  

 
PC: O que vocês acham. Qual a atitude dessa personagem, Simara? Como 
é que vocês acham como era a atitude dela? 
ROSA: Ela ‘tava certa. 
ANGELA: Atitude de macho. 
PC: De macho? Por que de macho? 
ANGELA: Sim, porque era um macho que era ‘pra fazer isso. 
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[...] 
PC: O que vocês fariam no lugar de Simara? 
ANGELA: Eu faria o mesmo. Eu iria atrás dele para saber se ele estava vivo 
ou morto. (6ª Sessão de Leitura – Crianças a Venda. Tratar aqui. Anexo A) 

 

Como discutimos anteriormente, ao longo deste trabalho, é impossível ler sem 

pensar, sem “viver” o que está sendo lido. A leitura do gênero de horror repercute de 

diversas formas na educação da criança, trabalhando a autonomia, a autoconfiança e 

aprendendo sobre atitudes para o dia a dia. 

 
A literatura, por sua vez, propicia uma reorganização das percepções do 
mundo e, desse modo, possibilita experiências existenciais da criança. A 
convivência com textos literários provoca a formação de novos padrões e o 
desenvolvimento do senso crítico (CADEMARTORI, 2010, p. 18-19). 

 

O conto de horror traz em si uma moralidade muito forte. São contos 

admoestatórios, no qual se radicalizam as consequências de um gesto. Quando a 

narrativa apela para uma perspectiva de horror, abominável, difícil de ser aceita pela 

moral, pela compreensão da vida que se tem estabelecida, ele aponta dando uma 

dimensão bem evidente pelo medo. 

O conto de horror possui uma única meta: trabalhar com o medo. Se ele 

esclarece o mistério perde-se o medo, pois as histórias de horror compartilham a 

hesitação sobre o que ocorre, apresenta uma atmosfera fantástica e não esclarece 

totalmente o que aconteceu ao final da história, deixando o leitor na dúvida. O gênero 

horror não se compromete com o esclarecimento, sua lógica é a incerteza, assim 

como a vida. Vejamos as discussões que ocorreram durante a leitura dos contos O 

elevador e Os três cachorros do senhor Heitor: 

 
POE: Eu senti que teve um suspense. Não teve medo! Mas teve um suspense 
muito grande que dá aquele aperto no coração, para ver o quê que ia 
acontecer. E eu achei ainda, na história, quem estava fazendo mesmo o 
barulho era a própria casa. Quer dizer, o próprio apartamento. Pelo 
apartamento ser mal-assombrado, coisa do tipo. 
AGATHA: E também essa história deixou uma curiosidade. 
PC: Por que essa história deixou uma curiosidade? 
AGATHA: Porque ela é interessante. 
PC: Você achou interessante? Mas por que a curiosidade que você percebeu 
na história? 
AGATHA: A curiosidade foi que a gente não descobriu o que era o fantasma 
no final. Aí deixou uma curiosidade. 
(2ª Sessão de Leitura – O elevador. Anexo A) 

 

Outro episódio: 
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POE: Eu fiquei curioso para saber qual é o final. 
STEPHEN: Eu também fiquei. 
PC: Na sua opinião, na opinião de vocês, o que vocês acham que tinha lá no 
2º andar? 
MARY: Eu acho que era o corpo... 
PC: Espere aí... Angela. 
ANGELA: A mãe dele, as crianças e os cachorros. 
STOCKER: A mãe dele e os cachorros. 
PC: A mãe dele e os cachorros? 
STOCKER: Até os filhos. 
POE: Eu também acho que é a mãe dele. 
ANGELA: A mãe dele, os filhos e os cachorros. 
PC: Mary? 
EDGAR: Nem! Terminou sem sentido a história. 
PC: Mary, agora é sua vez! 
MARY: Eu achava que tinha os oitos cachorros e a mãe. 
PC: Mas estavam vivos? 
MARY: Lógico! 
STEPHEN: Tinha um bocado de gente morta, lá. 
PC: Edgar disse que era sem sentido a história? 
EDGAR: No final. 
PC: No final? Por quê? 
EDGAR: Porque disse que ele subia as escadas e só tinha muita escuridão, 
aí acabou. Era para continuar a história dizendo o que aconteceu com o 
menino. Sempre é com três meninos essas histórias. Sempre é com três 
meninos que acontece. 
(7ª Sessão de Leitura – Os três cachorros do senhor Heitor – Anexo A) 

 

A estrutura dos contos de horror exige do leitor “que faça uma parte de seu 

trabalho” (ECO, 1994, p. 9), completando, preenchendo os vazios da narrativa. Esse 

preenchimento é construído a partir do horizonte de expectativa do leitor, não só pelo 

estranhamento, mas também, pelo que lhe é familiar. A atenção do leitor se dirige para 

o contexto da ação, voltando a sua observação para o espectro de afirmações ou 

negações, familiarizando-o e retirando-se de uma experiência que teve contato com o 

medo, pois 

 

os contos [...] têm um valor inigualável, conquanto oferecem novas 
dimensões à imaginação da criança que ela não poderia descobrir 
verdadeiramente por si só. Ainda mais importante: a forma e estrutura dos 
contos [...] sugerem imagens à criança com as quais ela pode estruturar 
seus devaneios e com eles dar melhor direção à sua vida. (BETTELHEIM, 
2015, p.16) 

 

Nesse caso, o caráter estético do texto é dado pelo efeito que causa em seus 

leitores. Dessa forma, a leitura estabelece uma “relação da literatura com o processo 

de construção da experiência de vida do leitor.” (JAUSS,1979, p. 42). A valorização 

do caráter estético de um texto é efetuada por quem recebe, no alcance ou na 
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superação dos seus horizontes e expectativas, esse é um processo que a literatura 

de horror oferece. 

A literatura de horror também proporciona o equilíbrio, pois ao mesmo tempo 

em que há o horror, encontramos também a solução para o enfrentamento desse 

medo como ocorre na discussão sobre o conto Devolva minha aliança, presente no 

livro Sete ossos e uma maldição (2013). Vejamos o episódio abaixo: 

 
ALLAN: Foi horror na hora que ela puxou o pé dele. 
EDGAR: É! Parecia que ela ia puxar ele para debaixo da terra. Na hora que 
ele tropeçou e caiu lá na terra, eu pensei que ele ia morrer. Morrer e já ia 
enterrar. 
PC: Diga, Stephen! 
STEPHEN: Eu achei legal, não achei medo, não! 
PC: Não? Não teve medo! Nenhum momento isso trouxe um pouquinho de 
medo para você? 
STEPHEN: Não. 
PC: Agatha. 
AGATHA: Eu achei muito legal. Mas, o que eu achei mais legal foi que o 
fantasma deu uma oportunidade a ele. 
(4ª Sessão de Leitura – Devolva minha aliança. Anexo A) 

 

Percebemos pela fala de Agatha a familiarização com o fantástico. 

Compreendemos que o acordo ficcional foi estabelecido ao perceber a presença do 

insólito na narrativa (o fantasma) e naturaliza o convívio com ele ao afirmar que o 

fantasma “deu uma oportunidade a ele”. Esse é um dos exemplos que demonstra que 

o trabalho com a literatura de horror é uma forma de enfrentar o medo e de forma 

consciente traçar soluções para o problema exposto. 

O conto de horror explora a inquietude e o espanto, por isso quando trata de 

circunstâncias culturais plausíveis convida o leitor a desafiar os seus limites, a 

raciocinar na lógica ficcional, o que o transporta às fronteiras do mundo em seu horror. 

Portanto, podemos afirmar que as crianças, por meio da literatura de horror, vivenciam 

a experiência vicária e assim se estruturam por meio dos problemas experimentados 

pelos personagens. Nesse sentido, 

 
Ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos sentido à infinidade 
de coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer no mundo 
real. Ao lermos uma narrativa, fugimos da ansiedade que nos assalta quando 
tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito do mundo. Essa é a função 
consoladora da narrativa – a razão pela qual as pessoas contam histórias e 
têm contato desde o início dos tempos. E sempre foi a função suprema do 
mito: encontrar uma forma no tumulto da experiência humana. (ECO, 1994. 
P. 93) 
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Durante as aulas de literatura de horror, as crianças buscaram uma solução 

para os problemas participando do jogo ficcional, transitando entre o real e o 

imaginário. Enfrentaram os seus medos através do lúdico, pois a leitura do conto de 

horror auxilia o leitor a “utilizar cada experiência e cada descoberta para aprender 

mais sobre a vida, sobre o passado e o futuro” (ECO, 1994, p. 16). Percebemos no 

episódio que procede o momento em que a mediação da professora, proporciona que 

os aprendizes transitem do real para o imaginário, buscando solucionar, averiguar o 

evento sobrenatural que se encontra no conto Morte na Estrada:  

 
PC: Vocês falaram que ela sofreu um acidente, falou que a mãe dela colocou 
esse nome porque ela iria sofrer dois acidentes. Então uma falou: Mas como 
a mãe iria adivinhar que a filha iria sofrer dois acidentes. Aí, eu tenho uma 
pergunta: Essa história será que aconteceu na vida real? 
ROSA: Não! 
PC: Ou é ficção? Imaginação? 
A.N.I: Não sei! 
ANGELA: Pode ser que sim e pode ser que não! 
PC: Por quê? 
ROSA: Porque talvez uma história aconteça e outra não. 
ANGELA: Igual ano passado, minha irmã escreveu um livro! 
STOCKER: Ou é uma lenda urbana? 
PC: Uma lenda urbana, tá! Mas esse livro aqui, essa história que a gente leu 
agora “Morte na Estrada”, vocês acham que aconteceu de verdade... 
ANGELA: Pode ser que sim! 
PC: Ou é uma história de ficção? 
SHELLEY: Eu acho que ficção... 
ANGELA: Ficção. 
STOCKER: Ficção. 
PC: Por que ficção? 
ROSA: É ficção, por causa que... 
ANGELA: É ficção mesmo. Porque como é que a mulher ia... 
SHELLEY: Como é que vai poder, a mãe dela ter ela, e colocar o nome dela 
de Dolores? Não tem como! 
PC: Então você acha que esse nome Dolores não existe? 
MARY, ANGELA e ROSA: Existe! 
ANGELA: Existe sim! 
ROSA: Existe qualquer nome! 
SHELLEY: Não, a senhora não tá entendendo. Como é que ela vai saber se 
a menina sofre muito acidente? 
ROSA: Porque a mãe dela morreu. 
STOCKER: ((Som inaudível)) 
SHELLEY: Por que ela botou o nome da menina de Dolores? 
ROSA: Porque ela deve ter adivinhado alguma coisa antes da menina nascer. 
[...] 
ANGELA: Mas eu entendi porque deve ser uma ficção, porque a mulher 
morre duas vezes. Uma ela morre e a outra ela fica respirando. 
ROSA: Não! A menina não morreu na primeira, quem morreu foi a mãe. 
ANGELA: Então... 
ROSA: Então, a menina só se machucou. 
ANGELA: Mas como ela ia chamar o menino pra ver? 
ROSA: Porque o menino foi olhar no local. 
ANGELA: Mas essa menina foi chamar ele. 
[...] 
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PC: Sim! Mas, assim... Porque ficou a conversa. Como é que pode, se a 
menina estava no acidente e foi chamar ele? O que vocês acham? Não teve 
a mãe? A mãe estava na estrada, mas ela estava, de fato, na estrada ou 
encontraram ela no carro? 
ANGELA: Não, foi só a alma dela. Ela estava estirada lá no carro. 
PC: Sim! 
MARY: Professora... 
PC: Aí, tem o final da história, né? O que será que aconteceu com o 
personagem no final da história? 
ROSA: Ela sofreu o acidente. 
MARY: Ele foi resgatar a menina que estava... 
ANGELA: E morreu estrangulado. Que ela estrangulou ele. 
MARY: Foi! 
(3ª Sessão de Leitura – Morte na Estrada. Anexo A) 

 

Percebemos nesse episódio tamanho envolvimento dos jovens leitores com o 

texto e a maturidade com a qual eles transitam entre o real e o ficcional. Isso ocorreu 

devido à mediação da professora a conduzir o debate sobre o real e o ficcional e o 

envolvimento do leitor com o texto, tanto do ponto de vista emotivo quanto cognitivo. 

A imaginação infantil foi estimulada favorecendo o desenvolvimento intelectual da 

criança, ampliando suas ações sobre o meio, buscando compreender e dando sentido 

ao texto. 

Outro ponto a se destacar desse episódio é a presença do insólito nas falas 

das crianças e como elas absorvem de maneira tranquila a presença de um elemento 

que não se explica no mundo real. Isto acontece também devido à formação da 

professora ao conto de horror. Por ser um leitor experiente, as crianças sentem 

segurança para discutir sobre essa transição do real ao imaginário. 

O medo é o reconhecimento de nossas fragilidades, expondo a nossa natureza 

frágil, então, socialmente procuramos esconder que temos medo. E, às vezes, esse 

medo é mascarado pela negação. E a negação ao medo é uma forma de mascarar o 

medo. Por isso que a mediação para o trabalho com a literatura de horror é importante, 

pois ela nos ajuda a enfrentar esses medos, mascarados pelos personagens; neles 

nos deparamos com nossas fragilidades e encontramos saídas.  

Durante as sessões, percebemos a mediação da professora no envolvimento 

com o grupo do 5º ano com os contos de horror. É notório que a eficácia das aulas, 

do envolvimento da turma aconteceu devido a sua mediação e seu conhecimento 

acerca do gênero exposto. Assumindo o seu papel de mediadora ao auxiliar seus 

alunos neste enfrentamento ao medo, conduzindo os diálogos e os embates trazidos 

durante as leituras dos contos. 
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Como já foi observado, durante as sessões de literatura de horror os aprendizes 

experimentaram alguns tipos de medo através dos contos de horror: medo do 

abandono, do escuro, medo do desconhecido, medo da morte. Essa diversidade que 

está relacionado com os âmbitos/medos da vida da criança, “retratam de forma 

imaginária e simbólica os passos essenciais para o crescimento e para a aquisição de 

uma existência independente” (BETTELHEIM, 2015, p.106). 

A experimentação do medo com as aulas de leitura de literatura de horror 

proporcionou às crianças discussões significativas a cada nova sessão. Na recepção 

aos contos, os aprendizes evidenciaram oscilações ao sentimento de horror e, seus 

desdobramentos propiciaram aos sujeitos articularem argumentos que respondessem 

às discussões que ocorriam, demonstrando o quanto o gênero mobiliza cognição e 

afetos, favorecendo a antecipação de experiências de vida. 

 

4.4 LITERATURA DE HORROR NA ESCOLA 

 

Sabemos que a literatura é uma arte que possibilita a transformação do sujeito, 

com vistas à construção gradativa da autonomia e da flexibilidade de pensamento, 

pois permite que a criança reflita sobre si mesma e sobre o mundo que a cerca, 

tornando-a independente, no ensaio que a ficção proporciona para a vida 

(CADEMARTORI, 2010). 

Além de expressar as mais diversas emoções e auxiliar na formação integral 

da criança, a literatura, é uma arte que contribui para formar a consciência de mundo, 

permite “explorar inúmeras possibilidades de compreender a realidade e de produzir 

conhecimento através da arte da linguagem”. (PACHECO, 2004, p. 213). 

Nessa linha de raciocínio, podemos afirmar que a literatura de horror traz 

consigo, características que proporcionam à criança, meios para que ela possa 

encontrar significado em sua própria vida, possibilitando “o cruzamento de 

experiências à medida que [...] relacione elementos da história lida com elementos de 

sua própria vida...” (BETELHEIM, 2015, p.11), esses elementos podem ser de 

natureza vária, desde a crença em um ser sobrenatural a uma situação angustiante. 

Vejamos agora, um diálogo que se estabeleceu na entrevista a propósito das 

sessões de leitura, em que os leitores se sentiram participantes da história e em 

condições de encontrar um desfecho satisfatório para os desafios das situações 

apresentadas nos textos: 
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PP: De que maneira você se sentia nas aulas de leitura de literatura de 
horror? Como você se sentiu? 
POE: Tinha vezes que a história que eu ficava: Ah, mas em alguns casos isso 
acontece! Mas esse negócio de fantasma, não acontece, não. Mas alguns 
casos acontecem, como aquele lá do Elevador, que pode de repente parar o 
elevador e começar a ranger muito. Isso pode acontecer, aí tem que passar 
óleo. 
[...] 
PP: Tem algum comentário ou algo que gostaria de acrescentar sobre 
as aulas de leitura? Alguma pergunta? 
POE: Sim. Eu queria uma pergunta, que tipo, fosse como a gente ficasse se 
a gente vivesse essa história. 
PP: E como você se sentiria se estivesse na história? 
POE: Se eu revivesse aquele tipo de história do anel, eu desde o começo eu 
começaria a suspeitar que teria alguma coisa de fantasma. Aí, eu iria 
investigar. (Entrevista com os alunos: Poe – Anexo B) 

 

Durante este trecho da entrevista, percebemos que o aluno reconhece os 

subgêneros do fantástico (o estranho e o maravilhoso) ao comentar que há coisas que 

são possíveis ao mundo real e há outras que não são pertencentes ao mundo real, a 

presença do insólito (o fantasma). Neste momento, Poe transita com naturalidade 

entre o real e o ficcional quando afirma que gostaria de vivenciar a história colocando-

se no lugar do personagem, sentindo-se motivado a enfrentar a situação desvendando 

o mistério, testando assim a sua inteligência e sua capacidade de conhecer, enfrentar 

e dominar o medo. 

O valor da literatura de horror está na avaliação que a criança faz sobre si 

mesma, no âmbito psicológico e na compreensão de sua própria vida. Através de uma 

boa mediação do professor, o aluno começa a compreender os contos de horror como 

uma forma de sentir prazer e de aprender sobre seus conflitos internos. 

Amarilha (2009) relata que a narrativa da história proporciona à criança o 

embate entre o ficcional e o real. O começo de um conto alarga o horizonte do leitor, 

dando vida ao mundo sob a perspectiva da reinvenção de seus desarranjos, de suas 

harmonias. Assim, entendemos que a prática sistemática da leitura de literatura de 

horror proporciona à criança a construção de estruturas para o enfrentamento de 

situações perturbadoras do cotidiano e, talvez da vida futura. 

Um outro fator relevante no momento da leitura é o procedimento de leitura em 

voz alta que se torna um procedimento mobilizador de interesse e prazer 

(AMARILHA,2009) por meio da entonação, da prosódia, do suspense proporcionado 

pelo silêncio, que provoca a experiência de imaginar, como podemos ver na fala de 

uma aluna:  
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PP: Do que você mais gostou e do que você menos gostou nas sessões 
de leitura? 
ROSA: Eu gostei da professora lendo. Por causa que ela lê assim, como as 
histórias aconteciam, aí a pessoa fica na cabeça imaginando. [...] 
(Entrevista com os alunos: Rosa – Anexo B) 

 

Essa relação entre a voz do mediador e a recepção do leitor pode ser traduzida 

pelas palavras de Pennac: 

 
por sua voz, descobríamos de repente que aquilo tudo tinha sido escrito para 
nós. [...] O que fazia ele a mais do que os nossos outros professores? Não 
muito. Sob certos aspectos, fazia mesmo muito menos. Só não nos entregava 
a literatura num conta-gotas analítico, ele servia a nós em copos 
transbordantes, generosamente... e nós compreendíamos tudo que ele nos 
lia. Nós o escutávamos. Nenhuma explicação do texto seria mais luminosa 
do que o som da sua voz quando ele antecipava a intenção do autor, 
acentuava um subentendido, revelava uma alusão... Ele tornava impossível 
o contra-senso. (PENNAC, 2008, p.80). 

 

Os contos de horror devem assumir um papel na escola para formação tanto 

do professor quanto do aluno. Como foi visto anteriormente, a literatura de horror 

desenvolve de forma saudável no indivíduo a experimentação ao medo e a fazer 

face aos horrores da vida (KING, 2007). 

Tal afirmação reforça a necessidade de introduzir o conto de horror nas salas 

de aula de forma a proporcionar o contato com a literatura à criança, como forma de 

arte, que deve principalmente provocar conhecimento e prazer e, 

consequentemente, formar leitores mais ativos e críticos. Percebemos durante as 

entrevistas, o envolvimento das crianças com o gênero. Vejamos o seguinte diálogo: 

 
PP: E sobre Crianças a Venda, que trecho você sentiu medo? Me mostre aqui 
no livro! 
ANGELA: Quando bateram a foto da menina e entregaram lá para a mãe. 
PP: Por que essa parte te deu medo? 
ANGELA: Porque não tinha ninguém dentro da casa. Aí, bateu a foto sem 
ver de quê?! 
PP: E o que você tem a falar sobre a mãe dessa história? 
ANGELA: Eu iria procurar trabalho, deixaria minha filha mais velha cuidando 
dos meus filhos. Não vender eles. 
PP: E qual história você achou mais assustadora? 
ANGELA: Crianças a Venda. 
PP: Por quê? 
ANGELA: Porque uma mãe vender os filhos é meio que... dá medo. Tipo, vê 
minha mãe me vendendo, para conseguir dinheiro... 
PP: E o que passa em sua cabeça quando você pensa nisso? 
ANGELA: Sem palavras. (Cabeça baixa). 
PP: Como você se sentiria? 
ANGELA: Triste. Porque uma mãe tem um filho para cuidar do filho. Deus 
enviou para cuidar do filho e não para vender. 
PP: De que maneira você se sentia nas aulas de leitura de literatura de 
horror? Como você se sentiu? 
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ANGELA: Um pouco aterrorizada. 

(Entrevista com os alunos: Angela – Anexo B) 

 

Percebemos no decorrer desta fala, o envolvimento de Angela com o horror do 

evento trazido pela narrativa. Notamos o seu envolvimento, a sensibilidade de seus 

sentidos, sensações despertando diferentes emoções ao se deparar com a situação 

encontrada no texto. Nesse contato, Angela está desenvolvendo sua habilidade leitora 

e aflorando seu ponto de vista emotivo e cognitivo, demonstrando a leitura literária 

como meio de experimentação de possíveis situações da vida real por meio do 

ficcional. 

 

PP: Você acha que essas histórias deram medo. Mas também vimos que 
é tudo ficção. Essas histórias não te ajudaram a lidar com o medo? 
ANGELA: A gente não deve acreditar no livro. Mas, eu continuo 
acreditando. (Entrevista com os alunos: Angela – Anexo B) 

 

Podemos dizer que os textos ficcionais, especificando os contos de horror, 

buscam aguçar, em seu leitor, determinadas qualidades com a finalidade de que o 

leitor possa perceber o que o texto quer explorar. O envolvimento da aluna com a 

ficção, com a literatura é tão grande que ela toma como verdadeiro o que ali é dito, na 

lógica ficcional, prevalece a experiência de estar nesse mundo de linguagem como se 

factual fosse. 

A mediação do professor ao ler literatura de horror permite que seus 

aprendizes, de modo simbólico, compreendam e (res) signifiquem suas vidas, através 

da vivência dessa literatura de extremo, de risco, de expressão de vulnerabilidade. 

Compagnon (2009, p. 48) relata que “a condição humana não podia ser compreendida 

em sua complexidade sem o auxílio da literatura [de horror] e, portanto, aqueles que 

leem [...] sabem mais sobre o mundo e vivem melhor.” Pois, através desta arte 

experimentam o medo que auxilia o ser humano no desenvolvimento do “eu 

autônomo” (COMPAGNON, 2009, p. 49) 

Percebemos a importância da literatura de horror, durante as discussões, pós-

leitura, em que as crianças debatiam e refletiam sobre o conto lido em cada sessão 

de leitura, mostrando a relevância desta prática para o desenvolvimento de suas 

habilidades de leitura e compreensão. 

A relação da literatura de horror com a criança está interligada à 

experimentação e ao fortalecimento do enfrentamento ao medo. As crianças aceitam 
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e tomam gosto por esse gênero, por saber que é uma experiência vivenciada no 

âmbito ficcional.  

 
PP: O que você achou das sessões de leitura? 
POE: Eu achei bem legal. Só que a última história que você contou, que foi 
aquela do garoto que estava apaixonado pela menina... 
PP: Dentes Tão Brancos. 
POE: É, Dentes Tão Brancos. Eu fiquei um pouco assustado com o garoto. 
PP: Por que ficou assustado? 
POE: Aquele garoto parecia meio macabro 
PP: Eu já ia perguntar se você sentiu medo durante a leitura de algum 
conto. Foi só em Dentes Tão Brancos? 
POE: Foi, foi só nessa. Mas nas outras, todas, eu achei muito suspense. 
PP: Por quê? 
POE: Porque esse negócio, tipo, você está lá,aí, abriu uma porta, só que tem 
uma coisa lá dentro. Aí dá um suspense, né? E o suspense é um parecido do 
medo. Então é a mesma coisa, entendeu? 
PP: Então você sentiu medo de todas as histórias. 
POE: Não! Porque o suspense é um medo diferente. É só um medo que te 
dá a sensação de frio na barriga. Não é aquele medo de você se assustar. 
(Entrevista com os alunos: Poe – Anexo B) 

 

Percebemos durante a fala de Poe a importância da prática sistemática com a 

literatura de horror na sala de aula, pois além do envolvimento do aluno durante as 

aulas, portanto, valorizando o encontro com o texto, ele pode construir conceitos sobre 

sua própria percepção da atmosfera dos contos, conforme ele constatou que há 

diferença entre o horror e suspense. Esta fala evidencia o prazer e o gosto pela leitura 

literária de horror, e aprimora o senso crítico. 

A leitura de literatura de horror no ambiente escolar e as implicações daí 

decorrentes para o desenvolvimento da formação dos jovens leitores é significativo 

porque “pensar essas experiências significa que, em contato com elas, atendendo 

àquilo que elas têm a dizer, acolhendo-as naquilo que têm de impensável, o 

pensamento delibere e se abra à sua própria transformação” (LARROSSA, 1996, p. 

161), pois a literatura de horror traz aos seus leitores experiências que, muitas vezes, 

estão além do seu desenvolvimento real e permitem pelo ficcional que façam o trânsito 

para etapa mais avançada de sua compreensão de mundo. A literatura pode propiciar 

ao leitor o percurso na zona de desenvolvimento proximal, como preconiza Vygotsky 

(1999). 

Percebemos também que os sujeitos da pesquisa, na medida em que entram 

em contato com temáticas assustadoras são desafiados a se posicionarem, portanto, 

não só são coautores da história que leem ao preenchê-las com suas percepções, 

com suas emoções, como exercitam-se como juízes do narrado, assim, desenvolvem-
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se como leitores capazes de assumirem uma postura crítica diante do que se 

apresenta na história. Esse talvez seja um dos maiores ganhos do contato com a 

literatura de horror, pois ao apresentar situações limites também provoca o leitor a 

testar sua capacidade cognitiva e afetiva. Um leitor que se desenvolve de forma 

cognitiva e formativa juntamente com o texto, conforme atestam os trechos abaixo, da 

entrevista: 

 
PP: Então você sentiu medo nessa parte da história, quando fala dos 
olhos furados da criança? Por que você sentiu medo nessa parte? 
MARY: Porque né, professora? A pessoa furar os olhos de uma criança? 
[...] 
PP: Como você se sentiu com relação a isso? Com a mãe que não ligava 
mais para o filho, só pensava no dinheiro? 
MARY: ((Expressão triste)). Eu não sei. 
PP: Como você se sentiu? O que você sente, ao saber que uma mãe 
vendeu seus filhos. Um dos filhos está morto e ela não procura saber. 
O que você sente sabendo disso? 
MARY: ((Com os olhos marejados)). Com pena! Porque a mãe vendeu os 
filhos e um deles está morto. 
PP: Mesmo sabendo de tudo que aconteceu com a personagem da 
criança. Você só sente pena? 
MARY: Pena pela criança que foi morta pelos bruxos. 
PP: Então a ideia de vender uma criança, um filho, te dá medo? É esse 
o medo que você sente nessa história? 
MARY: Lógico. Porque a pessoa não vai saber como serão os pais. 
PP: Então o medo dessa história está envolvido em quê? 
MARY: Da mãe que tem a ideia de vender os filhos. E que um deles está 
morto. 
PP: A ideia da morte te dá medo? 
MARY: ((Balança a cabeça positivamente com uma expressão facial 
abalada)) 
PP: O que houve Mary? 
MARY: Foi nada não, professora. 
PP: O que você achou da personagem da mãe? 
MARY: Uma mãe irresponsável que vendeu os filhos. Que ela não era para 
vender, ela vendeu porque quis. 
PP: Só porque quis? E a situação que ela se encontrava, por ser uma 
pessoa muito pobre, que já tinha visto alguns dos seus filhos morrer de 
fome. Mesmo assim você não acha correto ela ter vendido os filhos? 
MARY: Acho que não. 
PP: E da personagem da irmã, Simara. O que você achou? 
MARY: Que ela era mais responsável que a própria mãe. 
PP: Por que você acha isso dela? 
MARY: Porque a mãe não se preocupa com os filhos, só se preocupou com 
o dinheiro que eles mandavam. 
PP: Então você acha que a mãe deveria ter a preocupação que a irmã 
teve? 
MARY: Porque eram pessoas estranhas para quem ela vendeu os filhos. 
Porque ela não conhecia, não sabia quem eram, não sabia o que iriam fazer. 
(Entrevista com os alunos: Mary – Anexo B) 

 

As aulas de leitura de Literatura vão ao encontro do que defendemos a respeito 

da literatura, no sentido de que essa arte auxilia na formação do aluno, de forma 
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significativa, já que é um meio que estimula o interesse e o prazer, atingindo os 

ouvintes/leitores tanto do ponto de vista emotivo, quanto cognitivo. Disso decorre a 

necessidade de o professor construir uma concepção ampla da literatura, sabendo 

que ela contribui para a formação integral do sujeito, atendendo plenamente à 

compreensão do que seja educação.  

Portanto, a literatura de horror, ao ser contemplada na prática pedagógica 

desenvolve na criança o afetivo, o cognitivo e o social, tornando esse leitor-aprendiz 

participante ativo no processo de ensino-aprendizagem, enriquecendo seu repertório 

literário e sua visão de mundo. O ato de ler histórias de horror reveste o processo de 

aprendizado de significado e de prazer, o que mobiliza o interesse das crianças, pois 

sabemos que a literatura, por si, nos capacita a uma visão social, cultural e afetiva 

dando aporte para consciência do mundo, portanto, contribui na formação de novos 

leitores.  
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5. REFLEXÕES FINAIS: 

 

Apresentamos, aqui, algumas considerações acerca do trabalho investigativo 

sobre a formação docente e o ensino de literatura de horror nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

O contato com a literatura de horror propiciou aos jovens leitores vivenciar o 

medo por meio de experiência vicária, enfrentando seus medos reais através do 

auxílio do mundo ficcional, resultando em uma experiência de ensaio geral para o 

enfrentamento dos medos da vida. 

No contexto mais amplo, constatou-se que a literatura é arte tecida por 

palavras, pois, sua condição de arte deve-se ao apelo que ela faz aos sentidos do 

leitor, por meio da experiência estética e contribui para a formação afetiva, cognitiva 

e social. A literatura de horror auxilia as crianças na compreensão de seus conflitos 

internos ao experimentar o medo através do lúdico, da ficção. Além disso, enriquece 

a experiência educativa tanto para a leitura como para a própria vida, uma vez que 

colabora para o desenvolvimento linguístico e cognitivo dos aprendizes. 

Uma das necessidades apontadas neste estudo foi relativa à formação docente 

para mediar o texto literário de horror. Pois, entendemos que o professor mediador da 

literatura precisa dar o testemunho de leitor experiente e conhecedor do gênero a ser 

lido em sala de aula para seus aprendizes. 

Para tanto, foi necessário que a professora recebesse formação específica para 

mediar as aulas com a literatura de horror. Para que esse gênero seja mais trabalhado 

no ambiente escolar é preciso que o professor o conheça e não se oriente por uma 

ideia pré-concebida de que se trata de algo “horrível”, e assim, prive as crianças desse 

contato, impedindo que esse gênero faça parte do repertório literário dos leitores 

iniciantes. 

O professor em suas práticas formativas deve estar apoiado em metodologia e 

estratégias conscientes que possam dar à sua mediação um caráter planejado e 

sistematizado no ensino de literatura.  

Com essa base, reconhecemos a necessidade de uma formação leitora 

específica do mediador da leitura literária, de modo que ele possa assegurar o contato 

constante, enriquecedor e adequado com a literatura de horror, ajudando aos seus 

aprendizes no enfrentamento do medo, na resposta à curiosidade que o gênero 

suscita e ofertando, cotidianamente, o testemunho de um leitor experiente. 
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Considerando-se que o objetivo primordial deste trabalho foi a formação 

docente para mediar a literatura de horror, entendemos que a realização da pesquisa 

com intervenção o atingiu. No processo, efetivamos uma formação docente para 

mediar a arte literária que compreendeu uma situação de ensino-aprendizagem 

contemplando a especificidade da experiência na interação com a palavra escrita. A 

realização desta pesquisa também indicou o quanto as práticas pedagógicas relativas 

ao texto de horror carecem de uma prática sistemática, de maneira a formar leitores 

ativos e críticos, tendo em vista que a literatura de horror carrega as marcas do 

sentimento ancestral do medo, com o qual nem sempre se pode lidar de maneira 

improvisada. 

As práticas da professora envolvida na pesquisa também revelaram um 

trabalho comprometido com o texto literário, condizente com a etapa formativa de que 

participou. Durante a pesquisa, notamos o envolvimento da docente nos momentos 

de leitura do aporte teórico e literário, em decorrência apresentou aos alunos, ao longo 

das aulas, mais consistência no trato da Literatura de Horror.  

Levando em consideração as afirmações da professora a respeito de sua 

experiência leitora, constatamos a necessidade de investimento na qualificação 

docente, de maneira a conscientizar os professores sobre a importância e a 

necessidade de se introduzir a leitura de literatura de horror em sala de aula, pelo 

prazer e simulacro da experiência de medo que esse gênero proporciona e, assim, 

levando-os a colaborar com a formação leitora e literária dos alunos.  

Ao refletir sobre essa pesquisa, constatamos a necessidade de que a 

professora assuma plena consciência sobre os princípios teórico-metodológicos que 

norteiam o seu fazer docente, por meio de uma constante reflexão, em situações 

formativas individuais e coletivas. Ficou evidente o envolvimento da professora 

investigada em querer aprender e se apropriar desta arte literária e, do mesmo modo, 

realizar leituras que possam fundamentar suas intervenções.  

Reconhecemos, com isso, a relevância da professora construir sua concepção 

do que seja a Literatura de Horror, que foi sendo reelaborada conforme os seus 

estudos e as suas experiências com o gênero. Dessa maneira, ela pode estruturar a 

sua prática de forma sistemática, consciente e aberta às suas próprias descobertas.  

Assim, assumimos que o trabalho com a literatura de horror tem como sujeitos 

cruciais leitores em formação e um mediador carregados de concepções que 

determinam o modo como realizam o ensino-aprendizagem de literatura. 
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A professora colaboradora e os jovens leitores da turma do 5º ano 

apresentaram boa receptividade ao texto literário de horror, que suscitou valorosas 

reflexões sobre suas experiências de vida, permitindo um avanço significativo na 

aprendizagem, mediante intervenção pedagógica. Percebemos, ao final das sessões 

de leitura e das entrevistas, o intenso envolvimento das crianças, e como esse 

envolvimento engajou a professora a estudar e aprofundar mais em suas leituras dos 

contos, trabalhando mais intensamente a prosódia dos textos. 

A partir dos estudos teóricos realizados conclui-se que o horror possibilita a 

compreensão de emoções e sentimentos, a resolução de conflitos psicológicos e a 

motivação para aprendizagens sobre a própria leitura e sobre a existência humana, 

por meio da linguagem simbólica e lúdica. Pois, as histórias de horror promovem em 

seus leitores maior maturidade leitora. Considerando-se a teoria do efeito estético, 

compreendemos que o texto literário de horror é portador de vários sentidos 

relacionados ao medo e que, ao lê-lo, estamos trabalhando diretamente com nossas 

emoções. 

A importância da leitura literária deve partir do reconhecimento de que as 

crianças, quando em contato com a literatura, experimentam uma experiência 

estética, exercitam o processo de identificação e ensaiam para a vida, no contato com 

uma linguagem lúdica e simbólica que problematiza aspectos da realidade, através da 

interação com as palavras na construção de sentidos. 

O contato com o texto literário de horror estrutura o pensamento, a linguagem 

e a emoção: os leitores conseguiram formular com clareza o que os assustava 

(pensamento e linguagem) e como se sentiam (emocionalmente), também 

apresentaram solução para os problemas que surgiram nos contos, portanto, usaram 

a imaginação e enfrentaram o medo porque conseguiram pensar sobre ele por meio 

do processo de familiaridade e afastamento propiciado pela ficção. 

As falas das crianças, sejam nas entrevistas, sejam durante as sessões de 

leitura apontam para a importância do trabalho com a leitura de literatura de horror na 

sala de aula, no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, tecendo relações com 

os aspectos sociais, intelectuais, emocionais e formativos. Os sujeitos apresentaram 

acolhimento à literatura de horror, o que resultou em reflexões sobre suas 

experiências de vida ao lhes oferecer de maneira vicária a possibilidade de conhecer 

e de fortalecer suas estruturas cognitivas, imaginativas e emocionais para fazer face 

aos horrores da vida.  
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Esse resultado reforça a necessidade do trabalho sistemático com o conto de 

horror na escola de forma a introduzir a literatura à criança, como forma de arte, que 

deve principalmente provocar prazer e ser um ensaio para a vida. Por isso, há a 

necessidade de uma formação específica com os professores formadores de novos 

leitores. Pois esses profissionais lidarão diretamente com o sentimento mais profundo 

do ser humano: o medo. E para isso, é necessária formação específica para que a 

mediação entre a criança e o texto se dê de forma consciente, o que torna necessário 

o planejamento para a implementação da aula. Destaca-se nessa formação o estudo 

prévio do texto e de sua prosódia de maneira a potencializar o efeito de medo nos 

leitores iniciantes. 

No mais, este estudo, devido ao limite do corpus aponta para alguns 

desdobramentos, como uma possível replicação da pesquisa, desta vez, com um 

corpus maior. Tendo em vista a contribuição desse trabalho para a área da educação, 

a proposta de replicação e expansão da pesquisa é um modo de favorecer tais 

práticas de formação leitora em outras realidades escolares. Compreendemos que a 

formação integral dos jovens leitores também depende do trabalho sistemático com a 

Literatura de Horror como um meio de educar os leitores para enfrentar os medos da 

vida por meio dos medos experimentados pela ficção.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termos e consentimentos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd 
 

 
 

                                                                             Natal, 08 de setembro de 2015. 
 
 
 
Ilma. Nadja Lucia Pinheiro 
M.D. Diretora da Escola Municipal Chico Santeiro 
Natal-RN 
 
 
 
Prezada Diretora, 
 
 

Solicitamos, por meio desta autorização para que Juliana Lopes da Silva 

Pessoa, matriculada neste Programa de Pós-graduação, a realizar a pesquisa de 

Mestrado “Literatura e Educação: a formação docente para o ensino de Literatura na 

Infância”, na instituição sob sua responsabilidade.  

Informamos que os resultados do estudo serão compartilhados com sua 

comunidade escolar e servirão para avanços no processo educativo referente à 

formação do leitor de literatura. 

Desde já, agradecemos a acolhida, a colaboração para com o nosso trabalho 

e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 Atenciosamente, 

 

Marly Amarilha 

Orientadora 

 

Contato: 

marlyamarilha@yahoo.com.br 

  

mailto:marlyamarilha@yahoo.com.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd 

 

 

PESQUISA: Literatura e Educação: a formação docente para mediara Literatura de 

horror nos anos iniciais do Ensino Fundamental  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa de mestrado “Literatura 

e Educação: a formação docente para mediara Literatura de horror nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental”, por ser aluno(a) de uma turma de 5º ano, de uma escola 

pública municipal e por ser aluno(a) de uma professora motivada e empenhada para 

o trabalho com o texto literário. Os avanços nessa área ocorrem através de estudos 

como este, por isso a sua participação é importante.  

O objetivo deste estudo é conhecer a formação do professor mediante ao uso da 

leitura de literatura de horror na sala de aula e, caso você participe, será necessário 

entrevistá-la, fotografá-la e filmá-la, em situações de ensino de literatura, com o 

propósito de refletir sobre as possibilidades de formação literária em ambiente escolar. 

Para isso, não será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou 

constrangimento.  

As imagens registradas e os dados construídos serão utilizados para fins 

exclusivos desta pesquisa, farão parte de um banco de dados e serão utilizados, 

exclusivamente, em atividades acadêmicas. Você poderá obter todas as informações 

que quiser sobre a pesquisa e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízos.  

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, 

mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Sua identidade será preservada em 

todos os documentos e publicações decorrentes da pesquisa. 

Você ficará com cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente com Juliana Lopes da Silva Pessoa, no 

endereço: Rua Jatobá, Bairro Nordeste, Natal-RN, Brasil. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 
 

Eu, _______________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e a quais procedimentos serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece as circunstâncias em que o estudo será 

realizado, a minha participação e as contribuições da referida pesquisa para a Educação e 

para o ensino de literatura, de modo específico. Eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará 

minha condição profissional e/ou pessoal. 

Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro 

por participar da pesquisa.  

Ciente dos termos esclarecidos acima, eu concordo em participar da pesquisa. 

 

 

Natal, 22 de Abril de 2016. 

 

 
__________________________________________         _______________________ 

 

 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal               Documento de Identidade 

 

 

 

_________________________________                ___________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador responsável                        Assinatura do pesquisador orientador 

Telefone de contato da pesquisadora: 99470-0527 (Juliana Pessoa)  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd 

 

 

PESQUISA: Literatura e Educação: a formação docente para mediara Literatura de 

horror nos anos iniciais do Ensino Fundamental  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa de mestrado “Literatura 

e Educação: a formação docente para mediar a Literatura de horror nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental”. Os avanços na área do ensino de literatura ocorrem através 

de estudos como este, por isso a sua participação é importante.  

O objetivo deste estudo é conhecer a formação do professor mediante ao uso da 

leitura de literatura de horror na sala de aula. Durante a realização da pesquisa será 

necessário entrevistar, fotografar, gravar em vídeo, em aulas de literatura seu/sua 

filho/filha ou menor sobre quem você é responsável com o propósito de conhecer as 

possibilidades de formação literária em ambiente escolar. Para isso, não será feito 

nenhum procedimento que traga ao menor qualquer desconforto ou constrangimento.  

As imagens registradas e os dados construídos na situação escolar serão 

utilizados para fins exclusivos desta pesquisa, farão parte de um banco de dados e 

serão utilizados, exclusivamente, em atividades acadêmicas. Você poderá obter todas 

as informações que quiser sobre a pesquisa e poderá retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem nenhum prejuízo.  

O aluno ou aluna que participar do estudo terá sua identidade preservada em 

todos os documentos e publicações decorrentes da pesquisa. 

O responsável pelo aluno ou pela aluna ficará com cópia deste Termo e toda a 

dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá ser esclarecida diretamente com 

Juliana Lopes da Silva Pessoa, no endereço: Rua Jatobá, Bairro Nordeste, Natal-RN, 

Brasil. Telefone: 99470-0527 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 
 

Eu, _______________________________________________________, li e/ou 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e a quais 

procedimentos o aluno/a aluna sob minha responsabilidade será submetido/a. A 

explicação que recebi esclarece as circunstâncias em que o estudo será realizado, a 

participação da criança e as contribuições da referida pesquisa para a Educação e 

para o ensino de literatura, de modo específico. Eu entendi que sou livre para 

interromper a participação da criança a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que isso não afetará a presença da criança na escola. 

Ciente dos termos esclarecidos acima, eu concordo em participar da pesquisa. 

 

 

Natal, 22 de abril de 2016. 
 

 
 

 

 

 

__________________________________________         _______________________ 

 

 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal               Documento de Identidade 

 

 

 

_________________________________                

___________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador responsável                        Assinatura do pesquisador orientador 

 

 

  



112 
 

 

APÊNDICE B – PLANO DE CURSO PARA FORMAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  RIO  GRANDE  DO NORTE 
CENTRO  DE  EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  EM  EDUCAÇÃO 
 

PLANO  DE CURSO 

DADOS DA FORMAÇÃO 

HORÁRIO/LOCAL: Terça-Feira – Manhã – Escola Municipal Chico Santeiro 

EMENTA: 

LITERATURA DE HORROR NA ESCOLA 

Investiga as correlações entre o trabalho da mediação de leitura de 

literatura de horror com a intensidade emocional que provoca no leitor.  

 

CRONOGRAMA DAS AULAS 

DATAS* TEXTO TEÓRICO 

1º 01/12/2015 AMARILHA, M. Silêncio: a hora da narrativa na escola 

2º 
17/12/2015 AMARILHA, M. Literatura infantil e prática pedagógica 

17/12/2015 AMARILHA, M. A criança e a ficção 

3º 

28/01/2016 BETTELHEIM, Bruno. A necessidade de Magia da Criança 

28/01/2016 
BETTELHEIM, Bruno. A importância da exteriorização – 

Personagens e Acontecimentos Fantásticos 

4º 
29/01/2016 

BETTELHEIM, Bruno. Medo da Fantasia – Por que os contos de fadas 

foram proscritos? 

29/01/2016 BETTELHEIM, Bruno. Fantasia, recuperação, escape e consolo 

5º 
02/02/2016 HELD, Jacqueline. O que é o Fantástico? Uma primeira Abordagem 

02/02/2016 HELD, Jacqueline. Infância e Fantástico 

6º 

16/02/2016 HELD, Jacqueline. Evolução da Criança, Angústia e Fantástico 

16/02/2016 
BETTELHEIM, Bruno. Transcendendo a Infância com a ajuda do 

fantástico. 

7º 26/02/2016 

FRANÇA, Júlio. O horror na ficção literária: Reflexão sobre o 

“horrível” como uma categoria estética. 

STRAUSZ, Rosa Amanda. Sete Ossos e Uma Maldição 

8º 16/03/2016 
FRANÇA, Júlio. Fontes e Sentidos do Medo como Prazer Estético 

DO AMARAL, Jorge Fernando Barbosa. O lugar do horror na literatura. 

TEXTOS COMPLEMENTARES: 
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GRAVES, M. F.; GRAVES, B. B. The scaffolding reading experience: a flexible framework for 

helping students get the most out of text 

  

REFERÊNCIAS 

AMARILHA, M. Estão mortas as fadas? Literatura infantil e prática pedagógica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2001. 

 
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. 30º ed. – São Paulo: Paz e Terra, 

2015 

 

DO AMARAL, Jorge Fernando Barbosa. O lugar do horror na literatura. In: FRANÇA, Júlio; DA 

SILVA, Alexsander M. (Org). O insólito e a literatura infanto juvenil. Rio de Janeiro. Dialogarts, 

2011. 

 

FRANÇA, Julio. O horror na ficção literária; reflexão sobre o horrível‘ como uma categoria 

estética. In:___. Anais do XI CongressoInternacional da Abralic. São Paulo,2008 [no prelo]. 

 

______. Fontes e sentidos do medo como prazer estético. In: França, Júlio (Org.). Insólito, Mitos, 

Lendas, Crenças. Rio de Janeiro, Dialogarts, 2011. 

 
HELD, Jacqueline. O Imaginário no Poder: as crianças e a literatura fantástica. 3 ed. São Paulo: 

Summus, 1980. 

 
LAGO, Angela. Sete histórias para sacudir o esqueleto. 2º Ed. – São Paulo: Companhia das 

Letrinhas, 2011. 

 
STRAUSZ, Rosa Amanda. Sete Ossos e Uma Maldição. 2º Ed. São Paulo: Global, 2013. 

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

GRAVES, M. F.; GRAVES, B. B. The scaffolding reading experience: a flexible framework for 

helping students get the most out of text. In: Reading, April. 1995. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA INICIAL COM A PROFESSORA – 24/11/2015 

 

Dados identificadores  

• Nome 

• Idade 

• Formação (Local – Ano) 

• Como se tornou professora? 

 

Dados sócio-econômicos 

• Bairro 

• Moradia 

• Meio de transporte/locomoção 

• Acesso a internet 

• Acesso a biblioteca 

 

Experiência profissional 

• Além de atuar como professora, que outras experiências você já teve? 

• Há quanto tempo está na profissão? 

• Em que escola você trabalha? Há quanto tempo? 

• Você gosta do que faz? Por quê? 

 

Experiência com a leitura 

• Qual é a sua relação com a leitura? 

• Você gosta de ler?  Que tipos de texto? 

• Você compartilha suas leituras com outras pessoas? Como? 

• Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

• Você costuma comprar livros? De que tipo? Que parte de sua verba destina 

para essa compra? 

• Quando e qual foi o último livro que leu? 

 

 



115 
 

 

Experiência com a literatura de horror/ Perfil do informante 

• Você gosta do gênero horror? Por quê? 

• Você costuma usar esse gênero na escola?  

• Você implementaria esse gênero em sua prática de leitura? Por quê? 

• Você conhece algum livro do gênero? Qual? 

 

Prática pedagógica em interface com o ensino de leitura e de literatura de horror 

• Como você planeja suas aulas? 

• Que tipo de trabalho você desenvolve com a leitura de literatura em sala de 

aula? 

• Você utiliza a biblioteca com seus alunos? De que maneira? 

• Que outros espaços e meios utiliza para tornar seus alunos leitores? 

• Como você avalia o trabalho de leitura com seus alunos? Que 

dificuldades/facilidades você encontra? 

• Como estabelece a relação de seus alunos com a leitura? 

• Você trabalha em conjunto com outros professores? De que maneira? 

• Você conhece o gosto de leitura dos seus alunos? 

• Algum demonstrou interesse pelo gênero horror? 

• Qual a relação dos seus alunos com a literatura de horror? 

• Como você avalia a importância da literatura de horror para a prática 

pedagógica de formação de leitores? 

• Destaque aspectos positivos e negativos de sua prática de ensino de literatura 

de horror – se for o caso. 
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ENTREVISTA FINAL COM A PROFESSORA – 02/06/2016 

 

1. O que você lembra das aulas de literatura? O que vem primeiro à sua cabeça?  

2. De uma maneira geral, o que você achou das sessões de leitura? 

3. De que maneira você se sentia nas aulas de leitura de literatura de horror? 

4. Do que você mais gostou e do que você menos gostou nas sessões de leitura? 

5. Como foi a experiência de ler literatura de horror com os seus alunos? 

6. Você sentiu dificuldade/facilidade de mediar as sessões de leitura de literatura de 

horror? Por quê? 

7. O que você percebeu das respostas dos seus alunos com o contato com a literatura 

de horror? 

8. O que você mudaria nas aulas de literatura? Por quê? 

9. O que você aprendeu nas sessões de leitura de horror? A formação anterior foi 

importante para você? Mudou sua prática como professora? Por quê?   

10. Você gostaria que tivesse mais formação para este gênero literário? Por quê? 

11. Se você pudesse escolher uma sessão de leitura para reviver, qual seria? Por quê? 

12. Na sua opinião, os professores deveriam inserir esse gênero nas suas práticas de 

leitura? Na formação de novos leitores? Por quê?  

13. Você que no começo afirmou que não conhecia e não se interessava pelo gênero 

literário de horror, após todo o estudo e leituras de literatura do gênero, como você 

se sente em relação com esse gênero? 

14. A literatura de horror fará parte dos seus futuros planejamentos de aula de 

literatura? 

15. Qual a relação dos seus alunos com a literatura de horror? 

16. Como você avalia a importância da literatura de horror para a prática pedagógica 

de formação de leitores? 

17. Destaque aspectos positivos e negativos de sua prática de ensino de literatura de 

horror – se for o caso. 

18. Você gostou de implementar o gênero horror na sua sala de aula? Por quê? 

19. Você passará a implementar esse gênero em sua prática de leitura? Por quê? 

20. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre as aulas de leitura? 

Algo que eu não perguntei?  
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ENTREVISTA COM OS ALUNOS 

 

Dados Identificadores 

Nome: 

Idade: 

 

Dados Socioeconômicos  

Na sua casa tem livros? 

Na sua casa tem computador? Tem acesso à internet? 

 

Vida Escolar 

Você gosta da escola? 

Gosta dos espaços da escola? 

Qual é o espaço de que você mais gosta? 

O que mais gosta de fazer na escola? 

Gosta de ler na escola? Em que lugar? 

 

Experiência com a leitura 

Você gosta de ler? Que tipo de textos? 

O que chama a sua atenção em/para um texto?  

Alguém lê para você? Quem? Quando? 

Você tem aulas de leitura de literatura? Como são? 

Você gosta das aulas de leitura de literatura? Por quê? 

Você costuma ler fora da escola? Quando? Onde? Com ajuda de quem? 

Você costuma ler na escola? Onde? Quando? Com ajuda de quem? 

Você vai à biblioteca? Com que frequência? 

Você gosta de ir à biblioteca? Por quê? 

Que tipo de histórias você costuma ler? Qual o gênero? 

 

Experiência com a leitura de literatura de horror 

1. O que você lembra das aulas de literatura de horror? O que vem primeiro à sua 

cabeça?  

2. De uma maneira geral, o que você achou das sessões de leitura? 

3. Você sentiu medo durante a leitura de algum conto? Qual? Por que? 
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4. Você costuma assistir algum filme desse gênero? Qual? 

5. De que maneira você se sentia nas aulas de leitura de literatura de horror? 

Como você se sentia? 

6. Do que você mais gostou e do que você menos gostou nas sessões de leitura? 

7. O que você mudaria nas aulas de literatura? Por quê? 

8. O que você aprendeu nas sessões de leitura de horror? 

9. Se você pudesse escolher uma sessão de leitura para reviver, qual seria? Por 

quê? 

10. Na sua opinião, a professora deveria ler mais esse gênero na sala de aula? Por 

quê?  

11. Você leria histórias de literatura de horror em casa? 

12. Você conversou com alguém sobre a histórias de horror que lemos aqui na 

escola? 

13. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre as aulas de 

leitura? Algo que eu não perguntei?  
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APÊNDICE E – PLANOS DE AULA 

 

PLANEJAMENTO – 1ª SESSÃO DE LEITURA – DATA: 06/05/2016 

 
UFRN - PPGED 

PESQUISA: LITERATURA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DOCENTE PARA 

MEDIAR A LITERATURA DE HORROR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

PESQUISADORA: JULIANA LOPES DA SILVA PESSOA 

PROFESSORA MEDIADORA: ALESSANDRA MEIRA 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

TEXTO: Caio? – Sete histórias para sacudir o esqueleto de Angela Lago. Disponível 

em: http://fliphtml5.com/vtar/zpam 

 

1. Explicação da pesquisa para os alunos; 

2. Construção dos combinados para as sessões de leitura 

3. Ida ao laboratório de Informática; 

4. Pré-Leitura: 

1) Apresentar o título da história (a história já está disponibilizada na tela) 

2) Breve biografia da autora – Angela Lago 

3) Com base no título e no que conhecemos sobre a autora, como vocês 

imaginam que será essa história? 

4) Apresentar o sumário da obra e indicar qual será o texto a ser livro 

5) O que esse título “Caio? ” quer dizer? 

6) Quais são as suas expectativas para esta leitura? 

5. Leitura: Leitura em voz alta pela professora mediadora (Atenção a prosódia) 

6. Pós-Leitura: 

1) As expectativas se confirmaram? A história foi como vocês imaginaram? 

2) O que vocês sentiram? Gostaram da história? Por quê?  

3) O que vocês destacam de mais interessante na história? 

4) Alguém tem alguma pergunta ou comentário a fazer? 

  

http://fliphtml5.com/vtar/zpam
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PLANEJAMENTO – 2ª SESSÃO DE LEITURA – DATA: 09/05/2016 

 
UFRN - PPGED 

PESQUISA: LITERATURA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DOCENTE PARA 

MEDIAR A LITERATURA DE HORROR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

PESQUISADORA: JULIANA LOPES DA SILVA PESSOA 

PROFESSORA MEDIADORA: ALESSANDRA MEIRA 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

TEXTO: Elevador – Sete ossos e uma maldição de Rosa Amanda Strausz. 

 

1. Pré-Leitura: 

OBS: os livros serão entregues para os alunos e a professora pedirá que todos 

aguardem para iniciarem a leitura juntos. Combinado: ter cuidado com o livro. 

1) Apresentar o título da Obra 

2) Breve biografia da autora – Rosa Amanda Strausz 

3) Com base no título e no que conhecemos sobre a autora, como vocês 

imaginam que será este livro? 

4) Apresentar o sumário da obra e indicar qual será o texto a ser livro 

5) O que esse título Elevador quer dizer? 

6) Que tipo de sentimentos vocês imaginam que iremos sentir ao ler essa 

história? 

7) Quais são as suas expectativas para esta leitura? 

8) Pré-ensino de vocabulários. 

• Ascensorista: Pessoa encarregada de manobrar um ascensor ou 

elevador. 

• Lúgubre: Exprime algo de característica sombria, triste ou 

fúnebre.  

 

2. Leitura: Leitura em voz alta pela professora mediadora (Atenção à prosódia) 

3. Pós-Leitura: 

1) As expectativas se confirmaram? A história foi como vocês imaginaram? 

2) Gostaram da história? Por quê?  
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3) Quais os sentimentos que vocês vivenciaram ao ler esta história? 

4) O que vocês entenderam da história? 

5) O que vocês imaginam que tenha acontecido com o elevador e/ou 

menino? 

6) Alguém tem alguma pergunta ou comentário a fazer? 

7) Vocês gostaram de ouvir esse gênero horror? 

 

PLANEJAMENTO – 3ª SESSÃO DE LEITURA – DATA: 11/05/2016 

 
UFRN - PPGED 

PESQUISA: LITERATURA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DOCENTE PARA 

MEDIAR A LITERATURA DE HORROR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

PESQUISADORA: JULIANA LOPES DA SILVA PESSOA 

PROFESSORA MEDIADORA: ALESSANDRA MEIRA 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

TEXTO: Morte na Estrada – In: Sete ossos e uma maldição de Rosa Amanda Strausz. 

 

1. Pré-Leitura: 

1) Apresentar o título da história 

2) Com base no que lemos aula passada, como vocês imaginam que será 

essa história? 

3) O que esse título “Morte na Estrada” sugere? Sobre o que é essa 

história? 

4) Que sentimentos poderemos vivenciar ao ouvir esta história? 

Obs²: Anotar no quadro as respostas dos alunos, em torno de 3 ou quatro. Para 

que assim possa conferir se as hipóteses confirmaram. 

 

2. Leitura: Leitura em voz alta pela professora mediadora (Atenção a prosódia) 

3. Pós-Leitura: 

1) As expectativas se confirmaram? A história foi como vocês imaginaram? 

2) O que você faria no lugar do personagem quando a menina o chamou 

para ir com ela (p.98)? 
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3) Esse nome Dolores sugere alguma coisa? 

4) O que será que aconteceu com o personagem no final da história? 

5) O que vocês sentiram? Gostaram da história? Por quê?  

6) Alguém tem alguma pergunta ou comentário a fazer? 

7) Vocês gostariam de ouvir mais histórias de horror? Por quê? 

 

PLANEJAMENTO – 4ª SESSÃO DE LEITURA – DATA: 13/05/2016 

 
UFRN - PPGED 

PESQUISA: LITERATURA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DOCENTE PARA 

MEDIAR A LITERATURA DE HORROR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

PESQUISADORA: JULIANA LOPES DA SILVA PESSOA 

PROFESSORA MEDIADORA: ALESSANDRA MEIRA 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

TEXTO: Devolva minha aliança – In: Sete ossos e uma maldição de Rosa Amanda 

Strausz. 

 

1. Pré-Leitura: 

1) Apresentar o título da história. Vocês já ouviram falar dessa história?  

2) (Caso confirmem que sim). Será que é a mesma história? 

3) (Caso confirmem que não ou alguém disser que não). Sobre o que é 

esta história? 

4) Quais são as suas expectativas para esta leitura? 

5) Pré-ensino de vocabulários. 

• Mortiça: Coisa feia, desajeitada. Falta de brilho, de colorido; 

desanimado. Próximo a apagar-se, a extinguir-se. 

• Farfalhando: Ruído produzido pela ação do vento sobre a 

folhagem das árvores 

• Féretro: Caixa de madeira utilizada para enterrar os mortos 

(Caixão) 

• Macabro: Indefinido, sinistro, obscuro, amedrontador. Diz-se de 

aparições fantasmas. 
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• Revolvida: Ato de revolver, agitar, mexer. 

• Decepado: Parte do corpo que foi separada do todo. 

 

2. Leitura: Leitura em voz alta pela professora mediadora (Atenção à prosódia) 

3. Pós-Leitura: 

1) As expectativas se confirmaram? A história foi como vocês imaginaram? 

2) A história era a mesma que vocês conheciam? 

3) Quais os sentimentos que vocês vivenciaram ao ler esta história? 

4) O que vocês acharam da atitude de Antônio (p.22) quando ele contava 

aos colegas da aventura dele no cemitério? Por quê? 

5) E da atitude do Pedro (p.23) quando falou para o amigo Antônio ir 

sozinho ao cemitério e desta vez ele teria plateia? Por quê? 

6) No final da história, será que o fantasma da noiva deixou o Antônio em 

paz?  
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PLANEJAMENTO – 5ª SESSÃO DE LEITURA – DATA: 20/05/2016 

 
UFRN - PPGED 

PESQUISA: LITERATURA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DOCENTE PARA 

MEDIAR A LITERATURA DE HORROR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

PESQUISADORA: JULIANA LOPES DA SILVA PESSOA 

PROFESSORA MEDIADORA: ALESSANDRA MEIRA 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

TEXTO: Sete ossos e uma maldição – In: Sete ossos e uma maldição de Rosa 

Amanda Strausz. 

 

1. Pré-Leitura: 

1) Apresentar o título da história 

2) Sobre o que é esse conto? 

3) Vou dar uma pista, vou ler um trecho do conto “Grande como um bebê 

de verdade, mas era uma mocinha, com trajes típicos de dançarina 

espanhola [...] Deu-lhe o nome de Muriel. ” A partir desse trecho, o que 

vocês imaginam que seja Muriel? 

OBS².: O significado do nome Muriel significa: “mar luminoso”, ou “moura”, “de pele 

escura”, “negra”. 

4) Como será essa leitura?   

5) Será diferente dos outros contos que já lemos? 

6) Pré-ensino de vocabulários: 

• Esgazeado: Espantado, arregalado. 

• Entidade: Ser espiritual que, em ritos afro-brasileiros, é cultuado. 

• Semicerrados: Deixar entreaberto. 

• Pestanejar: Mexer as pálpebras, rapidamente, abrindo e 

fechando os olhos.  (Sem Pestanejar: Sem hesitar)  

• Artelhos: Osso do tornozelo; dedos dos pés. 

• Omoplata: Osso da articulação do ombro. 

• Atônita: Surpresa; que está espantada, admirada; que ficou 

perplexo com alguma coisa. 
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2. Leitura: Leitura em voz alta pela professora mediadora (Atenção à prosódia) 

3. Pós-Leitura: 

1) As expectativas se confirmaram? A história foi como vocês imaginaram?  

2) Que ideia que vocês pensaram antes e que apareceram na história? 

3) Quem é o personagem principal? Como ele se apresenta fisicamente? 

4) Como são as atitudes da personagem? 

5) O que é mais marcante no comportamento dele? O que chamou sua 

atenção no personagem? 

6) Que sentimentos ele desperta nos outros personagens do conto? 

7) Como ele interage com outros personagens? Ele tem amigos? 

8) Como ele age diante da situação? 

9) Que sentimentos ele despertou em vocês? 

10)  Você conhece alguém que se pareça com esse personagem? 

11)  O que você faria no lugar de Clara? 

12)  O que vocês sentiram? Gostaram da história? Por quê?  

13)  Alguém tem alguma pergunta ou comentário a fazer? 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

TEXTO: Crianças a venda. Tratar aqui – In: Sete ossos e uma maldição de Rosa 

Amanda Strausz. 

 

1. Pré-Leitura: 

1) Olhando para a imagem, como você imagina esse personagem? 

2) Apresentar o título da história. 

3) Sobre o que vai falar esse conto? 
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4) Que sentimentos vocês imaginam sentir com a leitura desta história? Por 

quê? 

5) Pré-ensino de vocabulários. 

• Desalmada: Que não se comove nem se sensibiliza diante do 

sofrimento alheio; que não consegue corresponder ao amor recebido. 

• Demove: Fazer renunciar a uma pretensão. Mudar de opinião. 

• Obstinada: Pessoa que insiste, não desiste. 

• Avidamente: Ansioso; que deseja algo intensamente. 

• Intrigada: Desconfiado 

• Soturno: Tristonho, assustador; que provoca medo ou pavor. 

Sombrio. 

• Polida: Lustrado; que passou a brilhar por fricção. 

• Baixela: Conjunto de utensílios que se usam no serviço da mesa 

(Travessas; sopeira...). 

• Córneas: Parte anterior do globo ocular, transparente. 

• Balbuciar: Falar de maneira imperfeita; gaguejar. 

• Abruptamente: De maneira inesperada. 

• Clareira: Local desguarnecido de árvores em uma floresta. 

• Desolado: Solitário, triste, aflito. 

• Transtornada: Que está perturbada ou fora de seu juízo normal; 

confuso ou perturbado. 

 

2. Leitura: Leitura em voz alta pela professora mediadora (Atenção à prosódia) 

3. Pós-Leitura: 

1) As expectativas se confirmaram? A história foi como vocês imaginaram? 

O que foi diferente? 

2) Quem é o personagem principal? Como ele se apresenta fisicamente? 

3) Como são as atitudes da personagem? 

4) O que é mais marcante no comportamento dele? 

5) Que sentimentos ele desperta nos outros personagens do conto? 

6) Como ele interage com outros personagens? 

7) Como ele age diante da situação? 

8) Que sentimentos ele despertou em vocês? 

http://www.dicio.com.br/gaguejar/


127 
 

 

9) Você conhece alguém que se pareça com algum personagem desse 

conto? 

10)  O que vocês acham da atitude da mãe? 

11)  O que você faria no lugar da mãe? 

12)  O que vocês imaginam que tenha escrito na carta, no final da história? 

13)  O que vocês fariam no lugar de Simara? 

14)  O que vocês sentiram durante a leitura? Gostaram da história? Por quê?  

15)  Você recomendaria essa história para alguém? A quem? Por quê? 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

TEXTO: Os três cachorros do senhor Heitor – In: Sete ossos e uma maldição de Rosa 

Amanda Strausz. 

 

1. Pré-Leitura: 

1) Apresentar o título da história 

2) Sobre o que é esse conto? 

3) Vou dar uma pista, vou ler um trecho do conto: “Mas, agora, o rosto de 

Zé só mostrava medo. Os olhos arregalados, a boca totalmente aberta, 

os dedos das mãos crispados. ” A partir desse trecho, o que vocês 

imaginam o que tenha acontecido com o Zé? O que será que ele viu? 

4) Como será essa leitura?   

5) Que sentimentos vamos vivenciar durante a leitura? E suas 

expectativas? 

6) Pré-ensino de vocabulários: 

• Crispado: Franzido 
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• Autópsia: Exame médico detalhado de um cadáver. 

• Tétrico: Horrível; que provoca medo, pavor e horror. 

• Descarnado: Separado ou privado das carnes.Muito magro. 

• Camuflar: Fazer com que algo ou alguém fique escondido através 

da utilização de camuflagem; disfarçar-se. 

• Imprudente: Que não tem cuidado ou cautela; descuidado. 

• Espreita: Vigia, espionagem, atalaia, à espera. 

• Diluída: Desfeito 

• Impassibilidade: Qualidade da pessoa que é insensível ao 

sofrimento alheio; frieza ou insensibilidade. 

• Séquito: Cortejo; conjunto de pessoas que acompanham alguém. 

• Nauseabundo: Nojento, asqueroso, repugnante, repulsivo. 

 

2. Leitura: Leitura em voz alta pela professora mediadora (Atenção à prosódia) 

3. Pós-Leitura: 

1) As expectativas se confirmaram? A história foi como vocês imaginaram?  

2) Qual ideia que vocês pensaram antes e que apareceram na história? 

3) Na sua opinião, o que o tinha no 2ª andar da casa? 

4) O que o menino Marcelo encontrou quando chegou no 2º andar? 

5) O que aconteceu com Marcelo no final da história? 

6) O que vocês fariam no lugar do Marcelo, quando o cachorro o pegou pelo 

pescoço e o levou até o 2º andar da casa? 

7) O que vocês destacam de mais interessante na história? 

8)  O que vocês sentiram? Gostaram da história? Por quê?  

9)  Você recomendaria essa história a alguém? Quem? Por que?  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

TEXTO: Dentes tão brancos – In: Sete ossos e uma maldição de Rosa Amanda 

Strausz. 

 

1. Pré-Leitura: 

1) Apresentar a imagem da história (Disponibilizada em ppt). A partir da 

imagem, sobre o que vai falar esse conto? 

2) Ler o título da história. Por que o título se chama “Dentes tão Brancos”? 

3) Com atenção, escute esse trecho da história: “Estava com medo. Muito 

medo. Mas não saberia explicar exatamente do quê. Apenas sabia que 

uma coisa terrível tinha acontecido. Alguma coisa cujos desdobramentos 

ainda não conseguia prever. ” O que estava deixando a personagem 

com tanto medo? O que será que tinha acontecido com a personagem? 

4) Que sentimentos vocês imaginam sentir com a leitura desta história? Por 

quê? 

5) Pré-ensino de vocabulários. 

• Desatino: Loucura; expressão de falta de juízo, de bom senso. 

• Cúpula: Tipo de teto em forma de semiesfera 

• Melancólico: Quem é triste; quem sente uma tristeza excessiva. 

• Etéreo: Celestial; considerado divino; que não faz parte da 

existência material. Que expressa delicadeza, pureza. 

• Taquicardia: Ritmo cardíaco acelerado. 

 

2. Leitura: Leitura em voz alta pela professora mediadora (Atenção à prosódia) 

3. Pós-Leitura: 
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1) As expectativas se confirmaram? A história foi como vocês imaginaram? 

O que foi diferente? 

2) Qual ideia que vocês pensaram antes e que apareceram na história? 

3) Qual personagem chamou mais a sua atenção? Como ele se apresenta 

fisicamente? 

4) Como são as atitudes da personagem? 

5) O que é mais marcante no comportamento dele? 

6) Que sentimentos ele desperta nos outros personagens do conto? 

7) Como ele interage com outros personagens? 

8) Como ele age diante da situação? 

9) Que sentimentos ele despertou em vocês? 

10)  Você conhece alguém que se pareça com algum personagem desse 

conto? Quem? Por quê? 

11)  Andréia queria morrer de amor, vocês acham que ela conseguiu? Será 

que é uma boa forma de morrer? Por quê? 

12)  O que você faria no lugar de Andréia quando “Seu amor” pediu que ela 

esperasse até meia noite e não falasse com ninguém? 

13)  O que vocês sentiram durante a leitura? Gostaram da história? Por quê?  

14)  Você recomendaria essa história para alguém? A quem? Por quê? 

 

 

 

 

 


