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O Menino Que Carregava Água Na Peneira 
 
 
 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino 

que carregava água na peneira. 

 

A mãe disse que carregar água na peneira 

era o mesmo que roubar um vento e sair 

correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

 

A mãe disse que era o mesmo que 

catar espinhos na água 

O mesmo que criar peixes no bolso. 

 

O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino 

gostava mais do vazio 

do que do cheio. 

Falava que vazios são maiores  

e até infinitos. 

 

Com o tempo aquele menino 

que era cismado e esquisito 

porque gostava de carregar água na peneira 

 

Com o tempo descobriu que escrever seria 

o mesmo que carregar água na peneira. 

 

No escrever o menino viu 

que era capaz de ser  

noviça, monge ou mendigo  

ao mesmo tempo. 



 
 

 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

 

Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro 

botando ponto final na frase. 

 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

 

O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor! 

A mãe reparava o menino com ternura. 

 

A mãe falou:  

Meu filho você vai ser poeta. 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

 

Você vai encher os 

 vazios com as suas  

peraltagens 

e algumas pessoas  

vão te amar por seus 

 despropósitos. 

 

 

 

Manoel de Barros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS  

LISTA DE QUADROS 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E LISTA DE SINAIS  

RESUMO  

ABSTRACT 

UMA HISTÓRIA “SAINDO” DA GAVETA 

 

 

15 

1 IDEIAS ESTRUTURANTES SOBRE A CONSTRUÇÃO DE 

HISTÓRIAS POR CRIANÇAS 

1.1 SOBRE LITERATURA, CRIANÇA E FICÇÃO 

1.2 SOBRE A ESCRITA DE HISTÓRIAS E AS PRÁTICAS ESCOLARES 

2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 ESCOLHAS METODOLÓGICAS PARA AS SESSÕES DE LEITURA 

2.2 ESCOLHAS METODOLÓGICAS PARA AS SESSÕES DE ESCRITA 

2.3 O LUGAR ONDE TUDO SE PASSA 

2.4 CONHECENDO OS “APRENDIZES DE FICÇÃO” 

2.5 AS ETAPAS DE CONSTITUIÇÃO DA PESQUISA 

3 ANÁLISE DOS DADOS 

3.1 AS SESSÕES DE LEITURA E CRIAÇÃO LITERÁRIAS 

3.1.1 Preparação para o mergulho literário 

3.1.2 Leitura do livro Fazendo Ana Paz 

3.1.3 Conferências e escritas literárias 

3.2 AS HISTÓRIAS DE FICÇÃO CRIADAS PELOS APRENDIZES 

3.2.1 Histórias de Camille: A fuga; A invocação do fim; e A 

perseguição do mal 

3.2.2 Histórias de Bianca: Não fique e nem corra; e O começo do fim 

3.2.3 Histórias de Diego: Dunas F. C.; Hunter, o garoto que superou 

o pelé; e Hunter – a carreira de uma lenda 

3.2.4 Histórias de Felipe: Um final de semana maravilhoso; e A 

superação 

3.2.5 Histórias de Melissa: O portal dos pesadelos; e O grande 

sonho 

 

28 

28 

37 

47 

47 

51 

53 

60 

63 

71 

71 

72 

76 

88 

103 

 

107 

129 

 

136 

 

143 

 

150 



 
 

3.2.6 Histórias de Raíssa: Duas irmãs contra a convivência; e Um 

garoto e seus desafios 

O DESFECHO 

REFERÊNCIAS 

ANEXOS  

 

 

158 

172 

175 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Gráfico com distribuição percentual dos estudantes nos níveis de 

proficiência em leitura, por região geográfica e UF 

18 

Figura 2 Gráfico com distribuição percentual dos estudantes nos níveis de 

proficiência em escrita, por região geográfica e UF 

21 

Figura 3 Gráfico com percentual de escolas que possuem biblioteca e sala 

de leitura 

23 

Figura 4 Crianças elaborando a 1ª história de ficção 74 

Figura 5 Capa da edição de Fazendo Ana Paz (2007) utilizada na 

intervenção 

77 

Figura 6 Enunciado da atividade de planejamento da 2ª história de ficção 90 

Figura 7 Melissa apresentando a sua 1ª história de ficção produzida 

durante a intervenção pedagógica 

92 

Figura 8 Grupo 1 e Professora Pesquisadora em 1ª conferência com 

colegas 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 Interpretação da escala de proficiência em leitura 19 

Quadro 2 Interpretação da escala de proficiência em escrita 22 

Quadro 3 Pré-teste sobre a leitura e a produção das próprias histórias de 

ficção 

39 

Quadro 4 Autodescrição dos sujeitos da pesquisa 62 

Quadro 5 Detalhamento das sessões de intervenção 65 

Quadro 6 Perfil dos sujeitos quanto à relação que demonstraram 

estabelecer com a leitura e com a escrita no início da intervenção 

96 

Quadro 7 Síntese do desenvolvimento das sessões de reescrita  

das histórias de ficção 

101 

Quadro 8 Elementos da narrativa 104 

Quadro 9 Ficha de análise das histórias das crianças 105 

Quadro 10 Planejamento da 2ª história de ficção (Camille) 109 

Quadro 11 Planejamento da 2ª história de ficção (Diego) 138 

Quadro 12 Planejamento da 2ª história de ficção (Felipe) 145 

Quadro 13 Planejamento da 2ª história de ficção (Melissa) 154 

Quadro 14 Planejamento da 2ª história de ficção (Raíssa) 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

NEI – CAp – UFRN – Núcleo de Educação da Infância – Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais 

RNCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica 

 
 
 
LISTA DE ABREVIATURAS E SINAIS UTILIZADOS NAS TRANSCRIÇÕES 

Professora pesquisadora PP 

Comentários da professora pesquisadora ((  )) 

Falas simultâneas [ 

Trechos de discursos indiretos : “ ” 

Alongamento da vogal ::: 

Indicação de turno ou segmento de fala interrompido   [...] 

Pausa longa ... 

Frase interrogativa ? 

Frase exclamativa ! 

Frases afirmativas ou finalização de fala . 

Sujeitos falando ao mesmo tempo  SFMT 

Palavra pronunciada com ênfase MAIÚSCULA  

Som inaudível (S.I.) 

Sujeito não identificado SNI  

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

A dissertação discute a leitura de literatura e o processo de produção de histórias 
por crianças do ensino fundamental. Objetiva analisar as contribuições da leitura 
literária e da mediação entre os pares para subsidiar a construção de histórias 
pelas crianças. Tem por objeto de estudo o processo de produção de histórias, 
configuradas no gênero conto, por crianças do ensino fundamental. Em termos 
metodológicos, procede-se, nesta pesquisa – que é de natureza qualitativa –, a 
uma intervenção pedagógica, na qual se assume o duplo papel de professora e 
pesquisadora, tendo como sujeitos os próprios alunos – um grupo de 18 crianças 
do 5º ano do ensino fundamental (ano de 2017) de um Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil, locus da investigação. A 
relevância deste estudo está no fato de fomentar a discussão acerca da formação 
de leitores e escritores competentes, em turmas de crianças já alfabetizadas, cuja 
necessidade é apontada por documentos de referência nacional, como a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), e revelar a importância de as crianças 
revisitarem seus textos para aprimorarem a constituição dos seus personagens 
e/ou enredos, ou outros elementos da narrativa, de modo a promover uma maior 
identificação e satisfação delas mesmas com o seu próprio texto. O percurso 
investigativo orienta-se pelos seguintes pressupostos: a literatura permite a quem 
lê uma experiência estética, aguça sentidos e emoções e multiplica as 
experiências; a literatura se constitui em importante alimento para a imaginação e 
a atividade criadora; as crianças são capazes de expressar, em seus textos, 
qualidades próprias de produções ficcionais, constituindo-se “aprendizes de 
ficção”; as crianças que vivenciam a experiência da produção escrita podem 
tornar-se leitoras do seu próprio texto, compartilhá-lo com os colegas e 
professores e revisitá-los com vistas ao seu aprimoramento. A investigação 
fundamenta-se, teoricamente, nos estudos sobre ficção (CANDIDO, 2002; ECO, 
1994; HELD 1980), literatura (AMARILHA, 2013 e 1997; BOJUNGA, 2007; 
CULLER, 1999; FREITAS, 2002 e 2005; YUNES, 2010), produção textual 
(CALKINS, 1989; GERALDI, 1997) e mediação pedagógica (FONTANA, 2005; 
VYGOTSKY, 2007). O desenho da pesquisa compreende as seguintes etapas: 
planejamento das sessões de leitura e discussão do livro Fazendo Ana Paz, de 
Lygia Bojunga; constituição de um banco de histórias de ficção, produzido pelos 
sujeitos antes das sessões de leitura; apresentação da obra a ser lida, incluindo a 
biografia da referida escritora, e discussão sobre o que são histórias de ficção; 
desenvolvimento das sessões de leitura e discussão do livro Fazendo Ana Paz; 
produção de uma segunda história de ficção pelos sujeitos; realização de 
conferências de apresentação; realização de sessões de digitação e 
aprimoramento dos textos produzidos entre os alunos. A análise dos dados 
evidencia o quanto o contato com o texto literário e a interlocução com os pares 
contribui para a criação e o aprimoramento das histórias elaboradas pelas 
crianças, impulsinando a criatividade e contribuindo para que estas reconheçam o 
seu potencial para escrever. 
 
 
Palavras-chave: Produção de histórias. Leitura literária. Mediação pedagógica. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation discusses literature reading and the process of story production 
by elementary school children. It aims to analyze the contributions of literary 
reading and mediation among peers to support the construction of stories by 
children. It has as the study purpose the production of stories, configured in the 
genre story, by elementary school children. In  methodological terms, a qualitative 
research - a pedagogical intervention, was taken place, in which the dual role of 
teacher and researcher is assumed, with the students themselves as subjects - a 
group of 18 children in the 5th grade of elementary school (in the year of 2017) in 
a university school at the Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (School of Practices of Federal University of Rio Grande do 
Norte) - Brazil, the research locus. The relevance of this study is to promote the 
discussion about the formation of competent readers and writers in groups of 
children already literate, whose need is pointed out by national reference 
documents, such as the Base Nacional Curricular Comum (National Curricular 
Common Base) - BNCC, and reveal that it is important for the children to revisit 
their texts in order to improve the constitution of their characters and / or 
entanglements or other elements of the narrative, in order to promote greater 
identification and satisfaction with their own text. The investigative course is 
guided by the following assumptions: literature allows those who read an aesthetic 
experience, sharpens senses and emotions and multiplies experiences; literature 
is an important food for imagination and creative activity; children are able to 
express in their texts qualities proper to fictional productions, constituting 
themselves "apprentices of fiction"; children who undergo the experience of writing 
can be able to become readers of their own text, share it with colleagues and 
teachers and revisit it, aiming its improvement. The research is theoretically based 
on studies on fiction (CANDIDO, 2002; ECO, 1994; HELD 1980), reading and 
literature (AMARILHA, 2013 e 1997; BOJUNGA, 2007; CULLER, 1999; FREITAS, 
2002 e 2005; YUNES, 2010), textual production (CALKINS, 1989; GERALDI, 
1997) and pedagogical mediation (FONTANA, 2005; VYGOTSKY, 2007). The 
research design includes the following steps: planning of the reading sessions and 
discussion of the book Fazendo Ana Paz, by Lygia Bojunga; constitution of a bank 
of fiction stories produced by the subjects before the reading sessions; 
presentation of the work to be read, including the biography of the mentioned 
writer and discussion on what are fiction stories; development of the reading and 
discussion sessions of Fazendo Ana Paz; production of a second fiction story by 
the subjects; conferences to present; typing sections and improve texts produced 
among students. The analysis of the data shows how much the contact with the 
literary text and the dialogue with the peers contribute to the creation and the 
improvement of the stories elaborated by the children, boosting their creativity and 
helping them recognize their potential to write. 
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UMA HISTÓRIA “SAINDO DA GAVETA” 

 

 

Ao longo da história da educação, a escola tem-se constituído em lugar 

privilegiado para o desenvolvimento de ações intencionais e planejadas em prol 

da aprendizagem dos conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade; 

em especial, a leitura e a escrita. Inúmeros estudiosos têm-se debruçado na 

pesquisa e na elaboração de postulados teóricos, no sentido de responder 

satisfatoriamente ao permanente inquérito sobre como a criança se apropria 

desses saberes. A esse respeito, uma constatação que já parece bem 

consolidada é a de que o acesso à literatura, entendida como a arte que usa a 

própria linguagem como matéria-prima, pode atuar como desencadeador de 

interesse pelos atos de ler e de escrever. 

Esta dissertação apresenta pressupostos teóricos e práticos em torno da 

formação literária de crianças, no que diz respeito à leitura de literatura e à 

produção de histórias de ficção. Consiste em uma intervenção pedagógica 

desenvolvida numa turma de 5º ano do ensino fundamental, efetivada pela própria 

professora pesquisadora, no Núcleo de Educação da Infância – um Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NEI – CAp –UFRN). 

Nosso interesse por essa temática surge ainda na infância, quando, na 

escola, tivemos os primeiros contatos com os textos literários. Apesar de não 

haver biblioteca na escola, nossa professora da então 2ª série trouxe uma caixa 

de livros que pertencia aos seus filhos e passou a emprestá-los para toda a 

turma. Sempre que chegava a casa com esse acervo, era uma festa: minha avó 

fazia a leitura, que não só encantava mas também impressionava pela velocidade 

com que lia tantas palavras. Anos depois, descobrimos que ela não lia “assim tão 

rápido”. Outra lembrança marcante foi uma contação de histórias a que assistimos 

na então 4ª série, feita pelas professoras da escola que se escondiam por trás de 

uma cortina enquanto manipulavam fantoches. 

Essas poucas, mas significativas, lembranças foram impulsionadoras do 

desejo de escrever ficção e, provavelmente, do desejo de ser professora. Ainda 

por volta dos 10 anos, decidimos que queríamos escrever e publicar livros. 

Lembramos da iniciativa de enviar uma carta para uma editora, questionando 
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sobre o que deveríamos fazer para transformar a história que havíamos inventado 

em um livro de verdade. A resposta, contrária à nossa expectativa, foi um tanto 

desagradável, mas não nos entristecemos com o seu conteúdo: ao invés das 

instruções esperadas, orientando como deveríamos proceder para nos tornar 

escritora, recebemos a orientação de que deveríamos ler e escrever muito para 

poder ser uma escritora de verdade. 

Por sua vez, o desejo de ser professora começa a ser edificado quando 

cursamos o Magistério em nossa formação de nível médio. Nosso reencontro com 

a literatura acontece nessa fase de formação, quando a professora de Língua 

Portuguesa cria uma biblioteca de classe e nos possibilita cuidar do acervo, 

colaborando como bibliotecária. Era a primeira vez que uma professora dessa 

área se preocupava mais com a leitura e com a produção de textos do que com 

exercícios gramaticais e correção de erros. 

No ano seguinte, ao término do Magistério, ingressamos no curso de 

Pedagogia da UFRN e também iniciamos nossa atuação como professora das 

séries iniciais e como provável formadora de leitores, na mesma escola em que 

recebemos a formação de nível médio. Nesse período, cursamos a disciplina 

Literatura Infantil I, ministrada pela Prof.ª Marly Amarilha. Durante as aulas da 

referida disciplina, nosso repertório de leitura foi-se ampliando e tivemos acesso 

às discussões sobre a formação literária de crianças. Foi um período de intensa 

aprendizagem, que instigou o desejo de nos dedicarmos a essa área de pesquisa, 

o que veio a se concretizar muitos anos depois, quando voltamos à UFRN, como 

servidora efetiva, em 2015. Posteriormente, em 2016, conseguimos nos inserir no 

grupo de pesquisa em Ensino e Linguagem, coordenado pela Prof.ª Marly 

Amarilha, pela intermediação de nossa então tutora, Danielle Medeiros, membro 

do referido grupo. 

Iniciada nossa trajetória como colaboradora do grupo de pesquisa, 

revisitamos nossos interesses pessoais para definir qual seria o objeto de estudo 

da nossa própria pesquisa, em nível de mestrado. Assim como Lygia Bojunga, em 

seu livro Fazendo Ana Paz (2007) – que uniu a menina que vivenciou a perda do 

pai com a moça que conheceu Antônio e por ele se apaixonou; com a velha que 

resolveu viajar em pleno dia do seu aniversário e assim constituiu a personagem 

Ana Paz –, unimos aspectos da nossa trajetória pessoal e profissional para 
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reconhecer o encantamento pela pesquisa que pretendíamos desenvolver. 

Definimos como objeto de estudo a produção de textos de ficção, configurados no 

gênero conto, por crianças do ensino fundamental. 

Entendendo ser a escola a principal mediadora do encontro das crianças 

com o texto literário, propusemo-nos investigar, em situação escolar, os caminhos 

possíveis para torná-las capazes de escrever seus próprios textos de ficção. A fim 

de orientar esse percurso investigativo, formulamos as seguintes questões de 

pesquisa: que características ficcionais estariam contempladas nas narrativas 

produzidas por crianças do 5º ano do ensino fundamental? O repertório literário e 

a mediação de leitura de literatura podem subsidiar a construção de histórias 

pelas crianças? Qual é o efeito das estratégias de mediação (entre pares e 

professora) para o aprimoramento dos textos pelas próprias crianças? 

Seguindo tal roteiro, visávamos alcançar nosso objetivo principal, o de 

analisar as contribuições da leitura literária e da mediação para subsidiar a 

construção de histórias pelas crianças.  

Mais especificamente, pretendemos identificar, nas histórias criadas pelos 

aprendizes, indícios que revelem contribuições da formação de repertório de 

leitura literária e refletir sobre a criação de histórias no ensino fundamental, 

considerando a interação entre os pares no procedimento de conferências de 

escrita.  

Alguns dados de âmbito nacional justificam a necessidade e a relevância 

desta pesquisa. Comecemos por considerar as expectativas geradas em torno 

das conquistas para o 5º ano, momento de fechamento do chamado “ciclo de 

sistematização do ensino fundamental”. É justamente a formação que 

compreende esse nível de escolaridade que vem apresentando desempenho 

preocupante nas proficiências de leitura e de escrita, conforme dados da 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), integrante do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), aplicada com estudantes do 3º ano do ensino 

fundamental de escolas públicas de todo o País, em 2016. O gráfico a seguir 

apresenta o desempenho dos estudantes avaliados na proficiência de leitura. 

 

 

 



 
 

18 
 

 

Figura 1 – Gráfico com distribuição percentual dos estudantes nos níveis de 

proficiência em leitura, por região geográfica e UF 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2018, p. 73. 
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O relatório apresenta o seguinte comentário a respeito do gráfico: 

 

Os resultados mostram que a maior concentração de estudantes, 
no âmbito nacional, se dá nos níveis 2 e 3 da escala de leitura 
(33% e 32%, respectivamente). No nível 2, os itens passam a 
exigir compreensão de textos simples, considerando as 
características do gênero, e o resgate de informações contidas 
nele, principalmente  no título ou na frase inicial. Já no nível 3, 
além da compreensão geral de textos mais longos e complexos, 
constam também habilidades que requerem relacionar várias 
informações contidas no texto em um maior nível inferencial, tais 
como inferir sentido de expressão ou palavras e assunto em 
textos verbais e não verbais (BRASIL, 2018, p. 74). 

 

Observamos, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país, uma 

concentração do número de participantes com resultado nos níveis 1 e 2 de 

proficiência, conforme escala estabelecida pela avaliação. O baixo percentual de 

estudantes dessas regiões no nível 3 (apenas 24% nas duas regiões), pode ser 

revelador da pouca intimidade com o texto, (tendo em vista que concentra 

habilidades que requerem algum nível inferencial), em um ano/série em que se 

espera ter sido concluída a alfabetização. Observando especificamente o 

desempenho do estado do Rio Grande do Norte, verificamos que ele mantém 

praticamente a média obtida nas regiões Norte e Nordeste (com apenas 25% dos 

estudantes avaliados no nível 3). Podemos considerar que lacunas na formação 

leitora já começam a se acumular desde os anos iniciais de escolaridade, 

principalmente nas regiões que destacamos. Segue a interpretação da escala de 

proficiência em leitura considerada na referida avaliação:  

 

Quadro 1 – Interpretação da escala de proficiência em leitura 

 

Nível Descrição 

Nível 1 

(menor que 

425 

pontos) 

Neste nível os estudantes provavelmente são capazes de: 

 Ler palavras com estrutura silábica canônica, não canônica, ainda que 

alternem canônicas e não canônicas. 

Nível 2 

(maior ou 

Além das habilidades do nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes 

de: 



 
 

20 
 

igual a 425 

e menor 

que 525 

pontos) 

 Localizar informações explícitas em textos curtos, como piada, parlenda, 

poema, quadrinho, fragmentos de narrativas e de curiosidade científica, e 

em textos de maior extensão quando a informação está localizada na 

primeira linha do texto. 

 Reconhecer a finalidade de texto como convite, campanha publicitária, 

infográfico, receita, bilhete, anúncio, com ou sem apoio de imagem. 

 Identificar assunto em textos como campanha publicitária, curiosidade 

científica ou histórica, fragmento de reportagem e poema cujo assunto está 

no título ou na primeira linha. 

 Inferir relação de causa e consequência em tirinha. 

Nível 3 

(maior ou 

igual a 525 

e menor 

que 625 

pontos) 

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente 

são capazes de: 

 Localizar informação explícita em textos de maior extensão, como 

fragmento de literatura infantil, curiosidade científica, sinopse, lenda, 

cantiga folclórica e poema, quando a informação está localizada no meio ou 

ao final do texto. 

 Identificar o referente de um pronome pessoal do caso reto em textos como 

tirinha e poema narrativo. 

 Inferir relação de causa e consequência em textos verbais, como piada, 

fábula, fragmentos de textos de literatura infantil e texto de curiosidade 

científica, com base na progressão textual; informação em textos como 

história em quadrinhos, tirinha, piada, poema e cordel, assunto em textos 

de divulgação científica e fragmento de literatura, e sentido de expressão 

de uso cotidiano em textos como poema narrativo, fragmentos de literatura, 

de curiosidade científica e tirinha. 

Nível 4 

(maior ou 

igual a 625 

pontos) 

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes possivelmente 

são capazes de: 

 Identificar o referente do pronome possessivo em poema e cantiga; 

advérbio de lugar em reportagem; pronome demonstrativo em fragmento de 

texto de divulgação científica para o público infantil; pronome indefinido em 

fragmento de narrativa infantil; e pronome pessoal oblíquo em fragmento de 

narrativa infantil. 

 Identificar relação de tempo entre ações em fábula e os interlocutores de 

um diálogo em uma entrevista ficcional. 

 Inferir sentido de expressão não usual em fragmento de texto de narrativa 

infantil. 

Fonte: Brasil, 2016, p. 33. 
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Com relação à avaliação de escrita, o relatório final da ANA-SAEB (2016) 

apresenta os dados que se registram na figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 – Gráfico com distribuição percentual dos estudantes nos níveis de 

proficiência em escrita, por região geográfica e UF 

 

Fonte: Brasil, 2018, p. 75. 

 

A análise do próprio relatório destaca a concentração de estudantes das 

regiões Norte e Nordeste nos níveis, 1, 2 e 3, que compreendem desde aqueles 
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alunos que não escrevem palavras convencionalmente aos que produzem textos 

com limitações que comprometem sua compreensão.  

Segue quadro com interpretação da escala de proficiência em escrita:  

 

Quadro 2 – Interpretação da escala de proficiência em escrita 

 

NÍVEL DESCRIÇÃO 

Nível 1 

(menor que 350 

pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram nesse 

nível provavelmente não escrevem as palavras ou estabelecem algumas 

correspondências entre as letras grafadas e a pauta sonora, porém ainda 

não escrevem palavras alfabeticamente. Em relação à produção de 

textos, os estudantes provavelmente não escrevem textos ou produzem 

textos ilegíveis. 

Nível 2 

(maior ou igual a 

350 e menor que 

450 pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste 

nível provavelmente escrevem alfabeticamente palavras com trocas ou 

omissão de letras, alterações na ordem das letras e outros desvios 

ortográficos. Em relação à produção de textos, os estudantes 

provavelmente não escrevem textos ou produzem textos ilegíveis. 

Nível 3 

(maior ou igual a 

450 e menor que 

500 pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram nesse 

nível provavelmente escrevem ortograficamente palavras com estrutura 

silábica consoante-vogal, apresentando alguns desvios ortográficos em 

palavras com estruturas silábicas mais complexas. Em relação à 

produção de textos, provavelmente escrevem de forma incipiente ou 

inadequada ao que foi proposto sem as partes da história a ser contada, 

ou produzem fragmentos sem conectivos e/ou recursos de substituição 

lexical e/ou pontuação para estabelecer articulações entre partes do texto. 

Apresentam ainda grande quantidade de desvios ortográficos e de 

segmentação ao longo do texto. 

Nível 4 

(maior ou igual a 

500 e menor que 

600 pontos) 

 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste 

nível provavelmente escrevem ortograficamente palavras com diferentes 

estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente 

atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, embora possam 

não contemplar todos os elementos da narrativa e/ou partes da história a 

ser contada. Articulam as partes do texto com a utilização de conectivos, 

recursos de substituição lexical e outros articuladores, mas ainda 

cometem desvios que comprometem parcialmente o sentido da narrativa, 

inclusive por não utilizar a pontuação ou utilizar os sinais de modo 

inadequado. Além disso, o texto pode apresentar poucos desvios de 
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segmentação e alguns desvios ortográficos que não comprometem a 

compreensão. 

Nível 5 

(maior ou igual a 

600 pontos) 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste 

nível provavelmente escrevem ortograficamente palavras com diferentes 

estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente 

atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, evidenciando 

uma situação inicial, central e final, com narrador, espaço, tempo e 

personagens. Articulam as partes do texto com conectivos, recursos de 

substituição lexical e outros articuladores textuais. Segmentam e 

escrevem as palavras corretamente, embora o texto possa apresentar 

poucos desvios ortográficos ou de pontuação que não comprometem a 

compreensão. 

Fonte: Brasil, 2018, p. 41. 

Essa é uma situação pouco surpreendente. Basta estabelecer uma 

relação entre os resultados obtidos na avaliação da leitura e da escrita e a 

existência dos espaços de leitura nas escolas para se ver reproduzida a realidade 

aí configurada. Isso fica ainda mais evidente ao compararmos os resultados da 

região Sul, que apresenta uma oferta bem maior de bibliotecas e salas de leitura, 

com os resultados da região Nordeste, que possui uma acentuada desvantagem 

quantitativa de bibliotecas e salas de leitura. 

 

Figura 3 – Gráfico com percentual de escolas que possuem biblioteca  

e sala de leitura 

 

Fonte: Brasil, 2018, p. 67. 
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Como é possível constatar, os dados apresentados corroboram nossa 

previsão de que o contato com a literatura influencia e referencia a capacidade de 

ler e de escrever desde as séries iniciais.  

Em relação aos registros de tais resultados, vale ressalvar o fato de que 

reconhecemos as limitações de tomarmos como parâmetros avaliações de larga 

escala, por entender que remetem a uma matriz específica de referência, que, por 

sua vez, padroniza a avaliação em um grande território, desconsiderando as 

condições em que a aprendizagem (e a própria aplicação dos instrumentos) se 

efetua nas diferentes regiões. Entretanto, é imprescindível considerarmos que tais 

avaliações refletem o que se espera das crianças e da escola em âmbito nacional. 

É preciso lembrar ainda que os dados relacionados à leitura e à escrita nas séries 

iniciais do ensino fundamental, especialmente na nossa região, sinalizam a 

necessidade de pensarmos sobre o acesso a práticas de leitura e escrita. 

A importância de se promover uma formação mais sólida das 

competências de leitura e de escrita nas séries iniciais foi realçada, de forma mais 

sistematizada, e em âmbito nacional, com a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa, no ano de 1997, conforme 

se expressa no referido documento: 

 

O trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de 
leitores competentes e, consequentemente, a formação de 
escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua 
origem na prática de leitura, espaço de construção da 
intertextualidade e fonte de referências modelizadoras. A leitura, 
por um lado, nos fornece a matéria-prima para a escrita: o que 
escrever. Por outro, contribui para a constituição de modelos: 
como escrever (BRASIL, 1997, p. 40). 

 

Subentende-se na expressão desse dizer uma associação um tanto direta 

entre ser leitor competente e produzir textos de qualidade. Sabemos que gostar 

de ler (ou ler bem) não se constitui requisito direto para escrever bons textos. É 

necessário pensar em como fazer a mediação pedagógica para atingir esse 

alcance, ou seja, como fazer o aluno mobilizar o seu repertório de leitura em favor 

de uma produção textual mais proficiente.  

Quando os PCNs se referem à constituição de modelos, também nos 

chama a atenção a possível interpretação que possa ser dada pelos professores 
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em relação à padronização ou modelização da escrita. Entendemos que bons 

textos devem inspirar e servir de referência para a produção autoral dos alunos, 

mas não no sentido modelizador. Textos de qualidade ficcional devem alimentar o 

imaginário, dar vazão à inventividade do pensamento, com base nos referenciais 

construídos no processo de apreciação destes. 

Quando tratam da revisão de textos, os PCNs centralizam a preocupação 

nos aspectos mais técnicos, orientando que o professor deve organizar os focos 

de intervenção, ora priorizando a revisão da coerência na apresentação do 

conteúdo, ora atentando para os aspectos coesivos e da pontuação, ou da 

ortografia. Não se menciona a revisitação dos textos para uma melhor 

constituição dos personagens, dos enredos traçados, da ludicidade. Ora, será que 

é possível aprimorar apenas os aspectos formais da língua? Não se pode rever o 

campo das ideias e assim promover uma maior identificação (e satisfação) da 

criança com o seu próprio texto? 

Ao trazer as orientações didáticas sobre as práticas de produção e 

revisão dos textos, o referido documento não menciona a importância a ser dada 

ao resultado da produção da criança e o destino/circulação dos textos na escola 

ou fora dela. Como fazer circular os textos na escola ou fora dela, garantindo que 

verdadeiramente tenham leitores? 

Essas inquietações nos instigam a experimentar o impacto de estratégias 

de mediação de produção de histórias nas escolas, que visem promover a 

realização do escritor, que vê sentido no seu trabalho, quando escreve para um 

possível leitor. Na obra Fazendo Ana Paz, de Lygia Bojunga, a personagem pedia 

para sair da gaveta, não ser rasgada, ser publicada assim mesmo, como estava. 

Nas entrelinhas dessa passagem, a autora faz alusão a um possível desejo do 

escritor e de sua obra: ganhar vida, se completar – o que acontece na interação 

texto-leitor. 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) reconhece a necessidade do 

desenvolvimento da autoria, como um saber proveniente da reflexão sobre a 

própria experiência de produção de textos. Ela estabelece, no item Campo 

Literário, que as crianças do 5º ano devem ser capazes de produzir narrativas, em 

que utilizem cenários e personagens realistas e de fantasia, destacando a 

necessidade de observação das convenções da linguagem e os elementos da 
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estrutura narrativa (enredo, personagens, tempo, espaço e narrador). Novamente, 

verificamos a ênfase nos aspectos formais; no caso, o domínio da estrutura da 

narrativa (não que estejamos desconsiderando o papel da escola de investir 

nesse domínio). 

Entendemos que, mesmo se tratando de documentos de referência 

nacional, tanto os PCNs quanto a BNCC não conseguem dar conta de todos os 

aspectos referentes à formação literária do aluno. Faz-se necessário que as 

discussões e as orientações sobre as práticas de leitura e de escrita possam ir 

além do discurso do uso social e considerem o fato de que escrever não pode 

estar dissociado da emoção, do “dar-se conta” do processo de criação e de 

descoberta vivenciado por quem escreve.  

Queremos chamar a atenção para o potencial formativo da literatura, que 

vai muito além do lugar que às vezes lhe é reservado nas grades curriculares ou 

nas aulas de Língua Portuguesa e de Literatura. É justamente sobre essa 

especificidade do texto literário, sobre essa sua função maior que se lhe pode 

atribuir que Souza (2013, p. 84) se pronuncia: 

 

[...] consideramos o texto literário como uma arte que não pode 
atender a uma função pragmática e meramente experimental, já 
que sua leitura convoca uma experiência estética subjetiva, que 
não pode ser apreendida em sua totalidade. Dessa maneira, a 
literatura não assumiu o papel que muitas vezes exerce em 
práticas educativas, o de instrumento para outro fim pedagógico e 
ou instrucional, mas sim o de uma arte que possui uma função 
formativa em si mesma. 

 

Em ocasiões de formação de professores (as quais temos acompanhado), 

muito se discute sobre o processo inicial de aquisição da leitura e da escrita, mas 

pouco se questiona como propiciar o desenvolvimento da competência leitora e 

escritora em séries maiores, com crianças já alfabetizadas. Diante disso, 

percebemos a necessidade de propor intervenções pedagógicas para impulsionar 

o potencial criativo das crianças do 5º ano do ensino fundamental, a fim de levá-

las a produzir e aprimorar suas próprias histórias de ficção. 

A consulta a trabalhos desenvolvidos nos últimos 10 anos sobre o nosso 

objeto de estudo não nos foi muito propícia: poucas são as produções dedicadas 

a tratar sobre histórias produzidas por crianças, particularmente no tocante às 



 
 

27 
 

características ficcionais que aí se consolidam (a exemplo de Carvalho, 2011). As 

pesquisas na área do ensino muito se preocupam com os aspectos da 

alfabetização e do letramento, não apresentando um estudo mais sistematizado 

sobre como fazer crianças que já possuem o domínio da leitura e da escrita 

avançarem na qualidade de suas produções.  

Os próprios sujeitos de pesquisa (nossos alunos em 2016, no 4º ano do 

ensino fundamental) revelaram, em uma breve sondagem realizada, não gostar 

de criar as próprias histórias por se considerarem pouco criativos para tal. 

A necessidade de propor estratégias eficazes para mediar a construção 

de histórias por crianças que apresentam domínio da leitura e da escrita 

reafirmam a importância da nossa intervenção pedagógica, detalhada nos 

capítulos que constituem esta dissertação, conforme discriminação seguinte. 

No capítulo 1, apresentamos o referencial teórico, com as principais 

concepções que subsidiam nossa pesquisa na área de leitura, de literatura e de 

produção textual. No capítulo 2, detalhamos a metodologia utilizada, justificando 

as escolha pela pesquisa qualitativa, situando o locus, apresentando os sujeitos e 

detalhando todas as etapas que constituíram a pesquisa. No capítulo 3, 

procedemos a análise dos dados, respaldando teoricamente as discussões 

desenvolvidas nas sessões de leitura literária, bem como apresentando e 

comentando as histórias de ficção criadas pelas crianças, considerando as 

questões investigadas nesta pesquisa. Por fim, apresentamos a conclusão desta 

pesquisa, destacando a sua relevância para a educação e, mais especificamente, 

para o trabalho de formação literária com crianças de 5º ano do ensino 

fundamental. 
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1 IDEIAS ESTRUTURANTES SOBRE A CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS POR 

CRIANÇAS 

 

1.1 SOBRE LITERATURA, CRIANÇA E FICÇÃO 

 

Outras palavras 
 

Para dizer certas coisas 
são precisas 

palavras outras 
novas palavras 

nunca ditas antes 
ou nunca 

antes 
postas lado a lado. 

São precisas 
palavras que inventaram 

seu percurso 
e cantam sobre a língua. 
Para dizer certas coisas 

são precisas palavras 
que amanhecem. 

 
Marina Colasanti 

 

 
 

No intuito de dizer certas coisas sobre a construção de histórias por 

crianças, vamos recorrer a palavras que inventaram um novo jeito de dizer coisas 

que já foram ditas. Retomando Marina Colasanti, trata-se de “palavras que 

amanheceram”, em uma professora de crianças do 5º ano do ensino fundamental, 

amante da literatura e inquieta com a própria prática pedagógica. É desse lugar 

que escolhemos as palavras, começando por falar sobre as concepções que hoje 

embasam a nossa forma de pensar e de agir, quando o propósito é impulsionar as 

crianças na invenção das suas próprias histórias, considerando-as verdadeiras 

“aprendizes de ficção”. 

A palavra que surge, neste início de conversa, é “literatura”. Partimos do 

conceito do poeta Ezra Pound (2006, p. 32), para subsidiar a nossa pesquisa, 

entendendo, como ele, que “Literatura é linguagem carregada de significado”. 

Decerto há tantos dizeres que se interconectam nessa concepção e, em adendo, 
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muitas controvérsias quando se pretende classificar algo como literário ou não 

literário.  

Culler (1999), por exemplo, discorre sobre cinco pontos que configuram a 

natureza da literatura: a colocação da linguagem em primeiro plano, a integração 

das linguagens (elementos e componentes do texto entram numa relação 

complexa), a projeção de um mundo ficcional (que inclui falante, atores, 

acontecimentos e um público implícito), o efeito estético e a construção 

intertextual ou autorreflexiva.  

Dentre esses pontos, nossa intervenção deteve-se especialmente a 

analisar a projeção do mundo ficcional feita pelos sujeitos em suas histórias. Para 

Culler (1999), a projeção ficcional pode ser verificada pela presença de sujeitos 

não históricos e pelas possibilidades de interpretação que são oferecidas pelo 

texto. Partindo desse entendimento, uma história que trata de sujeitos históricos 

e/ou cuja narrativa é predominantemente referencial, não se caracteriza como 

ficção. 

Voltando à definição de literatura, Candido (2012) supera o entendimento 

que relaciona a produção literária com a ideia do belo e de rebuscado, 

defendendo o ponto de vista de que expressões “menos lapidadas” da linguagem 

também podem ser consideradas literárias: 

 

A literatura aparece claramente como manifestação de todos os 
homens em todos os tempos [...] está presente em cada um de 
nós como anedota, canção popular, samba carnavalesco, moda 
de viola (CANDIDO, 2012, p. 23). 

 

E ainda apresenta outra forma de abordar o conceito em evidência, 

afirmando que literatura é tudo que aparece fixado por meio de letras, sendo as 

“belas letras” a produção de um setor restrito. O autor também esclarece que o 

caráter ficcional não é suficiente para caracterizar um texto como literário. Para 

tanto, faz algumas comparações e diferencia, por exemplo, a literatura de cordel, 

ficcional e literária, dos Sermões de Padre Vieira, dos quais não se pode dizer o 

mesmo quanto ao caráter ficcional, assim pontuando: 
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Os critérios de valorização, principalmente estética, permitem-nos 
considerar uma série de obras de caráter não-ficcional como 
obras de arte literárias e eliminar, de outro lado, muitas obras de 
ficção que não atingem certo nível estético (CÂNDIDO et al. 2002, 
p. 12). 
 

A partir de tais esclarecimentos, podemos, então, considerar a literatura 

como uma expressão artística cuja matéria-prima é a palavra, que é lapidada e 

ganha forma a partir da imaginação de quem a cria, e também, podemos 

acrescentar, a partir da imaginação de quem a aprecia. Sabemos que uma 

mesma obra de arte, seja ela pintura, música, seja obra literária, provoca, em 

quem a aprecia, diferentes sensações e efeitos de sentido. 

Vários teóricos do campo da estética da recepção têm-se dedicado à 

discussão das sensações provocadas pelo texto literário. Lima (2002) defende a 

ideia de que toda experiência estética aciona uma gama de saberes e se constitui 

como experiência de reconhecimento e corroboração de valores, como também 

de questionamento destes por parte do leitor. O autor se refere, nesse caso, à 

literatura como uma via privilegiada para a aprendizagem da criticidade. 

Na visão de Jauss (2002), a fruição estética pode ser classificada em três 

categorias fundamentais: a poesis – o prazer ante a obra realizada por nós 

mesmos; a aisthesis – a apreensão sensível diante do conhecimento conceitual; e 

a katharsis – o prazer dos afetos provocados pelos discursos ou pela poesia. 

Segundo esse teórico, a literatura exerce o que chama de efeito libertador, um 

alargamento de horizontes ocasionado pela interação do leitor com o texto. Em 

suas próprias palavras, o autor assim explicita esse experimento do leitor: 

 

A experiência de leitura logra libertá-lo das opressões e dos 
dilemas de sua práxis de vida, na medida em que o obriga a uma 
nova percepção das coisas. O horizonte de expectativas da 
literatura distingue-se daquele da práxis histórica pelo fato de não 
apenas conservar as experiências vividas, mas também antecipar 
possibilidades não concretizadas, expandir o espaço limitado do 
comportamento social rumo a novos desejos, pretensões e 
objetivos, abrindo, assim, novos caminhos para a experiência 
futura (JAUSS, 1994, p. 52). 

 

Se o texto literário amplia os horizontes para além do histórico, do 

concreto e do vivido, entendemos ser ele uma rica fonte para desprender as 
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crianças da sua realidade e de possíveis amarras frente ao que possam vivenciar 

também a partir de narrativas criadas por elas mesmas. 

Em sendo a literatura uma atividade criadora, faz-se necessário entender 

que relações são estabelecidas entre imaginação e realidade. Para Vigotski 

(2009), é equivocada a ideia de divisão intransponível entre esses campos. A 

imaginação nasce das nossas experiências anteriores, ou seja, tem como 

referência a nossa realidade. Portanto, quanto mais diversas são nossas 

experiências, mais intensa poderá ser nossa atividade criadora. Segundo esse 

estudioso, não se trata de a imaginação reproduzir a realidade, mas sim de ser 

esta uma reelaboração da realidade por aquele que cria – uma reelaboração que, 

por sua vez, é atrelada aos sentimentos e às emoções do criador. 

Decerto também se faz necessário entender qual é a função da 

imaginação, ou, em outras palavras, por que é fundamental ao ser humano 

imaginar. Para elucidar essa questão, recorremos ao seguinte posicionamento de 

Vigotski: 

 

[...] a imaginação adquire uma função muito importante no 
comportamento e no desenvolvimento humano. Ela transforma-se 
em meio de ampliação da experiência de um indivíduo porque, 
tendo como base a narração ou descrição de outrem, ele pode 
imaginar o que nunca viu, o que não vivenciou diretamente em 
sua experiência pessoal. A pessoa não se restringe ao círculo e 
aos limites estreitos de sua própria experiência, mas pode 
aventurar-se para além deles, assimilando, com a ajuda da 
imaginação, a experiência histórica ou social alheias. Assim 
configurada, a imaginação é uma condição totalmente necessária 
para quase toda atividade mental humana (VIGOTSKI, 2009, p. 
25). 

 

Held (1980) nos esclarece que, ao sonhar ou brincar, a criança está 

exercitando sua imaginação (assim como exercita a fala e os músculos, por 

exemplo). E ela tem clareza de que está imersa no faz de conta. Tal como 

entende a autora, a imaginação pode ser cultivada ou atrofiada. Partindo desse 

entendimento, fica evidente a importância da brincadeira para que as crianças 

possam exercitar a imaginação, a sua capacidade de criar. A autora acrescenta 

que a criança precisa movimentar-se do real para o imaginário, tendo em vista 

que razão e imaginação se edificam uma pela outra. Enquanto brinca, a criança 

também convoca elementos da realidade, seja transparecendo o que ela entende 
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a respeito dos papéis sociais, seja inventando brinquedos a partir do que ela já 

conhece do mundo real, ou ainda reproduzindo ou estabelecendo regras. 

Se concordamos com o fato de que se realizam grandes transformações 

internas no desenvolvimento da criança a partir do brinquedo, que poderemos 

dizer, então, das transformações oriundas da interação da criança com a 

literatura? Tendo as palavras como matéria-prima, a literatura irá possibilitar a 

brincadeira e o encantamento com a linguagem. Recorremos ao poeta José Paulo 

Paes, para melhor falar da brincadeira com a palavra, por meio do seu poema 

intitulado “Convite”: 

 

Poesia  
é brincar com palavras  
como se brinca  
com bola, papagaio, pião.  
Só que  
bola, papagaio, pião  
de tanto brincar  
se gastam.  
As palavras não:  
quanto mais se brinca  
com elas  
mais novas ficam.  
como a água do rio  
que é água sempre nova.  
como cada dia  
que é sempre um novo dia.  
Vamos brincar de poesia? 

 

As cantigas, as parlendas, as histórias orais ou escritas constituíram-se, 

ao longo da história da humanidade, em repertório para brincadeiras e espaço 

para o desenvolvimento da capacidade de criar. O poeta é muito feliz ao afirmar 

que as palavras não se gastam. De fato, elas não apenas podem ser repetidas 

mas também transformadas, reaparecendo, às vezes, sob nova feição, nos mais 

variados contextos em que são requisitadas. É o que se pode constatar, por 

exemplo, no confronto entre os mais diversos gêneros do discurso; em particular, 

no acontecimento da intertextualidade. 

Nessa perspectiva de “alimentar a imaginação”, consideramos essencial o 

contato com produções culturais diversas. Held (1980) ressalta o quanto crianças 

que aprendem pequenos refrões de brincadeiras, ensinados em sala, podem nos 

surpreender, repetindo-os espontaneamente no recreio, por exemplo. De modo 
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semelhante, acreditamos que o contato com histórias pode fornecer materiais 

para suas próprias construções textuais. Mesmo porque entendemos que se as 

histórias forem escolhidas, com discernimento, podem contribuir para a transição 

(flexível e lúdica) da criança do real para o imaginário e vice-versa. 

Segundo Bettelheim (2002, p. 77), “a fantasia preenche as enormes 

lacunas na compreensão de uma criança, devidas à imaturidade do pensamento 

e à falta de informação pertinente”. Imaginemos que, apenas presa à realidade, 

uma criança não experimentaria o papel de mãe, de professora, de motorista, de 

fantasma, de polícia e tantos outros. Após viver uma situação imaginária, ela volta 

à realidade, fortalecida pela excursão realizada pelo mundo da fantasia e tudo 

que aprendeu e experimentou durante tal excursão. 

Ao discorrer sobre literatura, uma das formas de expressão da fantasia, 

Yunes (2010) evidencia o legado desta para a humanidade. Para essa estudiosa 

e contadora de histórias, sem a ficção – destacando histórias e romances –, 

teríamos uma memória estreita e ideologizada da cultura e da civilização. 

Segundo Yunes, quem não lê ou lê pouco, ou mesmo lê coisas descartáveis, 

também vai dizer pouco, em função de sua ausência de repertório. Sem a 

literatura, nossa visão é limitada, tornamo-nos receptores passivos. E ainda 

completa: “para ver o que a palavra não mostra é preciso recorrer à literatura, que 

dobra a língua sem autoritarismo, que rasga horizontes e dá a ver o não visto, a 

ouvir o inaudito” (YUNES, 2010, p. 61). 

Sobre o papel formativo da literatura, Yunes (2010) nos convence do seu 

poder humanizador, definindo-a como arte, por meio da qual o aprendizado de ser 

humano pode ser exercitado. A literatura desperta afetos e nos desloca para 

outros tempos, espaços e situações. E a arte da palavra é ainda indisciplinada, 

porque transita por todas as áreas do conhecimento e nos permite participar da 

aventura de viver, de ser cocriador do mundo e conarrador da história. 

A literatura permite a seu leitor a experiência estética, pois lhe aguça os 

sentidos e as emoções. Por meio do texto literário, é possível vivenciarmos 

situações e multiplicarmos nossas experiências, sem, de fato, correr os riscos do 

mundo real. É como se o personagem emprestasse ao leitor a sua vida, seus 

conflitos, suas emoções (AMARILHA, 1997).  
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Em se tratando das narrativas ficcionais, ponto de investimento da nossa 

pesquisa, Amarilha (1997) nos ensina que as histórias são catalizadoras de 

interesse e de prazer. Diante de uma narrativa, a criança pode vivenciar um 

processo de identificação tal que chega a projetar-se na trama e vivenciar o jogo 

ficcional, que, nas palavras da autora, assim se processa: 

 

Esse jogo de entrar na ficção instrui a criança nos procedimentos 
de ajustamento intelectual para lidar comparativamente com fatos 
reais e fatos imaginados. Essa habilidade de transitar por dois 
mundos – que o lúdico proporciona – introduz a criança no 
conhecimento dos limites das coisas acontecidas e das 
inventadas. Colabora para que ela desenvolva o discernimento 
entre o real e o fictício (AMARILHA, 1997, p. 54). 

 

Ancoramo-nos também nos postulados de Walty (1999), para enveredar 

um pouco mais na discussão sobre o que é ficção. Para a autora, esse conceito 

pode-se referir à ideia de ficção científica e também de ficção ligada à arte. Sobre 

esta última, apresenta a seguinte explicação: 

 

Quando você lê um romance, um conto, ou assiste a um filme, vê 
personagens verossímeis ou não, de uma estória plausível ou 
absurda, num tempo ou espaço, organizados ou caóticos. A esse 
tipo de narrativa chama-se ficção, em oposição aos filmes 
documentários, aos livros autobiográficos, cujas personagens 
efetivamente viveram. Os fatos aí narrados podem ser atestados 
pelos manuais de história, pelos jornais, pelos testemunhos 
pessoais, e o tempo e o espaço são mensuráveis e concretos 
(WALTY, 1999, p. 14). 

  

Certamente, ao lermos história de ficção, não estamos preocupados com 

a veracidade do que é informado, com as possibilidades de os acontecimentos 

serem verídicos ou não, nem mesmo com o fato de os lugares mencionados 

existirem. Em contrapartida, fatalmente nos decepcionaríamos ao descobrir que 

uma notícia lida contém informações falsas. Isso porque aceitamos fazer parte do 

que os estudiosos chamam de jogo ficcional. 

Walty (1999), em seu exercício de conceituar ficção, recupera a ideia de 

arte como mimese (imitadora da realidade), que tem origem em Aristóteles. Sob 

essa ótica, a literatura é ficção no sentido da imitação aristotélica, de criação de 

uma supra realidade. “Ficção seria, pois, criação da imaginação, da fantasia, 
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coisa sem existência real, apenas imaginária” (WALTY, 1999, p. 15). Embora 

assim conceitue a ficção, a autora faz uma ressalva quanto à fragilidade dessa 

definição, por entender que aquilo que julgamos ser real ou verdadeiro (a nossa 

visão de mundo) é determinado ou influenciado pelo lugar que cada um de nós 

ocupa no espaço social, geográfico, econômico e político. 

Eco (1994) apresenta conceitos primordiais para verticalizar as 

discussões sobre jogo ficcional. Um desses conceitos é o de acordo ficcional, que 

consiste numa condição para que o leitor vivencie as emoções possibilitadas pelo 

texto literário. Na visão desse autor, o leitor precisa entrar no bosque da ficção: 

“Quando entramos no bosque da ficção, temos de assinar um acordo ficcional 

com o autor e estar dispostos a aceitar, por exemplo, que o lobo fala” (ECO, 1994, 

p. 83). Ainda sob sua percepção, precisamos adotar o mundo real como pano de 

fundo, para podermos nos impressionar, nos assustar ou nos incomodar com o 

mundo ficcional que venhamos a conhecer. Nesse sentido, os mundos ficcionais 

“são parasitas do mundo real”. 

Mas também podemos ser favorecidos pela função consoladora das 

narrativas, pois segundo o autor, 

 

[...] 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 (ECO, 1994, p. 93). 

 

Entendemos que quando fazemos o “acordo ficcional” na leitura da obra 

literária, permitimo-nos sentir as emoções vividas pelos personagens. Ao ler a 

obra Fazendo Ana Paz, da escritora Lygia Bojunga, por exemplo, poderemos 

experimentar, de forma menos dolorosa, do que na vida real, as 

inquietações/frustrações que podem ser vividas por um escritor, diante do dilema 

de constituir a personagem e uma vida para ela morar. Seriam tais dúvidas ou 

frustrações responsáveis por tantas pessoas se considerarem despreparadas 

para inventar suas próprias histórias? 

Outras definições importantes para nossa pesquisa correspondem ao que 

entendemos por leitor e autor. Eco (1994) considera a existência do leitor 

empírico, aquele que pode ler de várias formas e do leitor-modelo, um tipo de 
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leitor ideal, que o texto prevê como colaborador. O autor-modelo seria exatamente 

aquele que tenta criar o seu leitor-modelo, aquele que escreve pensando em 

alguém que irá aceitar “jogar com o texto”. 

Com base nessas definições, tentamos propor, em nossa intervenção de 

pesquisa, que os sujeitos vivam esses diferentes papéis: que, como leitores, 

possam fazer suas escolhas e que, como autores, possam imaginar o leitor ideal 

do seu texto e investir para que ele possa “embarcar na sua ideia”. 

Consideramos que as crianças são capazes de exercer a autoria, ou seja, 

que elas são produtoras de linguagem. Para Oliveira (2004), a autoria consiste em 

um “lugar social”, o qual é determinado pelas condições de produção. O sujeito é 

afetado por seu contexto histórico – em seu discurso, inserem-se os discursos 

que o permeiam (escolares e extraescolares). 

Já tratando das relações entre literatura, leitura, escrita e criança, 

concordamos com Zilberman (1985, p. 80), no concernente à justificativa por ela 

apresentada para a inserção da literatura na educação de crianças: 

 

Dois aspectos envolvem a literatura infantil com a alfabetização e 
a escola. Ela pode ser motivadora da aprendizagem das crianças, 
conduzidas no contato com os livros em casa, entre os pais e 
amigos, ou na sala de aula [...]. Mas é igualmente beneficiária dos 
efeitos alcançados – a criança, convertida em leitora, consome 
novos textos, propiciando demanda continuada e solidificando o 
público, imprescindível à persistência da produtividade do gênero. 

 

É pensando na capacidade de as crianças estabelecerem interações 

prazerosas e esclarecedoras com a literatura e a produção de histórias que nos 

propomos pensar na criação e no aprimoramento de seus textos, para além das 

questões da normatização da língua culta.  

Consideramos que a apreciação do próprio texto, ancorada na crença e 

na valorização do seu potencial criativo, e na mediação feita pelo professor e/ou 

colegas, deverá favorecer o aprimoramento daquilo que produziu, seja revendo a 

forma de narrar, o tempo e o espaço, seja revendo os personagens e o enredo, 

de tal modo que o “jovem autor” se sinta mais realizado com o resultado de sua 

produção. 

Isso porque enxergamos a criança como um escritor em potencial, como 

um sujeito em situação de formação literária, sem, no entanto, afirmar sua 
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capacidade de produzir arte ou não, mas admitindo o fato de que é do 

pensamento criativo que nasce a produção literária, mesmo que ainda não 

consagrada ou reconhecida como tal. E vale, por fim, esclarecer que é papel da 

escola apoiá-las no exercício de criar ficção, entendendo que estão na condição 

de aprendizes. 

 

1.2 SOBRE A ESCRITA DE HISTÓRIAS E AS PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

Teceremos algumas reflexões em torno de aspectos que envolvem a 

escrita de histórias na escola, tomando como ponto de partida algumas situações 

por nós vivenciadas ao longo dos anos dedicados à educação de crianças. 

 Quando iniciamos nossa trajetória como docente do NEI – CAp – UFRN, 

em 2015, fomos inseridas em uma turma de 3º ano do ensino fundamental e 

passamos a ter, como dupla de trabalho, uma professora, que é pesquisadora na 

área de literatura. 

Começamos a acompanhar (como colaboradora) o trabalho de formação 

literária em andamento. Nas situações de aplicação, observamos um cuidadoso 

investimento da referida professora para que as crianças se exercitassem na 

leitura e na escrita de histórias. Para tanto, recorria ao empréstimo de livros 

relacionados aos temas em estudo na turma e os fazia circular entre as crianças, 

a exemplo do livro de Monteiro Lobato, uma leitura comum a todas elas. Para 

além disso, registramos ainda atitudes espontâneas de crianças tentando produzir 

seus próprios “livros” usando simples bloquinhos de papel. 

Um evento chamou-nos especial atenção: quando uma das crianças 

considerou que “seu livro” estava pronto e a turma vivenciou o “lançamento da 

obra”. A biblioteca foi reservada para este “momento solene”, organizado pelas 

próprias crianças. A mãe do “pequeno autor” foi convidada e, para ela, as próprias 

crianças tiveram a iniciativa de reservar uma cadeira, ao lado do lugar destinado 

ao escritor.  

Durante o lançamento, as crianças presentes levantavam a mão, de 

forma organizada, para fazer perguntas ao autor, que comentava, com muita 

tranquilidade, sobre seu livro, sua inspiração e sobre a vontade de ser escritor. 
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Vivenciar todo aquele ritual fez-me ver o quanto esses alunos estavam 

familiarizados com a produção de histórias. Constatei que não havia preocupação 

exacerbada com a aparência do livro, nem restrições quanto ao seu conteúdo; o 

que estava em jogo era a paixão pela arte de escrever. Essa experiência 

forneceu-nos vários indícios sobre a relevância de desenvolver um trabalho 

sistemático e consistente de leitura de literatura na escola, criando espaços para 

o contato com os livros, sem o propósito de responder questionários ou fazer 

qualquer tipo de prestação de contas. Também ficou evidente que essa 

abordagem promove a afeição das crianças pelas obras literárias e pelo próprio 

encantamento que o texto produz. 

O interesse pela escrita, demonstrado pela criança que lançou o seu livro, 

foi certamente suscitado pelo contato prazeroso que estabeleceu com a leitura e 

pela valorização atribuída aos textos que produzia. As “crianças escritoras” desta 

turma sabiam que teriam um público leitor e espaço para divulgar o que 

escreviam. O comportamento apresentado durante a preparação e realização do 

lançamento do livro revelou que elas já haviam aprendido a valorizar a escrita do 

outro. 

Em 2016, recebemos uma turma de 4º ano do ensino fundamental, 

composta por outro grupo de crianças, as quais tornaram-se, em 2017,  sujeitos 

da nossa pesquisa. Para o trabalho de 2016, tivemos de selecionar o livro que 

seria adquirido pelas famílias, para uma leitura comum a todos (o que já era uma 

prática instituída pela escola). Como soubemos que, em 2015, algumas crianças 

desse novo grupo haviam participado, voluntariamente, de sessões de leitura na 

biblioteca, durante as quais conheceram um dos contos da obra Tchau, de Lygia 

Bojunga, optamos por essa obra. 

Apesar das experiências literárias que essas crianças já haviam 

vivenciado, percebemos que quando eram solicitadas a escrever, manifestavam 

desânimo, o que nos indicava limitada identificação com a atividade de escrita. 

Essas reações geraram preocupação. Em resposta, e a fim de 

compreendermos o que pensavam sobre a leitura de literatura e a escrita de 

histórias, aplicamos uma espécie de questionário com 10, do total de 21 crianças 

que constituíam a turma. Nosso intuito era garantir que o grupo selecionado para 

responder o questionário fosse composto por crianças que imaginávamos ter 
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opiniões diversas acerca dos aspectos investigados. Tal instrumento, considerado 

um pré-teste, nos motivou a desenvolver a atual pesquisa. O quadro síntese a 

seguir apresenta as respostas dessa primeira consulta. 

Quadro 3 – Pré-teste sobre a leitura e a produção das próprias  

histórias de ficção 

Questões: Você se 
considera 

uma pessoa 
que gosta de 

ler? 

Quais livros você 
leu recentemente 

ou está lendo? 

Você está 

gostando das 

obras de Lygia 

Bojunga? Por 

quê? 

Assim como 
Lygia Bojunga, 
você gosta de 

inventar 
histórias? 

Você considera 
fácil ou difícil 

criar suas 
próprias 

histórias? 

Criança 1 Sim. Pra minha coleção 
e O diário de 
Larissa Manoela. 

Mais ou menos, 
porque eu não 
gosto muito do 
jeito que ela 
escreve. 

Sim. Mas ainda 
não inventei 
nenhuma. 

Eu acho difícil, 
porque eu não 
sei imaginar 
muito bem. 

Criança 2 Sim. O mágico de Oz, 
Harry Potter, O 
diário de um 
banana e Alice no 
País das 
Maravilhas. 

Sim. Porque é 
uma literatura 
que envolve 
você. É uma 
literatura 
prazerosa. 

Não. Bom, é legal 
quando você 
tem inspiração. 

Criança 3 Sim. O diário de uma 
garota nada 
popular, Querido 
diário otário e O 
diário de um 
banana. 

Sim. Porque as 
histórias que ela 
escreve 
parecem 
verdadeiras. 

Não muito. Eu acho um 
pouco difícil 
porque eu gosto 
que a história 
fique legal. 

Criança 4 Sim. Amo ler 
longos livros. 

Fique onde está ou 
então corra e O 
diário de uma 
garota nada popular 
2. 

Sim. Adorei ler o 
livro A bolsa 
amarela, porque 
gosto de 
histórias 
criativas. 

Não muito. Mas 
gosto de 
inventar 
personagens 
para uma 
história que já 
existe. 

Acho difícil 
porque não 
tenho muita 
criatividade. 

Criança 5 Sim. Moby Dick, os três 
mosqueteiros e O 
diário de um 
banana 4 e 5. 

Sim. Porque são 
obras grandes 
que têm muitos 
tipos de 
humores. 

Não muito. Fácil. Eu sou 
uma criança e 
toda criança tem 
criatividade. 

Criança 6 Mais ou 
menos. 

Dezenove poemas 
desengonçados e O 
diário de Nate 1, 2, 
3, 4, 5 e 6. 

Não muito, 
porque eu gosto 
de livros de 
imagens e não 
gostei das 
histórias. 

Não. Difícil porque eu 
não tenho muita 
imaginação e 
criatividade. 

Criança 7 Não. Autentic games. Sim, porque tem 
muitas emoções. 

Sim. Difícil, porque 
não tenho ideias. 

Criança 8 Sim. Bíblia Sagrada, 
Uma garota nada 
popular, As 
aventuras de 
Pinóquio e Um novo 
mundo. 

Sim, porque as 
histórias dela 
viajam na 
imaginação e é 
esse tipo de 
história que eu 
gosto. 

Sim. Fácil, porque é 
só imaginar. 

Criança 9 Sim. Gosto 
de ler gibi. 

O príncipe feliz e 
gibi da Turma da 
Mônica Jovem. 

Sim, porque ela 
é muito criativa 
no que faz. 

Sim. Acho fácil 
porque é a 
própria pessoa 
que cria a 
história. 

Criança 10 Sim. A filha da floresta, A 
menina que 
roubava livros e O 
diário de uma 
garota nada 
popular. 

Sim. São muito 
legais. 

Mais ou menos. Não me lembro 
de ter inventado 
recentemente 
(só quando 
pequena). 

Fonte: Acervo da Professora Pesquisadora (2016) 
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Ao analisarmos as respostas das crianças, verificamos que oito das 

entrevistadas afirmaram gostar de ler. A menção às últimas obras lidas ratifica as 

informações fornecidas. Dessas oito, apenas três revelaram que gostam de 

inventar suas próprias histórias; mas vale ressalvar o fato de que gostar de ler 

literatura não significa se sentir à vontade para experimentar a escrita de histórias 

de ficção. 

Situação curiosa registra-se com a criança 7: foi a única dentre as 

demais, que disse não gostar de ler, mas gostar de criar as suas histórias, mesmo 

considerando ser esta uma tarefa difícil. 

Ao serem questionadas a respeito dos livros de Lygia Bojunga, autora da 

obra que estava sendo lida, também verificamos que oito delas se pronunciaram 

de forma positiva, justificando serem textos que permitem leitura envolvente, 

criativa, propiciadora de emoções e com aspectos semelhantes à realidade. As 

justificativas das crianças revelam o que elas pensam sobre as qualidades de um 

texto literário. Também constatamos que o contato já estabelecido com os textos 

de Lygia Bojunga favoreceu uma identificação das crianças com a autora e com 

seu estilo.  

O contraponto coloca-se no fato de a instituição de ensino incluir em sua 

proposta pedagógica o acesso à leitura e à atividade de produção de textos e a 

maior parte das crianças não demonstrar familiaridade com a atividade de 

produção de suas próprias histórias. Tanto que cinco, das dez crianças, 

declararam ser esta uma tarefa difícil. Isso sugere uma lacuna na formação 

desses “alunos escritores” nesta instituição (pelo menos em relação à trajetória 

que vem sendo percorrida por esse grupo de crianças).  

A justificativa para tal dificuldade traduz-se em termos da falta de 

criatividade e imaginação. As crianças 2, 4, 5 e 8 consideraram fácil elaborar os 

próprios textos e também associaram essa capacidade à imaginação, criatividade 

e inspiração. 

Recorremos aos estudos de Faria (2014) para subsidiar nossa 

interpretação desse discurso das crianças em relação à criatividade. A autora 

evidencia a complexidade desse conceito, e opta por entender a criatividade 

como  
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“atividade intelectual que projeta o indivíduo para o futuro e como 
exercício do pensamento originado na interação sujeito-contexto 
sociocultural, por meio do qual o indivíduo se torna sensível às 
problematizações e capaz de buscar alternativas diversas para 
atender as suas inquietações (FARIA, 2014, p. 101)”. 

 

A autora destaca que a interação do leitor com o texto é desencadeadora 

da formação do pensamento criativo, promovendo o arejamento das ideias a partir 

das singularidades de sensações promovidas por esse contato.  Tal como 

interpreta, a criatividade é invenção antiga da humanidade para resolver os 

problemas e, ao mesmo tempo, uma necessidade da sociedade contemporânea, 

a ser impulsionada pela escola. 

Considerando a ficção como um ato criativo, percebemos, a partir das 

respostas das crianças, que, de alguma forma, o trabalho desenvolvido pela 

escola não possibilitou que a maioria adquirisse confiança na capacidade de criar 

histórias. O posicionamento da criança 5, a qual considerou que toda criança tem 

criatividade, tornou-se uma exceção no grupo. As respostas das crianças 1 e 3, 

para a pergunta sobre a facilidade ou dificuldade de criar suas próprias histórias, 

demonstram que elas ainda estão se apropriando da fluência na escrita de 

histórias, que pressupõe imaginação e a produção de um texto significativo, 

agradável ao escritor e leitor.  

Essas exigências das crianças em relação à própria escrita são contrárias 

à postura de confiança expressada pelo grupo que lançava livros no 3º ano. Não é 

o projeto de vida para o grupo do 4º ano de 2016 tornar-se escritor – ou pelo 

menos a maioria não acredita que possa vir a alcançar tal feito. Não queremos 

aqui afirmar que é tarefa da escola incutir em todas as crianças esse desejo, mas 

a esta cabe, sim, o dever de favorecer a autoconfiança e o desenvolvimento da 

competência para escrever. 

Todas as análises tecidas a partir das respostas das crianças sinalizam a 

necessidade de promover uma experiência literária que suscite o desejo de 

escrever e a valorização da própria produção. É preciso desmistificar a ideia de 

que a capacidade de criar narrativas é alusiva a poucos “bem dotados”, ou ainda 

o entendimento de que o escritor, necessariamente, é aquele que consegue 

escrever de forma automática, sem apresentar para isso nenhuma dificuldade. 
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Sobre o tratamento dado à escrita na escola, Calkins (1989) estabelece 

críticas ao modo como a instituição tem organizado os tempos e os espaços para 

a prática da escrita:  

 

A abordagem ao processo de escrita requer um ritmo e estrutura 
de sala de aula totalmente diferentes daqueles utilizados em 
nossas escolas. Se desejamos que os estudantes se tornem 
profundamente investidos em sua escrita, se desejamos que 
esbocem e revisem, compartilhando seus textos com os outros, 
enquanto escrevem, estas crianças precisam de tempo 
(CALKINS, 1989, p. 36). 

 

De acordo com a autora, é possível que integrantes de uma turma de 

estudantes experimentem, concomitantemente, momentos diferenciados da 

produção. Sob sua ótica, a prática de produção simultânea que as escolas 

costumam promover contraria o processo singular que cada um estabelece 

quando escreve.  

Calkins (1989) propõe ainda que, concluída a elaboração, o autor se torne 

leitor do próprio texto, compartilhe-o com os colegas, possa revisitá-lo e alterá-lo 

quantas vezes desejar. Para tanto, a autora apresenta a proposta de conferências 

de escrita, em que nos inspiramos a fim de definir um formato semelhante para 

aplicarmos na intervenção pedagógica da nossa pesquisa. 

Geraldi (2003) também valoriza a atividade de produção de textos na 

escola, como o ponto de partida e de chegada do ensino e do aprendizado da 

língua. Ele distingue redação e produção de textos, dizendo que, na redação, se 

produz textos para a escola e, na produção, se produz textos na escola. Entende 

que, o ato de produção de textos envolve as seguintes condições: 

 

a) [que] se tenha o que dizer; b) [que] se tenha uma razão 
para se dizer o que se tem a dizer; c) [que] se tenha para 
quem dizer o que se tem a dizer; d) [que] o locutor se 
constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para 
quem diz; e) [que] se escolham as estratégias para realizar 
(a), (b), (c) e (d) (GERALDI, 2013, p. 137). 

 

Ao planejarmos nossa intervenção, tentamos considerar tais requisitos, de 

modo que foram destinados momentos para pensar no que se ia dizer, para poder 

dizer o que se queria dizer e ainda para partilhar o que se havia dito.  
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Concordamos com o fato de que o autor precisa ter consciência de que 

terá um público leitor, como requisito para atribuir sentido ao ato de escrever. 

Porém, sabemos que muitas práticas de escrita propostas pela escola parecem 

solicitar produções sem destinatários, que não circulam, e cujos formatos 

inexistem socialmente. 

Ainda discorrendo sobre a forma como a prática de produção de textos na 

escola é entendida e realizada, Oliveira (2004) assim se posiciona: 

 

A prática pedagógica de produção de textos em sala de aula é 
bastante comum e geralmente exige do aluno uma história com 
“começo, meio e fim”, que seja criativo, não tenha muitos erros de 
ortografia, pontuação, acentuação, concordância, que se faça uma 
bonita letra, além de ser produzido em pouco tempo e, raramente, 
sofrer qualquer tipo de revisão. Quando o aluno volta-se para o 
seu texto é para “passá-lo a limpo” (OLIVEIRA, 2004, p. 3, grifos 
do autor). 

 

Parece-nos uma descrição bem sintomática do que acontece nas práticas 

escolares quando se propõe desenvolver atividades de escrita de textos. 

Costumamos ver uma excessiva preocupação dos professores em torno do 

atendimento às normas do padrão culto por parte dos aprendizes, o que 

transforma o encontro ou o reencontro destes com a própria produção escrita uma 

espécie de “castigo”, pela obrigação que se coloca de efetivar as correções, 

muitas vezes sem a devida compreensão do que deva ser feito e a devida 

mediação. E falamos isso com conhecimento de causa. Basta relembrarmos 

brevemente a prática vivenciada no início da nossa trajetória como professora.  

Antes mesmo de concluir a formação de nível superior, inserimo-nos 

como professora das séries iniciais do ensino fundamental, em uma realidade 

escolar na qual era estipulado, pela direção e pela coordenação pedagógica, que, 

duas vezes por semana, os alunos deveriam produzir textos a serem 

colecionados em um suporte chamado “caderno de produção textual”.  

Os textos eram quase sempre produzidos pelas crianças a partir de uma 

figura aleatória. Ao recebê-los das crianças, realizávamos a correção estritamente 

ortográfica, sublinhando e escrevendo a forma correta acima das palavras 

grafadas “erradas”. Em seguida, as produções eram coladas no citado caderno 

para que os autores procedessem à sua reescrita na página seguinte. Em função 
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do número excessivo de crianças em sala de aula e da quantidade de produções 

escritas, não havia tempo para refletir sobre os “erros”, de modo que tal reescrita 

deveria considerar apenas as marcações de caneta que havíamos feito. 

Nesse contexto de ausência de interação com o professor e com os 

colegas, receber o caderno para reescrever os textos da semana constituía-se em 

uma tarefa solitária, na qual a criança teria que “limpar” os erros apontados – a 

reescrita consistia, então, num mero exercício de passar o texto a limpo. 

O resultado não poderia deixar de ser mais desastroso: ao ler as versões 

reescritas dos textos, encontrávamos, quase sempre, a repetição dos mesmos 

“erros” cometidos nas primeiras versões, além de novos “tropeços de ortografia”. 

Além disso, ficavam mantidas as falhas de estruturação lógica e a pouca fruição 

de ideias. As letras, pouco legíveis, denunciavam a falta de entusiasmo ou o 

cansaço pela cópia. 

Em nossa antiga prática (e em muitas outras das quais temos 

conhecimento), a escola tão-somente desmotivava a atividade criadora. Na 

situação narrada, muitas vezes as crianças escreviam poucas linhas, já 

premeditando que teriam menos trabalho no momento de reescrevê-las. Nessa 

estratégia de escrita de histórias, há um claro entrave na mediação do trabalho 

pedagógico, do ponto de partida ao destino que se dá às produções das crianças. 

Perde-se, portanto, a oportunidade de crescimento e aprendizado acerca do que 

escrever, como escrever e de como escrever de um jeito ainda melhor do que 

antes já o fizera.  

O conceito de mediação constitui-se como fundante para nossa pesquisa. 

Por isso mesmo buscamos apoio na teoria sociointeracionista de Vigotski (2007) 

no que se refere à relação, por ele defendida, entre desenvolvimento e 

aprendizado. Para esse teórico, esses dois processos acontecem e se 

impulsionam mutuamente; ao contrário do que algumas teorias educacionais 

defendem. Também concordamos com o fato de que a aprendizagem se dá em 

interação com o objeto de conhecimento e com o outro. 

Vigotski (2007) propõe a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal, 

concebida como 
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a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes.(VIGOTSKI, 2007, 
p. 97). 

 

De acordo com essa teoria, é em interação com o outro que o indivíduo 

pode alcançar conquistas que não seriam possíveis se estivesse sozinho. Em 

razão disso, tomamos decisões metodológicas em que o princípio da interação 

estava sempre implicado, seja para compreender uma obra literária, seja para 

escrever a própria história de ficção.  

A metodologia da andaimagem (Graves e Graves, 1995), escolhida para a 

mediação das sessões de leitura literária, ancora-se na teoria sociointeracionista 

de aprendizagem, propondo que sejam oferecidos “andaimes” ou suportes para o 

leitor alcançar a mais ampla compreensão do texto.O modelo de conferências de 

escritas literárias que utilizamos, baseado em Calkins (1989), também pressupõe 

a troca e a mediação do professor e dos colegas para a produção e a 

revisão/reescrita dos textos. 

Vigotski (1999) também desenvolveu estudos que abordam o papel da 

linguagem para o desenvolvimento. Entendemos não ser possível falar em 

produção escrita dos alunos sem também nos debruçarmos sobre tal questão. 

Freitas (2002), destaca que, para Vigotski, 

 

[...] a palavra é ao mesmo tempo expressão ou comunicação do 
pensamento e ato de pensamento, sendo por meio da palavra que 
o pensamento passa a existir, ganhar forma. Em suma, palavra e 
pensamento se articulam dinamicamente na prática social da 
linguagem, refletindo um processo contínuo e dialético do 
pensamento para a palavra e vice-versa (FREITAS, 2002, p. 17). 

 

Quando pensamos em mediação, consideramos, além das ações 

intencionais dos professores e dos colegas, a mediação que é exercida pelo 

próprio texto literário, reconhecendo o seu poder de influenciar/referenciar as 

produções escritas das crianças – e entendendo o texto literário como palavra que 

é expressão e comunicação do pensamento. Dessa forma, acreditamos que, ao 

assumirem o papel de autoras, as crianças revelam os modelos de narrativas aos 

quais tiveram acesso (CARVALHO, 2011). 
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Para Smolka (2008, p. 68), Vigotski analisa a escrita como uma forma de 

linguagem, levando em conta a dimensão discursiva. Com base nessa 

concepção, a autora critica o trabalho realizado pela escola, com palavras 

isoladas e frases sem sentido, e defende que, desde a alfabetização, é 

necessário o “fluir do significado”, a escritura em prol da estruturação do discurso 

interior. 

O trabalho discursivo com a linguagem implica a mediação pautada na 

interação entre os sujeitos, no intercâmbio de ideias. Para Smolka (2008, p. 86), 

“o intercâmbio de trabalhos em sala de aula possibilita várias leituras, gera 

discussão e pesquisa sobre a escrita”. A ênfase deve-se deslocar do que os 

textos nos apresentam para o que eles nos revelam: do produto para o processo 

vivido de troca de ideias e variedade de formulações. A pesquisadora critica a 

contradição de a escola esperar que as crianças ocupem os lugares de leitoras e 

escritoras por meio do ensino, e ainda negar a leitura e a escrita como práticas 

dialógicas, discursivas e significativas. 

A partir dos fundamentos aqui apresentados, que acreditamos sustentar a 

intervenção pedagógica que realizamos em nossa própria prática, passaremos a 

detalhar, nos próximos capítulos, como ela foi desenvolvida e quais foram os seus 

resultados. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

 

A pesquisa ora apresentada é de natureza qualitativa (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994), implementada por meio de uma intervenção pedagógica, na qual 

fazemos a análise da nossa prática pedagógica, tendo como sujeitos de pesquisa 

os nossos próprios alunos. 

Apresentamos, a seguir, as escolhas metodológicas que nortearam a 

condução das sessões de leitura e de escrita literárias. 

 

 

2.1 ESCOLHAS METODOLÓGICAS PARA AS SESSÕES DE LEITURA 

 

 

Planejamos nossa intervenção pedagógica com o objetivo precípuo de 

promover o contato com o texto literário e o consequente exercício da produção 

de histórias de ficção. Nesse processo, escolhemos a obra Fazendo Ana Paz, da 

escritora Lygia Bojunga, para ser lida na íntegra e discutida com os sujeitos, antes 

das sessões de escrita, como uma entre as muitas referências literárias às quais 

nossos “aprendizes de ficção” poderiam recorrer. 

Tal escolha se justifica por considerarmos que essa autora é uma 

importante referência (inclusive reconhecida internacionalmente) em se tratando 

de literatura para o público infanto-juvenil. Acreditamos na importância da 

referência para tudo que fazemos: um bom artista plástico, um bom músico, um 

talentoso chefe de cozinha, um eficiente professor ou um habilidoso artesão – 

todos certamente possuem mestres que de alguma forma os inspiram. A própria 

Lygia Bojunga relata que a obra de Monteiro Lobato é uma grande referência para 

a sua escrita. 

A apreciação que o grupo de sujeitos fez a respeito da obra de Lygia 

Bojunga, ainda em 2016, vem referendar ainda mais a nossa escolha.Tínhamos a 

expectativa de que, em função de uma aproximação já estabelecida com a autora, 

as crianças provavelmente recepcionariam de forma positiva mais uma de suas 

obras. 
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Apresentamos uma síntese de Fazendo Ana Paz, elaborada por Amancio 

(2017, p. 1), de modo a oferecer ao leitor desta dissertação alguns elementos 

para compreensão da obra que escolhemos (embora entendamos que nada 

substitui a experiência de leitura completa da obra). 

 

(...) Ana Paz, a protagonista de Fazendo Ana Paz, tal como Lygia, 
nasceu no Rio Grande do Sul e se mudou, quando na juventude, 
para o Rio de Janeiro. (...) Ana Paz chega para a autora e se 
apresenta como uma garotinha de oito anos de idade. (...) Revela 
muitos fatos sobre si mesma, mas "desaparece", o que frustra 
Bojunga, que gostaria de dá-la voz e ouví-la. Entretanto, esse 
desaparecimento de inspiração não dura muito tempo: "E daí que 
depois de mais duas semanas no branco, eu senti a urgência de 
fazer uma moça. [...]." (BOJUNGA, 2007, p. 16). E esse 
sentimento a faz dar vida a outra personagem, que, à primeira 
vista, não possui conexão com a garotinha sumida. Porém, no 
romper de mais uma criação, uma velhinha solitária, Lygia 
percebe a relação temporal entre essas três personalidades 
diferentes: ambas são Ana Paz. A Ana Paz-velha é o presente das 
outras, Ana Paz-criança e Ana Paz-moça. 
A Ana Paz-Velha decide voltar à sua cidade natal, no Rio Grande 
do Sul, para rememorar a infância e como para se eximir de haver 
esquecido a promessa feita ao pai: "promete que tu nunca vais te 
esquecer da carranca [...]." (BOJUNGA, 2007, p. 14). A carranca é 
o símbolo da união dela com seu pai, já que muitas de suas 
conversas eram sobre essa figura mítica  

 

Complementamos a síntese de Amâncio (2017), acrescentando que, em 

Fazendo Ana Paz, Bojunga investe-se do papel de narrador onipresente, que vive 

uma experiência de escrita cheia de emoções, dilemas e surpresas, quando tenta 

constituir a personagem Ana Paz e uma vida para esta. Em meio ao 

desenvolvimento do texto, a fala muitas vezes é tomada pela própria Ana Paz, 

indicando o seu protagonismo na imaginação da autora. 

O texto, em si, tornou-se um verdadeiro “alimento literário” para as 

crianças, pelo fato de evidenciar sentimentos que podem ser comuns àqueles que 

escrevem, como ansiedade, alegria, frustração, identificação, dúvida, cansaço e 

realização. A trama criada por Lygia Bojunga favorece a desmistificação de 

algumas crenças em torno da produção literária e de seus autores, na medida em 

que põe em realce aspectos relacionados à experiência vivenciada pelo escritor, 

como a ausência de domínio sobre o destino dos personagens; as ações de parar 

e recomeçar o texto sucessivas vezes; a angústia do inacabamento; e a relação 
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texto-vida, em que a história da vida do escritor termina por refletir-se em suas 

obras. 

Consideramos que Fazendo Ana Paz se constitui em uma boa referência 

literária, por ser uma narrativa de metaficção, colocando em pauta a discussão 

acerca do processo de escrita, ou seja, dos mecanismos de produção de uma 

obra literária. Sugere aos sujeitos da pesquisa, que, ao assumirem o papel de 

escritores, eles também podem ter dúvidas, gostar ou não do que escrevem, 

recomeçar ou até desistir de finalizar os seus textos. 

Lygia Bojunga trata os elementos da narrativa de forma bastante 

diferenciada daquela com a qual costumamos ter contato nos contos tradicionais. 

Estamos aqui nos referindo ao tipo de narração em que a fala é alternada entre a 

escritora e sua personagem, ao tempo não linear, à descrição detalhada dos 

espaços, à forma inusitada com que apresenta, desenvolve e chega ao desfecho 

do enredo. Sob essa perspectiva, consideramos que Fazendo Ana Paz oferece 

uma “nova” referência de escrita para as crianças. 

E não é sem razão que assim ponderamos. Ando (2013, p. 2) dá-nos o 

necessário respaldo ao fazer considerações sobre o modo como a referida autora 

tece seu texto: 

 

[...] os referidos tropeços do escrever encontram-se materializados 
na escritura de Lygia Bojunga, pois é nesse caminho cheio de 
tropeços e percalços que surge o processo de (des)montagem de 
uma personagem, responsável por colocar em interação autora e 
escrita, estabelecendo inusitados encontros entre criador e 
criatura. Como consequência, tal interação mobiliza, no nível da 
recepção, a interação, ou melhor, as diversas possibilidades de 
interação que se processam entre texto e leitor [...] uma narradora 
que, em um desdobramento narcísico, simula ser a escritora real, 
verificando-se, ao mesmo tempo, a simulação da autonomia da 
personagem. 

 

De nossa parte, alimentamos a esperança de que os nossos sujeitos de 

pesquisa sejam capazes de perceber que as narrativas não nascem prontas na 

cabeça do escritor; são, ao contrário, construídas, reinventadas e lapidadas em 

um processo de amadurecimento. Nesse processo, almejamos que elas se 

permitam o exercício da liberdade do pensamento e descubram o seu potencial 

criativo. O trecho abaixo, extraído da obra de Lygia, quando a narradora se 
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cobrava por definir como seria o pai de Ana Paz, traduz, com clareza, os 

“impasses” do processo de criação:  

 

E aí começou de novo: 
Hoje eu faço o pai; 
Segunda-feira sem falta eu vou fazer o pai; 
Até quarta-feira esse pai fica pronto; 
Quem sabe eu deixo o pai para a semana que vem? 
Quem sabe eu tiro o pai dessa história? 
Parei de escrever. 
Passei algum tempo sem nenhum contato com Ana Paz. 
(BOJUNGA, 2007, p. 59) 

 

Certamente, para alcançar esse nível de percepção, precisávamos 

desenvolver nas crianças a necessária capacidade de apreciação literária. 

Visando a essa desenvoltura, aplicamos a metodologia da andaimagem nas 

sessões de leitura. Essa metodologia foi sistematizada por Graves e Graves e se 

constitui num processo que permite à criança ou ao aprendiz “alcançar uma meta 

que poderia estar além de seus esforços não assistidos” (GRAVES e GRAVES, 

1995, p. 20).  

Os “andaimes” se constituem apoios fornecidos, seja pela palavra ou pela 

imagem, para se construir um sentido mais elaborado da leitura que se realiza. De 

acordo com a metodologia da andaimagem (GRAVES e GRAVES, 1995), o 

professor necessita planejar atividades que ajudem os alunos a alcançarem o 

máximo de entendimento relativo ao texto. A aula de leitura é, então, constituída 

por duas importantes fases: o planejamento e a implementação.  

No planejamento, o professor deve considerar o grupo de alunos, em 

termos de suas especificidades, de seus interesses, de seus conhecimentos 

prévios, envolvendo, ainda, a seleção de um texto que corresponda a este grupo 

no que se refere ao vocabulário e às possíveis dificuldades de compreensão. 

Para além disso, deve perceber as possibilidades de aprendizagem por meio do 

texto, considerando o caráter transdisciplinar da literatura. Ao planejar as sessões 

de leitura do livro Fazendo Ana Paz, por exemplo, verificamos que seria 

necessário conversar sobre as carrancas do Rio São Francisco, considerando o 

fato de que seriam mencionadas na história e de que algumas crianças poderiam 

não conhecê-las. 
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A fase de implementação é construída por três etapas: as atividades de 

pré-leitura, leitura e pós-leitura. As atividades de pré-leitura têm como principal 

finalidade despertar o interesse dos alunos pela leitura; para tanto, deve-se 

despertar a motivação, ativar os conhecimentos prévios e promover o pré-ensino 

do vocabulário e de conceitos. As atividades de leitura referem-se à leitura 

propriamente dita, que se pode dar de diferentes formas: realizada pelo professor 

em voz alta, feita de forma silenciosa, ou sob forma oral, realizada pelos 

estudantes. As atividades de pós-leitura geralmente contribuem para desvelar e 

ampliar a compreensão dos leitores. É nesse momento que devemos checar até 

que ponto as previsões que os leitores fizeram na pré-leitura se aproximaram da 

realidade que se constrói no texto. Essa fase envolve desde a discussão sobre a 

temática às apreciações de natureza vária que possibilitem  uma apreensão 

global do texto literário. 

 

2.2 ESCOLHAS METODOLÓGICAS PARA AS SESSÕES DE ESCRITA 

 

 

As crianças precisam ser aprendizes de escrita, 
mais do que necessitam ser escritoras de bons textos 

Lucy Calkins 

 

 

Ideias como essa, citadas na epígrafe (CALKINS, 1989), inspiraram, além 

do título desta dissertação, o formato das sessões destinadas às produções 

escritas das crianças. A autora sugere que se organize o tempo escolar reservado 

à escrita sob a forma de “conferências”, nas quais os textos são concebidos em 

várias etapas: ensaio, esboço, revisão e edição.  

Nesse modelo, as “conferências” são sistematizadas da seguinte forma: 

a) conferências de conteúdo, em que se conversa e se trocam ideias sobre 

possíveis temas de escrita; b) conferências de apresentação, em que as crianças 

socializam/discutem seus esboços ou tópicos sobre os quais pretendem escrever 

ou já estão escrevendo; c) conferências do processo e de avaliação, em que as 

crianças são levadas, por meio de questionamentos, a pensar sobre o processo 

de produção que está em andamento ou que tenha sido concluído; e d) 
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conferências de edição, em que os escritores debruçam-se na construção da 

versão final do seu texto. 

Conforme registramos, espelhamo-nos (e mesmo absorvemos) nas lições 

de Calkins, sem, mais especificamente (nem intencionalmente), replicar as 

experiências relatadas (e analisadas) pela autora em sua obra. Visamos antes 

propor uma sequência de situações em que a criança planejasse, escrevesse, 

compartilhasse ideias e reescrevesse; enfim, que criasse uma dinâmica real de 

trabalho com a escrita, diferentemente das situações artificiais que costumam ser 

propostas na escola, em que os estudantes são levados a escrever histórias de 

forma repentina, as quais, na maioria das vezes, sequer são lidas pelo próprio 

autor. 

Em nossa trajetória como professora, inúmeras vezes presenciamos uma 

criança dizer que não conseguiria fazer algo. Quase sempre, quando tivemos a 

oportunidade de conversar, fazer-lhe questionamentos que mobilizassem o seu 

pensamento, ela tomava consciência do que sabia e de que determinado desafio 

não era inalcançável. Assim também acontece com o ato de escrever. Aliás, é 

justamente isso que Calkins ilustra ao narrar uma “conferência de conteúdo” 

mediada pela Sra. Gerwin. 

 

A cada manhã, quando os jovens entram apressadamente na sala 
de aula, trazendo seus pequenos tesouros e suas novidades 
elaboradas, mantemos conferências de conteúdo. Yung-su foi 
convidado para a festa de Stephanie, Tamara ficará depois do 
horário para participar das aulas de ginástica, Kendra tem cinco 
possibilidades de nome para seu novo gatinho, em mente. Estes 
são tópicos sobre os quais as crianças escreverão, se 
confirmamos sua importância. 
[...] Eric pegou uma folha de papel e a acrescentou ao monte de 
esboços descartados que já acumulava no chão ao seu redor: 
“Não tenho nada. Não tenho histórias. Tô na lona!” 
“Vou lhe dizer uma coisa”, disse a Sra. Gerwin, professora de Eric, 
ajoelhando-se em frente à sua carteira: “Por que você e eu não 
fazemos uma relação das coisas que você sabe bem, coisas que 
você conhece?” 
“Não tem nada. TV, acho que é só. E beisebol! Só isso.” 
“Então está bem! Você joga beisebol!”, a Sra. Gerwin disse, com a 
voz cheia de entusiasmo. 
Eric assentiu. “Quase fui campeão, ontem à noite”, ele murmurou, 
“Fiquei em terceiro lugar.” 
“É mesmo? O que aconteceu?” 
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“Quando me levantei pra bater, senti que estava com sorte”, Eric 
disse, a sua resistência desvanescendo-se: “Peguei o bastão e 
disse para mim mesmo: “Fica frio...” 
Deslizando uma folha de papel em branco para Eric, a Sra. 
Gerwin interrompeu-o para dizer: “Eric, será que você poderia pôr 
no papel – só me contar como foi no papel?” E ela repetiu as 
palavras do menino, olhando ansiosamente para a folha de papel 
até que ele começasse a escrever, depois foi para outra criança 

(CALKINS, 1989, p. 149). 
 

 

É certo que temos aí uma excelente estratégia para induzir as crianças a 

escrever. Mas entendemos, como Calkins (1989, p. 185), que há várias outras 

possibilidades.  

 

Não é somente através da conferência que podemos ajudar as 
crianças a desenvolverem um senso do que é a boa escrita. A 
sensação daquilo que funciona na escrita vem também da leitura, 
da audição, da discussão sobre literatura e do aprendizado acerca 
do que os outros já descobriram sobre a arte de escrever.  

 

Tal depoimento nos instigou a propor uma intervenção na qual as 

crianças pudessem ler e discutir acerca do ato de escrever; vivenciar diferentes 

tempos para criar histórias, trocar ideias sobre como poderiam aprimorar as suas 

histórias e reescrevê-las estabelecendo as parcerias que considerassem 

adequadas. 

 

 

2.3 O LUGAR ONDE TUDO SE PASSA 

 

 

O locus de nossa pesquisa é o Núcleo de Educação da Infância, 

localizado em Natal, capital do Rio Grande do Norte (Brasil), no campus da 

Universidade Federal. Trata-se de uma instituição destinada ao atendimento de 

crianças da educação básica, nos segmentos da educação infantil e do ensino 

fundamental. Ao longo dos anos, essa instituição vem se configurando como 

referência para o ensino, a pesquisa e a extensão, ao mesmo tempo em que se 

vem consagrando como um espaço de reflexão coletiva sobre a educação da 

infância. 
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Em sua proposta pedagógica, traça-se assim o seu perfil: 

 

[...] resulta da unificação das ações desenvolvidas pelo Núcleo 
Educacional Infantil (Resolução nº 55/79 – CONSUNI) e pelas 
Unidades de Educação Infantil – UEI 1 (Portaria nº 968/87) e UEI 
2 (Portaria nº 968/1987). É uma unidade suplementar do Centro 
de Educação  (CE) e atualmente constitui-se como uma Escola de 
Aplicação da UFRN, regulamentada pela Resolução nº 002, de 15 
de janeiro de 2002, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
– CONSEPE, de acordo com o Art. 10 do Estatuto da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com o Art. 974 do 
Regimento Geral da Universidade. [...] A manutenção financeira 
do NEI – CAp – UFRN é de responsabilidade e competência da 
Universidade e do Ministério da Educação, por meio de recursos 
financeiros oriundos das negociações com o Conselho de 
Dirigentes das Escolas Básicas das Instituições Federais de 
Ensino Superior – CONDICAp (Proposta Pedagógica – versão 
preliminar – do NEI – CAp – UFRN, p. 9). 

 

É também recorrendo à sua proposta pedagógica que podemos entender 

a real missão das chamadas escolas de aplicação, tal como se configura o NEI. 

 

As Escolas de Aplicação se constituem campo de experimentação 
e pesquisa na área de ensino-aprendizagem, estimulando a 
melhoria do ensino, na medida em que o trabalho que aí se 
desenvolve, implica fertilização pedagógica interna e externa, em 
função das relações de troca que se estabelecem, 
necessariamente, com a comunidade educacional próxima. A 
primeira Escola de Aplicação brasileira foi criada com base no 
Decreto Lei 9.053, de 12 de março de 1946, na antiga 
Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) (Proposta Pedagógica – versão preliminar – do 
NEI – CAp – UFRN, p. 6). 

 

O NEI foi fundado em 1979, inicialmente para atender ao público da 

educação infantil. Posteriormente, teve seu atendimento ampliado para o ensino 

fundamental (a princípio, até o 3º ano). Em 2016, concluída a ampliação de sua  

estrutura física, estendeu sua oferta de ensino até o 5º ano.  

Com a inserção do 4º ano (em 2016), os sujeitos da nossa intervenção 

representaram a primeira turma desta série na instituição; em 2017, a primeira 

turma do 5º ano. Durante esses dois anos como professora do grupo, 

testemunhamos a grande alegria das crianças por poderem permanecer na 

escola. 
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No decurso desses 40 anos de funcionamento, o NEI – CAp – UFRN tem-   

-se constituído também como espaço de formação de graduandos e pós-

graduandos das diversas áreas da UFRN, assim como também tem contribuído 

para a formação de estudantes de outras instituições federais de ensino, seja 

como campo de estágio supervisionado, seja como campo de pesquisa. Também 

registra uma trajetória na formação inicial e continuada de professores, 

oferecendo cursos de extensão e aperfeiçoamento, os quais são planejados e 

desenvolvidos pelo seu corpo docente. 

Por ser uma escola pública, não se cobram mensalidades, os livros 

didáticos são fornecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e o lanche é 

fornecido gratuitamente. Para ajudar no custeio de alguns materiais didáticos, 

brinquedos, entre outros, os pais criaram uma ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO NEI 

(ANEI), por meio da qual arrecadam um valor simbólico entre os pais que, 

voluntariamente, se comprometem com a causa. 

O ingresso das crianças é feito por meio de sorteio público, realizado a 

partir de lançamento de edital. Não obstante, reservam-se vagas para crianças 

público alvo da educação especial, o que explica a presença de, no mínimo, duas 

crianças sob tais condições em cada turma.   

O ingresso de professores para compor o corpo docente se dá por meio 

de concurso público promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGESP – UFRN). A entrada dos demais profissionais acontece por concurso 

público, remanejamento na própria universidade, seleção interna (bolsistas) e 

contrato de empresa terceirizada (auxiliares de serviços gerais). A ocupação dos 

cargos de direção ocorre por meio de consulta à comunidade escolar (servidores 

e pais de alunos), com nomes indicados previamente pelos servidores da 

instituição. Os nomes para a coordenação de ensino e extensão são indicados e 

votados pelos próprios servidores. Dessa forma, todos os docentes efetivos 

concorrem aos cargos de gestão e se organizam em forma de rodízio para 

experimentar os diferentes papéis a serem desempenhados. 

A instituição possui amplo quadro de funcionários, assim distribuídos: 

professores efetivos, professores substitutos, direção, vice-direção, 

coordenadores pedagógicos, coordenador de pesquisa e extensão, auxiliares de 

creche, bibliotecária, bolsistas da biblioteca, bolsista do laboratório de ciências, 
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voluntária do laboratório de ciências,  nutricionistas, coordenadora do Núcleo de 

Inclusão,  bolsistas do Núcleo de Inclusão, secretários, porteiros, cozinheiros, 

almoxarife, auxiliares de serviços gerais concursados e auxiliares de serviços 

gerais terceirizados. 

A escola funciona nos turnos matutino e vespertino, com as salas de 

aulas assim organizadas: educação infantil (1 turma de Berçário II, 1 turma de 

nível 1, 2 turmas de nível 2, 2 turmas de nível 3, 2 turmas de nível 4) e ensino 

fundamental (2 turmas de 1º ano, 2 turmas de 2º ano, 2 turmas de 3º ano, 1 turma 

de 4º ano e 2 turmas de 5º ano).  

Quanto à estrutura física, considerando os prédios da educação infantil e 

do ensino fundamental, o NEI assim se compõe: 10 salas de aula, 1 biblioteca, 1 

sala multimídia, 1 direção, 2 salas de coordenação, 1 laboratório de ciências, 1 

laboratório de dança e música, 1 laboratório de artes plásticas, 2 salas para 

atendimento pedagógico, 1 secretaria pedagógica, almoxarifados de educação 

física e de material escolar, 1 cozinha experimental (para práticas de culinária 

com as crianças), 2 cozinhas comuns, depósito para alimentos, 1 sala da equipe 

de nutrição, 1 quadra pequena, 1 quadra grande, espaços de convivências na 

educação infantil e no ensino fundamental, 1 brinquedoteca, 1 sala de 

mecanografia, banheiros diversos, adaptados para as crianças, e banheiros 

convencionais para adultos. Possui ainda um anexo denominado Núcleo de 

Educação e Pesquisas da Infância (NEPI), contando com 1 auditório, 2 salas de 

professores, 1 secretaria administrativa, banheiros, sala de extensão, sala do 

Núcleo de Inclusão e copa. 

Seu regimento encontra-se em processo de atualização por comissão 

constituída em plenária; sua proposta pedagógica passou por recente processo 

de revisão, e aguarda publicação em versão preliminar. Na ocasião de nosso 

ingresso na instituição, em 2015, chegamos a participar de alguns grupos de 

estudos/ reuniões pedagógicas em que todos os professores estiveram reunidos 

para revisão da proposta, na qual estão contemplados os objetivos previstos e as 

experiências possíveis para todas as turmas (do Berçário I ao 5º ano do ensino 

fundamental), e a metodologia adotada desde a década de 80 (século XX), 

denominada Metodologia do Tema de Pesquisa. Caracteriza-se como uma 

proposta interdisciplinar que articula três dimensões básicas: os conhecimentos 
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das áreas de conteúdo, o contexto sociocultural das crianças e o nível de 

desenvolvimento destas.  

É nesse contexto/cenário que se desenvolverá a pesquisa a partir do 

interesse demonstrado ou defendido pelas crianças, da necessidade observada 

pelo professor ou indicada por familiares (desde que acatada pelas crianças). O 

desenvolvimento do tema prevê três momentos pedagógicos, os quais se 

entrelaçam: o estudo da realidade (ER) – ocasião em que é feito o levantamento 

do que as crianças já sabem sobre o tema escolhido, culminando com as 

questões que o grupo define que quer investigar; a organização do conhecimento 

(OR) – constitui a busca de conhecimentos por meio da realização de atividades 

significativas, considerando as questões de pesquisa; e a aplicação do 

conhecimento (AC) – momento destinado à elaboração de uma síntese do 

conhecimento a ser organizada pelos professores e pelas crianças e expresso 

sob a forma de desenho, texto coletivo, exposição, entre outros (RÊGO, 1999). 

O tempo de exploração de determinado tema de pesquisa irá depender 

das curiosidades apontadas pelas crianças e dos consequentes desdobramentos 

dos estudos. 

Voltando o nosso olhar para o modo como, no NEI, se orienta o trabalho 

com a leitura e a produção de histórias, deparamo-nos com o registro de um 

momento diário da rotina, intitulado Hora da História, que assim se explica em sua 

proposta pedagógica: 

 

A Hora da história – é um momento de pura magia para as 
crianças e a instituição de Educação Infantil tem uma grande 
responsabilidade de garantir todos os dias essa experiência, por 
meio da leitura e contação de histórias com diferentes gêneros, 
recursos e suportes. Quase sempre as histórias são contadas no 
“canto” da roda, novamente em círculo e sentadas no chão, só 
que agora uma das professoras senta numa cadeira, para ficar 
num plano mais alto, facilitando a visão de todas as crianças e, ao 
mesmo tempo, ir acompanhado as expressões delas ao longo da 

narrativa (Proposta Pedagógica – versão preliminar – do NEI –
CAp – UFRN, p. 6). 

 

Apesar de o documento referir-se ao segmento da educação infantil, 

sabemos que esse momento da rotina é garantido até o 5º ano do ensino 

fundamental. De acordo com a idade ou o interesse das crianças, vão ocorrendo 
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variações. Na turma dos sujeitos da intervenção, por exemplo, elaboramos um 

cronograma com as crianças, no qual garantíamos 2 dias de leitura a ser 

realizada pela professora, 2 dias de leitura livre (podendo ser gibi) e um dia 

destinado ao “contador”. Nesse dia, as próprias crianças escolhiam o texto e se 

preparavam para fazer a leitura da história. 

Outro exemplo do tempo destinado à formação leitora consistia na visita 

das turmas à biblioteca. Além de as crianças terem esse acesso livre todos os 

dias, no início e no final do turno (ou mesmo no momento do parque), momentos 

em que podiam fazer empréstimos e devoluções do material do acervo, havia 

também uma escala de visitação semanal, para que todas as turmas tivessem um 

tempo assegurado para ler e/ou ouvir uma contação de história na biblioteca. 

Na organização da sala de vivência/referência, um dos “cantinhos de 

trabalho” é o cantinho da leitura, no qual há uma estante com livros, cesta de 

gibis, tapete e almofadas, para tornar mais aconchegante o lugar onde as 

crianças poderão ler sozinhas, com seus pares ou com as professoras. Esse 

“cantinho” é visitado, tanto no momento de repouso (retorno do parque) quanto 

nos momentos em que a criança já cumpriu a atividade orientada (o mesmo 

sucede com os cantinhos de jogos, de artes, de faz de conta).  

Durante três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017), acompanhamos a 

realização de um projeto de extensão coordenado pelos professores da escola, 

intitulado “Leitura, literatura e educação na infância: do ensino à formação de 

mediadores de leitura”, no qual eram promovidas atividades diversas envolvendo 

a prática de leitura e o contato com os textos literários: sessões de contação de 

histórias, realizadas por bibliotecárias ou convidados, feira de livros, encontro com 

autores, troca-troca de livros (as crianças traziam de casa o livro que queriam 

trocar e negociavam a troca entre elas), entre outras atividades conexas. 

Todas essas ações são indicadores do quanto as crianças desta 

instituição estão imersas em um ambiente favorável à leitura, a partir do seu 

ingresso, quando ainda bebês. 

No que concerne às Experiências com a linguagem oral e escrita, a 

proposta pedagógica assinala que, tanto na modalidade oral quanto na 

modalidade escrita, a linguagem tem função comunicativa e simbólica; de 

interação e de internalização. E afiança que o trabalho com a linguagem oral e 
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escrita deve acontecer em situações concretas de produção de significado. A 

instituição entende que o ensinar-aprender a linguagem oral e escrita deve-se 

aproximar da sua funcionalidade e da necessidade do cotidiano. Sob essa 

perspectiva, o ensino da língua deve ser conduzido – tal como nos propomos – de 

maneira a inserir a criança em um ambiente de leitura/escrita colaborativo (sob a 

orientação de um leitor mais experiente), levando-a a perceber-se como 

escritor/leitor. 

A leitura e a escrita muitas vezes estão voltadas para o contexto do tema 

de pesquisa, seja na construção coletiva do que se quer saber sobre o tema, seja 

na elaboração do roteiro de entrevista para um convidado, na pesquisa de 

informações em diferentes fontes, na consulta a uma receita culinária, na 

construção coletiva de textos sobre o que aprendeu, no reconto ou na criação de 

histórias relacionadas ao estudo, entre outras. 

Uma atividade marcante na trajetória de escrita das crianças (e que 

inclusive foi destacada pelos sujeitos da pesquisa quando questionados sobre as 

experiências vividas com a escrita) foi a produção de um livro no 1º ano do ensino 

fundamental, como uma celebração do avanço das crianças no processo de 

apropriação da linguagem escrita. Essa experiência é planejada e vivida 

intensamente pelas turmas durante todo o ano. São os alunos que definem o 

tema e o formato do livro, dedicam-se à produção, revisão e ilustração dos textos. 

Esse livro é publicado e o lançamento ocorre sempre ao final do ano, com a 

participação das famílias. 

Esse é, pois, o contexto em que os sujeitos estão inseridos. Temos 

consciência de que estamos imersos neste fazer e que nossa leitura da realidade 

não consegue ser isenta de nossas impressões pessoais e de nossas emoções. E 

vale ainda dizer que nossa visão do locus da pesquisa está “carregada” das 

possíveis vantagens e desvantagens de se analisar a própria prática.  
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2.4 CONHECENDO OS “APRENDIZES DE FICÇÃO” 

 

 

A turma do 5º ano vespertino de 2017 era composta de 21 crianças de 10 

anos de idade, das quais uma é diagnosticada como público alvo da educação 

especial. Considerando o fato de que os objetivos traçados pela pesquisa não 

seriam alcançados por essa criança, que não faz uso da linguagem falada nem 

escrita, julgamos conveniente que ela não participasse da intervenção, e que 

fosse encaminhada, nos momentos das sessões, para atividades, cujos desafios 

se mostrassem mais apropriados às suas possibilidades, sob acompanhamento 

do bolsista da turma.  

Das 20 crianças restantes, 2 são irmãs gêmeas e não foram autorizadas 

pela família para participar da pesquisa. Os respectivos pais adotaram esse 

posicionamento em todas as consultas que visavam sua adesão a pesquisas 

diversas, direito esse que sempre foi esclarecido junto às crianças e familiares. 

Em decorrência, o grupo de sujeitos investigados foi constituído por 18 

integrantes, dentre os quais 15 ingressaram no NEI em 2009, na turma 1 da 

educação infantil e 3 em 2015, para cursar o 3º ano do ensino fundamental 

(Felipe, Maria Valentina e Rian Marcos). 

Consideramos relevante explicitar que quando nos referimos aos sujeitos 

de pesquisa, denominando-os de crianças, estamos assumindo a concepção de 

criança como ser social e histórico, que, além de estar inserido num contexto de 

cultura, é também produtor dela. Não se constitui em um vir-a-ser, ou em um ser 

inacabado; trata-se de alguém já dotado de necessidades e interesses 

específicos. É justamente para essa progressão que nos encaminha Piaget 

(2002), quando afirma que a idade entre 9 e 10 anos se caracteriza pelo período 

em que a criança atinge o equilíbrio geral das operações concretas em que novos 

desequilíbrios a preparam para o próximo estágio: o das operações formais. E 

para além dessas novas capacidades cognitivas, as crianças também iniciam, 

nesse período, uma transformação física e emocional que culminará na 

adolescência e vivem, muitas vezes, um dilema de identificação: afinal, ainda são 

crianças? O que a idade que têm já lhes permite fazer? 
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 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

corrobora nosso posicionamento acerca do conceito de criança e acrescenta 

outras ideias fundamentais para nossa pesquisa: a interação e a capacidade de 

as crianças terem ideias. 

 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza 
como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito 
próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as 
pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda [...] 
no processo de construção do conhecimento, as crianças se 
utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade 
que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar (BRASIL,1998, p. 20). 

 

Não há dúvidas de que estávamos lidando com um grupo cujas 

características eram comuns a muitas crianças que se encontram no final da 

primeira fase do ensino fundamental. Aqui nos referimos ao pouco interesse que 

demonstravam pelas aulas de língua portuguesa, normalmente alegando o fato de 

não gostarem de escrever ou de não saberem escrever bem. Eram crianças que, 

diante de atividades de produção textual, chegavam a contar os parágrafos, na 

expectativa de atingir rapidamente um número mínimo de linhas que 

considerassem atender ao que foi solicitado. 

 Também vale mencionar, como uma das características marcantes desse 

grupo, a notável capacidade de expressar e defender suas ideias, a criticidade, a 

facilidade com que demonstram suas emoções e a dificuldade de controlá-las. 

Tratava-se de uma turma já identificada pela comunidade escolar como sendo 

indisciplinada; certamente pelos conflitos que se estabeleciam nas interações, 

ocasionados pela disputa de espaços no grupo e pela necessidade de 

autoafirmação. 

 As histórias produzidas por essas crianças, algumas delas socializadas 

no capítulo de análise desta dissertação, deixam transparecer as suas 

preferências e o universo em que estão inseridas: elas gostam de futebol – 

meninos e meninas frequentam a quadra intensamente nos horários do parque; 

costumam acessar canais do Youtube – inclusive algumas criaram os seus 

próprios canais; jogam pelo vídeo game e pela internet; adoram animais de 
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estimação; demonstram o despertar do desejo pelo outro e tentam lidar, de 

maneira inexperiente, com a sexualidade. 

Para melhor perfilar tais sujeitos, vamos recorrer à definição que cada um 

fez de si (características, sonhos) para compor sua breve apresentação no livro 

de memórias escolares da turma, elaborado no decorrer de 2017 e lançado no 

evento em que se “despediram” da escola. 

 

Quadro 4 – Autodescrição dos sujeitos da pesquisa 

Lívia: “Nasci no Dia dos Namorados e na véspera da Copa de 2006 [...] Sou muito 
curiosa, adoro maquiagem e adoro ajudar os outros.” 
Sabrina: “Gosto muito de doces e não sei qual é o meu preferido. O meu sonho é criar 
uma instituição para ajudar animais que estão na rua e cuidar deles para que possam ser 
adotados.” 
Bruna: “Sou bastante extrovertida e criativa. Gosto de jogar basquete, futebol e de 
dançar. Quando eu crescer, quero me formar em Robótica.” 
Rian Marcos: “Gosto de futebol, de celular e de computador. Meu sonho é ser jogador de 
futebol profissional.” 
Camille: “Meu sonho é ser médica e viajar pelo mundo. Quero fazer intercâmbio na 
Austrália ou na França.” 
Joaquim: Na escola, gosto de brincar no parque e fazer viagens sobre o tema de 
pesquisa. [...] Gosto de criar peixes e outros animais.” 
Oswaldo: “Meu melhor amigo da escola é Felipe. Meu sonho é ser um youtuber com 
mais de um milhão de inscritos. Quando eu crescer, também quero ser advogado.” 
Alice: “Sou inteligente, atenciosa e educada. Algumas preferências minhas são: praia, 
suco de uva e pizza. Ler é uma das coisas que eu mais adoro fazer.” 
Bianca: Sou animada, curiosa e ansiosa. Gosto de me divertir com minhas amigas e, 
quando crescer, quero ajudar os animais de rua, dando lar e carinho para eles.” 
Ravi: “Sou um menino extrovertido, tenho cor morena e olhos castanhos. Gosto de jogar 
futebol e vídeo game.” 
Larissa: “Sou uma pessoa criativa e muito sincera. Adoro ler livros, ver filmes e ficar com 
minhas amigas. Gosto de animais fofinhos, como gatos.” 
Melissa: “Sou curiosa, vaidosa, perfeccionista e tenho muito senso de humor. Gosto de 
tirar fotos e dançar. Meu sonho é ser uma modelo famosa.” 
Maria Valentiva: “Sou criativa, organizada e carinhosa. Gosto de assistir a séries, de 
brincar com minhas duas amigas Letícias e de assistir o Youtube.” 
Jason: “Gosto de jogar vídeo game, ir ao cinema e de brincar com meus amigos. Meu 
desejo é ser astronauta.” 
Davi: “Sou um aluno dedicado, gosto de aprender e sou muito curioso. Minha matéria 
preferida é matemática. Meu sonho é ter um canal no Youtube com mais de 100.000 
inscritos.” 
Felipe: “Eu gosto de jogar vídeo game, correr motocross e de brincar com meu melhor 
amigo, Oswaldo. Meu sonho é um dia ser médico.” 
Raíssa: “Sou um pouco tímida com as pessoas que não conheço. Gosto de ler e também 
de escrever. Adoro os animais, principalmente os cachorros. Meu sonho é me formar em 
Medicina.” 
Diego: “Eu sou engraçado e gosto muito de jogar futebol. Quando crescer, quero ser um 
jogador famoso.” 

Fonte: Lima et al. (2017). 
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2.5 ETAPAS DE CONSTITUIÇÃO DA PESQUISA 

 

O desenho da pesquisa compreendeu as seguintes etapas:  

 

1) planejamento das sessões de leitura e discussão do livro Fazendo Ana Paz, de 

Lygia Bojunga, escolhido para a intervenção;  

2) constituição de um banco de histórias de ficção, produzidas pelos sujeitos 

antes das sessões de leitura;  

3) apresentação da obra a ser lida, incluindo a biografia da referida escritora e 

discussão sobre o que são textos de ficção;  

4) desenvolvimento das sessões de leitura e discussão do livro Fazendo Ana Paz; 

5) produção de uma segunda história de ficção pelos sujeitos;  

6) realização de conferências de apresentação das histórias; 

7) realização de sessões de digitação e aprimoramento das histórias produzidas. 

 

Vale ressalvar o fato de que alguns outros procedimentos antecederam o 

planejamento das sessões, como a escolha do locus e dos sujeitos; a solicitação 

da permissão do dirigente da escola para a realização da pesquisa; a submissão 

da pesquisa ao comitê de ética da UFRN; o recolhimento das autorizações dos 

pais e dos sujeitos, em documentação aprovada pelo referido comitê; a escolha 

da obra a ser utilizada na intervenção e na aquisição do referido acervo literário; e 

a definição dos nomes fictícios pelos próprios sujeitos. 

No tocante à aquisição do acervo a ser utilizado pelas crianças, 

realizamos a compra de um exemplar para cada um dos dezoito sujeitos de 

pesquisa em livraria virtual, após haver constatado que a obra estava esgotada 

nas livrarias físicas da nossa cidade. Confirmado o pedido, passamos a aguardar 

a entrega dos volumes solicitados, o que não se deu a contento em razão de os 

fornecedores da empresa não haverem conseguido o número de exemplares 

correspondentes à nossa solicitação. A informação era a de que apenas cinco 

unidades haviam sido despachadas para entrega.  

Lamentamos imensamente esse desacerto e a falha na comunicação da 

livraria. A esta altura do ano letivo, não dispúnhamos mais de tempo hábil para 
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refazer o processo de solicitação a outra empresa. Além do mais, a efetivação de 

outra compra não nos garantiria o acesso ao número de exemplares desejados. 

Considerando o risco de comprometer ainda mais o tempo de proceder à 

intervenção, decidimos reproduzir a obra, uma alternativa que garantiria a todas 

as crianças ter o livro em mãos. Felizmente, a recepção das crianças à obra 

(demonstrada ao longo das sessões de leitura e escrita) reverteu os possíveis 

impactos desse entrave inicial. 

Ainda antes de iniciar as sessões de leitura, consideramos importante 

inserir no planejamento uma breve apresentação (seguida de discussão) da 

biografia de Lygia Bojunga, mesmo sabendo da familiaridade do grupo de sujeitos 

com a referida escritora.  Para esse momento, selecionamos textos em que Lygia 

Bojunga fala de si mesma; mais especificamente, de sua relação com a escrita 

(os casos de amor, como ela mesma nomeia). Também coletamos informações e 

imagens para projeção em slides, extraídas do site Casa Lygia Bojunga. 

Julgamos relevante motivar a discussão sobre o que as crianças 

consideram ficção e realidade, pelo fato de a proposta de intervenção ser a 

produção de histórias de natureza ficcional. Para tanto, selecionamos textos que 

pudessem propiciar uma conversa sobre o tema. Além disso, outros trechos de 

textos e imagens foram selecionados para os momentos de pré-leitura, conforme 

consta no planejamento. 

A definição dos nomes fictícios dos sujeitos se constituiu em um exercício 

de imaginação e de certa realização pessoal. Isso porque as crianças 

aproveitaram para escolher o nome que, na realidade, gostariam de ter. As 

escolhas deram-se em torno de nome de jogador, nome do próprio gato, ou ainda 

aquele nome que diziam ser mais bonito que o delas. 

No quadro abaixo, apresentamos, detalhadamente, as sessões de 

intervenção, as quais ocorreram em horário regular de aulas. 
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Quadro 5 – Detalhamento das sessões de intervenção 

1ª FASE – PREPARAÇÃO PARA O “MERGULHO LITERÁRIO” 

 

Objetivos 

 Identificar o que pensam as crianças sobre textos ficcionais e não ficcionais e 

possibilitar que elas estabeleçam aproximações e distanciamentos entre 

realidade e fantasia em textos escritos. 

 Constituir um banco de textos com as primeiras produções dos sujeitos, numa 

versão anterior à leitura e à discussão da obra Fazendo Ana Paz. 

 Mobilizar os alunos para a leitura de mais um livro de Lygia Bojunga e oferecer 

elementos que ampliem a sua compreensão sobre a vida, a obra e o estilo de 

escrita da autora. 

 Identificar o que pensam as crianças sobre suas próprias experiências com a 

escrita. 

Datas Atividades 

1ª sessão 

(13/11/2017) 

Aula introdutória da pesquisa 

1 Leitura dos textos:  

A coruja e a águia (do livro Fábulas, de Monteiro Lobato). 

A mulher vive com mais de mil gatos dentro de casa (publicado por 

Patrícia Machado em http://www.petcidade.com.br/mulher-vive-com-mais-de-

mil-gatos-dentro-de-casa/). 

O menino e o burrinho (do livro Contos tradicionais, de Câmara 

Cascudo). 

2 Conversa com as crianças, desencadeada a partir da seguinte 

pergunta: Vocês acham que esses textos trazem histórias reais ou de 

ficção? 

3 Produção individual de conto pelas crianças. 

 

2ª sessão 

(17/11/2017) 

 

Breve estudo sobre vida e obra de Lygia Bojunga 

1 Conversa sobre a autora da obra a ser estudada, a partir das 

seguintes questões:  

O que vocês já sabem sobre Lygia Bojunga? 

Quais livros dela vocês já conhecem? 

Consideram que ela escreve histórias ficcionais ou não ficcionais? 

 

http://www.petcidade.com.br/mulher-vive-com-mais-de-mil-gatos-dentro-de-casa/
http://www.petcidade.com.br/mulher-vive-com-mais-de-mil-gatos-dentro-de-casa/
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2 Exibição de slides sobre a vida e a obra da autora, com informações 

retiradas do site www.casalygiabojunga.com.br. 

 

3 Leitura dos seguintes trechos da obra Livro – Eu te escrevendo, de 

Lygia Bojunga: 

Cadernos  

A redação e o dicionário 

Livro livre 

O Vítor 

 

4 Discussão do texto, mediada pelas seguintes questões: 

Qual a relação que a autora estabelecia com a escrita na sua 

adolescência?  

Em determinado momento da vida, Lygia Bojunga achava que se fosse 

para uma ilha deserta, levaria um dicionário. E você? Que livro levaria? 

De acordo com os relatos da autora, a paixão de escrever livros foi 

repentina? Ela já sentia que queria escrever livros desde pequena? 

Quais diferenças podemos estabelecer entre a relação da autora com a 

escrita, quando ela fazia isso profissionalmente e quando ela decidiu 

escrever livros? 

E você? Quais são suas experiências mais marcantes com a escrita? 

(solicitar que as crianças respondam a última questão por escrito) 

 

2ª FASE – LEITURA DE FAZENDO ANA PAZ 

Objetivo 

Identificar as percepções das crianças sobre o projeto de construção do discurso 

ficcional por Lygia Bojunga, no livro Fazendo Ana Paz. 

3ª sessão 

(20/11/2017) 

Leitura do livro Fazendo Ana Paz (até a página 33) 

1 Pré-leitura 

Perguntas: 

Conhecendo o modo como Lygia Bojunga escreve, o que podemos 

esperar de um livro chamado Fazendo Ana Paz? O que esse nome 

sugere? O que nos sugere a imagem da capa? Que construção seria 

essa?  

 

Leitura de um trecho da página 16, do próprio livro, fornecendo mais 

http://www.casalygiabojunga.com.br/
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elementos para as crianças fazerem novas previsões de forma mais 

consistente. 

 

Pré-ensino: conversar com as crianças sobre o que são as carrancas do 

Rio São Francisco e quem é a personagem Raquel (do livro A bolsa 

amarela, também de Lygia Bojunga). Ambos são mencionados nas 

primeiras páginas do livro Fazendo Ana Paz. Tal conversa terá como 

ponto de partida a apresentação de imagens de carrancas e a leitura de 

um trecho do livro A bolsa amarela (BOJUNGA, 2002). 

 

2 Leitura oral realizada pela professora com cada uma das crianças de 

posse do texto escrito. 

 

3 Pós-leitura 

Questões:  

Por que será que o pai de Ana Paz tinha de sumir? Por que ele queria 

que ela prometesse não se esquecer da carranca? O que será que 

aconteceu com ele? (após pausa na p. 16) 

Será que a menina sumiu de vez? (após pausa na p.18) 

O que vocês entenderam sobre essa moça? (a segunda personagem?) 

Ela tem alguma relação com a menina Ana Paz? (após pausa na p. 24) 

O que a senhora de 80 anos tinha a ver com a moça que conheceu 

Antônio e com Ana Paz? Por que será que ela queria se encontrar com 

elas? Será que ela persistiu na ideia de fazer a viagem? Por que essa 

viagem seria tão importante? (após pausa na p. 33) 

4ª sessão 

(22/11/2017) 

Leitura do livro Fazendo Ana Paz (até a p. 50) 

1 Pré-leitura: recuperação dos acontecimentos da leitura anterior, 

verificando até que ponto as previsões iniciais das crianças se 

aproximaram do que realmente estava acontecendo na história. 

 

2 Leitura oral realizada pela professora, com cada uma das crianças, de 

posse do texto escrito. 

 

3 Pós-leitura 

Questões: 

Como a autora inventou a casa para onde a velha estava indo?  
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Em que momento Lygia Bojunga conseguiu perceber o elo entre as três 

personagens?  

Como foi o encontro das três personagens?  

Com que finalidade Ana Paz foi parar naquela casa? 

Quais lembranças a casa desencadeou na personagem?  

Por que será que a cena do pai volta à cabeça da escritora?  

Como será que Lygia Bojunga vai desenrolar essa história?  

Como você daria continuidade à história se fosse o escritor? 

 

5ª sessão 

(23/11/2017) 

Leitura do livro Fazendo Ana Paz (até a p. 64) 

1 Pré-leitura: recuperação dos acontecimentos da leitura anterior e 

questionamento sobre os futuros desdobramentos da história. 

 

2 Leitura oral realizada pela professora com cada uma das crianças de 

posse do texto escrito. 

 

3 Pós-leitura 

Questões: 

E você? Que pai criaria para Ana Paz?  

Como você acha que Lygia Bojunga vai dar prosseguimento a essa 

história? 

6ª sessão 

(23/11/2017) 

 

Leitura do livro Fazendo Ana Paz (até a p. 74) 

1 Pré-leitura: recuperação dos acontecimentos da leitura anterior. 

2 Leitura oral realizada pela professora com cada uma das crianças de 

posse do texto escrito. 

 

3 Pós-leitura  

Questão: Com a chegada do filho a casa, o que é provável acontecer na 

história? 

7ª sessão 

(24/11/2017) 

 

Leitura do livro Fazendo Ana Paz (até o final) 

1 Pré-leitura: recuperação dos acontecimentos da leitura anterior. 

2 Leitura oral realizada pela professora com cada uma das crianças de 

posse do texto escrito. 

3 Pós-leitura  

Questões: 

Será que Lygia Bojunga desistiu de vez de escrever a história de Ana 
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Paz? (após pausa na p. 82) 

O que você achou do final da história? Sendo você o escritor, publicaria 

Ana Paz assim? Que outro desfecho você daria para a história? (após 

conclusão do texto) 

8ª sessão 

(27/11/2017) 

 

Discussão final do livro 

1 Leitura do trecho Para você que me lê, no final da obra Fazendo Ana 

Paz, com considerações da autora que relacionam a sua vida à obra em 

estudo (p. 89 a 109). 

 

2 Discussão da obra, mediada pelas seguintes questões: 

Como a escritora se preparava para começar a escrever? 

Como os personagens se comportam na imaginação de Lygia Bojunga? 

Vocês já tiveram a sensação de um personagem ter falado com vocês, 

assim como Ana Paz falou com Lygia Bojunga? 

Já vivenciaram o dilema de ter dúvidas na composição dos 

personagens, do enredo? Ou não sabiam como terminar? 

Vocês já tinham parado para pensar nas dúvidas que se passam na 

cabeça de um escritor? 

Quais relações podemos estabelecer entre as memórias pessoais de 

Lygia Bojunga e o livro Fazendo Ana Paz? Trata-se de uma história de 

ficção ou real? 

Quais características pessoais você considera serem necessárias para 

se tornar um escritor? 

3ª FASE – CONFERÊNCIAS E ESCRITAS LITERÁRIAS 

Objetivos 

Identificar se a leitura e a discussão da obra literária influenciou/repercutiu na nova 

produção do texto de ficção pelas crianças. 

Observar as marcas do discurso ficcional na escrita e reescrita produzidas pelos 

sujeitos. 

Investigar o que pensam os sujeitos sobre o percurso vivenciado na escrita do último 

texto, tendo como referência o percurso da autora. 

Registrar as passagens/pontos que os sujeitos modificaram e/ou aperfeiçoaram em 

seus próprios textos, a partir das intervenções dos colegas e da pesquisadora durante 

as conferências. 

9ª sessão Planejamento de uma nova história de ficção, preenchendo um roteiro 
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(28/11/2017) 

 

que questiona sobre os possíveis personagens, lugar e época em que 

irão viver, bem como suas possíveis características e costumes. 

10ª sessão 

(29/11/2017) 

Produção de novas histórias de ficção, com base no personagem 

definido na sessão anterior. 

11ª sessão 

(1/12/2017) 

Conferência de apresentação dos textos para a turma e socialização 

dessa experiência de escrita, a partir dos aspectos discutidos sobre a 

obra Fazendo Ana Paz. 

Questões para discussão: 

Como você se sentiu assumindo o papel de escritor? 

Assim como Lygia Bojunga, em Fazendo Ana Paz, você teve 

dificuldades para definir o seu personagem? Ou ele fluiu rapidamente, 

como o processo vivenciado pela mesma autora na construção da 

personagem Raquel? 

Ao longo da construção da história, você conseguiu manter a ideia 

inicial do personagem? 

Você teve dúvidas na construção do enredo, ou na definição do que 

aconteceria com o seu personagem? 

Você gostou do desfecho da história que criou? 

 

Obs.: Até esta sessão, todos os alunos da turma participaram. A partir 

da próxima, vamos fazer a escolha de dois trios, para acompanhar mais 

de perto o processo de escrita por eles vivenciado. Os sujeitos que não 

participarão das últimas sessões ficarão em outro espaço, dedicados a 

atividades que não têm relação com a pesquisa (acompanhados pela 

outra professora da turma). 

12ª sessão 

(4/12/2017) 

Conferências (em trios) para investimento nos aspectos literários, a 

partir de mediação da professora pesquisadora e/ou dos colegas. 

Reescrita dos textos, conforme percepção dos próprios autores, a partir 

da referência literária, das sugestões dos colegas e/ou da professora 

pesquisadora. 

Sessões de  

05/12, 06/12 

e 

07/12/2017 

Conferências entre sujeitos participantes da 12ª sessão, destinadas à 

reescrita/ao aprimoramento dos textos. Nesta etapa, acatamos o 

interesse das crianças em fazer uso de computadores para a reescrita, 

entendendo que a escrita manual poderia desestimulá-las para essa 

tarefa. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 AS SESSÕES DE LEITURA E CRIAÇÃO LITERÁRIAS 

 

 

Veio a boneca. O doutor escolheu uma pílula falante e pôs-lhe na boca.  

– Engula duma vez! – disse Narizinho, ensinando à Emília como se engole pílula. E não 

faça tanta careta que arrebenta o outro olho. 

Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante.  

A primeira coisa que disse foi: “Estou com um horrível gosto de sapo na boca!” 

E falou, falou, falou mais de uma hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, atordoada, 

disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca.  

– Não é preciso – explicou o grande médico.  

– Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega e fica como toda 

gente. Isto é “fala recolhida”, que tem de ser botada para fora. 

 E assim foi. Emília falou três horas sem tomar fôlego. Por fim, calou-se. 

LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho 

 

 

O trecho acima, da obra de Monteiro Lobato, narra o momento em que a 

boneca Emília, personagem do Sítio do Picapau Amarelo, começa a falar após 

engolir a pílula falante, dada pelo Doutor Caramujo. Podemos entender a figura 

da boneca que fala sem parar como uma remissão à criança que desanda a falar. 

No curso de nossa intervenção, as “orientações do Doutor Caramujo” 

foram seguidas pois deixamos as crianças falarem até cansar. Se havia “fala 

recolhida”, pensamos que não há mais. Foram quinze sessões, durante as quais 

elas falaram sobre o que liam e sobre o que escreviam, deixando evidente o que 

pensavam sobre o mundo e, mais especificamente, sobre o que é escrever ficção. 

À luz do referencial teórico que norteou nossa intervenção, procederemos 

à descrição e à análise das referidas sessões que envolveram leitura, escrita e 

aperfeiçoamento das histórias de ficção, as quais foram organizadas conforme 

planejamento apresentado no capítulo da abordagem metodológica. 

Somente a partir das sessões que denominamos “conferências entre os 

colegas”, iniciadas em 04/12 (total de quatro sessões), passamos a atuar com um 

grupo mais restrito de seis participantes. As onze sessões anteriores contaram 

com a participação dos dezoito sujeitos autorizados pelos pais. 
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3.1.1 Preparação para o mergulho literário 

 

 

Nessa fase, tínhamos a pretensão de identificar o que as crianças 

entendiam por textos ficcionais e não ficcionais. Se a proposta era mobilizá-las 

para escrever histórias de ficção, fazia-se necessário, então, partir do que elas 

entendiam sobre essa categorização, por meio de problematizações que as 

levassem a estruturar e socializar o que sabiam. Sob nenhuma hipótese, 

queríamos fornecer respostas prontas; o intuito era mediar as discussões de 

modo que as próprias crianças pudessem formular/reformular o que pensavam. 

O primeiro encontro da intervenção aconteceu no dia 13/11/2017. 

Selecionamos três textos para fomentar a discussão com as crianças sobre as 

características dos textos ficcionais: A coruja e a águia, do livro Fábulas, de 

Monteiro Lobato; a reportagem Mulher vive com mais de mil gatos dentro de casa, 

publicada por Patrícia Machado, disponível em 

http://www.petcidade.com.br/mulher-vive-com-mais-de-mil-gatos-dentro-de-casa/); 

e O menino e o burrinho, do livro Contos Tradicionais de Câmara Cascudo. As 

leituras foram realizadas em voz alta pela professora pesquisadora e 

acompanhadas, silenciosamente, pelas crianças que estavam de posse individual 

dos textos. A discussão foi desencadeada ao término da leitura de cada texto pelo 

seguinte questionamento: vocês acham que esses textos são histórias reais ou de 

ficção? 

Após a leitura do primeiro texto, as crianças prontamente falaram que se 

tratava de um texto de ficção. Sobre o segundo texto, também foram unânimes 

em classificá-lo como não-ficcional. Porém, apresentaram opiniões divergentes na 

classificação do terceiro texto, que relata uma cena entre um roceiro, sua mulher 

e o filho retornando do trabalho na lavoura. As crianças reconheceram que o autor 

poderia estar relatando uma situação que pode ser presenciada no mundo real. 

Ao longo das discussões, as crianças apresentaram concepções a 

respeito do que consideravam um texto ficcional e não ficcional. Elas explicitaram 

que criamos ficção, tendo a realidade como referência, conforme atestam os 

seguintes depoimentos: 

 

http://www.petcidade.com.br/mulher-vive-com-mais-de-mil-gatos-dentro-de-casa/
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93 Raíssa: Uma coisa que eu já escutei algumas pessoas falarem, diretores, 

escritores, que pra elas escreverem um texto elas têm que ter pelo menos 

alguma coisa como base, seja uma situação ou então ter visto isso e adaptado 

por que ninguém inventa, mas sempre tem alguma coisa que deu essa ideia e 

uma base pra isso. Por isso que eu acho que é meio real assim.  

113 Melissa: Eu acho que tem como a gente definir se é ficção ou não. Ficção é 

aquilo que tem, que inventou que [...] É. Surreais, não é possível muito de 

acontecer, uma história assim de dragões é de ficção. Mas agora a que não é de 

ficção é uma história que pode acontecer no dia a dia das pessoas, pode não ser 

baseado em fatos reais exatamente como a pessoa, como aconteceu, mas pode 

fazer a história da situação. 

1ª sessão da intervenção pedagógica (13/11/2017) 

 

Como se pode constatar, perpassa no discurso das crianças a ideia de 

que a realidade é, de fato, a “matéria-prima” da ficção. Eco (1994) esclarece bem 

essa aproximação e diferenciação entre ficção e realidade, reconhecendo a 

tamanha dependência da primeira em relação à segunda. É muito comum, aliás, 

entrar no mundo ficcional e assimilá-lo como se fosse real, uma situação que Eco 

(1994, p.131) esclarece como se processa: 

 

Na ficção, as referências precisas ao mundo real são tão 
intimamente ligadas que, depois de passar algum tempo no 
mundo do romance e de misturar elementos ficcionais com 
referências à realidade, como se deve, o leitor já não sabe muito 
bem onde está. Tal situação dá origem a alguns fenômenos 
bastante conhecidos. O mais comum é o leitor projetar o modelo 
ficcional na realidade – em outras palavras, o leitor passa a 
acreditar na existência real de personagens e acontecimentos 
ficcionais. 

 

Raíssa e Melissa certamente nunca leram os escritos de Eco, mas o 

repertório de leitura e conhecimento de mundo adquirido permitiu-lhes discorrer 

sobre o assunto com certa propriedade. 

Na segunda parte desse encontro, os sujeitos foram orientados a criar 

uma história de ficção. Elegemos o conto como o gênero do modo/tipo narrativo 

que melhor se adequaria ao nosso objetivo e à idade escolar dos sujeitos. Além 

disso, trata-se de um gênero do conhecimento do grupo, o que já facilitaria o 

trabalho. Isso sem sublinhar o fato de que, como nos orienta Gancho (1999), os 

contos condensam conflito, tempo, espaço e um reduzido número de 

personagens, além de permitirem a abordagem de qualquer tema.  
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Na realidade, queríamos que os sujeitos se sentissem livres para escrever 

sobre o tema que mais desejassem.  Nosso objetivo, nesse momento, era 

constituir um banco de textos das crianças, antes do contato com a obra Fazendo 

Ana Paz, de modo que pudéssemos, ao final da intervenção, ter a possibilidade 

de comparar os textos produzidos antes e após o contato com o texto literário 

escolhido. 

Por mais que as crianças tivessem a clareza de nossa orientação no 

sentido de que produzissem individualmente, elas não conseguiram conter a 

necessidade de trocar ideias com os colegas. Consideramos que esse fato nos 

diz muito sobre a necessidade humana de se comunicar, de discutir e aprimorar 

as ideias, de ter a aprovação do outro naquilo que faz. Isso nos leva a refletir 

sobre o quanto o professor, em sua prática pedagógica, restringe a interação, 

descartando valiosas oportunidades de aprendizado mútuo. A imagem seguinte 

reproduz o “flagrante da transgressão” das crianças – transgressão necessária 

para impulsionar a criatividade. 

 

Figura 4 – Crianças elaborando a 1ª história de ficção 

 

Fonte: Registro fotográfico da professora pesquisadora (2017) 

 

Vale registrar o fato de que todas as crianças escreveram suas histórias 

no tempo que foi destinado a essa atividade na escola, com exceção de Melissa, 

que nos solicitou levar a folha para concluir em casa. Essa ocorrência teve 

improváveis e frutíferos desdobramentos, como relataremos posteriormente. 

Sobre as temáticas abordadas nesta primeira produção, observamos o 

seguinte resultado: seis crianças apropriaram-se, em suas produções, de 
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elementos alusivos aos contos de assombração; cinco incluíram elementos 

mágicos, relativos aos contos de fadas; uma construiu um conto bem semelhante 

à fábula A coruja e a águia, lida anteriormente; três escreveram histórias muito 

referenciais, retratando seus próprios desejos e sonhos de consumo; duas 

produziram histórias replicando dramas da realidade (roubo, morte, vida em 

orfanato); e uma delas evidenciou um ensinamento relacionado ao tema de 

pesquisa em desenvolvimento na turma – Meio ambiente. 

Tais produções não foram apresentadas nem tampouco se fizeram alvo 

de nenhuma intervenção posterior, à exceção da história criada por Melissa, que 

pediu para ler e apresentar ao grupo, após vários dias nos quais se dedicou à 

escrita e revisão do próprio texto. 

O segundo encontro, que aconteceu no dia 17/11/2017, foi destinado a 

uma conversa sobre o que os sujeitos já conheciam a respeito da vida e obra de 

Lygia Bojunga. Entendendo que a produção de um artista é influenciada pelo 

contexto em que se deu, consideramos imprescindível que os sujeitos tivessem 

acesso a uma biografia mais detalhada de autora.  

Iniciamos a aula com a seguinte pergunta: o que vocês já sabem sobre 

Lygia Bojunga? Em resposta, os sujeitos deram várias informações a que tiveram 

acesso durante o contato com as obras em 2016; em especial, trataram sobre o 

livro Tchau (2007), para o qual foram dedicados vários encontros de leitura 

compartilhada e discussão. Entre as diversas falas, destacamos a de Alice, que 

revela seus conhecimentos sobre o jeito de escrever da autora, terminando com o 

seguinte comentário: “O conto, no final, ela deixa tipo para a pessoa pensar”. 

Na etapa seguinte da aula, realizamos a exibição de slides, com várias 

imagens e trechos da biografia, extraídos do site oficial de Lygia Bojunga. Os 

sujeitos participaram intensamente desse momento fazendo comentários e 

perguntas. 

A aula foi encerrada com a leitura (em voz alta) de trechos da obra Livro – 

Eu te escrevendo e acompanhada pelos sujeitos com cópia individual. Foram 

lidos os seguintes capítulos: Cadernos, A redação e o dicionário, Livro livre e O 

Vitor. Nosso objetivo, nesse momento, foi evidenciar as diferentes fases 

vivenciadas por Lygia em relação à escrita, desde quando escrevia 

profissionalmente para a rádio (segundo ela, escrevia para ganhar dinheiro), até 
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quando passou a escrever pela satisfação pessoal, experimentando novas 

sensações e descobertas em relação à escrita. A discussão posterior partiu de 

questionamentos que levaram os sujeitos a retomar a relação da autora com a 

escrita na adolescência e a comparar seu perfil de escritora de rádio com o de 

escritora de livros. 

 

 

3.1.2 Leitura do livro Fazendo Ana Paz 

 

 

No dia 20/11/2017, iniciamos o trabalho com o livro Fazendo Ana Paz, a 

partir da retomada da discussão sobre a relação de Lygia Bojunga com a escrita, 

realizada na sessão anterior. Com base no que conversamos sobre a autora, 

fizemos o seguinte questionamento aos sujeitos: E vocês? Gostam de inventar 

histórias? Quais foram as suas experiências mais marcantes com a escrita? 

Os sujeitos foram orientados a responder por escrito. Desse modo, 

coletamos registros de grande valia, para posterior análise. Dos 18 participantes, 

apenas 2 afirmaram claramente que gostavam de inventar histórias; 2 afirmaram 

não ter o hábito, e sequer mencionaram o termo gostar; 4 afirmaram que, às 

vezes, gostavam de inventar histórias; e 10 afirmaram, categoricamente, que não 

gostavam.  

Quanto às experiências mais marcantes com a escrita, ficou evidente o 

fato de que se escreve basicamente para realizar as atividades escolares. As 

situações que os sujeitos consideraram mais significativas foram a escrita do livro 

no 1º ano do ensino fundamental e o trabalho de escrita de memórias escolares 

que estava em desenvolvimento no 5º ano. Apenas 4 crianças mencionaram 

experiências independentes de escrita, que não correspondiam a solicitações da 

escola.  

Esses dados sinalizam a necessidade desta intervenção, já referendada 

nesta dissertação com base nos seguintes questionamentos: por que crianças tão 

imersas em práticas de leitura e escrita chegam ao 5º ano sem demostrarem 

interesse pela escrita de histórias? Por que a escrita assume esse caráter apenas 

utilitário e não está a serviço da criação? 
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Feito o levantamento das experiências com a escrita, iniciamos a leitura 

do livro Fazendo Ana Paz, por meio da metodologia da andaimagem, em que a 

aula de leitura abrange três etapas: pré-leitura, leitura e pós-leitura, como já 

mencionado no capítulo da abordagem metodológica. 

A pré-leitura foi desenvolvida a partir dos seguintes questionamentos às 

crianças, mediante a apreciação da capa: Conhecendo o modo como Lygia 

Bojunga escreve, o que podemos esperar de um livro chamado Fazendo Ana 

Paz? O que nos sugere a imagem da capa? Que construção seria essa? 

 

Figura 5 – Capa da edição de Fazendo Ana Paz (2007) 

 utilizada na intervenção 

 

 

As crianças passaram a expor suas previsões, dizendo, por exemplo, que 

a história poderia falar de uma cidade chamada Ana Paz; que a imagem da capa 

poderia ser uma instituição, um teatro; que também poderia estar falando sobre 

uma etapa da vida da autora; ou que Ana Paz poderia ser uma pessoa importante 

na obra; e ainda que a autora poderia estar fazendo uma personagem. 

Verificamos, por seus prognósticos, que as crianças se reportavam às leituras e 

às discussões sobre a vida da autora, para lançarem possibilidades coerentes 

com o que já sabiam a respeito de Lygia Bojunga. 

 Tais previsões ganharam ainda mais consistência quando lemos um 

trecho da página 16, do próprio livro, no qual a autora diz: “A Ana Paz chegou tão 

forte que eu senti que ela não ia mais me largar até eu fazer um destino para ela, 
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até eu escrever uma vida para ela ir morar” (BOJUNGA, 2007). As falas 

transcritas abaixo ilustram bem o que se sucedeu nesse momento. 

 

32 Sabrina: Eu acho que é um personagem da cabeça dela.  

33 Melissa: Era imaginária.  

34 ((Os alunos, eufóricos, começam a falar ao mesmo tempo)). 

35 PP: Não! Inscrições. Aí a gente passa a palavra. Calma, gente! Camille. 

36 Camille: É ela realmente criando essa personagem, dando uma vida pra ela, 

essas coisas. 

37 SNI: É como se fosse uma amiga imaginária [...] 

38 PP: Quem se inscreveu? Larissa. 

39 Larissa: Que ela tava fazendo um livro, que falou “é criar um lugar para ela 

morar”. Criar da imaginação dela, pra escrever pra ela morar tipo, agora eu 

esqueci o nome, por ai vai.  

3ª sessão da intervenção pedagógica (20/11/2017) 

 

Após todas as aproximações feitas pelas crianças, permitimos que o clima 

de curiosidade continuasse instaurado na turma. Entendemos que esta é a função 

da pré-leitura: mobilizar o desejo por conhecer a história. Somente na discussão 

de pós-leitura, as previsões precisam ser retomadas, checando com os leitores 

até que ponto eles se aproximaram do que realmente aconteceu na história. 

Consideramos necessário conversar sobre elementos que seriam 

mencionados logo no início da obra, a fim de favorecer uma melhor compreensão 

da leitura que seria realizada, como as carrancas do Rio São Francisco e a 

personagem Raquel, do livro A bolsa amarela, da mesma autora. Para tanto, 

expusemos na lousa imagens das carrancas do Rio São Francisco e um trecho 

impresso do livro A bolsa amarela, no qual Raquel fala dos seus desejos. Tais 

materiais mediaram uma conversa sobre o que seriam as carrancas e como era 

Raquel. 

Essa necessidade de discutir sobre os elementos da cultura das pessoas 

que vivem no entorno do Rio São Francisco é uma evidência do caráter 

transdisciplinar da literatura. Por meio da literatura, conseguimos transpor a 

barreira das disciplinas, porque falamos do mundo, dos lugares, dos povos. 

Reiterando essa percepção, Yunes (2010) lembra a célebre aula de Roland 

Barthes, no Collége de France, na qual ele prognosticava que 
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[...] a literatura era a única disciplina que não poderia desaparecer 
do currículo escolar, porque todas as demais, humanas e sociais, 
estão nela contidas. Eu diria, porque ela é in-disciplinada, 
transborda por caminhos não previstos, faz-nos vagar pelo bosque 
e achar nosso próprio caminho [...] (YUNES, 2010, p. 61). 

  

Após “trilhar o caminho” que a literatura de Lygia Bojunga possibilitou, a 

sessão segue com o início da leitura oral de Fazendo Ana Paz conduzida pela 

professora pesquisadora, com algumas pausas programadas e perguntas com 

base nos acontecimentos do início da obra. A primeira pausa aconteceu após a 

leitura do seguinte trecho da obra: 

 

– Mãe, a que horas que eu nasci? 
– Aos 15 minutos do dia 26 de abril. 
Isso é outra coisa que eu gosto: todo mundo que eu 

conheço nasceu já fazendo hora, mas eu nasci quando ainda só 
tinha minuto do dia que eu nasci. 

Só que sempre que eu penso nisso meu coração sai 
disparado e a minha mão fica meio suada. É que quando a minha 
mãe disse a hora que eu nasci o meu pai chegou nervoso 
dizendo, eu tenho que sumir, eu tenho que sumir! E puxou a 
minha mãe pro quarto, e bateu a porta com força, e desatou a 
falar cochichado, e eu fui chegando pra porta, mas não dava pra 
escutar direito, ouvi Rio Grande do Sul, ouvi militar, ouvi sindicato, 
e ouvi ele dizendo de novo, eu tenho que sumir, eu tenho que 
sumir, e a minha mãe abriu a porta, e passou por mim sem me 
ver, e correu pro telefone, e o meu pai abriu o armário, e pegou 
uma sacola, e foi jogando lá pra dentro camisa, meia e pijama, e 
quando eu cheguei perto dele ele me pegou num abraço e disse, 
Ana Paz me promete uma coisa, que é pai, que é? Promete que tu 
nunca vais te esquecer da Carranca, mas pai o que que tá 
acontecendo? Ele me sacudiu e pediu de novo, promete que tu 
não vais te esquecer da Carranca, Ana Paz! Eu prometi e não deu 
pra dizer mais nada, a campanhia tava tocando, e tinha gente 
dando soco na porta, e a minha mãe veio dizer apavorada, eles 
estão aí! E o meu pai saiu correndo, e a sacola ficou pra lá, e a 
minha mãe gritou, não sai por aí que eles já cercaram a casa! E 
tome pancada na porta, e voz de homem gritando, e aí eu 
comecei a ouvir tiro tiro tiro e a minha mãe gemendo chorado 
(BOJUNGA, 2007, p. 16). 

 

A pergunta realizada após a pausa neste momento da leitura foi: por que 

será que o pai de Ana Paz tinha que sumir? As crianças ficaram divididas. Umas 

acharam que o pai poderia ser um mafioso, ter envolvimento com drogas. Outras, 

acharam que ele poderia estar sofrendo perseguição dos militares por ter feito 

algo que os desagradou. Umas acharam que o pai havia morrido, enquanto outras 
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expressaram dúvidas quanto a isso. Diante do clima de suspense e curiosidade 

que se mantém, damos continuidade à leitura. Segue trecho que antecede a 

próxima pausa, quando a narradora conta sobre um período em que não 

conseguia dar continuidade à construção dos acontecimentos da vida da menina 

Ana Paz. 

 

E daí que, depois de duas semanas no branco, eu senti 
numa terça-feira cedo a urgência de fazer uma moça. Uma moça 
de uns... dezoito anos... por aí. A cara dela era a mesma de todos 
os meus personagens: uma mancha. Mas o cabelo era liso e 
castanho e comprido. O jeito dela falar era um pouquinho 
arrastado. E foi só o meu lápis bater no papel, que a moça 
começou a se relevar para mim. Eu tive então a certeza, certeza 
absoluta, que fazendo a moça eu ia desempancar a Ana Paz 
(BOJUNGA, 2007, p. 18). 

 

Diante das novidades da trama, provocamos as crianças, questionando-

as: Será que a menina sumiu de vez? O que vocês estão entendendo sobre essa 

moça? Ela tem alguma relação com a menina Ana Paz? Mais uma vez se instala 

uma polêmica no grupo: as crianças se dividem entre considerar que essa moça 

seria a mãe de Ana Paz, e achar que se tratava da própria personagem (em outro 

momento da vida). 

O encerramento desta sessão de leitura ocorreu quando a narradora 

também havia construído uma terceira personagem: uma idosa que estava 

decidida a fazer uma viagem (a contragosto do próprio filho). Esta última pausa 

(p. 33) foi preenchida pelo seguinte questionamento: o que a senhora de 80 anos 

tinha a ver com a moça que conheceu o Antônio e com a Ana Paz? Com essa 

inquisição, pretendíamos provocar as crianças para que pensassem sobre o 

processo de constituição das personagens descrito por Lygia Bojunga. 

A sessão seguinte ocorreu no dia 22/11/2017, tendo início com a 

retomada da discussão sobre a possível relação existente entre as três 

personagens citadas na obra. Nesse momento, as crianças divergem em suas 

opiniões. Felipe, por exemplo, acha que quando a autora escreve sobre a moça 

que conheceu o Antônio, ela se refere aos pais de Ana Paz; Bruna acha que a 

moça é mesmo a Ana Paz.  
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Essas divergências registradas entre as crianças parecem-nos 

extremamente salutares no momento de discussão de um texto, justamente 

porque ao expressarem o que pensam, confrontando seu ponto de vista com o 

ponto de vista do outro, elas podem ampliar o seu entendimento ou mesmo 

reformular seu modo de pensar. Amarilha (2013) esclarece muito bem o “conflito” 

derivado dessa interação:  

 

Quando o leitor entra em contato com um texto, ele traz consigo 
uma teoria de mundo que influencia sua percepção do texto, esse 
é o momento de interação leitor-texto, é um momento solitário. No 
entanto, quando o leitor discute sua interpretação do texto com 
outros leitores, ele poderá se deparar com evidências ou 
informações novas e aí, então, ele experimenta o conflito cognitivo 
(AMARILHA, 2013, p. 93). 

 

Tendo vivenciado esse momento com as crianças, prossegue-se com a 

leitura oral, a partir da página 24, até a página 50. A essa altura, as crianças já 

conseguiram perceber que a obra tratava de uma única personagem principal. Ou 

seja, que a Ana Paz menina, a moça e a velha eram uma só pessoa. Também já 

demonstravam certo interesse e envolvimento pela trama, principalmente pelo 

fato de a narradora voltar repetidamente a um momento de suspense da trama, 

deixando em aberto o motivo pelo qual o pai de Ana Paz teria de fugir.   

A reação de lástima das crianças quando a pausa na leitura é anunciada 

é uma clara demonstração de que desejavam que houvesse continuidade. Essa é 

uma consequência do efeito estético da obra de ficção: mesmo sabendo que se 

tratava de uma história de ficção, as crianças estavam envolvidas 

emocionalmente com o enredo e já criavam expectativas em relação ao que 

aconteceria com a personagem Ana Paz e com seu pai. De acordo com Amarilha 

(2013, p. 86), numa relação equilibrada estabelecida entre o leitor e a ficção, 

 

[...] o leitor vivencia os sentimentos do personagem ficcional, que 
pode ser alguém bastante diferente de si mesmo, mas sabe que 
essa é uma situação com tempo e espaço determinados e cuja 
substância imaginária está limitada ao perfil do personagem e pelo 
contexto ficcional propostos no texto.  

 

 A pós-leitura foi guiada por questionamentos relacionados à constituição 

de personagens e de cenas pela autora. Também questionamos os sujeitos sobre 
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quem era o narrador dessa história. Queríamos que eles percebessem a forma 

não linear com que a autora constrói o enredo. Os discursos a seguir dão uma 

ideia de como se processou esse momento. 

 

77 Larissa: (S.I) Esse livro, na verdade, tem duas histórias: a história da Ana Paz, né? 

Que é a personagem que a Lygia faz, né? E da própria Lygia pura porque fala da 

história que ela tá fazendo e a história que ela vai fazer. Ela fala como é que ela 

pensa, aí fala como ela tem ideia de novo, porque teve uma parte que ela falou: 

pronto, entendi como é, que são elas três. Ela é Ana Paz. Aí ela falou no meio, e 

logo depois ela passa pra Ana Paz falando. É um negócio meio confuso, mas dá 

para entender. 

78 PP: Raíssa. 

79 Raissa: Eu acho que não são duas histórias, mas sim isso que a Lygia faz é o 

encontro desse leitor com a Ana Paz, como [...] 

80 Bianca: É como o título já diz: “Fazendo a Ana Paz”. É ela explicando como ela fez 

e depois ela coloca para você ver o ponto de vista da personagem que ela criou. 

81 Raissa: Pra mim, é o encontro do leitor com Ana Paz quando ela faz isso.  

4ª sessão da intervenção pedagógica (22/11/2017) 

 

Tendo em pauta esses discursos, não se pode negar o fato de que, as 

crianças conseguiram relacionar o título da obra com o provável propósito da 

autora: envolver o leitor na constituição da trama. Também fica evidente que elas 

embarcaram no jogo ficcional proposto, considerando que a narradora é a própria 

autora. Sob nossa ótica, Lygia Bojunga dá tanta veracidade à trama, que, 

inclusive nós, chegamos a pensar ter sido ela própria quem vivenciou a história. 

As palavras da própria autora, no prefácio do livro, induzem a essa crença:  

 

A necessidade de falar mais dramaticamente do ato de escrever 
me fez continuar nesse caminho e levantar uma personagem 
chamada Ana Paz. O percurso que fiz com a Ana Paz foi difícil, eu 
não enxergava bem o caminho, tropecei e parei muitas vezes, 
mas ele me levou a um livro que eu chamei Fazendo Ana Paz 
(BOJUNGA, 2007, p. 8). 

  

Em seu pronunciamento, como se pode constatar, a autora manifesta sua 

real intenção de falar sobre O ATO DE ESCREVER. Nossa escolha por essa obra 

está mais do que justificada, vez que nosso interesse também era suscitar 

discussões e reflexões sobre esse ato/processo. 
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A sessão seguinte aconteceu no dia 23/11/2017 e foi destinada à leitura 

das páginas 50 a 64. Como de costume, retomamos os acontecimentos da leitura 

anterior, dando um suporte para que não ocorresse descontinuidade na 

compreensão do enredo. Ao ser concluída a leitura das páginas propostas, a 

discussão de pós-leitura girou em torno das curiosidades sobre a figura do pai de 

Ana Paz e dos motivos que envolvem a sua morte. Em meio às discussões, 

Melissa pede a fala e demonstra estar surpresa pela relação que é estabelecida 

entre a suposta escritora e os personagens. 

 

05 Melissa: Eu gostei [...] eu tô gostando dessa história porque acho ela diferente 

porque tipo, Lygia Bojunga tá tratando de diferentes personagens. “Ana Paz para de 

me perturbar”. Ou “eu trouxe ela de volta”. Ela fala uma linguagem diferente dos 

personagens. “Eu voltei a me lembrar deles”. Eu não sei explicar. ((Crianças 

começam a fazer comentários ao mesmo tempo)) Eu não consigo explicar, mas é um 

jeito diferente que ela trata os personagens. 

06 PP: Vamos organizar. Diego, e depois Lívia. Diego. 

07 Diego: Quando a pessoa pensa que ela vai falar alguma coisa, ela não fala, aí [...] 

um suspense. 

08 Lívia: É tipo como se fosse as sensações dela no livro, tipo, é contando história, aí a 

gente vê um diário. Ela conta as sensações dela, como ela se sente.  

09 Melissa: Eu não entendi porque que fica só voltando essas pessoas na cabeça dela. 

10 PP: É, por que será? Bruna. E quem mais pediu? Felipe. 

11 Bruna: Sobre a pergunta de Melissa, eu tava pensando. Eu acho que esse pai deve 

ter algum (S.I.) deve ter tantos crimes que fica se repetindo. 

5ª sessão da intervenção pedagógica (23/11/2017) 

 

As falas demonstram um certo deslumbramento pelo modo como Lygia 

Bojunga consegue estabelecer relações entre os personagens e também revelam 

uma certa curiosidade das crianças, no sentido de querer entender o emaranhado 

de fios que a autora foi tecendo ao longo da história. 

As crianças também foram instigadas a se colocar no lugar de escritoras, 

de modo a pensarem como elas mesmas constituiriam um pai para Ana Paz, um 

dos grandes dilemas da trama. Nesse momento, elas projetam um pai ideal, como 

disse Felipe: “Eu faria um pai tipo legal, que não brigasse com ela nunca”. Ou 

como fez Melissa, que partiu do seu pai e o complementou, para criar um pai para 

Ana Paz: “Eu faria um pai baseado no meu [...] só que eu faria uma coisa a mais: 

eu faria um pai divertido também, que deixasse eu fazer tudo que eu quisesse”. 
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Na mesma data (23/11/2017), realizamos mais uma sessão de leitura, das 

páginas 64 a 74. Nessa sessão, a pré-leitura teve como ponto de partida a 

seguinte pergunta: será que alguém, assim como Lygia Bojunga, já teve a 

sensação de ter falado com um personagem, de tê-lo visto ou mesmo de ter sido 

tocado por ele, assim como Ana Paz pegou no braço da narradora? 

Algumas crianças se pronunciaram. Raíssa, por exemplo, falou que 

quando lia Emília no país da gramática, achava os personagens muito “sabidos” e 

queria encontrar com eles a qualquer hora. Ravi, Bruna, Felipe e Davi relataram 

sonhos que tiveram com personagens de jogos, livros ou filmes. Tais falas 

revelam a identificação com o personagem, proveniente da experiência estética 

provocada pelo texto literário e também por outras obras de ficção. 

A leitura oral realizou-se como de costume. A pós-leitura, por sua vez,  foi 

guiada, principalmente, pelo questionamento sobre quais seriam os próximos 

acontecimentos, a partir do momento em que o filho chegasse a casa onde estava 

a Ana Paz velha. Sempre buscamos prender a atenção dos leitores, oferecendo o 

espaço para que se antecipassem em relação ao que esperavam da trama, 

permitindo a coparticipação e a possibilidade de cada um imaginar e completar o 

texto com a sua expectativa concernente a este. 

A sessão do dia 24/11 destinou-se à leitura da página 74 até o final do 

livro. Em uma pequena pausa, na página 84, provocamos uma discussão 

exatamente no momento da história em que a autora expressa o desejo de 

engavetar seus escritos: será que Lygia Bojunga desistiu de vez de escrever a 

história de Ana Paz? Algumas crianças opinaram que ela não desistiria, pelo fato 

de ainda ter de esclarecer alguns fatos/ações dos personagens. 

Quando a leitura chegou ao final, antes mesmo que pudéssemos fazer 

qualquer pergunta, Raíssa tomou a palavra: “Eu achei uma história muito mal 

acabada. Eu queria saber o que aconteceu com o pai”. E Melissa arrematou, 

concordando: “Eu também quero saber [...] A história fica com muitos mistérios 

que a gente não sabe”. Várias crianças revelaram dúvidas em relação ao final de 

Ana Paz, do pai, de seu filho e até quanto aos projetos de Ana Paz. Diante de 

tanta insatisfação com o término inesperado da trama, lançamos o seguinte 

questionamento: vocês acham que a escritora tem consciência de que termina a 

história de forma repentina, como se não estivesse pronta para acabar?  
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67 Melissa: Sim, ela queria fazer que [...] Sim, porque [...] Sim, eu acho que ela tem 

consciência porque é o jeito que ela faz praticamente todas as histórias dela. Ela 

deixa você imaginar o que aconteceu. 

70 Bianca: Ela botou na gaveta porque ela não tinha mais aquela vontade de escrever, 

porque ela sabia que não conseguia e quando ela quis rasgar pra ter certeza que 

não ia voltar. Porque ela não queria mais aquilo porque ela sabia que tava 

incompleto. 

 

73 

Melissa: Eu acho bem a cara de Lygia esse final que tipo, eu não [...] É::: Quando 

Ana Paz disse: “Eu não quero mais ficar aqui só na sua cabeça, eu quero ser livro”. 

A cara dela que ela escreve assim, falando desse jeito com os personagens.  

7ª sessão da intervenção pedagógica (24/11/2017) 

 

Como se pode constatar, as falas revelam o reconhecimento do estilo da 

escritora, a participação do leitor para completar o sentido do texto e ainda a 

consciência de que o escritor pode não concluir ou não ficar satisfeito com o 

desfecho que deu à história que criou. 

Em Eco (2015), encontramos o amparo teórico para aprofundar as 

análises das crianças, em se tratando da questão da incompletude da obra 

literária. Na defesa da tese da “obra aberta”, reconhecendo a “infinidade da obra 

acabada”, a depender da fruição estabelecida por quem a aprecia, o autor 

pondera sobre o fato de que 

 

[...] cada obra de arte, ainda que produzida em conformidade com 
uma explícita ou implícita poética da necessidade, é 
substancialmente aberta a uma série virtualmente infinita de 
leituras possíveis, cada uma das quais leva a obra a reviver, 
segundo uma perspectiva, um gosto, uma execução pessoal. 
(ECO, 2015, p. 94). 

 

Focalizando o nosso caso, diríamos que a execução pessoal vivida por 

Melissa, provocada pelo conhecimento que ela tem de outras obras da escritora, 

levou-a a considerar que, propositadamente, Lygia Bojunga fez essa provocação 

ao leitor, deixando que ele atribuísse os sentidos que desejava ao texto. 

A sessão do dia 27/11/2017 foi destinada à leitura do posfácio do livro, 

com a finalidade de desvelar elementos apresentados pela própria escritora que 

permitissem às crianças estabelecer relações entre a obra lida e a vida da autora, 

ou seja, um confronto entre ficção e realidade. 
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A discussão foi iniciada a partir do retorno à imagem da capa, alvo de 

dúvidas das crianças quando a visualizaram pela primeira vez. Elas conseguiram 

entender que o sobrado referido na história já pertenceu à família de Lygia 

Bojunga e que não foi à toa que a maior parte da trama se passou no Rio Grande 

do Sul, terra onde esta passou sua infância. A discussão que se estabeleceu foi 

uma oportunidade para a turma conversar sobre o que é o tombamento de um 

prédio e sobre o valor histórico das construções para uma cidade. Novamente, 

uma evidência de como a literatura é “indisciplinada”, ou seja, transita por vários 

campos de conhecimento. O que pensaram sobre a obra e a vida da autora ficou 

bem evidenciado em seus discursos, como se pode constatar nos seguintes 

excertos: 

 

74 Melissa: Essa história, ela é como uma parte que a gente tinha lido no Encontro, 

que é uma história real só que [...] é baseado em uma história real; só que a 

história, em si, é fictícia. Não aconteceu de verdade, mas é uma coisa que pode 

acontecer.  

80 Bruna: É que quando terminou esse livro sempre fiquei pensando: será que Ana 

Paz foi, a história de Ana Paz foi baseada na vida de Lygia Bojunga? Porque tem 

uma parte que ela fala do início que ela vai apresentar Ana Paz moça, ela fala que 

ela, que ela foi aprender a [...] uma [...] eu não sei o que é. Aí eu fiquei pensando: 

será que ela aprendeu essa língua pra poder ir pro::: ir pra Londres? 

81 ((Os alunos começam a discutir entre si)) 

82 Bruna: Será que Ana Paz é a Lygia Bojunga? 

83 ((Eufóricos, os alunos continuam a discutir entre si)) 

84 SNI: É inspirado::: 

85 PP: Gente, mas eu gostei muito da forma como Bruna coloca aqui, né? Tudo bem, 

a gente sabe que (S.I.). Mas olha como Bruna colocou: será que Ana Paz é Lygia? 

Quem sabe ela não se colocou, ela se via nessa personagem, né? 

86 Raíssa: Eu acho que assim, é::: que Lygia trouxe o seu conhecimento, as suas 

descobertas, seus sentimentos pra Ana Paz. Então a Ana Paz tem um pouco da 

Lygia, mesmo querendo ou não dizer, porque os ensinamentos que Lygia teve na 

sua vida ela colocou em Ana Paz. 

8ª sessão de intervenção pedagógica (27/11/2017) 

 

Um dos questionamentos que lançamos, teve como finalidade descobrir 

de que maneira os sujeitos pensavam que um escritor concebia o seu texto. 

Enquanto Joaquim falou que achava que o escritor já iniciava seu texto com tudo 

“projetado”, outros expressavam opiniões bem divergentes, a exemplo dos 

seguintes registros: 
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130 Raíssa: Eu já pensava é::: que podia ser assim porque eu acho que (S.I.) tem um 

jeito. Às vezes você pensa uma história, pelo menos eu quando vou escrever uma 

história, eu penso uma coisa. Só que quando eu vou no meio dessa história, ela já 

virou completamente uma coisa diferente que eu pensava.  

133 Larissa: Eu sempre achei porque tem a ver. Primeiro tem que eleger o 

personagem principal e depois tem que fazer com que tudo se encaixe pra história 

ficar legal. Então é um processo bem demorado e difícil.  

8ª sessão da intervenção pedagógica (27/11/2017) 

  

Subentendemos que tais opiniões já estavam embasadas pela 

experiência vivida com a leitura literária realizada. Os sujeitos reconheciam a 

ausência de domínio do escritor sobre o resultado do seu texto, bem como a 

dedicação necessária para escrever. 

Em meio a tais discussões, destacamos a fala de Rian, que, ao ser 

questionado sobre quais características ele acreditava serem necessárias para 

alguém se tornar escritor, responde: “Tem que ser igual a Raíssa. Raíssa é 

inteligente”. Com tais palavras, ele revela a crença de que são necessárias 

grandes habilidades para conseguir escrever. O exemplo a que alude é a prova 

do reconhecimento que faz do desempenho escolar de sua colega. Raíssa 

discorda do posicionamento de Rian e revela, assim como Larissa, o que pensa a 

esse respeito: 

 

158 Larissa: Eu acho que não precisa ter um modo padrão pra escrever porque cada 

um tem o seu jeito, cada um tem sua característica e bota isso no texto. 

160 Raíssa: Eu acho que pra ser escritor todos têm o potencial; só que características 

ajudam muito ou então pessoas que te inspiram ou (S.I.) ou até sair do nada, mas 

tem que ter referência pra várias coisas pra escrever.  

8ª sessão da intervenção pedagógica (27/11/2017) 

 

Vale aqui fazer uma ressalva quanto ao posicionamento de Rian, que nos 

incomodou, pelo fato de ele estar vivenciando o terceiro ano como aluno do NEI – 

Cap – UFRN, cuja proposta pedagógica orienta a viabilização de práticas 

significativas de leitura e de escrita. Sua colocação induziu-nos a refletir e a nos 

questionar: até que ponto as situações pedagógicas estão proporcionando um 

encontro prazeroso com a leitura e a escrita? Até que ponto as produções de 
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determinados alunos são mais valorizadas em detrimento dos que demonstram 

serem menos habilidosos para escrever? 

Não obstante, consideramos o evento bem produtivo: a discussão a partir 

da leitura do texto literário possibilitou que as crianças colocassem em pauta sua 

recepção do texto e suas concepções de mundo, especialmente do ato de 

escrever. Sem o espaço para que falassem, concordassem com o 

posicionamento do outro, ou discordassem dele, não teríamos acesso à sua 

forma de pensar; do mesmo modo, suas formas de pensar não teriam sido 

confrontadas e, consequentemente, ampliadas e/ou alteradas pela opinião do 

outro. 

Freitas (2005, p.194), com quem nos sintonizamos, defende a 

necessidade de sistematização da discussão de histórias no trabalho pedagógico, 

justamente porque 

 

[...] o professor que recorre a procedimentos argumentativos em 
sua mediação aguça a imaginação das crianças, estimula a 
cognição na compreensão do texto literário como instrumento de 
informação e experiência estética, promove o diálogo em sala de 
aula, favorece o compartilhamento de respostas e de dúvidas na 
apreensão do texto e potencializa, sobretudo, o movimento de 
(re)estruturação do pensamento a partir do instante em que 
incentiva a criança a expor e a justificar suas opiniões.  

 

Esperamos que Rian, diante da discordância das colegas sobre o que 

pensa a respeito das condições para ser escritor, e da vivência de escrita 

proporcionada pela intervenção, possa refletir e, quem sabe, até rever o seu 

ponto de vista. 

 

 

3.1.3 Conferências e escritas literárias 

 

 

Comecemos a falar das sessões que denominamos conferências, 

recorrendo a uma obra composta por cartas, nas quais o jovem Franz Xaver 

Kappus, na Alemanha, estabelece uma comunicação a distância com o poeta 

Rainer Maria Rilke (França), com o intuito de que este, mais experiente, 
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acompanhasse e avaliasse seus versos, numa relação que se estabeleceu entre 

1902 e 1908. Os excertos a seguir cumprem a função de ilustrar o curso desse 

processo interlocutivo que se estabelece entre os referidos poetas. 

  

Paris, 
17 de fevereiro de 1903 

Prezado Senhor, 
Sua carta só me alcançou há poucos dias. Quero lhe 

agradecer por sua grande e amável confiança. Mas é só isso que 
posso fazer. Não posso entrar em considerações sobre a forma 
dos seus versos; pois me afasto de qualquer intenção crítica. Não 
há nada que toque menos uma obra de arte do que palavras de 
crítica: elas não passam de mal-entendidos mais ou menos 
afortunados. As coisas em geral não são tão fáceis de apreender 
e dizer como normalmente nos querem levar a acreditar; a maioria 
dos acontecimentos é indizível, realiza-se em um espaço que 
nunca uma palavra penetrou, e mais indizíveis do que todos os 
acontecimentos são as obras de arte, existências misteriosas, cuja 
vida perdura ao lado da nossa, que passa. 

Feita essa observação prévia, posso lhe dizer ainda que 
seus versos não possuem uma forma própria, mas apenas 
indicações silenciosas e veladas de personalidade. Sinto esse tipo 
de indicação de modo mais claro no último poema, “Minha alma”. 
Ali, algo de próprio quer ganhar expressão. E no belo poema “A 
Leopardi” talvez se desenvolva uma espécie de afinidade com 
aquele grande solitário. Apesar disso, os poemas ainda não são 
independentes, não têm autonomia, mesmo o último e o dedicado 
a Leopardi. Sua carta amável que os acompanha não deixou de 
me esclarecer alguma insuficiência que senti ao ler seus versos, 
sem entanto ser capaz de designá-lo pelo nome. 

O senhor me pergunta se os versos são bons. Pergunta isso 
a mim. Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes. 
Envia os seus versos para revistas. Faz comparações entre eles e 
outros poemas e se inquieta quando um outro redator recusa as 
tentativas de publicação. Agora (como me deu licença para 
aconselhá-lo) lhe peço para desistir de tudo isso. O senhor olha 
para fora, e é isso sobretudo que não devia fazer agora. Ninguém 
pode aconselhá-lo e ajudá-lo, ninguém. Há apenas um meio. 
Volte-se para si mesmo.  

[...] Não escreva poemas de amor; evite a princípio aquelas 
formas que são muito usuais e muito comuns: são elas as mais 
difíceis, pois é necessária uma força grande e amadurecida para 
manifestar algo de próprio onde há uma profusão de tradições 
boas, algumas brilhantes. Por isso, resguarde dos temas gerais 
para escolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece; 
descreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e 
a crença em alguma beleza – descreva tudo isso com sinceridade 
íntima, serena, paciente, e utilize, para se expressar, as coisas de 
seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de sua 
lembrança.  
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[...] Devolvo também os versos que o senhor me confiou 
amigavelmente. E lhe agradeço mais uma vez pela grandeza e 
pela cordialidade de sua confiança, de que procurei me tornar um 
pouco mais digno do que realmente sou, como um estranho, por 
meio desta resposta sincera, feita da melhor maneira que pude. 

Com toda devoção e simpatia, 
Rainer Maria Rilke 

(RILKE, 2006, p. 23 – 28)  

 

Consideramos esta correspondência um exemplo de como o olhar do 

outro pode contribuir com a nossa formação. Apesar da distância e da falta de 

intimidade, é perceptível o quanto Rilke se empenha em, de forma respeitosa e 

cuidadosa, orientar o jovem escritor no ofício que ele pretende aprimorar.  

Na época da nossa intervenção, ainda não conhecíamos esta obra, mas 

nos empenhamos para que se instalasse entre as crianças um clima de respeito e 

sinceridade ao se reportarem à escrita dos colegas e se dedicarem a pensar 

sobre como ela poderia ser aprimorada. 

Concluídas as sessões de leitura e discussão da obra literária, partimos 

para a etapa das conferências de escrita, apresentação e reescritas literárias, 

conforme concepção de Calkins, apresentada no capítulo anterior. 

A sessão do dia 29/11 foi destinada ao planejamento, pelas crianças, da 

próxima história, dedicando-se mais especificamente à constituição dos 

personagens e à definição de uma vida para eles. Explicamos que iríamos ter um 

ritmo diferente de produção, modificando a prática, que normalmente 

desenvolvemos na escola, de iniciar e concluir o texto em um único momento. 

Segue abaixo, o enunciado que utilizamos para guiar o registro das ideias iniciais. 

 

Figura 6 – Enunciado da atividade de planejamento da 2ª história de ficção 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora (2017) 
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O roteiro foi constituído das seguintes questões: Quem poderia ser o 

personagem principal (um ser humano, um animal)? Quais as suas características 

físicas e psicológicas? Ele vai se parecer com alguém que você conhece? Quem? 

Em que época ele viveria? Onde moraria? Com quem seu personagem poderia 

conviver? Quais poderiam ser as condutas desse personagem? O que ele 

gostaria de fazer? Como seria o seu dia a dia? 

Encontramos nas ideias de Cândido (1992, p. 21) a referência teórica 

para darmos tamanho destaque à personagem, dentre todos os elementos da 

narrativa. Para esse autor, é a personagem a indicadora mais manifesta da ficção, 

que, por sua vez, é 

 

um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode 
viver e contemplar, através de personagens variadas, a plenitude 
da sua condição, e em que se torna transparente a si mesmo; 
lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, 
vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, 
realiza e vive a sua condição de ser autoconsciente e livre, capaz 
de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e objetivar a sua 
própria situação (CÂNDIDO et al., 1992, p. 47). 

 

Consideramos que as crianças são capazes de elaborar histórias de 

ficção, de construir narrativas por meio das quais possam viver a significativa 

experiência humana de criar outros mundos possíveis e povoá-los com 

personagens imaginariamente “reais”, que, ao seu comando, podem realizar seus 

mais impossíveis sonhos. Certamente, trata-se de uma tarefa bem complexa. É 

uma “travessia” que requer um cuidadoso preparo. Os aprendizes precisam ser 

muito bem orientados para alcançar um tal nível de elaboração textual. 

Mirando nessa direção, Calkins (1989) propõe o trabalho com as 

conferências de escrita, por entender que a produção não começa pela escrita 

propriamente, mas por conversas que vão se transformar “no que dizer”. Na 

defesa de sua proposta, assim pondera: 

 
Os jovens nem sempre vêm para a conferência convencidos de 
que têm algo a dizer. Algumas vezes temos que extrair deles 
informações. O contrário também pode ser verdadeiro. [...] as 
limitações do ensino dentro de uma sala de aula são tais, que 
precisamos escutar tanto eficiente quanto sinceramente. Assim, 
também, uma coisa é o aluno contar-nos sobre seu tópico e, 
outra, é escrever sobre este tópico (CALKINS, 1989, p. 149). 
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Em nossa experiência, quando todos os participantes concluíram o seu 

“planejamento prévio”, Melissa se dispôs a ser a criança contadora da história 

naquele dia (momento de leitura após o horário do intervalo, mencionado na 

caracterização do locus da pesquisa). Ela nos revelou que a história que queria 

contar era de sua autoria, iniciada em 13/11, quando propusemos a primeira 

produção textual, antes da leitura de Fazendo Ana Paz. Melissa levou vários dias 

para concluir o seu texto e regularmente comentava que se estava dedicando a 

essa escrita. Vale aqui relembrar o fato de que foi uma iniciativa sua pedir mais 

tempo para concluir a produção. 

Durante a leitura da história de Melissa, intitulada O portal dos pesadelos, 

a turma ficou bem atenta demonstrando interesse e real admiração.  

 

Figura 7 – Melissa apresentando a sua 1ª história de ficção,  

criada durante a intervenção pedagógica 

 

Fonte: Acervo da Professora Pesquisadora (2017) 

 

Na discussão de pós-leitura, os colegas expressaram verbalmente o seu 

apreço pelo texto, mostrando-se impressionados com a sua capacidade para criar 

o suspense. Ela atribuiu essa “competência” a sua preferência absoluta por  

filmes de terror. Confessou que não gosta muito de livros e contou como foi a sua 

experiência de escrita.  

 

19 Melissa: Eu gosto de filme, essas coisas de terror, de histórias. Aí, eu pensei em 

fazer alguma coisa porque eu é::: não gosto muito:::, assim, de ler livros, só que aí 

eu gosto, me interessa as histórias de terror. Aí eu fiz uma história que me 

interessava, que é sobre terror. Aí eu peguei algumas coisas, tipo assim, algumas 

coisas que lembrassem filmes de terror que eu já vi. Tipo, quando ela recebeu um 
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telefonema e ela atendeu era::: [...] 

20 Bruna: O chamado. 

24 Melissa: Eu demorei. Eu comecei e meu primeiro tema nem era sobre terror e nem 

ia ser assim. Eu comecei pensando na vida de uma menina, assim, normal, né? 

Coisas que ela fizesse no dia a dia; aí depois eu achei que ia ficar meio sem graça a 

história; aí eu comecei a [...] É, eu comecei a mudar. Eu comecei a pensar em 

coisas que deixassem [...] 

28 Melissa: Aí eu comecei a deixar assim mais legal, aí eu fiz a primeira versão que eu 

escrevi, aí eu fui vendo ((Melissa fica folheando as versões de seu texto)), aí eu fiz 

um asterisco em coisas que eu teria que melhorar, tipo de detalhar mais. Antes eu 

tinha dito que quando ela foi na biblioteca encontrou o livro, ela só tinha encontrado 

o livro; aí eu detalhei mais dizendo que era um livro velho e empoeirado. Eu fui 

botando alguns detalhes pra ficar mais legal. 

Hora da História (29/11/2017) 

 

Melissa consegue, por meio de seu relato, fazer várias revelações 

relacionadas ao ofício do escritor: a influência de outras obras, as mudanças no 

percurso pensado inicialmente para o texto, os procedimentos de revisão e de 

aperfeiçoamento.  

A próxima sessão, no dia 1/12/2017, destinou-se a uma conferência de 

apresentação: os sujeitos que desejaram apresentaram para a turma as histórias 

de ficção produzidas após a leitura de Fazendo Ana Paz. Essa sessão foi 

realizada na biblioteca, para que pudéssemos ter um ambiente mais agradável e 

acolhedor, e mesmo para atribuir mais importância ao momento.  

Começamos essa conferência enfatizando a necessidade de 

respeitarmos o ritmo de escrita de cada um, bem como a decisão no sentido de 

socializar ou não o próprio texto. No curso dessa experiência, insistimos em 

reafirmar a liberdade do escritor, tão referenciada durante as sessões de leitura 

de Fazendo Ana Paz. 

Na sequência, relemos um trecho de Fazendo Ana Paz, estabelecendo a 

relação com o momento que estávamos vivendo, em que as histórias e seus 

respectivos personagens passariam a ser de conhecimento do público: “[...] já 

chega o tempo em que eu fiquei na tua cabeça: tudo tão fechado, tão cheio de 

complicação. Eu quero ir lá pra fora!!” (BOJUNGA, 2007, p. 87). 

Antes de seguir além, em nosso relato, vale fazer a ressalva de que, 

nessa data, ainda não tínhamos as 18 histórias concluídas, em virtude de a 

maioria dos sujeitos ter solicitado mais tempo para terminá-las. Também vale 
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registrar um dado relevante no que se refere à extensão dos textos. Mesmo não 

havendo nenhuma orientação nossa quanto a isso, os próprios sujeitos 

demonstraram o desejo de desenvolver mais suas ideias e produziram histórias 

mais extensas do que costumavam fazer. A evidente “pressa” para terminar a 

escrita dos textos parece ter sido superada. Um dos casos que merece destaque 

é o de Joaquim, menino que geralmente escrevia pouco (quando muito, escrevia 

vinte e poucas linhas) e que revelou estar em pleno processo de constituição da 

trama da sua nova história de ficção, que já estava com 20 páginas e ainda 

inconclusa. Joaquim afirmou que se estava sentindo apegado ao personagem, 

que estava com dificuldade de fazê-lo perder a vida, o que era sua ideia inicial. 

Dando prosseguimento à atividade, decidimos iniciar o debate sobre o 

processo vivenciado pelas crianças, nossos “aprendizes de ficção”, fazendo o 

seguinte questionamento: como você se sentiu ao assumir o papel de escritor? 

Alguns discursos revelaram diversas sensações: dúvidas, desejo de fazer 

mudanças no curso da história, vontade de escrever de maneiras ainda não 

experimentadas, vontade de desistir e até insatisfações com o resultado, uma 

percepção que pode ser atestada pelos seguintes excertos:  

 

13 Raíssa: Eu sei lá. Primeiramente, eu pensava em outras coisas pra fazer, e quando 

eu fiz esse texto, eu tentei mudar porque eu sempre fazia o narrador e não o próprio 

personagem falando. E eu também queria escrever é::: um menino porque eu acho 

que eu nunca escrevi algum personagem além de menina. Eu achei bem interessante 

ser uma escritora, mas também um pouco complicado. É, eu acho que eu senti as 

emoções que Lygia passava pela Ana Paz. Às vezes eu pensava em desistir quando 

uma das minhas amigas, ela perdeu a história dela e começou de novo, eu tava no 

meio da minha pensando em desistir, que ela não tava legal, só que eu mesmo assim 

continuo achando que ela poderia ser melhor a minha história, é::: só que mesmo 

assim ela tá boa. 

14 PP: Ok. Camille, quer falar? Como você se sentiu nesse lugar de escritora? Camille 

ainda tá  no processo de construção da história dela, mas já pode partilhar desse 

sentimento. Diga aí, Camille. 

15 Camille: Apesar de não ter acabado minha história ainda dá pra fazer bem muito 

porque eu tava fazendo, só que eu me arrependi de algumas partes, aí comecei ele 

totalmente, só que com a mesma história, com o mesmo objetivo. Aí eu ainda tô no 

início, apesar de eu ter mais de quatro páginas.  

16 PP: Você mudou totalmente o quê? Os personagens? 

17 Camille: Não, tipo a história que tava acontecendo. 

18 PP: Sim, mudou a história mas manteve as personagens. Ok. E os meninos? 

Joaquim, como foi que você se sentiu na hora que você ia assumir a função de 
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escritor? 

19 Joaquim: Deu quinze páginas e eu tô com uma dúvida... 

20 PP: Como é, Joaquim? 

21 Joaquim: Depois de quinze páginas, eu tô com uma dúvida. 

22 ((Professora pesquisadora sorri)) 

23 PP: Olha, gente, Joaquim já escreveu quinze páginas e agora ele tá com dúvida. Sua 

dúvida está girando em torno de quê? 

24 Joaquim: Se eu faço a morte do personagem ou não. 

36 Bruna: É, o meu foi tipo mais uma Ana Paz porque tipo, eu fazia ele, aí eu fiz 

primeiramente um texto, só que aí depois modifiquei totalmente. Aí eu fiz essa outra 

modificação, aí eu modifiquei de novo. Aí meio que eu passei muito tempo pensando 

nesse personagem. Eu fiquei tipo, tenho que dá uma vida pra ele, tenho que dá uma 

vida pra ele, eu tenho que fazer ele ser alguma coisa. Aí pra não esquecer ele, pra eu 

não esquecer, comecei a fazer desenhos dele pra eu não me esquecer que eu tinha 

que fazer uma vida pra ele.  

11ª sessão da intervenção pedagógica (01/12/2017) 

 

Consideramos que tais depoimentos recuperam bem o texto literário lido. 

Eles evidenciam a consciência dos sujeitos sobre o quanto a escrita exige do 

autor, e quanto ele pode envolver-se emocionalmente com essa atividade, e até 

experimentar a sensação de incompletude, tão propagada por Lygia Bojunga. E 

para além, é possível subentender, nas entrelinhas desses discursos, o quanto o 

trabalho com o texto literário pode contribuir para a escrita de histórias de ficção 

(aliás, fazer essa descoberta é justamente o objetivo de nossa intervenção). 

Nessa conferência, a leitura oral das histórias é feita por três sujeitos, em 

função da disponibilidade destes e de parte dos textos estarem em processo de 

finalização, como já mencionado.  Comprometemo-nos em, posteriormente, 

oportunizar tempo em sala de aula para os demais que desejassem socializar os 

textos após as devidas finalizações. 

Esse foi o último momento em que todos os sujeitos participaram 

igualmente da intervenção. Nosso propósito, como professora do grupo, era 

garantir que todos tivessem acesso à obra literária e a essa experiência de 

escrita. A partir daí, decidimos diminuir o número de sujeitos da intervenção, para 

fazer o que chamamos de CONFERÊNCIAS COM COLEGAS. Tais conferências 

se constituem em encontros cuja finalidade é promover o aprimoramento dos 

textos à luz de sugestões dos colegas. Acompanhar esse trabalho com as dezoito 

crianças tornar-se-ia inviável, em função da proximidade de finalização do 
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calendário letivo. Também consideramos que esse quantitativo seria 

desnecessário para avaliar o alcance dos objetivos da pesquisa. 

Em razão disso, decidimos fazer as conferências entre colegas com dois 

grupos, constituídos por três sujeitos cada, os quais consideramos com perfis 

bastante distintos, no que se refere à relação que costumam estabelecer com a 

leitura e com a escrita, conforme descrição apresentada no quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 6 – Perfil dos sujeitos quanto à relação que demonstraram 

estabelecer com a leitura e com a escrita no início da intervenção 

GRUPO 1 Raíssa – aluna que sempre demonstrou interesse pela leitura e 

facilidade para escrever. Revelou excelente envolvimento com o 
trabalho desenvolvido com o livro Fazendo Ana Paz, 
participando intensamente das discussões. Demonstra  
facilidade para organizar a sua fala e defender seu ponto de 
vista. 

Diego – aluno que costuma declarar sua aversão à leitura. 
Normalmente, limita seus textos a poucas linhas, numa 
demonstração de pouco entusiasmo para escrever. Teve uma 
participação restrita durante os momentos de discussão da 
obra. 

Melissa – aluna que tem muita facilidade para escrever e se 
expressar, conforme demonstrou durante toda a intervenção. 
Costuma declarar, em sala, que não gosta de ler. Em 
contrapartida, dedicou vários dias para a escrita e a revisão da 
primeira história criada durante a intervenção (texto que ela leu 
para a turma no dia 28/11/2017, a pedido seu). 

GRUPO 2 Camille – aluna que tem a prática de ler muito. Gosta de 
acompanhar a leitura de livros em série, lendo vários volumes. 
Porém, para escrever, costuma ser muito objetiva e cometer 
muitos erros de ortografia e falhas na estruturação do texto. É 
muito criativa, participativa e autônoma, embora deixe a desejar 
nos quesitos organização e responsabilidade no cumprimento 
das atividades.  

Bianca – uma aluna que gosta de ler e é bastante participativa. 
É extremamente responsável e assídua no cumprimento das 
suas atividades. Escreve com clareza e excelente organização 
das ideias. Durante as sessões de leitura, participou ativamente 
das discussões e tentava se antecipar aos acontecimentos, 
sendo flagrada adiantando a leitura das páginas, tamanho era 
seu interesse em saber primeiro o que iria acontecer. 

Felipe – é um aluno muito disperso, no que diz respeito à 
atenção às aulas. Costuma não concluir as atividades de sala e 
esquecer as atividades de casa. Não tem a prática de ler e 
quando solicitado a escrever, costuma fazer um ou dois 
parágrafos, deixando o texto sem início, meio e fim. Durante a 
intervenção, demonstrou interesse pela leitura do livro e obteve 
boa participação nas discussões. 

Fonte: Acervo da Professora Pesquisadora (2017) 
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Selecionados os sujeitos, passamos à realização da primeira conferência 

com colegas, ocorrida no dia 4/12/2017. Reservamos uma sala de aula para 

acomodar apenas um grupo por vez em uma mesa, acompanhados pela 

professora pesquisadora. As crianças selecionadas foram consultadas 

previamente sobre a disponibilidade de continuar participando da intervenção; 

todas aceitaram prontamente. 

Começamos o encontro do grupo 1 explicando que a finalidade da 

conferência era promover um possível aprimoramento das últimas histórias 

produzidas a partir da colaboração dos colegas. Para tanto, cada um deveria 

fazer a apresentação do seu texto, via leitura oral. 

Ainda no início desta sessão, comentamos que, nos momentos de 

produção e apresentação, eles deveriam expressar suas dúvidas e/ou 

insatisfações com os resultados e que essa seria uma oportunidade de obtermos 

sugestões para um novo investimento nos textos. Vale aqui ressaltar o fato de 

que, na execução dessa atividade, não mais fazíamos uso de cópias do livro, pois 

dispúnhamos agora de cinco exemplares originais. 

Para relembrar os possíveis dilemas que o escritor pode vivenciar em 

relação aos seus próprios textos, relemos um trecho do livro Fazendo Ana Paz, 

em destaque abaixo, no qual a narradora/escritora consegue estabelecer a 

relação entre as três personagens e perceber que se tratava de uma só pessoa. 

 

 

É isso! As três são a mesma! Não foi à toa que, quando eu fiz a 
moça e a velha, eu não dei nome nem pra uma nem pra outra: lá 
num fundão escuro da minha cuca eu já devia ter sacado o que eu 
só agora estou me dando conta. A Ana Paz vai crescer e se 
apaixonar pelo tal Antônio. E quando ela chega no inverno da vida 
ela vai sentir urgência de voltar pra casa onde ela nasceu, onde 
ela viu acontecer a tragédia com o pai; ela vai querer juntar os 
pedaços dela, vai querer reencontrar com a menina e a moça que 
ela foi. E nesse ajuntamento volta tudo: a ligação fortíssima que 
ela tinha com o pai; a casa que ela aprendeu a amar; a Carranca! 
A Carranca que eu tinha começado a desenhar na minha cabeça 
quando eu fiz a primeira cena da Ana Paz... 
A Ana Paz vai entrar na adolescência sempre se lembrando do pai 
e da Carranca. 
Mas a mãe de Ana Paz não vai se casar de novo. 
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A Ana Paz não vai gostar do marido da mãe, não vai querer mais 
viver com eles, resolve ir pro Rio estudar. 
No Rio ela conhece o Antônio, se apaixona por ele, vira mulher. 
No Sul, o mundo da criança e da adolescente que ela foi; no Rio, 
o mundo da mulher que ela começa a ser e que vai absorver ela 
tanto, que só no inverno da vida é que dói a culpa dela ter 
esquecido a Carranca. 
E agora as três vão se encontrar e a Ana Paz-menina vai acusar a 
Ana Paz-moça de ter se esquecido da promessa que ela fez pro 
Pai (“promete, Ana Paz, promete que tu nunca vais esquecer da 
Carranca”), e a Ana Paz-velha vai ouvir as partes... e opinar. 
Puxa! Até que enfim eu tinha entendido a história que eu queria 
contar (BOJUNGA, 2007, p. 40). 

 

Ao longo do desenvolvimento das conferências com colegas, seja nas 

sessões de socialização dos textos, seja nas sessões de reescrita, presenciamos 

situações semelhantes à que acabamos de apresentar, em que Ana Paz é 

constituída por sua criadora – as crianças foram percebendo as possibilidades e o 

potencial que sua história tinha para se tornar ainda mais envolvente. 

 

Figura 8 – Grupo 1 e Professora Pesquisadora  

em 1ª Conferência com colegas 

 

Fonte: Acervo da Professora Pesquisadora (2017) 

 

Mediar esta sessão, objetivando favorecer a percepção dos “aprendizes 

de ficção” em relação aos novos desdobramentos para suas histórias não foi 

tarefa simples, pelo menos inicialmente. Apesar de acharmos que estava clara a 

finalidade da conferência, encontramos dificuldades para convencer os sujeitos a 

iniciar a leitura do texto. Diego disse que queria ser o último a ler e que somente o 

colega Oswaldo teria condição de ajudá-lo em sua história. Melissa disse que 

sabia que ia ter “um monte de erros” em seu texto e que estava com vergonha. 

Mesmo assim, aceitou ser a primeira a ler. Tais atitudes podem estar atreladas à 
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forma como essas crianças lidaram com o erro durante toda a vida escolar, como 

algo que desejavam esconder e que iria ridicularizá-las diante do grupo. Além 

disso, poder-se-ia alegar a pouca familiaridade com situações nas quais sua 

produção se torna objeto público de apreciação e análise. 

Tendo Melissa concluído sua leitura, perguntamos-lhe como se sentia em 

relação ao seu texto, e se pretendia aprimorá-lo: “Eu não quero mudar mais nada 

porque eu não gosto dele, não quero melhorar. Eu gosto da mensagem que ele 

passa. Só isso, mas do jeito que ele tá escrito, não”. 

Sua resposta pareceu-nos reproduzir um sentimento bem semelhante 

àquele expresso pela criadora de Fazendo Ana Paz. O excerto abaixo representa 

as frustradas tentativas da professora e dos colegas, no intuito de convencer 

Melissa a revisitar o seu texto: 

 

37 Melissa: Não quero mexer, não. 

38 PP: Os colegas? Teriam alguma pergunta pra fazer, ou sugestão? 

39 Raíssa: Pergunta, nenhuma. Só que eu acho que ela poderia desenvolver mais 

igual a outra história. 

40 Melissa: Não, porque a outra, quando eu escrevi eu tinha gostado. Essa aqui não. 

Por isso que eu quis desenvolver. 

41 Raíssa: Por isso que você tem que fazer. Pra você gostar (S.I.). 

 

42 Melissa: É que eu não quero gostar dele. 

1ª Conferência com colegas – Grupo 1 (2017) 

 

Diante do insucesso obtido na tentativa de convencimento de Melissa, 

passamos a ouvir a leitura do texto de Raíssa.  

Ao concluir a leitura, Raíssa recebeu dos colegas a sugestão de detalhar 

mais o texto, especificando, por exemplo, quem eram os meninos que faziam 

parte de um grupo que amedrontava o personagem principal. Também sugeriram 

que ela incluísse uma personagem feminina na história, possivelmente inserindo 

um caso de amor, com a finalidade de melhorar a sua satisfação com o próprio 

texto, tendo em vista o fato de ela haver declarado que não estava gostando da 

história porque não se identificou com o personagem principal, que era um 

menino. Conforme deixou claro no dia da conferência de apresentação na 

biblioteca, essa foi a primeira vez que Raíssa escreveu colocando um menino no 

papel de narrador. Apesar da aparente insatisfação, consideramos de extrema 
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relevância que ela tenha experimentado narrar de outra ótica, justamente após 

toda a discussão realizada sobre a complexidade da constituição de personagens 

e enredo. 

O último a socializar sua produção foi Diego, que apresentou o seguinte 

discurso: “A minha tá a pior de todas... não fiz nada com nada”. Ao terminar a 

leitura, várias foram as intervenções das colegas, que listaram os episódios que 

elas consideraram necessitar de maior clareza e detalhamento, principalmente o 

motivo de um desentendimento entre os dois personagens.  

Diego terminou a sessão insistindo que precisaria do colega Oswaldo 

para ajudá-lo com a reescrita do texto. Percebemos que a escolha do colega se 

deu pelo fato de eles compartilharem o conhecimento sobre os personagens que, 

na verdade, são jogadores de futebol. 

A conferência com o Grupo 2 também aconteceu no dia 4/12/2017. Após 

a mesma exposição dos objetivos e releitura do trecho do livro Fazendo Ana Paz, 

o grupo procedeu à apresentação dos textos sem fazer nenhuma resistência. 

Camille foi a primeira a realizar a leitura, seguida das sugestões da colega 

Bianca, que, em síntese, gostaria que ela detalhasse mais alguns 

acontecimentos. Nesse momento, a própria autora começou a explicar o que já 

tinha em mente, mas que não havia registrado no texto. Essa necessidade de 

explicar o enredo, como percebemos, acaba sendo um fator estruturante para o 

pensamento. 

Na sequência, Felipe realizou a leitura de sua história, que estava 

extremamente resumida, mas foi enriquecida por ele mesmo, no momento em 

que, em função dos questionamentos das colegas, tentou explicar a vida do seu 

personagem. Também esclareceu que sua produção ficcional estava muito 

atrelada às suas preferências pessoais – uma delas, sua paixão pelo motocross.  

A última a compartilhar a sua produção foi Bianca. Ela recebeu várias 

sugestões de Camille, que, por sua vez, considerou que o final da história estava 

pouco interessante. Bianca justificou que ainda iria concluir o texto e se mostrou 

tendente a aproveitar as ideias colocadas na conferência.  

As sessões seguintes aconteceram no período de 5 a 7/12/2017 e foram 

destinadas à reescrita dos textos, conforme as anotações feitas durante as 

conferências do dia 4/12/2017. Cada um dos sujeitos investiu no texto 
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estabelecendo ou não as parcerias que desejou, conforme detalhamos no quadro 

a seguir. 

 

Quadro 7 – Síntese do desenvolvimento das sessões de reescrita  

das histórias de ficção 

 

GRUPO 1 Melissa Respeitado o desejo da autora, não houve a reescrita do texto. 
Ela se dispôs a ajudar os colegas, mas eles decidiram produzir 
com outras colaborações. 

Raíssa Optou por investir no texto sem a ajuda dos colegas. 
Percebemos que ela estava desencorajada e nos dispusemos 
a contribuir fazendo a digitação enquanto ela ditava (a 
extensão do texto se configuraria agora um fator de desânimo 
para a reescrita). Assim, foi possível acompanhar o seu 
raciocínio, a forma como foi consultando as sugestões dos 
colegas e tentando inseri-las no texto. Presenciamos o 
momento em que ela percebeu a trama que poderia 
desenvolver, inserindo a personagem menina (mais parecendo 
a escritora, ao perceber que a Ana Paz-menina, a moça que 
se apaixonou pelo Antônio e a velha eram uma só). Raíssa 
chega, inclusive, a dizer que estava ficando com raiva da nova 
personagem, pelo fato de ela ter uma personalidade infiel. Tal 
reação nos dá indícios de que ela conseguiu se envolver com 
a nova trama. Ao final, ela preferiu digitar e concluir o texto 
sem ajuda, parecendo bastante à vontade para essa tarefa. 

Diego Conforme ele solicitou, o colega Oswaldo foi convocado para 
ajudá-lo com a reescrita do texto. Os dois trabalharam em 
sintonia e criaram uma versão bem mais detalhada 
(diferentemente das produções bem sucintas que costumava 
fazer). 

GRUPO 2 Camille e 
Bianca 

As duas resolveram revisar os seus textos em condição de 
coautoria. Camille criou uma versão bem mais extensa, 
subdividida em capítulos (o que é bem característico dos livros 
em série que elas costumavam ler). Bianca dedicou-se ao 
papel de colaboradora da história da colega, de modo que as 
sessões chegaram ao fim e ela apenas iniciara a nova versão 
do seu texto. Essas crianças têm em comum algo que 
favoreceu o diálogo sobre os textos: um amplo repertório de 
ficção, em função do gosto por filmes e pela leitura de gibis e 
contos. 

Felipe Contando com a nossa contribuição como digitadora, Felipe 
reestrutura todo o seu texto e demonstra envolver-se 
emocionalmente, misturando as situações vividas pelo 
personagem com as situações que ele mesmo deseja viver: 
ser campeão do motocross, alcançar a fama e morar fora do 
país. Ao acompanhar o trabalho de investimento no texto, 
percebemos seu potencial criativo e entendemos que a 
limitação de seus textos anteriores advém da dificuldade de se 
manter concentrado quando está produzindo sozinho. Na 
primeira versão da sua história, observamos a ausência de 



 
 

102 
 

estruturação e desenvolvimento das ideias. Na segunda, 
verificamos um grande avanço em relação a esses aspectos, 
fruto da mediação dos colegas (e nossa) no momento em que 
atuamos como escribas e como provocadoras do seu 
pensamento. 

 

Para melhor entendermos as interações estabelecidas durante a 

intervenção, recorremos a Fontana (2005), que, em seus estudos sobre 

mediação, elucida o papel da coautoria nos processos de ensinar e de aprender. 

Consideramos que houve o aprendizado recíproco por parte da professora e das 

crianças. Estas, por sua vez, cientes da garantia do direito à palavra, 

expressaram seus pontos de vista, foram provocadas pela fala do outro e 

reelaboraram suas ideias. Fontana recupera as ideias de Bakhtin, o qual enfatiza 

o lugar da palavra nas interações das diferentes vozes: “[...] a palavra não se 

constitui um coro de harmonia, mas sim um espaço de discussão, uma arena de 

luta. Uma arena em miniatura, onde se entrecruzam valores sociais de orientação 

contraditória” (FONTANA, 2005, p. 26). 

Pautando-nos nesse entendimento, buscamos promover a discussão 

entre as crianças, a confrontação de suas ideias, que se iam confundindo, 

contrapondo-se ou se complementando ao longo das situações de produção dos 

textos orais e escritos. E, para desencadear a discussão, procuramos lançar 

perguntas que fizessem as crianças mobilizarem o que sabiam e articularem os 

seus discursos com base nas novas elaborações que estavam conseguindo 

alcançar. As perguntas, vale esclarecer, tinham a finalidade de fazer a 

provocação. 

Nessa perspectiva, a escolha das imagens, das histórias e dos trechos de 

outras obras da escritora tiveram a finalidade de fomentar as elaborações das 

crianças, a exemplo das pausas na leitura do livro e dos questionamentos durante 

a leitura e pós-leitura, tudo cuidadosamente planejado. 

Consideramos que a intencionalidade das nossas provocações repercutiu 

na liberdade assumida pelas crianças, que se apoderaram da palavra e usaram o 

“disfarce da ficção” para dizer, para viver os papéis que desejavam e expressar os 

seus mais bem guardados pensamentos.  
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O que podemos dizer de Bruna, menina que se insere no dilema da 

grande identificação com o universo masculino e cria um personagem menino, 

totalmente “descolado” e benquisto em sua turma?  

E como falar do que viveu Lívia, que utiliza da voz da personagem para 

falar sobre a difícil convivência familiar e de como ela sofria na escola por ser 

rejeitada pelo grupo de meninas? Pareceu-nos que, na verdade, era ela mesma 

que queria denunciar, dizer do seu sofrimento e reivindicar o seu espaço. 

Outro grande exemplo do efeito do trabalho desenvolvido foi a reação de 

Jason, cujo nome fictício foi escolhido em homenagem ao seu professor de 

música. Após concluídas todas as sessões, ele nos faz uma grande surpresa: 

finalmente entrega o seu segundo texto, depois de alguns dias com este em casa. 

Jason é uma criança que se alfabetizou tardiamente, em relação ao grupo, e 

sempre apresentou problemas de desempenho escolar em virtude de sua baixa 

autoestima. Normalmente se recusava a mostrar o que escrevia, exatamente por 

achar que estava mal elaborado e com muitos erros.  

Pela primeira vez, Jason se permite escrever sem a pressa de terminar, 

chegando a preencher três laudas com sua história. Falava sobre um homem do 

qual ninguém sabia o nome e que guardava um mistério em sua casa. Ao ler o 

texto, percebemos que ele manteve o clima de suspense até o final. No dia do 

encerramento das aulas, comentamos com ele sobre o texto, elogiando a sua 

habilidade para deixar o leitor curioso. E ele assim nos respondeu: “E eu ainda 

não terminei: vou escrever a parte 2”. 

Em função de nossa convivência com essa criança por dois anos, 

emocionamo-nos com a sua nova atitude em relação à escrita. Consideramos que 

esta é uma das conquistas imensuráveis da nossa intervenção: fazer um menino 

acreditar que sabe escrever. 

 

 

3.2 AS HISTÓRIAS DE FICÇÃO CRIADAS PELOS APRENDIZES 

  

Antes de procedermos à análise das histórias produzidas pelas crianças 

(6 sujeitos que participaram de todas as etapas da intervenção), julgamos 
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importante deixar claro quais textos foram selecionados e quais aspectos foram 

considerados. 

Como solicitamos a produção de contos, um dos gêneros do modo 

narrativo, faremos a análise dos dados priorizando os elementos 

constitutivos/configuradores desse gênero discursivo, conforme se apresentam no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 8 – Elementos da narrativa 

 

ENREDO É o elemento dinâmico, sequencial da literatura narrativa. 
Personagem ou qualquer outro elemento tornam-se parte do enredo, 
ao se tornarem dinâmicos. O enredo é composto por exposição, 
complicação (na qual se desenvolve o conflito), clímax e desfecho. 

PERSONAGEM É um ser fictício, responsável pelo desempenho do enredo – quem 
faz a ação. Mesmo baseados em pessoas reais, ou por mais reais 
que se pareçam, os personagens são sempre invenção. Quanto ao 
papel que desempenham no enredo, podem ser protagonistas, 
antagonistas ou secundários. 

TEMPO Pode ser entendido como a época em que se passa a história ou a 
duração da história – ambos identificados pelos índices de tempo. A 
narrativa pode seguir um tempo cronológico – que transcorre na 
ordem natural dos fatos no enredo; e um tempo psicológico – ordem 
determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou dos 
personagens. Uma das técnicas conhecidas nas narrativas a serviço 
do tempo psicológico é o flashback (voltar no tempo). 

ESPAÇO Lugar onde se passa a ação na narrativa. Tem como funções 
principais situar as ações dos personagens e estabelecer com eles 
uma interação. Pode ser caracterizado mais detalhadamente em 
trechos mais descritivos. O termo espaço só dá conta do lugar físico 
onde ocorrem os fatos da história. 

AMBIENTE É um conceito que aproxima tempo e espaço, pois é a confluência 
dos dois referenciais, acrescido de um clima – conjunto de 
determinantes que cercam os personagens: condições 
socioeconômicas, morais, religiosas, psicológicas. Além de situar os 
personagens sobre a condição em que vivem, o ambiente é a 
projeção dos conflitos vividos pelos personagens. 

NARRADOR É um elemento essencial de uma narrativa; o organizador de todos 
os componentes. Tem como função, na história, a definição do foco 
narrativo e do ponto de vista. Tipos de narrador: observador 
(podendo ser onisciente ou onipresente) e narrador personagem 
(podendo ser narrador testemunha ou narrador protagonista). 
Narrador não é autor, mas uma entidade de ficção, uma criação 
linguística do autor. 

Adaptado das obras de Gancho (1999), Scholes e Kelloogg (1977). 
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Também realizamos nossa análise considerando os pontos, apontados 

por Culler (1999), acerca da natureza da literatura: a literatura como a “colocação 

em primeiro plano” da linguagem; a literatura como integração da linguagem; a 

literatura como ficção; a literatura como objeto estético; e a literatura como 

construção intertextual ou autorreflexiva.  

Assumindo a crença de que as crianças são capazes de produzir textos 

ficcionais, ancoramo-nos em Culler (1999) para desvelar, em suas produções, os  

indícios da literatura como ficção, tais como a presença de sujeitos não históricos 

e as possibilidades de interpretação oferecidas pelo texto. 

E entendendo que a literatura serve de referência para os jovens 

escritores, procuramos descobrir de que forma as crianças constroem suas 

histórias, analisando os elementos constitutivos da narrativa. Verificaremos se há 

indícios do repertório literário das crianças em seus próprios textos e também as 

influências e/ou contribuições advindas dos colegas, nas conferências destinadas 

à apresentação e reescrita das histórias. A pretensão é verificar até que ponto 

cada elemento da narrativa pode ter sido alvo de investimento, seja decorrente do 

contato com textos literários que compõem o repertório das crianças, seja 

derivado de situações de interação com o outro, nas quais o texto era objeto de 

atenção. 

Para guiar a análise, elaboramos um quadro integrando os itens que 

acabamos de pontuar. 

 

Quadro 9 – Ficha de análise das histórias das crianças 
 

 

 

ELEMENTOS DA 
NARRATIVA 

QUESTÕES NORTEADORAS DO 
NOSSO OLHAR SOBRE OS 

ELEMENTOS DA NARRATIVA 

IINFLUÊNCIA DOS 
TEXTOS LITERÁRIOS 

(FAZENDO ANA PAZ E 
OUTROS) 

INFLUÊNCIAS DA 
CONTRIBUIÇÃO DAS 
CONFERÊNCIAS COM 

OS COLEGAS 

NARRADOR 
 

O narrador assume a função 
de observador ou de 
personagem (testemunha ou 
protagonista)? 
 

Há indícios de influência 
dos textos literários na 
escolha do narrador? 

É perceptível a 
contribuição das 
conferências na escolha 
do narrador? 

PERSONAGEM 
 

Os personagens são sujeitos 
históricos ou não-históricos? 
Há a presença de personagens 
fantásticos? Como eles são 
caracterizados pelo autor? 
 

Há indícios de influência 
dos textos literários na 
constituição da(s) 
personagem(ns)? 

É perceptível a 
contribuição das 
conferências na 
constituição da(s) 
personagem (ns)? 
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TEMPO 
 

Como o autor do texto lida 
com o tempo? 
Cronologicamente ou 
psicologicamente? Utiliza 
flashback? Utiliza marcadores? 
Quais? 
 

Há indícios de influência 
dos textos literários na 
forma como lida com o 
tempo? 

É perceptível a 
contribuição das 
conferências nas 
escolhas que faz em 
relação ao tempo? 

ESPAÇO/AMBIENTE 
 

Em que lugar se passa a 
história? Os ambientes são 
descritos? Há uma transição 
entre diferentes espaços? Os 
espaços são reais? 

Há indícios de influência 
dos textos literários na 
escolha e descrição do 
espaço/ ambiente? 

É perceptível a 
contribuição das 
conferências nas 
escolhas em relação ao 
espaço/ambiente? 

ENREDO O enredo apresenta natureza 
ficcional ou os fatos são muito 
referenciais? Está aberto a 
inúmeras possibilidades de 
interpretação ou é fechado? 
Apresenta exposição, 
complicação, clímax e 
desfecho? 
 

Há indícios de influência 
dos textos literários na 
constituição do enredo? 

É perceptível a 
contribuição das 
conferências na 
constituição do enredo? 
Até que ponto ele 
investe (na) ou 
redimensiona a trama 
criada inicialmente? 

 

Vale observar o fato de que, nesse processo, temos a consciência de 

estar realizando tão-somente uma leitura possível, demarcada pelas escolhas 

mencionadas. Essa leitura, por certo, sofrerá a interferência do nosso 

conhecimento acerca dos sujeitos, constituído ao longo de dois anos como 

professora do grupo.  

Eco (2012) discute acerca da interpretação ou do efeito que uma obra 

provoca em seu destinatário. Essa temática é merecedora de nossa atenção, 

tendo em vista que analisamos as histórias de ficção produzidas pelas crianças 

envolvidas em nossa intervenção, portanto sob o jugo de nossa competência 

interpretativa. Tarefa bem complexa, pois, como nos adverte Eco (2012), há uma 

vasta possibilidade na atividade de interpretação, vez que muito pode ter sido 

concebido como absolutamente unívoco, e pode ser lido como infinitamente 

interpretável. O contrário também se emprega: o leitor pode ler algo como 

unívoco, quando teria sido proposto pelo autor como algo infinitamente 

interpretável. 

Esses postulados reforçam a grande responsabilidade de entendermos 

que qualquer análise deve considerar toda a amplitude do ato de ler; afinal, 

estaremos analisando sempre sob um ponto de vista, uma leitura possível, entre 

tantas outras. Conforta-nos, porém, saber que nem toda intepretação é aceitável, 

como nos esclarece o próprio autor:  
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Não é verdade que... todas as leituras sejam igualmente válidas... 
Algumas leituras são, indubitavelmente erradas... Revelar um 
aspecto da obra de um autor amiúde significa ignorar ou deixar na 
sombra vários outros. Algumas interpretações captam com mais 
profundidade do que outras a estrutura de um texto (MILLER, 
1970 apud ECO, 2012, p. 16). 

 

A seguir, procederemos a análise dos textos organizando-os por sujeitos, 

iniciando pela primeira história de ficção – anterior à leitura de Fazendo Ana Paz – 

e seguindo com a segunda história e sua segunda versão, após as conferências 

de apresentação e reescrita. Mantivemos os resultados da escrita e reescrita das 

crianças em seu formato original, sem proceder à correção da língua portuguesa, 

exceto no que concerne aos erros de grafia ou de digitação que pudessem 

comprometer a compreensão do texto. 

 

 

3.2.1 Histórias de Camille 

 

 

Camille é uma menina autônoma, criativa e participativa em relação às 

atividades escolares. Gosta muito de ler e integra o grupo de meninas da sala que 

são resistentes para largar os livros e os gibis, mesmo nos momentos da aula que 

exigem outras ações e materiais. Apesar de tais características, deixa a desejar 

quanto à assiduidade às aulas, à organização de seus materiais e à realização 

das atividades de casa (falhas que atribuímos serem advindas de um contexto 

familiar desfavorável para um acompanhamento mais efetivo da sua vida escolar). 

Se questionada sobre a sua relação com a escrita, declara que não gosta de 

inventar histórias e não se recorda de experiências significativas com a escrita de 

textos. Afirma que escreve apenas para realizar atividades escolares e para 

mandar mensagens pelo celular. De fato, seus textos costumam ser bastante 

sucintos, com erros de grafia, evidenciando uma certa “pressa” na elaboração 

e/ou ausência de revisão. 

A seguir, seu primeiro texto produzido durante a intervenção e sua 

subsequente análise. 
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PRIMEIRA HISTÓRIA 

 

A FUGA 

 

 Certo dia, uma garota chamada Mare, ou melhor dizendo, princesa Mare, estava 

prestes a conhecer o seu futuro noivo, príncipe Nathaniel, a qual estava prometida para 

conseguir acabar com a guerra que acontecia a muitos anos, depois que sua avó desistiu 

de se casar com o rei da antiga ilha. 

 Sua criada, Pauline, tentava acalmar Mare: 

 – Não se preocupe Mare, ouvi dizer que o príncipe é muito gentil. 

 – Não tenho certeza, a última vez que um príncipe veio para o castelo foi o da 

França, sabe, aquele irmão mais velho da pequena Camile, falei com o papai que se ele 

não criar bons modos acho melhor não chamar ele para o Natal – falou Mare – mas acho 

Camile adorável. 

 – Verdade – concordou Pauline enquanto escovava o cabelo da princesa. 

Horas depois, Mare desceu para o salão principal, lá ela viu o príncipe Nathaniel. 

De longe ela viu o seu cabelo castanho quase loiro e seus olhos verdes, diferente dela 

que tinha o cabelo ruivo e olhos azuis, bem fortes. 

Ela foi conversar com ele, mas achou ele muito arrogante e começou a pensar a 

sua vida ao seu lado. Ela odiava pessoas que só se importam com si, logo que as boas 

vindas acabaram ela foi para o quarto conversar com Pauline. Não queria se casar, muito 

menos com aquele príncipe, até que teve a ideia de fugir com Pauline para bonita capital 

do país e lá viver no pequeno vilarejo da sua antiga amiga Marlu. 

 

APRECIAÇÃO 

 

 Como se pode constatar, Camille cria um título curto para a sua história, 

já anunciando, por meio deste, o acontecimento responsável pelo desfecho do 

enredo: a fuga da princesa para se livrar de um casamento arranjado. Não 

obstante, o título deixa de evidenciar pistas sobre quem irá fugir, de modo que a 

autora cria um suspense para o leitor quanto a essa revelação, que somente será 

feita ao final da trama. 

 Por meio da história, que é contada por um narrador observador, Camille 

vai apresentando indícios de seu repertório de leitura desde o início do texto, 
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especialmente  ao fazer uso do marcador textual de abertura dos contos clássicos 

– certo dia – e descrever as características físicas que geralmente são atribuídas 

a príncipes e princesas. Revela ainda conhecimentos acerca de costumes de 

outras épocas, como a inserção da figura da “criada” e do “casamento arranjado”. 

A inovação fica por conta da inventiva fuga da princesa para não se casar, “por 

decreto”, descumprindo assim tal tradição da época. 

 O tempo é cronológico, demarcado pelos marcadores “certo dia” 

(trazendo a imprecisão da época em que se passa a história) e “horas depois”, 

marcando o início de um novo evento. Camile consegue antecipar-se ao tempo 

linear escolhido para a trama, fazendo com que sua personagem chegue a 

imaginar como seria ruim a vida ao lado de um príncipe do qual ela não gostava. 

 O espaço em que se passa a história também não é preciso, mas se vai 

revelando aos poucos até ser melhor caracterizado quando se revela que a 

personagem e sua criada fogem para uma “bonita capital” e vão morar em um 

“pequeno vilarejo”. A recorrência a um espaço aparentemente rural (pequeno 

vilarejo), inserido em um espaço urbano (bonita capital), remete aos espaços 

onde geralmente se passam os contos tradicionais. A superação do conflito a 

partir da fuga sugere um final feliz, também característico dos contos tradicionais. 

 Faz-se necessário registrar que, antes da elaboração da segunda 

história, Camille e os demais colegas foram orientados a levantar informações 

sobre o seu próximo personagem (ou personagens) e a vida que pretendiam criar 

para ele/eles. Para tanto, elaboramos um roteiro a ser preenchido por todos, a 

exemplo do seguinte modelo respondido por Camille. 

 

Quadro 10 – Planejamento da 2ª história de ficção (Camille) 

 

Inspirados na leitura da obra de Lygia Bojunga, propomos que você invente uma nova 
história. Para tanto, sugerimos que elabore um rascunho, tentando compor o 
personagem (ou os personagens) que será o protagonista da sua próxima história, a 
partir das questões que são sugeridas, a seguir. Trata-se apenas de um levantamento 
de ideias iniciais que servirá de ponto de partida para sua escrita, podendo ser 
plenamente alterado: já aprendemos que um escritor tem a possibilidade de modificar e 
redefinir seus personagens durante todo o processo de produção. 

QUEM PODERIA SER O 
PERSONAGEM 

PRINCIPAL? E OS 
PERSONGENS 

SECUNDÁRIOS? 

Marlee, uma garota, o Sr. Meia Noite, que é um gato e a 
sua tia Grace. 
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QUAIS SÃO SUAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS E 
PSICOLÓGICAS? 

Marlee tem 10 anos, 1m e 40cm de altura, cabelo com um 
corte chanel castanho, olhos azuis e pele branca, bem 
branquinha. Senhor Meia Noite é um gato preto com olhos 
azuis (só Marlee consegue falar com ele). A tia Grace é a 
irmã gêmea da mãe de Marlee. Seus cabelos são curtos e 
ondulados castanho claro, e seus olhos são azuis. 

EM QUE ÉPOCA ELE 
VIVERIA? ONDE ELE 

MORARIA? 

EUA, em um casarão com a sua tia Grace, com seu gato 
que ganhou de seus pais horas antes do acidente. 

COM QUEM SEU 
PERSONAGEM 

PODERIA CONVIVER? 

Depois do acidente dos pais, Marlee foi para um 
sanatório/manicômio, pois não conseguiu suportar a perda 
dos pais. Quando saiu do sanatório, Marlee achou um 
gatinho preto que foi dado a ela pelos pais. 

QUAIS PODERIAM SER 
OS HÁBITOS DESSE 

PERSONAGEM? O QUE 
ELE GOSTARIA DE 

FAZER? COMO SERIA O 
SEU DIA A DIA? 

Depois que saiu do sanatório Oswaldo, ela voltou para a 
casa. 

Fonte: Acervo da Professora Pesquisadora (2017) 

 

Vale esclarecer o fato de que as ideias previamente elaboradas e 

registradas na etapa de planejamento podiam ser alteradas na produção definitiva 

do texto/da história, caso o autor sentisse necessidade. Segue a história de 

Camille, que conseguiu preservar suas ideias. 

 

SEGUNDA HISTÓRIA (1ª VERSÃO) 

 

A INVOCAÇÃO DO FIM 

 

 – Até que enfim você acordou! – falou a enfermeira – você dormiu durante três 

longos dias. Achamos você em uma floresta. Sua tia mandou você pra cá.  

 Eu não lembrava onde eu estava, mas aquele lugar me dava muito medo, ele era 

frio e assustador. Também muito claro, nele tinha a minha cama, uma cômoda e uma 

cortina, acho que estava em um hospital ou um sanatório. 

 Confirmei a minha ideia quando achei a minha ficha, lá estava escrito: 

SANATÓRIO: Marlee Brownie 7 anos, foi trazida para o sanatório após ser encontrada 

em uma floresta com sinais de alucinação, os seus pais foram esquartejados e a casa 

tinha sinais de invasão. Depois disso eu me lembrei do que tinha acontecido, eu estava 

na sala brincando com o meu gato o Sr. Meia Noite (coloquei esse nome porque ele era 

um gatinho preto com olhos azuis) quando ouvi um barulho vindo da cozinha, fui olhar o 
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que era, foi quando vi os meus pais cortados (acho que foram esfaqueados) logo depois 

peguei o Sr. Meia Noite e saí pela floresta, foi quando vi vários fantasmas e desmaiei. 

 Resolvi então procurar meu gato e o assassino que matou meus pais, mas para 

fazer aquilo teria que sair desse lugar. Quando ia saindo achei um pote de balas, comi 

uma e de repente tudo ficou assustador, as paredes claras, agora estavam pretas e 

escritas com sangue: VAMOS TE PEGAR PEQUENINA. 

 Fiquei com muito medo então fechei o pote e tudo desapareceu, foi quando ouvi 

uma voz familiar “Olá querida, você está melhor?”. Era a minha tia Grace. 

 – Estou sim. Você veio me levar para casa? – perguntei – eu queria muito voltar 

para casa. 

 – Infelizmente não Marlee, mas eu trouxe esse presente para você. 

 Era uma bolsa da minha mãe. Eu disse: 

 – Muito obrigada, tia. 

 Aí de repente a enfermeira chegou e disse: 

 – Acabou o tempo da visita. 

 Logo depois ela e a minha tia saíram do meu quarto. Pensei em um plano, era 

bem simples era só eu ir no parquinho pegar a chave do porteiro e sair por uma porta 

dourada. Ouvi dizer que ela era a porta principal. 

 Quando amanheceu resolvi colocar o meu plano em prática todas as crianças vão 

brincar as 9 horas e ficam lá até 12 horas que é a hora do almoço. Quando deu o horário 

de sair para brincar fui falar com Bianca que era uma garota que morava na mesma rua 

que eu. 

 – Oi Bia, você sabe como eu posso pegar a chave pra sair daqui, eu preciso achar 

meu gatinho. 

 A Bianca tinha cabelo colorido, olhos castanhos e era um ano mais velha do que 

eu. 

 – Oi Lee, acho que posso te ajudar sim. Sabe a Lari, ela me deu esse pó que faz 

qualquer pessoa dormir – ela falou. 

 – Obrigada! 

 Peguei o pó e fui para o parquinho, mas antes peguei um café, a maioria dos 

adultos gosta de café, então acho que ele deve gostar, fui até ele e disse: 

 – Senhor, você aceita esse xícara de café? A enfermeira pediu para trazer para 

você. 
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 Ele aceitou a bebida e agradeceu logo depois de toma-la esperei um tempo e ele 

se sentou em um banco e dormiu. Cheguei perto dele e peguei a chave, fui direto para o 

quarto, nem pensei em almoçar, dei a desculpa de estar com muita dor de cabeça. 

 Quando anoiteceu, era mais ou menos umas 2:00 da madrugada, decidi sair 

naquele horário, já que teria poucos funcionários no corredor, fui bem devagar, cheguei 

na porta sem ser pega, girei a chave, abri a porta quando de repente, alguma coisa me 

empurrou tão forte que caí no chão. Quando olhei para trás vi um monstro terrível, a 

cabeça dele era um crânio de cavalo com dois chifres, os olhos estavam sangrando e o 

seu corpo era grande e peludo, foi quando ele disse: 

 – Eu vou te achar. 

 Saí correndo daquele lugar fui para uma floresta. 

 

APRECIAÇÃO 

 

É bem evidente o fato de que Camille escolheu uma forma inusitada para 

começar a sua história: a partir da fala de uma personagem secundária – a 

enfermeira que se encontrava no quarto onde estava internada a personagem 

principal. O título sugere que a trama trará elementos de terror. Mais uma vez, o 

título é usado como um artifício pela autora para despertar a curiosidade do leitor. 

Em A invocação do fim, a história é narrada pela própria personagem, 

numa demonstração de que ela se permite experimentar uma nova forma de 

construir a narração, assim como sugere Lygia Bojunga, em Fazendo Ana Paz. 

O ambiente onde a história se inicia é descrito pela autora com detalhes, 

de modo a fornecer ao leitor elementos para compreender, além da 

caracterização física, os sentimentos que despertava na personagem. Também 

se faz perceptível a movimentação da personagem em diversos ambientes que 

não mais são alvos de detalhada descrição. 

Camille ainda faz uso de alguns marcadores de tempo (logo depois, 

quando amanheceu, quando anoiteceu), revelando que o tempo, na sua história, 

é predominantemente cronológico. Apesar dessa escolha, a narradora-

personagem recorre ao flashback: momento em que lê a sua ficha de internação e 

recupera o início da situação de conflito (a morte de seus pais). Essa forma de 

lidar com o tempo também pode ser uma influência da leitura de Fazendo Ana 
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Paz, tendo em vista ser esse o artifício utilizado por Lygia Bojunga, ao recuperar a 

cena da morte do pai de Ana Paz. 

O enredo é constituído pela inserção de elementos de terror, tais como as 

cenas nas quais a personagem vê seus pais esquartejados, pega o seu gato e sai 

pela floresta que, por sua vez, está cheia de fantasmas. Há ainda a ocorrência de 

eventos inusitados, com a inserção de elementos fantásticos, como no momento 

em a protagonista abre uma espécie de “pote de balas encantado”, de onde vê 

surgir, diante de si, um mundo aterrorizante, que desaparece, mediante o 

fechamento do pote. Por essas e outras cenas de sua história, percebemos que 

Camille vai revelando, ao longo do enredo, o seu “repertório de ficção”, 

alimentado, muito provavelmente, pelos livros e pelos filmes que ela conhece. 

Mas ela não chega a terminar o texto, interrompendo-o em pleno 

desenrolar do conflito, em um momento de clímax, quando a personagem 

consegue fugir do sanatório (de madrugada) e é aterrorizada pela aparição de um 

monstro que ela identifica como “terrível”: cabeça de crânio de cavalo com dois 

chifres, os olhos sangrando e um corpo grande e peludo. 

Camille foi convidada a participar da conferência com os colegas, de 

modo que pudesse receber a nossa mediação (minha e das crianças 

participantes) para continuar investindo em sua história e concluí-la. Durante a 

sessão, ela foi bastante colaborativa, sugerindo melhorias nos textos dos colegas. 

Com relação ao seu próprio texto, acolheu as sugestões de todos no sentido de 

dar prosseguimento à história. Na verdade, foi ela própria quem se empolgou 

contando os inúmeros desdobramentos que ainda pretendia inserir em sua 

história. Ela revelou planos para inserir eventos mágicos, como a entrada da 

personagem para uma espécie de outro mundo. Expressar-se oralmente sobre os 

seus planos para a continuidade e conclusão da história foi um exercício 

importante para que ela pudesse estruturar o seu pensamento, dando lugar às 

suas novas ideias, o que nos parece indício da contribuição da mediação. 

Ao final dessa primeira conferência com os colegas, Camille declarou que 

gostaria de contar com a colaboração da colega Bianca para continuar a escrita 

de sua história. Estabeleceu-se, nos encontros seguintes, uma espécie de 

parceria entre as duas para alcançar tal feito.  
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Nas sessões destinadas à reescrita dos textos, Camille e Bianca 

resolveram começar pela reescrita de A invocação do fim. Ambas ficaram 

bastante à vontade diante do computador: registrou-se aí muita conversa, 

descontração e troca de ideias. Para chegar à versão final, Camille também se 

reservou um tempo sozinha, dedicando-se à escrita do texto, que ganhou um 

novo título: A perseguição do mal. 

 

 

SEGUNDA HISTÓRIA (VERSÃO APÓS CONFERÊNCIAS) 

 

A PERSEGUIÇÃO DO MAL 

 

Capítulo I: Onde estou? 

 

Acordei em um lugar estranho, não me lembrava do porque estava ali, quando de 

repente alguém entrou. 

– Até que enfim você acordou – falou a enfermeira com tom arrogante – você 

dormiu durante três longos dias. 

– Onde estou? – Perguntei meio desorientada.  

– Está no sanatório Oswaldo, você veio para nós a alguns dias atrás – ela 

explicou – estava com sinais de alucinações. 

Logo depois me deu um remédio muito estranho, me disse que era para tomar em 

três em três horas e foi embora. Após sua saída coisas estranhas começaram a 

acontecer... vi escrito com sangue na porta: ESTOU VOLTANDO, nas janelas tinham 

sombras pretas com máscaras de bonecas e no lugar da cama havia uma passagem e 

um bilhete com a frase “ VENHA COMIGO”. 

De repente apaguei. 

    Capítulo II: Sr. Meia Noite  

 "Senhor Meia Noite não pegue isso.” 

 Ei, eu me lembro desse dia, estava eu, meus pais e minha tia May, eu estava 

sentada quando eles me entregaram uma cesta, depois de abri-la, vi o que estava dentro, 

era um gatinho, seus olhos eram laranjas como o dia e seu pelo preto como a noite, já sei 

o seu nome vai ser Sr. Meia Noite. Depois brincamos até tarde, foi um dos melhores dias 

da minha vida, naquele dia eu ganhei o meu melhor amigo. 
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Capítulo III: Cadê ele??? 

 – Marlee, você está bem – essa voz me era familiar. 

 – Tia May? 

 – Sim sou eu querida 

 – Porque estou aqui? E cadê o Sr. Meia Noite? 

 – Calma. Você estava muito mal ontem então lhe ajudaram. O senhor Meia Noite 

é seu gato, certo? 

 – Sim exatamente. Você sabe onde ele está né? 

 – Infelizmente, ele não foi encontrado. 

 – O QUÊ???????????? 

 – Me desculpe  

 – CADÊ O MEU GATINHO, O QUE VOCÊS FIZERAM COM ELE? 

 – CALMA, nós não fizemos nada com ele, ele deve ter se perdido quando você 

saiu correndo e ... 

 – Onde estão meus pais? Eles sabem que estou aqui??? 

 Antes que ela pudesse responder, a enfermeira entrou quarto adentro: 

– O horário de visita acabou, por favor, se retire. Marlee hora de dormir. 

Elas saíram e tudo ficou escuro... 

 

 

Capítulo IV: A morte 

“Vamos Sr. Meia Noite, vamos achar os doces que a mamãe escondeu – Brincava 

com o meu gatinho, já que lá fora estava chovendo forte e tinha muitos trovões. 

Escutei um barulho enorme vindo da cozinha. Fiquei com muito medo, mas 

mesmo assim fui ver o que havia acontecido. 

– Papai, mamãe vocês estão bem? 

Ninguém respondeu. Fui caminhado lentamente para a cozinha, quando vi os 

meus pais cortados no chão. 

– PAPAI, MAMÃE, falem comigo, por que vocês estão assim? – Estava chorando 

muito, quem matou meus pais pode querer me matar também, resolvi fugir com Sr. Meia 

Noite pela porta dos fundos.  

Saí correndo em direção à floresta que ficava próxima a minha casa. Quando dei 

de cara com cinco fantasmas que me fizeram apagar na hora.  
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Acordei assustada. Então foi assim que cheguei aqui! Mas eu não me lembro de 

vir caminhando até esse lugar horroroso. 

 

Capítulo V: A fuga  

Acordei decidida a procurar o Sr. Meia Noite, mas para fazer aquilo teria que sair 

do sanatório, o que seria bem difícil pois ele tem varias enfermeiras que ficam pelos 

corredores a noite. Antes de ir procurar meu gato me olhei no espelho, estava diferente, 

meu cabelo que era longo agora estava bem curto, estilo Chanel, a única coisa igual nele 

era a cor, um tipo de castanho bem claro, meus olhos estavam mais verdes e também 

estava mais magra. Parei de me ver no espelho e fui ver se achava alguma criança que 

me desse informações, andei pelos corredores e achei um quarto perto do meu. 

– Oi, eu sou Marlee, você sabe sair daqui? 

– Por quê? 

– Porque tenho que achar meu gatinho. 

– Sei sim, você tem que ir para uma porta dourada, mais você só abre ela com um 

código. 

– Obrigada, qual é o seu nome? 

– Pedro. 

– Onde fica essa porta? 

– Você tem que ir no escritório, pegar o código, ir até a portaria onde anota as 

pessoas que chega, e depois sair pela porta dourada. 

– Obrigada de novo, tchau. 

– Tchau. 

Continuei andando até o escritório, para pegar o código da porta e sair daqui, 

quando cheguei, um funcionário me falou:  

– O que você esta fazendo aí garota? Esse lugar não é para criança. 

– Mas eu preciso entrar. Me dê a chave, por favor.  

– Vá embora isso não é lugar para crianças 

Fui em direção a lanchonete ver se eu conseguia algo para sair dali, quando vi 

uma cafeteira, “posso distrair o senhor das  chaves com o café". 

Fui andando até o moço que ficava cuidando da chave e disse: 

– Você quer café? 

– Não. 

– Tem certeza senhor? 
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– Já falei que não garot... 

Antes que ele terminasse de falar joguei o café quente em cima dele. ele gritou 

comigo e saiu em direção ao banheiro, aproveitei o momento e peguei a chave do 

escritório. 

Sem querer deixei a chave do escritório do lado de fora da porta, foi quando 

alguém que eu não vi direito trancou a porta, achei melhor ficar em silencio para não 

chamar muita atenção, procurei em todas as gavetas o código para a porta dourada, até 

que encontrei um bilhete escrito: "pegue os remédios do lado de fora, a porta ficará 

aberta durante dois minutos, seja rápido, código: 2534”. Agora que achei o código tenho 

que achar um jeito de sair daqui fui andando pelo escritório para ver se achava uma 

saída, depois de muito tempo, achei uma entrada de ar, entrei e segui em frente para ver 

onde conseguia chegar. 

Andei até chegar no quarto da limpeza, subi as escadas até chegar na portaria, 

onde tinha uma enfermeira cuidando da entrada de alguns pacientes novos, esperei ela 

sair e continuei até chegar em um corredor bem longo, e no final conseguir ver a porta 

dourada, fiquei tão feliz, finalmente ia achar meu gatinho. 

 

Capítulo VI: O poço 

Cheguei na porta sem ser vista por nenhuma pessoa, coloquei o código na porta, 

quando dei o primeiro passo para fora dali, alguma coisa me derrubou tão forte que cai, 

era um monstro terrível, ele era gigante, sua cabeça era um crânio de animal com chifres, 

seu corpo era peludo e ele tinha garras enormes. 

– EU VOU VOLTAR E TE MATAR GAROT... 

Antes que ele pudesse terminar de falar, saí correndo em direção a uma floresta, 

estava com tanto medo que não prestei atenção no que estava na minha frente, acabei 

tropeçando e caindo em um poço, enquanto ia caindo, via nas paredes coisas 

assustadoras, coisas que não tinha certeza se tinham acontecido ou que vão acontecer, 

como a que no dia em que meus pais morreram, antes de encontra-los, vi na janela um 

monstro, o mesmo que me atacou no sanatório vi também eu com uma roupa bem 

assustadora, falando que traidores tinham que morrer e matando o meu gatinho, comecei 

a chorar, eu nunca faria aquilo o Sr. Meia Noite é meu melhor amigo. Senti que caí em 

uma superfície muito dura e desmaiei. 

 

Capítulo VII: A casa das gêmeas 

Acordei em uma cama de gato bem grande, estava com orelhas e rabo de gato, 

quem mora aqui acha que eu sou uma gata, sair da cama e fui ver o que tinha na casa, 
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subi as escadas e fui para o sótão, onde achei o Sr. Meia Noite, ele estava preso em uma 

gaiola, fiquei muito feliz de rever o meu gatinho. 

– GATINHO – eu disse. 

Ele me respondeu alegre:  

– Marlee, é você? 

– Sim sou eu, estava com tanta saudade sua. 

– Marlee, por favor me tire daqui, assim eu posso ir com você de volta para a 

nossa casa. 

– Essa fechadura está trancada gatinho, você sabe onde está a chave? 

– Sei sim, está com as gêmeas, elas moram aqui. 

– Eu vou ver se as encontro, tchau gatinho. 

– Espera, só mais uma coisa. 

– O quê? 

– Tome cuidado: as gêmeas não são confiáveis, elas que me trancaram aqui. 

– Certo, vou tomar cuidado.  

Continuei andando pela casa até encontrar uma garota, ou melhor duas garotas, 

acho que elas são as gêmeas que o Sr. Meia Noite falou, elas eram assustadoras, a 

cabeça delas ficava no mesmo corpo, seus cabelos e olhos eram bem pretos, e usavam 

um vestido azul. Resolvi ir lá falar com elas, quem sabe elas me davam a chave e me 

deixava ir com o Sr. Meia Noite. 

– Oi, vocês moram aqui? É que eu preciso de uma chave para tirar o meu gatinho 

da gaiola, ele se chama Sr. Meia Noite, e o meu nome é Marlee. 

– Oi Marlee – elas falaram juntas – eu sou a Jéssica e essa é a minha irmã 

Melissa. 

 – Se você quiser seu gatinho de volta vai ter que fazer um favor para a gente –

disse Melissa. Logo depois ela me entregou um feitiço de desfazer qualquer maldição. 

– Esse feitiço vai desfazer a nossa maldição – disse Jéssica – você fará ela e 

devolveremos o seu gato. 

– Que maldição vocês querem desfazer? – perguntei. 

– Essa daqui – elas apontaram para si – a alguns anos, um demônio apareceu e 

uniu nossos corpos, nós queremos se vingar dele mas antes temos que nos separar, a 

gente se odeia, e por culpa dele temos que ficar assim... – falou Jéssica. 

– Como um monstro – continuou Melissa. 

– Porque vocês não fazem esse feitiço? 
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– Porque se fizermos errado morremos igual aquela garota que está na sala, ela 

foi fazer o feitiço e acabou morrendo. Elas falaram: 

 – Agora vá procurar os ingredientes. 

 

Feitiço para desfazer uma maldição: 

Ingredientes: 

1. tinta preta 

2. 5 velas vermelhas 

3. sangue de criança 

4. pelo de gato preto 

5. caldeirão 

6. ervas magicas  

Modo de preparo: 

1- faça em um chão branco, depois pinte os quadrados de forma quadriculada, com o 

sangue, faça uma estrela em cima quadriculado, coloque as velas em cima das pontas 

das estrelas, jogue o pelo de gato e o sangue no caldeirão com água , entre na estrela e 

diga:  didoadodoadodi berre sava a sava berre, logo depois jogue o líquido em cima da 

pessoa que está com a maldição e logo ela será desfeita." 

 Saí para procurar os ingredientes, as garotas avisaram que o pelo de gato, as 

velas, a tinta e o caldeirão estavam na cozinha, e que se eu precisase de alguma 

informação elas estariam no quarto, sai da casa para ver se achava as ervas magicas. 

 Quando fui ver se tinha algo lá fora achei um coelho, ele era branco como a neve, 

e tinha olhos azuis, parecidos com o do Sr. Meia Noite. 

 – Olá garotinha, o que você faz em um lugar como este? 

– Oi coelho, eu estava procurando meu gatinho e as garotas que moram aqui 

prenderam ele em uma gaiola, você pode me ajudar, elas me deram essa lista de coisas 

para retirar a maldição delas. 

– Não confie nessas garotas, se elas foram amaldiçoadas foi por que tiveram um 

motivo, elas são malvadas você não pode fazer esse feitiço, pegue faça este aqui, ele vai 

ajudar a pegar chave que está no pescoço das garotas, se precisar de mais alguma coisa 

é só falar comigo. 

 Na lista que o coelho me deu estava escrito: 

FEITIÇO DE MALDIÇÃO DA MALDADE 

(criado pelo anjo da morte) 

Ingredientes: 
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1. tinta preta 

2. 5 velas vermelhas 

3. sangue de criança 

4. pelo de gato preto 

5. caldeirão 

6. cabelo da pessoa que você quer amaldiçoar 

 

 

 

Modo de preparo: 

 Faça em um chão branco, depois pinte os quadrados de forma quadriculada, com o 

sangue, faça uma estrela em cima do quadriculado, coloque as velas em cima das pontas 

das estrelas, jogue o pelo de gato, o cabelo e o sangue no caldeirão com água, peça 

para a pessoa que será amaldiçoada entrar na estrela  e diga:  

fishimismossmasanikaramumukara, antes de falar essas palavras  jogue o liquido em 

cima da pessoa que a maldição será feita. 

 Fui falar com as meninas sobre os ingredientes que estavam faltando, mais para 

elas acreditarem melhor em mim, fui até o computador para adicionar os novos 

ingredientes, depois fui ver se elas estavam no quarto, bati na porta, e elas me 

receberam. 

– Você já conseguiu os ingredientes? 

– Só falta esse daqui – elas pegaram o papel e falaram – que cabeça a nossa, 

pega aqui – elas me deram um pedaço do cabelo delas – pronto agora vá preparar o 

ritual – e fecharam a porta. 

 Fui até a cozinha, já que lá seria mais fácil preparar tudo, pintei o chão de forma 

que ficasse quadriculado, em cima do quadriculado, pintei uma estrela com o meu 

sangue, peguei o caldeirão e coloquei a água, um pouco do meu sangue, os pelos do Sr. 

Meia Noite e os cabelos das meninas, depois de tudo ficar pronto, chamei elas, pedi para 

que ficassem dentro da estrela, acendi as velas, joguei o liquido do caldeirão nelas e 

falei: 

 – Fishimismossmasanikaramumukara. 

 – Ei espera essas não são as palavras do ritual, você está nos enganand... 

 Logo depois as duas viraram cinzas, peguei a chave e sai correndo para pegar o 

Sr. Meia Noite. 

– Oi gatinho eu trouxe a chave 
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– Marlee você voltou, vamos para casa 

– Sim nós vamos agora. 

 Saímos correndo para sair, o único problema era voltar para casa, aquele lugar 

parecia uma ilha, perguntei para o coelho para ver se ele poderia nos ajudar, ele me falou 

que no outro lado havia um barco, eu e o Sr. Meia Noite corremos pelo jardim para ver se 

achávamos esse bote, até que encontramos ele, seguimos pelo mar até achar uma 

floresta. 

 – Até que em fim vamos para casa gatinho 

 – Vamos mais rápido, quanto mais rápido a gente vai, mais rápido a gente vai 

comer. 

 Durante o caminho, conversamos sobre muita coisa, até que chegamos em uma 

ponte feita de uma arvore. 

 – Não tenha medo, Marlee, é só não olhar para baixo, você consegue. 

 – Estou indo gatinho! 

 A ponte era enorme, mas antes de chegarmos no final o mesmo monstro que 

tentou me atacar estava do outro lado da ponte. 

 – CUIDADO GATINH... 

 Antes que eu terminasse, o monstro quebrou a ponte, então cairmos até chegar... 

 

Capitulo VIII: Novo mundo 

 – Vamos Marlee, acorde 

 – Gatinho me ajude, não estou conseguindo me mexer 

 – Calma Marlee, você é uma árvore 

 – UMA ÁRVORE, COMO ASSIM UMA ÁRVORE, NÓS NÃO VAMOS 

CONSEGUIR VOLTAR PARA CASA SE EU FOR UMA ÁRVORE. 

 – Calma Marlee, fique calma enquanto você dormia fui procurar ajuda. 

 Senti duas pessoas me segurando e me levando para um tipo de barco voador, 

voamos até um castelo, onde vi uma árvore gigante. E a sua frente um garoto que não 

aparentava ter não mais que oito anos. Ele estava em cima de uma almofada que estava 

flutuando. 

 – Vossa majestade, eu me chamo Marlee, preciso de sua ajuda para voltar a 

minha forma humana, por favor 

– Seja bem vinda ao meu reino, Marlee, me chamo Arlequin, sou o rei das fadas, 

mas pode me chamar só de king, essa é a minha irmã Elaine, protetora da fonte da 

juventude e esse é o nosso médico, ele é uma espécie curadora e irá lhe ajudar. 
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 Elaine aparentava ter a mesma idade que eu, ela usava um vestido branco com 

mangas compridas, ela era loira com os cabelos até a cintura e seus olhos eram 

castanhos. Já o médico era um animal com a cabeça branca e o corpo colorido, ele era 

enorme, seu corpo tinha formato parecido com um cavalo. 

 – Eles vão te levar para a fonte da juventude para você voltar a sua forma 

humana, ela também lhe dará roupas – falou Arlequin 

 – Muito obrigada king 

 Segui Elaine e o médico até a fonte da juventude, no caminho eles me falaram 

muita coisa sobre o reino das fadas, e que há muitos anos antes, eles foram atacados 

pelos humanos e que agora o reino deles ficava escondido, perguntei sobre o porque eu 

virei uma árvore, ele me disse que foi um tipo de defesa que meu corpo criou para 

sobreviver. Quando chegamos na fonte, ela me mergulhou na fonte e continuamos a 

conversa, falei de tudo o que aconteceu, do sanatório, das gêmeas e do monstro que fez 

eu cair aqui, depois de muito tempo meu corpo voltou ao normal, Elaine me emprestou 

um vestido amarelo no mesmo estilo que o dela, só que o meu mostrava os ombros, 

depois voltamos para o castelo, e King disse que se quisesse poderia ir explorar o reino, 

e foi isso que fizemos, eu e o Sr. Meia Noite exploramos todo o reino, passamos o dia 

brincando e pescando, depois voltamos para o castelo, Elaine me perguntou se eu 

preferia me hospedar no castelo, o feiticeiro do reino iria abrir um portal para eu voltar 

para casa, assim que chegamos no quarto, o Sr. Meia Noite já foi dormir, então fui 

descansar também. 

 

Capitulo IX: Vamos voltar para casa! 

 Acordei com meu gatinho em cima de mim falando: 

 – Vamos tomar café Marlee 

 Logo depois Elena e king entraram no quarto – Bom dia Marlee – os dois falaram 

– hoje haverá um festival, o mais importante do reino, o Festival da Maçã Dourada, você 

quer nos acompanhar? – perguntou King 

 – Claro que eu vou 

 – Se vista, nós iremos assim que tomar o café da manhã. 

 Troquei de roupa e fui para a sala de jantar, onde encontrei o feiticeiro real. 

 – Bom dia vossa majestade, estou aqui para anunciar que consegui abri um portal 

para a direção da casa de Marlee. 

 – Muito obrigada, senhor feiticeiro – falei 

 – Você vai mesmo embora Marlee – perguntou king 
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 – Acho melhor ir depois do festival – respondi. 

 Assim que acabei de comer, a gente foi para o centro da cidade, onde estava 

acontecendo várias competições, entre elas, a luta entre os maiores guerreiros do reino, 

foi muito interessante, depois tive a honra de ser uma das juradas na competição de 

tortas de maçã dourada, tive um pouco de dificuldade de escolher entre todas as tortas, 

mais no final foi muito legal. 

 – Você se divertiu? – perguntou king 

 – Sim me diverti muito, esse foi o melhor festival que eu já fui. – falei. 

 – Que bom que gostou 

 – Por acaso você viu a Elaine? – ele perguntou 

 – Ela está brincando com o meu gatinho, o Sr. Meia Noite. 

 Voltamos para o castelo, assim que o festival acabou, o feiticeiro abriu o portal 

para eu e o Sr. Meia Noite voltar para casa, me despedir de king e Elaine e do médico, 

vou sentir muita falta deles, o feiticeiro me avisou que no caminho de volta para casa eu 

iria encontrar vários monstros, e que caso eles corressem atrás de mim, eu teria que 

chegar na porta o mais rápido possível. 

 Depois entrei no portal, era tudo muito assustador. 

 

Capítulo X: Eu não estou morta 

 – Vamos mais rápido Sr. Meia Noite, senão o monstro vai pegar a gente 

 – Estou aqui Marlee 

 – Rápido o portal já está ali 

 Depois de entrarmos no portal, aparecemos na mesma floresta que estávamos, só 

que do outro lado da ponte, continuamos andado até chegar em minha casa. 

 – Conseguimos gatinho, agora é só achar a chave para entrarmos. Procurei a 

chave em todos os lugares que a tia May deixava, só que infelizmente eu não encontrei 

nada. 

 – Não se preocupe Marlee, eu posso entrar na casa e destrancar por dentro. 

 – Então vai, só que volta logo gatinho 

 O Sr. Meia Noite subiu no telhado e entrou na casa pela janela do sótão, eu fiquei 

esperando ele por muito tempo, ate que alguém chegou e estacionou na frente da minha 

casa. 

 – Marlee, você não deveria estar aqui – era o doutor do sanatório – venha irei te 

levar para um lugar seguro. 

 – Não, o meu gatinho está lá dentro 
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 – Marlee, o seu gatinho está morto 

 – Não está não, eu acabei de ver ele 

 – Vamos Marlee 

 Fui com ele até o carro, depois de algum tempo, o doutor me disse que foi 

demitido do sanatório, pois descobriu que estavam dando os remédios errados para as 

crianças, ele também me mostrou um jornal que estava escrito: 

"FAMILIA É ENCONTRADA MORTA " 

 JonhBow, Stella Bow e a pequena Marlee Bow foram encontrados mortos, nesta 

quarta feira (dia 17/7) com sinais de esfaqueamento, o assassino ainda não foi 

encontrado... 

 – Mas eu não estou morta, você está vendo. 

 – Eu sei Marlee, mais parece que quem matou seus pais também quer você 

morta. 

Depois que ele disse isso, fiquei pensativa, a única coisa que me queria morta era 

aquele monstro. Nós estamos indo para o cemitério para ver se tem alguma coisa lá. 

 Continuamos até chegar no cemitério, quando estávamos lá, procuramos pela 

sepultura dos meus pais, depois que achamos, abrimos os cachões, dentro deles só tinha 

o que sobrou dos corpos dos meus pais, e no meu cachão, só tinha o esqueleto de um 

gato. Quando íamos saindo do cemitério, o mesmo monstro que tentou me impedir de 

fugir do sanatório, apareceu, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele pegou o 

doutor e esmagou sua cabeça, depois ele me pegou e eu apaguei. 

 

Capítulo XI: O que você fez? 

 Acordei no que parecia ser a minha casa, mais precisamente no meu quarto, 

meus pés e as minhas mãos estavam presas na cama e a minha tia May estava na 

minha frente. 

 – Tia May, me tire daqui! 

 – Desculpa querida, mais isso não será possível. 

 – Por quê? 

 Ela se retirou do quarto sem me responder, a sorte é que eu tinha ficado mais 

magra a algum tempo atrás, então  conseguir facilmente soltar os meus braços e minhas 

pernas da cama, fui sair do meu quarto para ver se achava alguma forma de sair da casa, 

mas me surpreendi com o que vi, não estava na minha casa, estava em alguma 

dimensão esquisita, continuei andando até achar novamente a minha tia, ela estava com 

um velhinho que andava de cadeiras de rodas. 
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 – O que você está fazendo aqui, Marlee? 

 – Estava procurando algo 

 – Volt... – de repente o monstro que matou o doutor apareceu. 

 – Cuidado tia 

 – Não se preocupe, esse é o Etward, ele está nos ajudando 

– Ajudando em quê? – perguntei. 

– Foi ele que matou seus pais – falou o velhinho. 

– Esse é o senhor Oswaldo – falou tia May 

– Foi ele que invadiu sua cabeça e fez você matar os seus pais – ela falou com 

frieza 

– Mas por que vocês queriam matar os meus pais? – perguntei choramingando. 

– Eles estavam atrapalhando a pesquisa do senhor Oswaldo, eu e sua mãe 

participávamos dela, pois éramos gêmeas, tivemos que matar seus pais e...  

Pulei em cima dela e comecei a arranha-la, quando ouvi um disparo e uma dor 

imensa no abdômen, a última coisa que vi foi o meu gatinho e o médico do reino das 

fadas. 

 

Capítulo XII: Estamos de volta 

 Acordei de volta no sanatório e escutei a voz do meu gatinho. 

 – Voltamos para o sanatório, aqui você estará segura, o senhor Oswaldo deixou 

eu morar aqui com você. 

 – O que aconteceu naquele lugar? 

– É melhor você esquecer isso. 

 

APRECIAÇÃO 

 

Tal como se configura, essa última versão da segunda história criada por 

Camille ganha um formato diferenciado: a autora organiza o enredo em 12 

capítulos, numa demonstração de quem tem consciência de que a extensão do 

texto requer essa organização. Comparando com a sua primeira versão (e 

também com o primeiro texto que produziu), é possível constatar o quanto Camille 

progrediu no que se refere ao desenrolar dos fatos e ao desenvolvimento das 

suas ideias. Decerto não se pode negar que ela procurou colocar-se no lugar de 
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escritora e se dedicou à produção de uma trama, sem pressa para terminar, como 

se escrevesse um livro. 

O título, modificado por iniciativa da própria autora, faz referência às 

sucessivas vezes em que seres do mal atormentam a vida da personagem, fato 

que ela manteve nessa segunda versão, assim como persistiu na ideia de 

começar o enredo já em pleno processo de desenvolvimento. Dessa vez, porém, 

decide iniciar com a fala da personagem principal e não com a fala da enfermeira, 

que agora é apresentada como uma pessoa um tanto arrogante, considerando-se 

o seu tom de voz e o seu modo de falar.  

Também acrescenta, nessa segunda versão, um esclarecimento sobre 

como a personagem principal ganhou o seu gato, e a justificativa para a escolha 

do seu nome: Senhor Meia Noite. Além disso, detalha mais sobre os 

acontecimentos do dia em que os pais da personagem principal morreram. Todos 

esses pormenores são acrescidos por meio de flashback, recurso que é bem mais 

utilizado pela autora, nesta segunda versão, o que indica o seu amadurecimento 

para lidar com o tempo não-linear. 

O título anterior, A fuga, é reutilizado como o título do capítulo V, no qual 

a narradora-personagem altera a sua estratégia de fuga do sanatório: ao invés de 

conseguir adormecer o moço, que toma o café alterado com um pó oferecido por 

ela, Marlee joga o café no rosto dele, porque, dessa vez, ele se recusa a bebê-lo. 

A porta de saída ganha agora novo visual: é dourada. A figura do 

monstro, que espera a personagem logo na saída do sanatório, se mantém, 

sendo retomada em vários momentos da trama, sempre em perseguição à sua 

antagonista. 

Diferente da primeira versão, que terminava no episódio da fuga, Camille 

continua investindo em seu enredo, aproximando-o, inclusive, agora como nos 

parece, do conto de fadas Alice no país das maravilhas, pela recorrência a 

elementos como o poço, os animais falantes, as porções mágicas, as passagens 

que dão para outro mundo, a transformação do corpo humano em partes do corpo 

de animal, as gêmeas assustadoras... O próprio coelho de Alice, por exemplo, é o 

animal personificado que entrega para a personagem a receita do “feitiço da 

maldição da morte”, no intuito de que esta sirva para as gêmeas que aprisionaram 
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o seu gato para que ela finalmente consiga retirar as chaves do pescoço das 

antagonistas. 

Também fica evidente, nesse novo processo de criação, que Camille vai 

apresentando uma nova situação de conflito logo que a situação anterior se 

aproxima do desfecho. O enredo segue com a inserção de mais elementos 

mágicos: uma fonte da juventude, um médico com o corpo metade homem e 

metade cavalo e um feiticeiro que abre um portal que levaria Marlee de volta para 

casa, entre outros.  

O mais surpreendente, nesse novo arranjo, é o retorno da protagonista 

para sua casa, um processo bem conturbado, com o reaparecimento de 

personagens que haviam surgido apenas no início da trama, a exemplo do 

médico do sanatório e da tia May. E também o mistério da morte dos pais de 

Marlee, atribuindo esse feito ao monstro. Mais intrigante ainda para o leitor é a 

inesperada reação da protagonista, ao saber que a tia estaria por trás da morte de 

seus pais, sem que se tenha, antes, esclarecido sobre acontecimentos anteriores 

que levaram a tal desfecho. Da mesma forma que não se esclarecem as razões 

de sua volta para o sanatório. 

O final inusitado convoca o leitor a atribuir seus sentidos e completar o 

texto. Podemos dizer que A perseguição do mal é uma história que possibilita 

inúmeras interpretações, tal como nos esclarece Culler (1999) ao tratar dos  

textos literários, especialmente quando estabelece a distinção entre discurso 

ficcional e não-ficcional: 

 

Na ficção, a relação entre o que os falantes dizem e o que pensa 
o autor é sempre uma questão de interpretação. O mesmo ocorre 
com a relação entre os acontecimentos narrados e as situações 
de mundo. O discurso não-ficcional geralmente está inserido num 
contexto que diz a você como considerá-lo: um manual de 
instrução, uma notícia de jornal, uma carta de instituição de 
caridade. O contexto da ficção, entretanto, explicitamente deixa 
aberta a questão do que trata realmente a ficção. A referência ao 
mundo não é tanto uma propriedade das obras literárias quanto 
uma função que lhes é conferida pela interpretação (CULLER, 
1999, p. 38). 

 

Observamos que Camille produziu a sua narrativa expressando a 

liberdade do seu pensamento, desprendida da preocupação entre o que seria 
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possível ou não. Isso fica visível na forma como lida com o tempo, como transita 

em diferentes ambientes, pela presença do mítico em todo o seu enredo. Isso nos 

remete ao que afirma Carvalho (2011) sobre as narrativas produzidas pelas 

crianças: 

 

A concepção espacial nos contos infantis, assim como a temporal 
apresenta uma indefinição em virtude do caráter mítico assumido 
pela narrativa, uma vez que toda construção mítica é destituída de 
qualquer lógica, do ponto de vista do pensamento racional. A 
convivência, contudo, entre o mundo mágico e o real é possível, já 
que no universo do mito não há separação entre os dois mundos. 
No entanto, a indefinição não representa a ausência, pois o 
desenvolvimento da história depende das ações praticadas pelas 
personagens, as quais só podem realizá-las dentro de um 
determinado lugar. Por isso, a caracterização das personagens, 
os conflitos e o tempo também indicam a configuração do espaço 
da narrativa (CARVALHO, 2011, p. 40). 

 

É bem assim, parece-nos, que Camille constrói a história. Ela não se 

mostra tão preocupada com a logicidade dos fatos narrados. Parece ter absoluta 

consciência de que tudo pode no mundo da ficção. Acreditamos que a 

conferência de reescrita junto à colega Bianca trouxe inúmeros ganhos para sua 

história. Mais produtivo ainda foi o fato de poder compartilhar ideias com uma 

colaboradora que, assim como ela, demonstra familiaridade com a ficção. Camille 

é como aquele escritor que, em todo processo de construção, vai buscando as 

possibilidades para a trama que está engendrando. 

Decerto as interações estabelecidas no processo de construção das 

histórias, bem como as referências literárias, contribuíram para que os elementos 

da narrativa (narrador, personagem, tempo, espaço/ambiente e enredo) 

recebessem maior investimento por parte da autora, numa demonstração de 

amadurecimento de sua relação com a escrita de histórias. 

Reconhecer o repertório de leitura dos aprendizes em seus textos é um 

dos objetivos de nossa pesquisa. Não há dúvida de que Camille utiliza-se de sua 

“bagagem de ficção” para alimentar a sua imaginação e aprimorar sua “intimidade 

com as palavras”. Essa relação com a leitura de literatura e a criação literária nos 

remete à Lygia Bojunga, quando fala de sua relação com os livros: 
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Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros 
me deram casa e comida. 
Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia 
parede; deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encostava 
num outro e fazia telhado. 
E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra 
brincar de morar em livro. 
De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo (de tanto olhar pras 
paredes). Primeiro olhando desenho; depois decifrando palavras. 
Fui crescendo; e derrubei telhados com a cabeça. 
Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais 
íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o 
telhado ou de construir novas casas. 
Só por causa de uma razão: o livro agora alimentava a minha 
imaginação. 

(BOJUNGA, 2007, p. 8) 

 

 

3.2.2 Histórias de Bianca 

 

Bianca sempre participou ativamente das aulas. É aquele tipo de aluna 

bem responsável e dedicada na realização das atividades escolares. Costuma 

escrever textos claros, com ideias bem desenvolvidas, apesar de admitir que sua 

prática de escrita restringe-se às produções que são solicitadas pela escola. Em 

seus pronunciamentos, revela-se capaz de apresentar e defender os seus pontos 

de vista, além de manifestar um certo gosto pela leitura. Na época em que foi 

realizada a intervenção, demonstrava preferências pela leitura de histórias 

lançadas em série. 

Quando orientada a escrever uma história de ficção, logo no início da 

intervenção, Bianca produz o texto intitulado Não fique e nem corra, transcrito a 

seguir. 

 

PRIMEIRA HISTÓRIA 

 

NÃO FIQUE E NEM CORRA 

 

 Em um dia ensolarado duas garotas brincavam em um parque até elas 

perceberem um barulho de uma gangorra enferrujada. Correram até lá e a viram 
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mexendo para cima e para baixo, mas... não havia ninguém. Elas encontraram um bilhete 

que dizia: “ACHE-ME SE PUDER”. 

 Elas voltaram para a casa de Luisa, a mais velha das duas, que era próxima de 

onde estavam. 

 Enquanto iam para lá elas perceberam o som de risadas de meninas só que não 

havia ninguém na cidade. Ao chegar na casa de Luisa, Jenni logo viu um vulto 

avançando pela sala percebeu outro bilhete mas dessa vez havia: “FIQUE AQUI”. Elas 

notaram que tinha sido escrito por duas pessoas por causa da letra. Com arrepios, 

fugiram até o único prédio com luzes acesas – o laboratório do Texas. Ouviram muitos 

gritos e choros, mas de CRIANÇAS. 

 Em volta do laboratório tinha velas em candelabros, mesmo com arrepios 

entraram. Subindo as escadas se depararam com uma frase feita de SANGUE na 

parede: “ESTOU AO SEU REDOR. ASS.: MORTE”. 

 Jenni ia caindo no chão mas Luisa a segurou. Antes de se levantar por completo 

ela gritou ao ouvir barulho horrendo vindo da porta das escadas e ele ficava cada vez 

mais alto. Mas quando tudo ficou em silêncio e as luzes se apagaram... TCHAM, TCHAM, 

TCHAM. THE END. 

 

APRECIAÇÃO 

 

Como é possível constatar, Bianca narra do ponto de vista de um 

narrador observador. Em seu enredo, inseriu vários elementos característicos de 

histórias de terror: gangorra enferrujada que se move sem ter ninguém, vozes 

amedrontadoras, velas e candelabros, palavras escritas com sangue na parede.  

De modo consciente, a nosso ver, empregou letras tipo bastão nas 

palavras que desejava destacar a fim de criar um clima de suspense. As 

chamadas apelativas no bilhete “ACHEM-ME SE PUDER”, na parede “ESTOU 

AO SEU REDOR. ASS.: MORTE” e o sangue utilizado para a transcrição dessa 

última chamada traduzem bem esse efeito de sentido.  

Não obstante, fornece poucos detalhes sobre os lugares por onde as 

personagens transitam. O tempo é cronológico, com a inserção de poucos 

marcadores. A expressão “Em um dia ensolarado”, com a qual Bianca inicia a 

história, anuncia a entrada para o mundo da ficção, em um tempo que é a-

histórico. 
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Pareceu-nos intencional sua escolha de encerrar o texto em pleno clímax, 

deixando o desfecho por conta da imaginação do leitor. E tal como no cinema, 

reproduz a legenda THE END, para tornar definitivo o FIM. Tais especificidades 

demonstram sua apropriação de saberes sobre a história de ficção e seu 

repertório acerca das histórias de terror. 

Vale relembrar, para melhor compreender o desempenho de Bianca 

nessa primeira produção, que, no decorrer das sessões de leitura do livro 

Fazendo Ana Paz, ela sempre tentava se antecipar, adiantando a leitura do texto, 

numa demonstração de curiosidade para saber o que estava por vir. Também 

participou ativamente das discussões, buscando expressar a sua opinião sobre os 

trechos em pauta. 

Faz-se necessário registrar o fato de que Bianca faltou na data prevista 

para planejamento da segunda história de ficção. No dia seguinte a essa 

intervenção, preferiu dar início à produção, assim como os demais sujeitos. Por 

essa razão, ela não respondeu ao questionário que se destinou a mobilizar o 

pensamento da autora sobre o que escreveria. Segue sua segunda história. 

 

SEGUNDA HISTÓRIA (VERSÃO ÚNICA) 

 

O COMEÇO DO FIM... 

 

 Hoje eu, minha irmã, minhas primas Victória e Beatriz e meus pais vamos nos 

mudar para Miami passar uma temporada lá. 

 No ano passado minha mãe havia sido internada em um hospício. Com o passar 

do tempo ela melhorou, ia ter alta semana passada mas ela foi encontrada morta no 

quarto e a única coisa que havia ao seu lado era um bilhete onde havia escrito: 

“VOLTAREI”. 

 Desde esse dia tenho tentado me acostumar com essa cidade, mas só fiz três 

amigos. 

 Assim que chegamos no hotel brincamos bastante com o gato, demos banho, 

compramos ração e em seguida nós fomos conhecer as vizinhas que estavam 

hospedadas no quarto ao lado. 
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 Tocamos a campainha e fomos recebidas por uma menina com cabelo verde 

água que se chamava Elise. Ela tinha uma irmã chamada Thalita. As duras eram meio 

macabras, mas tudo bem. 

 O dia passou e chegou a noite. Voltamos para o quarto e achamos o gato 

brincando com uma bolinha, mas antes de irmos brincar com ele a minha mãe gritou: 

 – Tomem banho, venham jantar e depois vocês tem que dormir se não não vão 

para a praia amanhã. 

 – Ok tia May. – Disse Victória com cara de tédio. Nós rimos. 

 No outro dia fomos para a praia, pro shopping e até para o supermercado. Eu 

estava começando a gostar dessa cidade. 

 Voltamos pra casa já era noite. Enquanto nos preparávamos para dormir 

recebemos uma ligação, era o mesmo número que havíamos recebido no avião 535. 

Atendi: 

 – Boa noite! Quem é? 

 Ninguém respondeu. 

 – Alô? Alguém aí? 

 Um ruído, e então: 

 – ESTAMOS CHEGANDO!!! 

 Gelei, fiquei como neve. As meninas perguntaram o que havia acontecido. Disse 

que tínhamos que falar com Elise e Thalita amanhã, porque havia algo muito errado 

acontecendo. 

 Durante a madrugada ouvi o cachorro pular em cima da estante, acordei Victória, 

Beatriz e Sophie. Fomos examinar o que havia acontecido. Entramos na cozinha e vimos 

o gato brigando com alguém, mas... não havia ninguém. Acendemos a luz e ele se 

acalmou e nós voltamos a dormir. Bom, mais ou menos, fiquei tão preocupada que mal 

dormi. 

 Acordamos juntas por volta das 10h da manhã. Então resolvemos passear com o 

gato. Já na volta pra casa vimos uma loja com o nome CAT’S. Entramos e fomos 

recebidos por uma senhora muito simpática. 

 – Senhora, o nosso gato estava brigando com o escuro na noite passada. – 

Continuou Beatriz – O que fazer? 

 – Vou examiná-lo, enquanto isso podem apreciar os itens da loja – fez uma pausa 

– podem levar qualquer produto de graça. 

 – Ok obrigada! – Disse Sophie. 

 Ela deve ter demorado cerca de dois minutos. Achei bom, ele não devia ter nada 

demais. Mas, pelo contrário. 
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 – E aí? – Perguntei com calma. 

 – Ele está muito bem, mas o que ele fez na noite passada não foi algo normal. 

 – Como assim? – Victória se assustou. 

 – Os gatos conseguem ver além do que nós humanos vemos – Continuou – Eles 

veem os espíritos do bem e os do MAL. Então seu gato não estava sozinho ontem, 

tomem cuidado. 

 Ela saiu e nós saímos. 

 Ao chegar no hotel fomos falar com Elise e Thalita que estavam nos esperando. 

 – Temos que contar algo para vocês. – Thalita disse preocupada. 

 – É o seguinte. – Elise continuou – o quarto que vocês estão hospedadas tem um 

segredo obscuro, que poucos sabem. – Parou. 

 – O que é? – Sophie falou e elas se entreolharam: 

 – Antes desse lugar ser um hotel, ele foi uma casa onde viveu um casal e sua filha 

adotiva Jenny, de 12 anos. Ela tinha uma boneca que era a melhor amiga da menina 

desde quando ela entrou no orfanato. Dois anos depois de adotarem a menina, 

perceberam algo errado acontecendo... a menina havia incorporado tipo uma magia 

negra. – Thalita parou. 

 – O quê? – Falamos juntas. 

 – Sim. Ela foi possuída, mas os pais não a deixavam sair de casa. Só que nesse 

mesma época do ano ela desapareceu junto com a boneca. – Elise fez uma pausa – 

Dizem que ela continuou atordoando quem se hospeda no quarto que antes era dela. E é 

o quarto que vocês estão. 

 – Me lembro de receber uma ligação noite passada e só ouvi uma coisa: 

VOLTAREI – Falei. 

 – Todos que se hospedam lá dizem isso. – Elise sussurrou. 

 – E segundo uma senhora, o nosso gato viu um espírito do mal perto de nós – 

Sophie exclamou. 

 – Então vocês correm grande perigo. – As duas afirmaram. 

– Vocês querem dormir conosco hoje? Assim nós vemos o que acontece. – 

Sugeriu Beatriz depois de muito tempo sem falar. 

– Pode ser! – Thalita aceitou. 

– Ok, combinado. Às 9h então? – Perguntei. 

– Sim! 

As duas se despediram e foram embora. 

 Assim que o horário que combinamos chegou, a campainha tocou e as irmãs 

entraram e nós fomos dormir. 
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 No meio da noite, Beatriz viu uma luz forte na parede. Quando nos aproximamos 

fomos sugadas para um muro com pessoas loucas (parecia um manicômio). Antes de ir 

pra qualquer lugar, uma garota chamada Tiffany nos chamou: 

 – Que bom que vieram. 

 – O que quer com a gente Jenny? 

 – Aqui meu nome é Tiffany e mando em todos os meus prisioneiros, o que vocês 

também serão em breve. 

 – Como? – Victória perguntou. 

 – Todos que entram aqui passam por um ritual para torná-los meus escravos. 

 – Por que você nos quer? 

 – Vocês são espertas e astutas, tudo que preciso. 

 – Não vamos ficar aqui! – Thalita gritou. 

 – Você será a primeira! 

 – Não! – Exclamou Elise e Sophie. 

 – Parem de falar comigo assim. Serão minhas companheiras, mas serão 

escravas. Só quero aquela – apontou para Thalita – as outras podem ir para o salão de 

escravos. 

 – Não! Nós vamos para nossa casa! – Elise gritou. 

 – Então podem ir! 

 E nos mandou para casa, menos Thalita. 

 Elise disse aos pais que ela havia sido sequestrada e levada para outro país. 

 Anos depois, nos encontramos com Elise. Fomos passear no shopping e tal e em 

uma loja fomos ao provador, onde vimos uma garota loira dos olhos azuis muito familiar. 

Nos aproximamos e de repente tudo ficou escuro... 

 

APRECIAÇÃO 

 

Em O começo do fim, Bianca experimenta o emprego de um narrador 

personagem, assim como fez Lygia Bojunga na obra lida durante a intervenção. 

Inicia o texto sem utilizar marcadores temporais característicos dos contos 

tradicionais, como o fez na sua primeira história, relatando um fato que 

acontecerá em um futuro breve: “Hoje eu, minha irmã, minhas primas Victória e 

Beatriz e meus pais vamos nos mudar para Miami passar uma temporada lá”. Não 

obstante, logo em seguida a essa abertura, passa a narrar os fatos no tempo 

passado: a internação de sua mãe e a viagem que já haviam acontecido. Os 



 
 

135 
 

vários marcadores temporais a que recorre sugerem a rapidez dos 

acontecimentos em um tempo cronológico. 

 Novamente, dessa vez, constrói o enredo com diversos momentos de 

suspense, revelando o seu gosto por histórias de terror. O encerramento também 

se dá no momento do clímax, demonstrando ser este o seu estilo de escrita. Sua 

forma de encerrar as histórias lembra autores contemporâneos, como Lygia 

Bojunga, livros que são publicados em séries e filmes que chegam ao final 

deixando uma “abertura” na trama para o provável lançamento de uma nova 

edição.  

Calvino (1990) demonstra apreço pela rapidez, como uma das 

características pertinentes aos textos literários. A ligeireza das ações em tempo 

relativo é evidenciada em sua obra, como no trecho em destaque: 

 

A relatividade do tempo aparece como tema num conto popular 
que se encontra difundido por quase toda parte: a viagem de ida 
ao além, que parece durar apenas algumas horas para quem a 
realiza, ao passo que, na volta, o ponto de partida se torna 
irreconhecível porque se passaram anos e anos (CALVINO, 1990, 
p. 52). 
 

Podemos dizer que, nas duas produções de Bianca, encontramos 

características dos textos ficcionais bem evidentes: personagens a-históricos, 

fusão entre real e imaginário e constituição dos fatos dando margem a inúmeras 

interpretações por parte do leitor, até mesmo pela incompletude do enredo 

(CULLER, 1999).  

Apesar das semelhanças verificadas entre o primeiro e o segundo texto, 

observamos que Bianca produziu a sua segunda história com uma maior riqueza 

de detalhes, se comparada à primeira, o que é atestado pela extensão desta. Ela 

até consegue realizar a caracterização dos personagens e estruturar melhor os 

diálogos. Todavia, verifica-se um flagrante “desacerto” entre a narração dos fatos 

e o tempo do seu acontecimento, a exemplo da passagem em que trata da morte 

da mãe, sequência anterior a uma outra em que volta para casa e sua mãe grita: 

“Tomem banho, venham jantar e depois vocês têm que dormir se não, não vão 

para a praia amanhã”. 
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E não foi essa a única “censura” que se fez a seu texto. Também na 

conferência com os colegas, Camille faz novas ressalvas: além de apontar a 

incompletude de sua composição, discorre sobre a construção da trama, 

mencionando, por exemplo, a passagem na qual as personagens mergulham num 

mundo imaginário, citado no texto, sem maiores explicações quanto a seu retorno. 

Conforme já mencionamos, Bianca e Camille sugerem fazer as sessões 

para aperfeiçoamento do texto juntas, estabelecendo uma espécie de 

colaboração ou coautoria para a revisão/conclusão das histórias. Entretanto, 

dedicaram os três encontros destinados às conferências de reescrita ao texto de 

Camille, de modo que o texto de Bianca acabou ficando sem uma segunda 

versão. 

De todo modo, não podemos deixar de perceber que Bianca reproduz 

acontecimentos bem semelhantes aos apresentados por sua “parceira de escrita”: 

uma mãe assassinada e o internamento em hospício. Essa semelhança entre os 

fatos narrados revela a provável troca de ideias entre as amigas ao longo dos dias 

que foram destinados à reconstituição das histórias. 

Esse é justamente o momento em que se dá um corte no curso da 

experiência: as crianças estavam envolvidas com as atividades de final de ano (e 

de despedida da escola); então, julgamos que seria inadequado privar Bianca de 

participar desses momentos, para continuar realizando sessões de reescrita para 

o seu texto. Além do mais, já havíamos constatado que, na nova versão da 

segunda história (que fora apenas iniciada), ela conseguiu detalhar melhor o 

mistério da morte da mãe da personagem, o que já foi um significativo avanço. 

Para além das razões particulares, julgamos que, em decorrência da 

impossibilidade de estender a intervenção, já havíamos alcançado bastante em 

relação ao que havíamos proposto. E mesmo (até diremos, em especial) no que 

toca a Bianca, consideramos que sua contribuição já tinha sido bem relevante.  

 

 

3.2.3 Histórias de Diego 

 

Diego é um sujeito que, declaradamente, afirma não gostar de ler; 

também não gosta de inventar histórias. Não demonstra qualquer entusiasmo 
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para escrever, o que provavelmente justifica sua tendência em elaborar as suas 

produções em poucas linhas. 

“Dunas Futebol Club” é a história de um menino que criou o seu próprio 

time de futebol. Certamente, foi inspirada na história da própria turma de colegas 

da escola, sujeitos desta intervenção, os quais criaram um time com esse mesmo 

nome. 

 

 

 

PRIMEIRA HISTÓRIA 

 

DUNAS F. C. 

 

 Diz que era uma vez, um menino que adorava futebol. 

 Um belo dia, conversando com os seus amigos, decidiu criar o seu próprio clube 

de futebol. 

 Compartilhou sua ideia com: os amigos, familiares etc, e os convidou para 

participar do seu time chamado DUNAS F. C. 

 No outro dia se reuniram para fazer um treino, porque na semana seguinte eles 

iam participar de um torneio. 

 Uma semana depois, eles chegaram no torneio muito confiantes porque tinham 

passado a semana focada no treino. Ao término do torneio eles voltaram alegres porque 

ganharam fácil das equipes adversárias. 

 Um ano depois já estavam no mundial de clubes e conseguiram ir para a final 

contra o Palmeiras. O jogo terminou no placar de 2x1 para a equipe do Dunas F. C. 

 Depois da partida teve a festa mais bela do ano. 

 E foi assim que o time formado por estudantes virou o melhor e o mais conhecido 

do mundo. 

 

APRECIAÇÃO 

 

Diego inicia o texto demonstrando preocupação em alinhar-se ao 

estereótipo tradicional, replicando a fórmula comum a muitos contos: “Diz que era 
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uma vez”. Esse e outros marcadores de tempo, como “Um belo dia”, sugerem 

uma certa imprecisão na época em que a história se passa. 

A história é contada por um narrador observador e “convoca” 

personagens não históricos, baseados no próprio autor e em seus colegas, que, 

assim como os personagens, também se reúnem algumas vezes para treinar. 

Sua narrativa apresenta um tempo cronológico, num ritmo marcado por 

vários indicadores temporais (no outro dia, uma semana depois, um ano depois), 

que demonstram um “aligeiramento” dos fatos. Não descreve os personagens, 

nem caracteriza os espaços, contando provavelmente com uma ideia de estádio 

de futebol já construída pelo seu provável leitor. 

O enredo não apresenta nem tampouco desenvolve qualquer situação de 

conflito, mantendo um equilíbrio progressivo da situação apresentada: a carreira 

ascendente de um grupo de estudantes que formam um time de futebol. Ao longo 

da história, não há duelo entre o bem e o mal, nem muito menos entre 

protagonistas e antagonistas, entre o real e o mágico. Não há evidências de 

influência de textos literários que possam constituir o repertório do autor. Como 

desfecho, escolhe um final feliz, permitindo ao leitor que o conhece interpretar que 

ele fez uso da história de ficção para viver o sucesso de seu time de futebol, 

enquanto o sucesso real ainda é um sonho. 

Ao planejar a sua segunda história de ficção, Diego se propõe contar uma 

história baseada em um personagem real, o jogador Alex Hunter, conforme 

mostra o registro por ele realizado. 

 

Quadro 11 – Planejamento da 2ª história de ficção (Diego) 

 

QUEM PODERIA SER O 
PERSONAGEM 

PRINCIPAL? 

Alex Hunter – um jogador que tem como inspiração seu 
avô, Kim Hunter, um ex-jogador, muito famoso na época. 

QUAIS SÃO SUAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS E 
PSICOLÓGICAS? 

Ele é um jogador de futebol. 

EM QUE ÉPOCA ELE 
VIVERIA? ONDE ELE 

MORARIA? 

Século 21, Inglaterra. 

COM QUEM SEU 
PERSONAGEM PODERIA 

CONVIVER? 

Jim Hunter, Gareth Walker, Davis Whillans e Kim Hunter. 
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QUAIS PODERIAM SER 
OS HÁBITOS DESSE 

PERSONAGEM? O QUE 
ELE GOSTARIA DE 

FAZER? COMO SERIA O 
SEU DIA A DIA? 

Ele é um jogador que tenta ser jogador profissional e 
passa por desafios no time La Galaxy que ele ficou 
famoso e virou um jogador muito famoso. 

Fonte: Acervo da Professora Pesquisadora (2017) 

 

 

SEGUNDA HISTÓRIA (1ª VERSÃO) 

 

HUNTER, O GAROTO QUE SUPEROU O PELÉ 

 

Em um belo dia, Alex Hunter iria participar de uma peneira de futebol juvenil e 

levou junto o seu amigo: Gareth Walker. E no momento de dar a vitória para o seu time 

Hunter faz o gol de pênalti, e o seu time foi campeão da peneira. 

 Oito anos depois Alex Hunter tenta participar de uma peneira do time Chealse, um 

time comum da Inglaterra e levou junto seu amigo Gareth Walker. Ao chegar na peneira 

ele se deparou com Daany Whillans e não gostou muito dele e começaram a discutir. 

 Depois, Hunter e o Walker falaram com o treinador e começaram a treinar. No 

jogo Alex deu uma assistência para o seu amigo Walker fazer um belo gol. Ao término um 

treinador deu a nota dos jogadores, Alex e Walker tinham passado. 

 Um ano depois Hunter ficou surpreso ao encontrar Daany Whillans no seu time. 

Na primeira partida Davis deu o passe para Hunter fazer o gol, que deu título ao seu time. 

 Daí em diante Hunter fez as pazes com Davis e eles viraram melhores amigos. 

 Dez anos depois Hunter dominou o mundo e jogava pelo ABC e foi campeão da 

Libertadores, junto com o amigo que ele fez no futebol chamado Victor, mais conhecido 

como Pelé Júnior. E assim Hunter virou o melhor jogador. 

 

APRECIAÇÃO 

 

Semelhante ao primeiro texto, Diego escolhe um narrador observador e 

também começa sua história com a fórmula convencional com que se iniciam os 

contos de fadas.  

O enredo também é constituído por fatos que transcorrem numa 

velocidade sinalizada por alguns marcadores temporais. Diferentemente da 

primeira história, uma situação de conflito é apresentada – o desentendimento 
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entre dois jogadores – e resolvida antes do desfecho. Percebemos, além disso, 

uma certa discrepância entre o texto e o título, o que se justifica no fato de o 

jogador Pelé, possível ídolo do autor, ser citado no título e não ser mencionado na 

história (salvo quando informa que Victor é mais conhecido como Pelé Júnior). 

Em seu texto, faz-se evidente a presença de termos e acontecimentos 

que revelam a familiaridade do autor com o universo do futebol (uma menção ao 

seu time preferido: o ABC Futebol Clube. Mais uma vez, Diego parte de sua 

vivência, de seu referencial, para produzir uma ficção, tentando realizar-se 

pessoalmente por meio desta. 

Considerando seu perfil de pouco apreço pela leitura e pela escrita, 

selecionamos Diego como integrante do grupo de crianças que iriam participar da 

“conferência com os colegas”, exatamente para verificarmos como ele iria se 

portar na condição de colaborador dos textos dos colegas e, ainda, como 

receberia destes possíveis sugestões para reconstruir sua história. 

Na primeira conferência com os colegas, Diego foi o último a socializar 

sua história. Chegou a fazer perguntas e expressar sua opinião sobre os textos 

das colegas, que, por sua vez, fizeram várias perguntas que indicavam possíveis 

pontos de investimento no seu texto. Diego demonstrou uma boa receptividade às 

sugestões em favor do seu texto, mas afirmou que para sua história ficar “boa 

mesmo”, teria de obter a ajuda de Oswaldo, um colega de sala que não foi 

selecionado para participar desta última etapa da pesquisa. Ele justifica que 

Oswaldo sabia da história e o ajudaria a “lembrar das coisas”, considerando que 

alguns dos personagens realmente existem. 

Na sessão destinada à reescrita, atendemos ao pedido de Diego, 

chamando Oswaldo para ajudá-lo a aprimorar sua segunda história. Os dois 

ficaram sentados em frente ao computador, bastante à vontade, com Diego 

fazendo a digitação.  

 

2ª HISTÓRIA (2ª VERSÃO APÓS CONFERÊNCIAS) 

HUNTER – A CARREIRA DE UMA LENDA 

 

 Era uma vez, um menino chamado Alex Hunter, nascido no dia: 25/04/2000, na 

cidade de Manchester, na Inglaterra.  
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 Quando ele tinha 11 anos, um olheiro, que já observava o seu talento, resolveu 

convidar o garoto Hunter para jogar em uma escolinha de futebol, com bolsa grátis, já 

que sua família era humilde. Hunter contou a sua família que o convidaram para jogar na 

escolinha de futebol. 

Seu avô chamado Jim Hunter (uma lenda do futebol) ficou muito alegre, e 

perguntou quem falou para ele, Hunter comunicou que tinha sido o olheiro do Manchester 

City. Um dia depois, seu avô falou com o olheiro e combinou tudo. Hunter já poderia 

treinar no time do Manchester.  

 Se passou uma semana e Hunter já tinha ido para uma competição, e fez o gol 

que levou seu time para a final. No dia seguinte, Hunter acordou todo animado para ir 

jogar a final. Ao chegar no estádio pegou o uniforme e foi direto para o campo. No 

decorrer do jogo, o time adversário fez 2 gols em menos de 10 minuto, e Hunter já estava 

preocupado. Chegou o intervalo e o técnico colocou o Gareth Walker em campo, o 

melhor amigo do Hunter. Quando acabou o intervalo, começou a partida e em 2 minutos 

Walker deu um belo passe para Hunter fazer o gol. Depois de 10 minutos o Renato fez o 

gol e ao término da partida o jogo foi para os pênaltis. Quem começaria a bater seria o 

time adversário. O jogo segue:  

– Kane está muito concentrado partiu bateu..praforaaaaaaaaa 

– Lá vai Renato partiu para a cobrança ele e Taffarel.....vaiiiivaiiivaiiii vai que é tua 

Renato que belo gol! 

– Vai Stone partiu bateu no travessão! 

– Lá vai Hunter se fizer dá a VITORIA PARA O SEU TIME EEEEEEEEE..... 

GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 

 “8 ANOS DEPOIS’’ 

 Hunter saiu do juvenil de sua escolinha de futebol e foi para o Junior. O técnico da 

equipe profissional do Manchester City, pediu para o auxiliar técnico, pegar alguém da 

base, mais primeiro ele tinha que fazer teste. 

  Dias depois o auxiliar chamou o Hunter para fazer o teste, quando ele acabou o 

teste, o auxiliar deu a nota para ele e a nota dele foi 10. 

  Uma semana depois Hunter iria fazer sua estreia FA.CUP, uma competição da 

Inglaterra, e fez o passe para o Gabriel Jesus fazer o gol de bicicleta. 

 Uma semana depois Hunter recebeu uma proposta para ir para o ABC.FC. Um 

time típico do Brasil. Ele aceitou a proposta e, ao chegar no clube, o Hunter foi muito bem 

recebido por todos.   
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  A sua estreia foi um espetáculo: Hunter marcou o gol da vitória e teve que ir para 

o gol porque o goleiro foi expulso e o treinador já tinha feito 3 substituições. 

 Daí em diante foi só alegria, Hunter conseguiu a libertadores para o ABC. E 

conseguiu superar o Pelé, conhecido no mundo como o REI DO FUTEBOL, em números 

de gols, o recorde era 1000 gols e Hunter fez 1020 gols. Assim, o garoto Hunter 

conseguiu realizar um sonho que tinha desde que era criança. 

 

APRECIAÇÃO 

 

Diego inicia a última versão trazendo dados do nascimento do 

personagem e detalhando como este iniciou a carreira no futebol, o que não havia 

feito na primeira versão. Mesmo fazendo a identificação do lugar e do ano em que 

a história vai se passar, mantém a abertura característica dos contos tradicionais: 

era uma vez. 

A história também é narrada por um observador e é desencadeada a 

partir de um convite que o personagem principal recebe para jogar em uma 

escolinha de futebol, fora do país. Não há apresentação de qualquer conflito; o 

enredo se desenvolve em torno da progressão da carreira de sucesso do seu 

personagem. A inovação dessa vez coloca-se no fato de Diego haver inserido a 

narração do jogo por um possível comentarista, detalhando a movimentação do 

personagem principal e de personagens secundários durante a partida de futebol.  

A nova versão é constituída por duas fases, cuja demarcação é feita pela 

expressão de tempo: oito anos depois. Apesar disso, houve uma diminuição 

significativa dos marcadores de tempo, em se comparando às inúmeras “quebras” 

da versão anterior. Nesta segunda fase, Diego conta como o personagem 

principal muda de um time juvenil para uma equipe profissional e chega a um 

desfecho feliz, com a consagração do atleta como um jogador famoso.  

Ao final da história, faz uma menção a um famoso jogador da realidade – 

o Pelé – atribuindo ao seu personagem um número de gols que supera o total de 

gols do seu provável ídolo (o que não citou na primeira versão). A mudança de 

título de Hunter, o garoto que superou o Pelé, para Hunter – a carreira de uma 

lenda revela que o autor repensou sobre o texto, preferindo se referir a uma 

carreira e não à comparação entre o personagem e o seu ídolo real. 
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Percebemos que ainda são visíveis as limitações referentes ao 

investimento na descrição de personagens e lugares, bem como a apresentação 

de conflitos a serem superados. As referências de Diego parecem ser muito mais 

do seu conhecimento do futebol do que provenientes de seu repertório literário. 

Suas histórias ainda são limitadas no oferecimento de interpretações diversas 

para o leitor. Porém, comparando todos os textos aqui analisados, percebemos 

uma progressão na qualidade das produções, fruto provável das mediações de 

leitura e de escrita das quais o sujeito participou. 

 

3.2.4 Histórias de Felipe 

 

 

Felipe é uma criança bastante comunicativa e bem relacionada com a 

turma da qual faz parte desde o 3º ano, quando ingressa na escola. Embora tenha 

este perfil, apresenta dificuldade de controlar-se emocionalmente em situações 

em que é desagradado (chegando a reagir de forma agressiva com os colegas). 

Costuma dispersar-se nos momentos de aula, necessitando muitas vezes do 

acompanhamento de um adulto, para que conclua as atividades. Revelou-se 

como um sujeito que gosta de inventar histórias. Essa afirmação, no entanto, 

contrapõe-se ao seu desempenho: nem sempre se dispôs a produzir os textos 

solicitados em sala de aula. Além disso, suas histórias são geralmente 

constituídas de pouquíssimos parágrafos. 

 

PRIMEIRA HISTÓRIA 

 

UM FINAL DE SEMANA MARAVILHOSO 

 

 Um dia pedi para meu pai pegar os meus amigos para passar um final de semana 

na minha casa: Raimundinho e Ravi. E lá fomos eu e meu pai pegar aqueles dois. 

 Pegamos eles e fomos o caminho inteiro conversando no carro. Chegamos em 

casa e fomos direto pro banheiro tomar banho e trocar de roupa para ir ao shopping zoar. 

Cheguei no meu pai e disse: 

 – Pai me dá quatro mil reais? Ele disse: 

 – Por quê? Vai fazer o que com tanto dinheiro? – Aí eu disse: 
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 – Vou ao shopping mais Ravi e Raimundinho. 

 Aí chegamos no shopping mais Ravi e Raimundinho. Aí chegamos na frente da 

casa e Raimundinho disse: 

 – Como nós vamos? – Aí Ravi disse: 

 – De uber! Deixe que eu chamo! 

 Chegou o uber. Sorte que o uber era o pai do meu amigo e nos deu um desconto. 

E eu, Ravi e Raimundinho fomos conversando. Chegamos no shopping fomos tomar 

sorvete, comprar tênis, comprar roupas, jogar nos brinquedos e comer pizzas e 

sanduíches. Fomos na Miranda comprar um XBOX S, XBOX X, tripé, câmeras e 

computador guimr e depois Ravi perguntou para mim: 

 – Felipe, como a gente vai sair daqui? O meu celular, o seu e o de Raimundinho 

está descarregado! – E eu disse 

 

APRECIAÇÃO 

 

Em Um final de semana maravilhoso, Felipe conta a história narrada pelo 

próprio personagem, que, na verdade, é um menino que se confunde com ele 

mesmo. Afirmamos isso, porque ele trouxe práticas de consumo dos personagens 

que demonstra valorizar: pedir dinheiro ao pai para ir ao shopping com os amigos, 

lanchar e fazer compras no shopping (entre as compras, um vídeo game e 

acessórios para o computador), usar o celular, andar de uber.  

A história parece passar-se na atualidade, em função das práticas e dos 

comportamentos anunciados, mas é iniciada a partir de uma expressão que não 

define esse tempo – “Um dia”. De todo modo, segue um tempo cronológico.  

Ao longo do enredo, não se apresenta nenhum conflito e, 

consequentemente, nenhum clímax, nem desfecho. Percebemos que o texto, 

que sequer chega a ser concluído, parece dar indícios de uma possível 

complicação: como chamar o uber se os celulares estão descarregados? Mas não 

vai além dessa promessa... 

Para sua segunda história de ficção, após a leitura e discussão do livro 

Fazendo Ana Paz, Felipe traça o seguinte planejamento.  
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Quadro 12 – Planejamento da 2ª história de ficção (Felipe) 

QUEM PODERIA SER O 
PERSONAGEM 

PRINCIPAL? 

Pedro Henrique, um ser humano. 

QUAIS SÃO SUAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS E 
PSICOLÓGICAS? 

Ele tem o cabelo liso, macio, castanho e grande. Nariz 
pequeno e ouvido pequeno. 

EM QUE ÉPOCA ELE 
VIVERIA? ONDE ELE 

MORARIA? 

Em 2017, Natal. 

COM QUEM SEU 
PERSONAGEM PODERIA 

CONVIVER? 

Família. 

QUAIS PODERIAM SER 
OS HÁBITOS DESSE 

PERSONAGEM? O QUE 
ELE GOSTARIA DE 

FAZER? COMO SERIA O 
SEU DIA A DIA? 

Correr motocross em encontros de moto. Na semana ele 
trabalha como médico e nos finais de semana ele corre 
motocross, joga vídeo game, vai à praia e encontro de 
motos com os amigos. 

Fonte: Acervo da Professora Pesquisadora (2017) 

  

Como podemos perceber, mais uma vez, Felipe se prende ao seu tempo 

e lugar, às suas preferências, criando um protagonista cujo perfil se confunde com 

ele próprio.  

 

SEGUNDA HISTÓRIA (1ª VERSÃO) 

 

 

 

Era uma sexta de noite e Pedro decidiu chamar a família e as amigas, para ir para 

sua casa de praia lá em Búzios, chegando lá foram direto para as dunas e depois foram 

dormir. No outro dia eles alugaram dois quadricículos para andar nas dunas. Depois 

foram para o parque aquático lá ele recebeu uma ligação de um piloto de motocross 

famoso mandando ele ir para os Estados Unidos que era um sonho dele. Aí ele foi pegar 

o avião segunda de manhã levando o irmão e o pai. 

Quando ele ligou para o piloto e o piloto disse onde era a pista e ele chegou na 

pista ele fez os exames e foi terminar e ele o irmão e o pai virou piloto oficial da km. 
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APRECIAÇÃO 

 

Felipe inicia a história situando o leitor em relação ao tempo do 

acontecimento, mas não precisa a que sexta-feira se refere. Não chega a definir 

um título, tarefa que deve ter passado despercebida pelo autor. 

Dessa vez, faz a opção por um narrador observador que desenvolve um 

enredo sem qualquer conflito, sem clímax e com um desfecho aligeirado. Os fatos 

são narrados sem nenhuma descrição do lugar, como se contasse com o 

conhecimento prévio do leitor acerca da praia e das dunas a que faz menção. 

Também não detalha os fatos: não se sabe, por exemplo, por que o personagem 

principal levou o pai e o irmão para a viagem, por que os exames foram feitos, 

nem tampouco como ele, o irmão e o pai viraram pilotos famosos. E o mais grave: 

não aproveita as informações que definiu na atividade de planejamento do 

personagem. 

Configurando-se tal cenário, julgamos adequado que Felipe pudesse 

integrar o grupo de sujeitos que iriam vivenciar as conferências com os colegas 

para verificarmos até que ponto essa proposta poderia trazer benefícios para a 

sua produção. 

Na conferência com colegas, Felipe leu o seu texto deixando para os 

demais participantes, a incompletude de sua produção e a falta de revisão. Diante 

dos questionamos dos colegas e da professora pesquisadora sobre como alguns 

fatos aconteceram, Felipe reagiu como se estivesse com a “história na cabeça”. 

Revelou detalhes da vida da família do personagem e da modalidade esportiva 

motocross. Ao externar suas ideias, conseguiu inserir fatos que tornariam a 

história bem mais empolgante, como um acidente que iria provocar o afastamento 

do piloto das competições. Enfim, chega a elaborar mentalmente um conflito, que, 

por certo, orientaria o seu enredo para o clímax e um desfecho mais elaborado. 

Ainda durante a conferência, Felipe fez outras revelações: desde a 

infância, ele era levado para praticar motocross com seu pai, assim como seu 

personagem Pedro Henrique. Revelou, ainda, que se inspirou no filme 

Supercross, em que, segundo ele, um pai que levava os filhos para o esporte se 

acidentou e morreu na pista de Tóquio – a mesma pista em que, de acordo com 

sua imaginação, seu personagem sofreria um acidente. 
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Parecem recuperar-se, nesse processo, as relações que se estabelecem 

entre ficção e realidade. Iser (2013) levanta questões acerca dessa dualidade 

questionável assim ponderando: 

 

Os textos “ficcionados” serão de fato tão ficcionais e os que assim 
dizem serão de fato isentos de ficções? Como não se pode negar 
a legitimidade da pergunta, cabe indagar se o “saber tácito” a opor 
ficção e realidade ainda pode ser de alguma valia para a 
descrição dos textos ficcionais. Pois as medidas de mistura do 
real com o fictício, reconhecíveis nestes textos, relacionam 
elementos definidos e suposições. Nesta relação, aparece, pois, 
algo mais que uma oposição, de modo que a relação dupla da 
ficção com a realidade deveria ser substituída por uma relação 
tríplice. Como o texto ficcional contém elementos do real sem que 
se esgote na descrição deste real, seu componente fictício não 
tem o caráter de uma finalidade em si mesma, mas é, enquanto 
fingido, a preparação de um imaginário (ISER, 2013, p. 31, grifos 
do autor). 

 

Na história de Felipe, percebemos a materialização desse “algo mais que 

oposição”, quando o autor parece reinventar a realidade vivida. Como afirma 

Amarilha (2013, p. 80), “a ficção dota o imaginário de certa concretude”. 

Acompanhamos, de perto, a reescrita do texto, por Felipe, na sessão 

destinada ao seu aprimoramento, momento em que atuamos como um “parceiro” 

ajudando-o a recuperar as sugestões dos colegas e fazendo a digitação do que 

ele construía oralmente a partir da primeira versão. Ao longo dessa sessão, fomos 

conversando sobre a história e possibilitando que Felipe pudesse organizar e 

registrar suas ideias, elaborar cada cena, reler e avaliar o que precisava de 

ajustes. Segue a última versão, após as conferências destinadas à reescrita. 

 

SEGUNDA HISTÓRIA (2ª VERSÃO APÓS CONFERÊNCIAS) 

 

A SUPERAÇÃO 

 

Era uma sexta de noite e Pedro decidiu chamar a família e os amigos, para ir à 

sua casa de praia, lá em Búzios. Chegando lá, foram direto para as dunas brincar e como 

estavam muito cansados, decidiram ir dormir.  

No outro dia, eles alugaram dois quadricículos para andar nas dunas. Depois 

foram para o parque aquático. Lá, Pedro recebeu uma ligação de um piloto de motocross 
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famoso chamado James Stuart, fazendo uma proposta para ele ir para os Estados 

Unidos, o que era o sonho. O piloto ficou sabendo do potencial de Pedro quando ele foi 

passar as férias em Natal e viu Pedro treinando. Depois do treino o piloto pediu um 

minuto para falar com ele e aí descobriu a história do garoto do Motocross.  Quando 

tinham cinco anos de idade, o pai de Pedro ensinou ele e a irmã a correr Motocross, 

porque o pai praticava esse esporte e queria muito que o filho corresse também. 

Na hora o pai chegou e falou com o piloto. O piloto pediu para eles irem para sua 

casa nos Estados Unidos porque tinha uma pista de treino, onde ele seria avaliado para 

ser o piloto oficial. Pedro estava muito ansioso para ir para casa e contar para a família. 

Logo na segunda de manhã, ele foi pegar o avião em direção aos Estados Unidos 

levando a irmã e o pai. Quando eles chegaram lá, James Stuart mandou um whatssap 

para ele, com a localização da sua casa. 

Pedro fez os exames e deu tudo certo: a saúde dele estava adequada para correr. 

Ele treinou muito e se dedicou para sua primeira corrida em meio aos pilotos oficiais do 

MXGP. Nas suas primeiras corridas ele conseguiu chegar em 2º e 3º lugar. Durante todo 

esse tempo eles estavam morando na casa do piloto.  

Quando foi na sua 12ª corrida, ele já estava muito experiente, mas quando fez um 

salto muito alto, ele já estava muito cansado e desequilibrou no ar, caindo de cabeça nas 

barreiras de pneus. O pai, que também estava correndo, largou a moto quando viu o filho 

caído, foi logo socorrê-lo e chamou os médicos. 

Pedro passou um mês no hospital e tinha 90% de chance de perder a memória. 

Na verdade, ele perdeu somente a memória de minutos antes do acidente. Ele também 

soube da notícia que quebrou a perna e passou uma temporada sem correr, fazendo 

fisioterapia. 

Depois de dois meses Pedro se recuperou e voltou a treinar porque ele não 

conseguia mais mostrar o potencial de antes. Após um ano treinando, ele voltou ao seu 

potencial novamente e durante todo este tempo, James Stuart ainda estava correndo 

sozinho, esperando Pedro se recuperar. 

Um ano e três meses depois Pedro foi até a casa de James Stuart e ele ficou 

muito feliz ao ver Pedro com o mesmo potencial de antes. Daí em diante, esta dupla de 

pilotos não perde nenhuma corrida. 

O pai comprou uma casa nos Estados Unidos e toda a família se mudou para lá e 

ele fez uma pista de MotoCross onde seus familiares e parceiro de corrida costumam 

treinar. 

Até hoje, Pedro retorna nas férias para o Brasil, para visitar seus avós, tios e 

primos. 
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APRECIAÇÃO 

 

Nesta última versão, Felipe mantém a narração feita por um narrador 

observador, que tudo sabe sobre o que acontece. O título A superação, por ele 

escolhido, mostra-se bem apropriado, e especialmente em sintonia com o 

desfecho da trama.  

Na história, o protagonista segue para uma carreira esportiva, bem 

sucedida, após se recuperar de um grave acidente que poderia afastá-lo desse 

sonho, complicação que torna mais envolvente o seu enredo. Comparado à sua 

primeira versão, o texto de Felipe mostra-se bem mais detalhado a cada fato, 

acolhendo as sugestões dos colegas durante a conferência passada. O resultado 

apresentado é uma demonstração de que a situação de interação proposta para 

as revisões textuais contribui expressivamente para o aprimoramento do enredo. 

A forma como Felipe constitui os seus personagens nos remete à forma 

empregada por escritores mais experientes. Em sua obra A personagem, Brait 

(2017) revela como muitos escritores fazem essa concepção. Ignácio de Loyola 

Brandão, por exemplo, ao dizer de onde vêm os seus personagens, assim se 

pronuncia:  

 

Vêm de mim. Sou eu mesmo, uns quarenta por cento. Depende 
da piração. Mas a maior parte das vezes vêm de tudo que me 
rodeia, das pessoas que estão à minha volta. De gente que vi, 
observei, convivi, entrevistei, amei (BRAIT, 2017, p. 109). 

 

Em seu texto, Felipe mantém o uso do tempo cronológico e se preocupa 

em empregar marcadores temporais ao longo da narrativa, para garantir a 

continuidade e a progressão dos fatos. Não obstante, embora se mostre atento 

em fornecer dados ao leitor sobre o lugar/ambiente onde a história se passa, não 

apura a caracterização dos personagens, nem dos espaços.  

Para o desfecho, constrói um final feliz e estabelece uma ligação entre o 

personagem e sua terra de origem, fazendo-o vir passar as férias no Brasil. 

Percebe-se, ao longo da narrativa, uma valorização de outro país, tendo em vista 

que declara ser um sonho do protagonista ir para os Estados Unidos, lugar onde 
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não só vai iniciar sua carreira de motociclista, mas também vai se instalar 

definitivamente, com a compra de uma casa. 

Também constatamos que Felipe consegue manter alguns aspectos 

definidos na atividade de planejamento da segunda história de ficção, embora 

tenha abandonado a ideia (anteriormente lançada) de o personagem atuar como 

médico. Isso comprova a liberdade do escritor para investir em novas ideias e 

abandonar elementos de um plano inicial traçado. 

Certamente Felipe alcançou bem além do que poderia sem mediação. Em 

confronto com sua versão inicial, vê-se bem mais nitidamente a projeção da 

realidade na ficção e da ficção na realidade. De tal modo isso se dá que fica 

quase impossível decifrar até que ponto ele se projeta no texto. Afinal, a história 

trata da realização dos sonhos do seu personagem ou dos seus próprios sonhos? 

Ao finalizar o texto, o próprio autor reconhece a evolução alcançada e 

demonstra satisfação com a sua criação. A partir dessa intervenção, foi possível 

constatar seu grande potencial criativo, que precisou apenas ser estimulado para 

aflorar. 

  

 

3.2.5 Histórias de Melissa 

 

Melissa repete, com frequência que não gosta de ler. Ela tem sido alvo de 

investimento de suas colegas, que tentam convencê-la a ler uma coleção de livros 

de uma série muito comentada entre o grupo de amigas da turma. Costuma dizer 

que escreve quando é necessário, apenas nas atividades escolares e que não 

inventa histórias porque “não gosta muito”. Apesar desse discurso, escreve de 

forma clara e é sempre muito criativa. 

Diante da solicitação de escrita de uma história de ficção, logo no início 

da intervenção e antes da leitura de Fazendo Ana Paz, Melissa ficou 

extremamente empolgada, tanto que até pediu mais tempo para concluir o seu 

texto em casa. 

 Após alguns dias de dedicação, ela disse ter chegado à versão final da 

sua história e solicitou um tempo na sala para compartilhá-la com os colegas. Ela 
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leu sua história para a turma com muita satisfação, recebendo o reconhecimento 

de todos pela qualidade de seu texto. 

 

PRIMEIRA HISTÓRIA 

 

O PORTAL DOS PESADELOS 

 

 Em um dia qualquer, uma menina estava se arrumando para ir à escola, quando 

escutou alguém te chamando. Era o espelho de sua penteadeira. 

 – Helena... Helena... – Ela ficou muito assustada. Helena chegou mais perto e 

sentiu uma coisa diferente, ela estava sendo muito atraída para dentro do espelho. Com 

medo, se afastou e desceu para tomar café. 

 Ao chegar na escola, a garota contou o que havia acontecido para a sua melhor 

amiga, a Laura. Elas conversaram e Laura não acreditou muito nessa história, achou que 

era uma brincadeira. 

 Durante o intervalo da aula, Helena visitou a biblioteca. Ela estava à procura de 

um livro que explicasse o que estava acontecendo. Depois de vasculhar muito ela 

encontrou no capítulo 666 em um livro bem velho e empoeirado um texto que falava 

sobre uma garota que morreu aos 10 anos e ninguém sabia o porquê dela ter morrido. 

Muitos dizem que espíritos levaram ela para dentro de uma penteadeira e que o seu 

nome era Marisa. Nesse livro também tinha a foto dessa penteadeira, e foi aí que a ficha 

caiu para Helena. Ela percebeu que era igualzinha a sua. Ela ficou em choque com tudo 

isso. 

 Ao chegar em casa, ela foi direto para o seu quarto e tentou quebrar o espelho da 

penteadeira. Ela fez tudo, mas parecia que ele possuía um feitiço que era impossível 

quebrá-lo. Então ela foi pedir a mãe para vender a penteadeira, dando a desculpa que ela 

já estava muito velha, mas como era uma peça de família a sua mãe não deixou. 

 Quando anoiteceu, Helena tomou o seu banho, escovou os dentes e se deitou 

para dormir, pois na manhã seguinte ela tinha aula. Nessa noite ela teve pesadelos 

estranhos, viu espíritos no espelho, escutou o telefone tocando, ouviu o espelho te 

chamando novamente. Quando o relógio marcou meia-noite, viu uma menina que parecia 

a Marisa, espírito tocando piano... Então ela acordou muito assustada com um 

telefonema de um número desconhecido e era o mesmo número que ela tinha visto no 

pesadelo “666”. Ela decidiu atender e ouviu a seguinte mensagem: 

 – Estamos te esperando. 
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 Ela ficou apavorada com o que ouviu, porém, a menina continuou a sua rotina e 

guardou aquilo para si mesma, pois já sabia que ninguém iria acreditar nela. 

 Depois de colocar a sua farda ela sentou na penteadeira e se olhou no espelho. 

Nesse momento, ela percebeu que não estava só o seu reflexo no espelho, tinha também 

alguns espíritos, e o espelho começou a chama-la novamente. Helena estava sendo 

muito atraída para dentro do espelho, a menina encostou no espelho e foi sugada pelo 

Portal. Helena gritava, mas ninguém podia te ouvir. 

 Quando Helena chegou nesse “mundo” ela viu os espíritos com máscaras e lá 

também estava uma garota que lembrava muito a Marisa. 

 Helena só perguntava:  

 – Por que estou aqui? 

 Helena chegou perto da garota que seria a possível Marisa e perguntou: 

 – Você é Marisa? 

 – Sim, mas fique calada, não quero mais ouvir a sua voz – disse Marisa. 

 Trancaram a garota em um quarto pequeno e escuro. Ela se deitou e lembrou de 

quando a sua mãe falou que a penteadeira era uma peça de família e ela percebeu que 

Marisa era bastante parecida com a sua mãe e que ela tinha contado a Helena que a sua 

irmã havia morrido aos 10 anos (a mesma idade que Marisa tinha). 

 Então Helena resolveu se arriscar e conversar com a Marisa, que agora não é 

mais uma menina, pois muitos anos já se passaram. A menina conversou com a Marisa e 

ela confirmou que a penteadeira que Helena tinha já foi dela e as mesmas coisas que 

estavam acontecendo com a menina já aconteceram com ela. 

 – Então quer que eu morra? – Perguntou Helena. 

 – Ainda não, mas já está perto do ritual da sua morte – disse a Marisa. 

 – Sabia que a minha mãe é sua irmã e você é a minha tia? – falou Helena. 

 – O quê? 

 – Eu já sei que vocês são irmãs. Mas você está morta? 

 – Infelizmente, sim. 

 – Então você morreu porque foi sugada e fizeram o ritual? – perguntou Helena. 

 – Sim, e isso aconteceu com todos que estão aqui. 

 – Por favor, deixe-me ir! 

 – Jamais! 

 A Marisa pensou bem em deixar a garota ir embora. Ela passou a noite pensando 

nisso. 
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 No dia seguinte a Marisa disse para a Helena que ela poderia ir embora, mas ela 

queria uma coisa em troca. Helena estava tão feliz que foi libertada que aceitou o que a 

Marisa falou sem nem perguntar qual era essa tal coisa em troca. 

 Helena voltou para o seu quarto e foi direto falar com sua mãe o que havia 

acontecido. Depois que ela contou realmente tudo que tinha acontecido a sua mãe te 

disse que a Marisa era realmente a sua irmã e agora ela sabia o porquê dela ter morrido. 

E ela ficou surpresa, porque ela já teve aquela penteadeira e não sabia desses poderes 

que ela tinha. 

  Logo em seguida que tudo foi esclarecido, Helena e a sua mãe venderam a 

penteadeira e quase tudo voltou ao normal. Depois que ela voltou do Portal, ela ainda 

não tinha coragem de se olhar em nenhum espelho. Então ela foi e levou o maior susto, 

porque não visualizou o seu reflexo. 

  O tempo foi passando, e não se olhar no espelho virou uma coisa normal da 

rotina de Helena. Semanas depois ela percebeu que ninguém mais falava com ela, a 

tratavam como se não existisse. Foi aí que ela percebeu o que a Marisa queria em troca 

dela ser libertada. Ela havia morrido. 

 

APRECIAÇÃO 

 

A história é narrada por um narrador observador, que tudo sabe sobre o 

que acontece. A escolha do título é bem apropriada pois, além de orientar o 

percurso da narrativa dando a entender ao leitor que se trata de uma história de 

terror, cumpre a pretensão de despertar a curiosidade deste, sendo, assim, um 

verdadeiro dispositivo de entrada para o texto. 

 A abertura anuncia um tempo indefinido: “Em um dia qualquer”. O conflito 

se instaura desde o primeiro instante, quando a personagem escuta vozes no 

momento em que está diante da penteadeira. O enredo se desenrola por outros 

ambientes, como um portal, para onde a personagem principal é atraída. 

A história se passa em um tempo cronológico, sinalizado pelo uso 

abundante de marcadores temporais que garantem a continuidade da trama. 

Apesar de descrever pouco os lugares e as personagens, a autora oferece 

detalhamento na descrição das ações, permitindo aos seus leitores reconstituí-

las. Também é possível perceber que, com relativa facilidade, ela vai inserindo 

elementos da ficção em seu texto: os personagens não históricos, o mistério da 
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penteadeira, o ritual de “passagem”, o reencontro com a tia falecida quando 

criança. Entre os momentos em que acontecem fatos inusitados, com 

desdobramentos para o “fantástico”, podemos destacar: o momento em que 

Helena escuta o espelho da penteadeira a chamá-la; a visão de espíritos que se 

refletem em seu espelho; a atração para o portal; a escuta de vozes em um 

telefonema; a descoberta (em um livro) da maldição/do ritual que estava por 

acontecer; a tentativa de quebrar o espelho sem conseguir; sua estada no novo 

mundo entre os espíritos que usam máscaras; a conversa com Marisa, sua tia já 

falecida; enfim, seu retorno ao mundo real e a descoberta de que estava morta. 

Além dessa capacidade/engenhosidade para lidar com o mistério, Melissa 

ainda cria um desfecho inusitado, revelando apenas no final do texto que a 

personagem havia morrido. 

Ao ler sua história para a turma, Melissa revela haver-se inspirado 

principalmente em um filme de terror. Diríamos que também é possível registrar, 

em sua história algumas aproximações com outros textos ficcionais, a exemplo de 

Alice no país das maravilhas (quando acontece a entrada da personagem para 

um novo mundo) e Cinderela (quando a autora informa que, exatamente à meia-

noite, a personagem tem um pesadelo durante o qual vê um espírito tocando 

piano). 

Ao planejar a sua segunda história de ficção, Melissa assim responde às 

questões mediadoras da definição do personagem.  

 

Quadro 13 – Planejamento da 2ª história de ficção (Melissa) 

QUEM PODERIA SER O 
PERSONAGEM 

PRINCIPAL? 

Uma menina chamada Vitória. Ela tem 12 anos. 

QUAIS SÃO SUAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS E 
PSICOLÓGICAS? 

Será uma garota loira dos olhos cor de mel e sardinhas. 
Personalidade: divertida, vaidosa, alegre, sincera, 
ciumenta, companheira e com ótimo senso de humor. Ela 
tem um amor muito grande pela família e pelos amigos e 
gosta de tirar muitas fotos. Essa personagem parece 
comigo. 

EM QUE ÉPOCA ELE 
VIVERIA? ONDE ELE 

MORARIA? 

Ela viveria nos anos atuais. Ela moraria nos Estados 
Unidos. 

COM QUEM SEU 
PERSONAGEM PODERIA 

CONVIVER? 

Com os pais, uma irmã de 7 anos e um irmão de 10 anos. 

QUAIS PODERIAM SER 
OS HÁBITOS DESSE 

 Ela iria para a escola de manhã, brincaria com os amigos, 
iria ser estudiosa e dedicada. Gosta de ir ao shopping 
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PERSONAGEM? O QUE 
ELE GOSTARIA DE 

FAZER? COMO SERIA O 
SEU DIA A DIA? 

fazer compras e ela era um modelo que todos conheciam. 

 

 

Como podemos constatar, ao pensar em seu próximo texto, Melissa traça 

o perfil de uma personagem que, fisicamente e psicologicamente, se parece muito 

com ela, fato, aliás, que ela mesma reconhece. O lugar escolhido para a história 

se desenvolver (fora do país), provavelmente está relacionado com o que ela 

considera coerente com a fama e a riqueza a ser alcançadas por sua personagem 

em sua carreira de modelo (carreira que a própria Melissa planeja para si). 

Diferentemente de sua atitude em relação à construção do primeiro texto, 

para o qual dedicou muito tempo, Melissa escreve a história intitulada O grande 

sonho no limite do tempo destinado, inicialmente, para o cumprimento dessa 

atividade. 

 

SEGUNDA HISTÓRIA (VERSÃO ÚNICA) 

 

O GRANDE SONHO 

 Um dia, uma garota chamada Victória tinha um grande sonho de ser modelo. Ela 

sempre assistia os desfiles na televisão de sua casa. Ela também gostava bastante de 

tirar várias fotos e postar nas redes sociais, ela até ficava vendo as fotos das 

blogueirinhas mirins e ia para quase todos os eventos que elas iam. 

 Mas existia um problema: Victória não se achava bonita, várias pessoas já tinham 

dito que ela era linda, mas Victória não acreditava. 

 Victória era uma menina comum, que ia para a escola como todos e também era 

bem alegre e risonha, adorava brincar com seus amigos. 

 Victória sempre foi muito vaidosa, ela adorava se maquiar, sair perfumada, de 

cabelo arrumado, com as roupas da moda. Ela se importava muito com isso. 

 A inspiração da garota sempre foi Gisele Bundchen, ela queria ser uma modelo 

tão bonita e famosa como ela. 

 Em um belo dia Victória estava passeando no shopping com sua mãe e seus 

irmãos e veio uma mulher perguntar se ela queria entrar em uma agência de modelos, 

porque ela tinha muito talento. Como era o sonho dela, ela aceitou. Ela fez várias 
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propagandas de marcas mundialmente conhecidas e ela virou amiga de vários famosos, 

dentre eles, a Duda Bundchen, sobrinha de Gisele. 

 Victoria percebeu como ela estava famosa. Ela estava sendo convidada para fazer 

muitas coisas, ela ganhou muitos seguidores nas redes sociais e ela desfilou bastante. 

Então chegou o grande dia que ela ia conhecer a Gisele e ainda ia desfilar com ela. Ela 

estava muito feliz. 

 Nunca desista dos seus sonhos. Você pode ser o que quiser, basta acreditar! 

 

APRECIAÇÃO 

 

Na sua segunda história de ficção, Melissa continua optando pela escolha 

de um narrador observador. Mantém o planejado na constituição da protagonista, 

porém não menciona os personagens secundários que ela anuncia em seu 

planejamento (os pais e a irmã), substituindo-os pela aparição da modelo famosa 

e sua sobrinha. Também não faz qualquer menção ao lugar de moradia da 

personagem, informado no planejamento. 

A história se desenvolve em um tempo cronológico, com o uso de poucos 

marcadores, que assumem a função de manter indefinida a época em que se 

passa. O contraponto está na descrição detalhada das características 

psicológicas da personagem. Além disso, diferentemente do primeiro texto, 

constrói um enredo com ausência de situações de conflito e de elementos 

fantásticos, sendo, portanto, uma história mais realista, ou passível de acontecer 

na realidade. A título de inovação, insere uma mensagem ao final do texto, 

dirigindo-se diretamente ao leitor, com a seguinte lição: “Nunca desista dos seus 

sonhos! Você pode ser o que quiser, basta acreditar!”. 

Em função de seu perfil contraditório (pouca afinidade com a escrita e o 

discurso de que não gosta de ler), consideramos que Melissa poderia trazer ainda 

mais contribuições para a pesquisa e a selecionamos para compor o grupo de 

sujeitos participantes das conferências com os colegas. 

Apesar de ter clareza da finalidade da conferência com os colegas e de 

como iríamos proceder, Melissa apresentou, desde o início do encontro, um 

comportamento inesperado. Primeiramente, resistiu em fazer a leitura do texto 
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para os colegas, afirmando já saber que o texto teria um “monte de erros” e que 

estava envergonhada (o que, de fato, pareceu ser uma desculpa para não ler). 

Tendo sido convencida a participar da atividade, Melissa, mais uma vez, 

demonstra mínima apreciação pelo exercício de escrita. Isso fica bem evidenciado 

em sua resposta à questão que se lhe fez sobre seu texto: se lhe parecia 

satisfatório. Ela assim rebate: “Eu não quero mudar mais nada porque eu não 

gosto dele, não quero melhorar e eu gosto da mensagem que ele passa. Só isso. 

Mas do jeito que ele está escrito, não.” 

Apesar do seu “manifesto”, os colegas presentes (Raíssa e Diego) 

sugeriram que ela poderia desenvolver mais a sua história, assim como fez em O 

Portal dos pesadelos. Diego questionou a forma repentina como a sua 

personagem foi convidada para fazer parte da agência de modelos. Foi sugerido 

também que ela poderia contar mais sobre o encontro da personagem com o 

ídolo, Gisele Bündchen, e sobre como passou a ser a vida da personagem após 

alcançar a fama. 

 Avessa às recomendações, Melissa continuou sustentando sua posição, 

afirmando que desenvolveu mais a primeira história porque tinha gostado dela. E 

sem ceder à insistência do grupo voltou a reafirmar que não queria mudar nada 

para gostar do texto, queria deixá-lo “ruim mesmo”, e não queria ser escritora 

igual a Lygia Bojunga. 

Não obstante a aparente rebeldia de Melissa em relação à tarefa 

proposta, reconhecemos que ela estava exercendo o seu direito de escritora, de 

não se identificar, de não querer dedicar-se mais à sua obra. O seu segundo 

texto, portanto, não é revisitado por ela, de modo que as sugestões apresentadas 

na conferência não “tiveram chance” de ser incluídas. Melissa praticamente 

repetiu o comportamento supostamente representado por Lygia Bojunga, em 

Fazendo Ana Paz: a escritora engaveta seu texto e quer desistir dele. 

Deixando à parte o ocorrido, Melissa se dispôs a ajudar os colegas nas 

sessões de revisão dos textos; estes, porém, optaram por aprimorá-los sozinhos 

ou estabelecendo parcerias com outros colegas. 

Como se já não tivesse nos surpreendido o suficiente, Melissa mais uma 

vez apresenta um comportamento inesperado. Nos últimos dias de aula, quando 

fazíamos as últimas revisões dos textos que iriam compor o livro de memórias da 
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turma, ela teve a iniciativa de nos pedir para incluir mais um trecho em seu texto 

referente às memórias de leitura:  

 

No 5º ano, li o livro Fazendo Ana Paz, também de Lygia Bojunga. 
Eu gostei muito desse livro, porque achei diferente o jeito que a 
autora contava como criou a personagem Ana Paz. Gosto 
bastante da forma como Lygia escreve, deixando um gostinho de 
quero mais (LIMA, et al., 2017, p. 82). 

 

O depoimento de Melissa revela a recepção que ela fez da obra lida e a 

apropriação do estilo como Lygia Bojunga escreve. O fato de ela ter a iniciativa de 

incluir, na sua lista de vivências marcantes, a leitura de Fazendo Ana Paz é uma 

comprovação do quanto foi significativo para ela viver essa experiência.  

E assim, Melissa, a menina que julgava não gostar de ler, termina as suas 

memórias de leitura do referido livro lançado pelo 5º ano: “Então essa é uma parte 

do meu caso de amor com a leitura. É só uma parte porque o meu amor com a 

leitura nunca vai acabar!”. 

 
 
 
3.2.6 Histórias de Raíssa 

 

 

Raíssa é uma menina autônoma, responsável e autêntica. Demonstra 

uma capacidade argumentativa bem desenvolvida, acima do que é esperado para 

a sua idade. Identifica-se como alguém que tem gosto pela leitura, mas não tem a 

prática de criar histórias (segundo ela, escreve apenas para atender às 

necessidades escolares). Apesar dessa percepção, Raíssa consegue escrever 

com clareza e fluência. Sua fala e seus textos escritos costumam ser alvo de 

apreciação dos colegas de sala, que reconhecem suas habilidades. Segue a 

primeira história produzida na intervenção, antes da leitura do livro Fazendo Ana 

Paz. 

 

 

 

 



 
 

159 
 

PRIMEIRA HISTÓRIA 

DUAS IRMÃS CONTRA A CONVIVÊNCIA 

 

 Num certo dia, uma menina muito má e invejosa decidiu que ia atrapalhar a vida 

de sua irmã. 

 A irmã era linda, bondosa e se chamava Daniele. 

 Denise, a irmã má, começou seu plano pegando o gato e o cachorro de Dani e 

jogando-os no poço. 

 Dani ficou inconformada com a atitude de Denise e disse a ela que iria morar 

sozinha. 

 Na ida para a casa nova Dani sofreu um acidente de carro e precisaria de muito 

sangue para sobreviver. 

 A notícia chegou aos ouvidos de Denise que jurou a si mesma que não ia doar 

sangue a irmã. 

 De noite Denise sentiu uma dor muito forte e uma voz a chamando na janela. Foi 

até ela com um certo receio. Lá embaixo ela viu o gato e o cachorro de Dani e eles 

estavam falando para ela ir doar sangue. Em troca, eles iriam te dar uns poderes. 

 Comovida e assustada foi direto para o hospital onde sua irmã estava prestes a 

morrer. Denise rapidamente doou o sangue e se desculpou, mas disse a Dani que ela 

nunca mais a veria. 

 As duas viram que o melhor era viverem separadas e foram muito felizes assim. 

 

APRECIAÇÃO 

 

Raíssa inicia a história, que é contada por um narrador observador, 

adequando o uso da linguagem ao tipo de texto que se propõe escrever. Ela 

utiliza a expressão “Num certo dia”, muito empregada nos contos de fadas, como 

dispositivo de entrada para um tempo indefinido. No próprio título, a autora 

anuncia a complicação do enredo: a difícil convivência de duas irmãs – situação 

que é mantida para além do final da história. 

Apresenta bem a caracterização das personagens, mas não se preocupa 

em descrever os espaços por onde estas transitam. Também faz uso de vários 

marcadores de tempo para garantir a progressão linear da história. 
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Ao abordar a rivalidade entre uma irmã má e feia e a outra linda e 

bondosa, Raíssa evidencia uma situação muito comum nos contos de fadas, em 

que o belo que é bom e o feio que é mau se confrontam (assim como acontece 

entre Cinderela e suas irmãs feias e com Branca de Neve, que é bela e bonita, 

em oposição à madrasta má, que tanto deseja a sua beleza). É justamente essa 

rivalidade entre as irmãs que vai gerar o conflito principal da trama, 

desencadeado pelo acidente de carro sofrido por Dani. Raíssa se utiliza de 

elementos mágicos para a resolução do impasse, fazendo com que um cachorro 

e um gato falem com a irmã malvada, chantageando-a para doar sangue e, 

assim, salvar a vida da rival. Como recompensa, os animais prometem dar-lhe 

“poderes mágicos” (os quais não são mais mencionados na história). 

Ao apreciar esse primeiro texto de Raíssa, consideramos os seguintes 

aspectos como indícios da influência do seu repertório literário: o tratamento dado 

à linguagem, a criação de personagens não históricos, o uso de elementos 

mágicos, a presença do herói e do anti-herói, além da personificação de animais.  

Ao planejar a sua segunda história, Raíssa decide que irá escrever sobre 

um adolescente chamado Gabriel, cujos pais estão se divorciando. Esse 

personagem seria muito tímido, de baixa autoestima e sofreria bullying na escola. 

Por gostar de ler, ele buscaria nos livros a vida que gostaria de ter. Raíssa disse 

que Gabriel não lembra ninguém que ela conhece, mas que sempre quis escrever 

sobre um menino com tais características psicológicas. Segue quadro detalhado, 

com as definições feitas por Raíssa acerca da próxima história. 

 

Quadro 14 – Planejamento da 2ª história de ficção (Raíssa) 

QUEM PODERIA SER O 
PERSONAGEM 

PRINCIPAL? 

Gabriel. Ele vai ser um garoto normal que está no ensino 
médio e seus pais estão se divorciando. Além disso, ele 
sofre bullying no colégio. 

QUAIS SÃO SUAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS E 
PSICOLÓGICAS? 

Ele é alto, cabelos num tom avermelhado, sardas e magro. 
É um garoto tímido e não tem autoconfiança. Adora ler e 
busca nos livros a vida que gostaria de ter. Esse 
personagem não me lembra ninguém, mas sempre tive 
vontade de escrever um personagem tímido e sem 
autoconfiança como o Gabriel. 

EM QUE ÉPOCA ELE 
VIVERIA? ONDE ELE 

MORARIA? 

Em 2015 para 2016. Moraria em Belo Horizonte, Brasil. 

COM QUEM SEU 
PERSONAGEM PODERIA 

Seus pais, seu melhor amigo David, garotos metidos que o 
desagradam e sua colega Sabrina. 
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CONVIVER? 

QUAIS PODERIAM SER 
OS HÁBITOS DESSE 

PERSONAGEM? O QUE 
ELE GOSTARIA DE 

FAZER? COMO SERIA O 
SEU DIA A DIA? 

Estudaria no turno matutino, faria inglês à tarde e se 
encontraria com seus amigos. 

 

 

SEGUNDA HISTÓRIA (1ª VERSÃO) 

 

UM GAROTO E SEUS DESAFIOS 

 

 Aconteceu de novo, eles me bateram de novo, David. 

 Ouvimos passos, era a minha mãe me chamando. 

 – Gabriel, vem cá no meu quarto! Eu e seu pai precisamos conversar com você. 

 Rapidamente, o David se despediu de mim e disse que depois nos falávamos. 

 Fui para o quarto da minha mãe e do meu pai. Eles estavam me esperando. Meu 

pai começou a falar: 

 – Filho, temos uma coisa muito importante pra dizer. Acho que você deve está 

percebendo que eu e sua mãe estamos brigando muito ultimamente. 

 Claro que eu vinha percebendo, parecia que eles só sabiam fazer isso, o que não 

me ajuda em nada, já que no colégio eu não tenho calmaria e agora em casa, 

francamente. 

 Minha mãe continuou: 

 – O que temos pra te falar é que nós dois vamos nos divorciar. Eu sei que não vai 

ser nada fácil, mas vamos dividir a... 

 Não deixei ela terminar, comecei a falar um pouco exaltado. 

 – Mas por quê? Vocês não podem fazer isso comigo! Eu entendo que vocês não 

estão felizes, mas. 

 Agora eu tinha sido interrompido pelo Jorge, meu pai: 

 – A decisão está tomada. Já aluguei o apartamento você vai passar a semana 

comigo e o final de semana com a Júlia. 

 Eu respondi: 

 – Nem de esposa você chama ela mais! 
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 – Filho, eu não sou mais marido da sua mãe, nem ela é minha esposa mais. Isso 

não quer dizer que você vai ser esquecido, eu e a Júlia sempre vamos ter um elo que é 

você. 

 Eu me despedi e disse que ia pro meu quarto. 

 Uma semana já tinha se passado desde o dia que minha vida tinha dado uma 

volta de 360 graus. 

 Acordei e fui para o colégio já sabendo o que me esperava. O Diego e sua turma 

continuavam me xingando e me batendo no final da aula. Eu já tinha virado piada e por 

sua vez o David também, por andar comigo. Eu já tinha dito a ele que não precisava viver 

isso, mas ele é um ótimo amigo para me abandonar. 

 O recreio tocou e eu fui para a saída da porta dos fundos, na esperança que os 

“amigos” do Diego (que eu considerava capangas) não estivessem me esperando. Mas 

eles estavam. 

 Só que dessa vez chamaram o Diego, que veio com uma conversa assim: 

 – Olha quem estava tentando fugir pelos fundos! 

 Eu não respondi, queria ver no que aquilo ia dar. 

 – Venho te dar um favor que também me favorece. Você vai ter que criar um perfil 

na internet e xingar os professores e a escola. 

 Eu respondi: 

 – Não vou fazer isso eles podem descobrir que sou eu e me suspender. Meus 

pais nunca iriam aceitar isso. 

 – Tá com medo da mamãe, é? 

 Ele riu. Saí correndo mas ele me puxou e como esperado, me bateu e ainda me 

ameaçou. 

 Eu não podia continuar assim, eu tinha que dizer para os meus pais, mas 

precisava de provas. Contei pro David que sempre vinha dizendo pra eu acabar com 

aquilo. 

 Fizemos um plano. O David ia ficar escondido filmando, depois íamos mostrar à 

diretora e aos meus pais. 

 Tudo aconteceu muito rápido. Eu estava na saída quando o Diego chegou (o 

David já estava posicionado). Mas, diferente do que eu pensava ele chegou todo 

carinhoso, me chamando de amigo e coisa parecida. Achei estranho, o David fez sinal de 

quem ia sair, eu concordei, mas quando olhei pro lado a turma do Diego estava 

segurando o meu amigo e batendo, batendo tão forte que dava pra escutar. 
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 Eu precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Vi minha solução, a diretora estava 

passando no corredor. Gritei a chamando. O Diego me olhou com uma cara de ódio. 

 A diretora Clarice na mesma hora socorreu o David e também ligou para os pais 

de Diego e do resto da turma dele. 

 Levei o David no médico, ele disse que não era nada grave. Eu fui até a casa do 

meu amigo e expliquei o ocorrido para a mãe dele. 

 Cheguei em casa e pedi pro meu pai ligar para minha mãe. Disse que tinha um 

assunto muito sério pra falar. Quando relatei tudo, eles ficaram chocados e um pouco 

chateados porque eu não tinha contado isso pra eles. 

 No outro dia fui para o colégio e a diretora me chamou na sala dela. Me falou que 

não era para eu ter sofrido calado e me disse uma notícia muito boa, o Diego e seus 

“capangas” tinha sido expulsos. 

 Um ano tinha se passado desde o dia em que a minha vida tinha ficado normal. 

Agora eu estava livre para viver a minha vida do jeito que eu queria. 

 

APRECIAÇÃO 

 

Ao desenvolver o texto, intitulado Um garoto e seus desafios, Raíssa 

consegue manter o seu plano em relação ao perfil e ao destino do seu 

personagem, que é o próprio narrador do texto. Ela opta pela escolha de um título 

que sintetiza toda a trama e sinaliza o protagonismo que o personagem assume 

durante toda a complicação, clímax e desfecho. 

Diferentemente da primeira história, Raíssa não se utiliza da clássica 

forma de iniciar os contos de fadas e inova, começando por uma fala, já em 

desenvolvimento, entre o personagem principal e o secundário. Também 

desenvolve um enredo composto por todas as etapas: exposição, complicação, 

clímax e desfecho. O tempo em que a história se passa é um tempo cronológico, 

que inicia com uma fala no tempo presente e logo passa a abordar os 

acontecimentos no passado. 

Raíssa demonstra extrema habilidade para imprimir emoção à trama e 

chega a apresentar falas e ações muito convincentes, como se estivesse se 

passando em uma história real. Sua forma realista de falar sobre os personagens 

e seus sentimentos nos remete ao estilo de Lygia Bojunga, nos diversos contos 

da autora que já são pertencentes ao repertório de leitura de Raíssa. O drama do 
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divórcio dos pais do personagem Gabriel, por exemplo, nos lembra a separação 

dos pais de Rebeca, apresentada no conto Tchau, de Lígia Bojunga. 

Na conferência de apresentação que foi realizada na biblioteca com todos 

os sujeitos da pesquisa, Raíssa fez a leitura de sua segunda história. Antes disso, 

ela assim respondeu à nossa indagação sobre como se sentiu assumindo o papel 

de escritora: 

 

13 Raíssa: Eu sei lá. Primeiramente, eu pensava em outras coisas pra fazer e é quando 

eu fiz esse texto eu tentei mudar porque eu sempre fazia o narrador e não o próprio 

personagem falando. E eu também queria escrever é::: um menino porque eu acho 

que eu nunca escrevi algum personagem além de menina. Eu achei bem interessante 

ser uma escritora, mas também um pouco complicado. É, eu acho que eu senti as 

emoções que Lygia passava pela Ana Paz. Às vezes eu pensava em desistir, quando 

uma das minhas amigas, ela perdeu a história dela e começou de novo. Eu tava no 

meio da minha pensando em desistir que ela não tava legal, só que eu, mesmo 

assim, continuo achando que ela poderia ser melhor a minha história, é::: só que, 

mesmo assim, ela tá boa. 

11ª sessão da intervenção pedagógica (1/12/2017) 

 

Experimentar outra relação entre escritora e personagem, escrevendo 

como um menino (e que ainda é o próprio narrador), provavelmente foi uma 

influência do estudo da obra Fazendo Ana Paz. São também indícios de influência 

da leitura de Lygia Bojunga, o reconhecimento das emoções vividas, a vontade de 

desistir e ainda a impressão de que sua história poderia ser melhor. Temos aqui 

uma vivência que nos remete ao título dessa dissertação: através de seu 

discurso, Raíssa demonstra se colocar no lugar de uma “aprendiz de ficção”. 

Considerando o desempenho de Raíssa nas sessões de leitura e na 

escrita das suas histórias, convidamo-la para integrar o grupo de sujeitos 

participantes da etapa final da pesquisa (conferência com os colegas), para 

podermos verificar como iria interagir com os participantes, receber e fornecer 

contribuições. 

No dia da conferência com os colegas, Raíssa realizou a leitura e recebeu 

sugestões de Melissa e Diego, no sentido de detalhar algumas partes um pouco 

mais. Ela anotou as sugestões, mas revelou que não gostou da história e não se 

identificou com o personagem. O grupo se empenhou em pensar alternativas para 
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melhorar o nível de satisfação de Raíssa em relação ao seu próprio texto. 

Finalmente, decidiram pela inclusão de uma personagem feminina na trama. 

A reação que Raíssa teve, no que concerne à sua percepção sobre o 

texto, reporta-nos a Amarilha (2013) quando trata do processo de identificação do 

leitor com o personagem e os conceitos construídos por esse leitor: 

 

Entendemos que as elaborações mentais e conceituais, sejam de 
quem produz o texto ficcional, sejam da fala do leitor em resposta 
a esse texto são construídas a partir de diferentes fontes: 
esquemas preservados do passado, consciente ou inconsciente; 
de afetos; como também de antecipações sobre os materiais 
disponíveis para novas construções e significações. Assim sendo, 
os conceitos resultam dessa dinâmica estruturada sobre 
percepções e conceitos já existentes, ao mesmo tempo em que é 
processo operando sobre novos conceitos (AMARILHA, 2013, p. 
61). 

 

A jovem autora em questão nos parece, de fato, estar colocando em jogo 

percepções e conceitos já existentes, frente às novas formas (experimentadas) de 

escrever suas histórias, o que pode estar gerando a percepção negativa 

expressada por ela em relação ao que escreveu. 

Mesmo com a disponibilidade dos amigos para ajudar a investir no texto, 

Raíssa decidiu que queria aprimorá-lo sozinha, sem a ajuda de ninguém. 

Colocamo-nos à disposição para contribuir com a digitação nas sessões de 

reescrita, ao perceber que a extensão do texto poderia vir a ser uma 

desmotivação para que ela o reescrevesse. Durante as referidas sessões, íamos 

fazendo surgir na tela do computador o texto que Raíssa ditava, a partir da versão 

que ela já tinha em mãos. Ela consultou as anotações das sugestões dos colegas, 

sendo cuidadosa para incluí-las.  

Merece registro particular o momento em que ela percebeu como inserir 

uma personagem feminina: uma menina que conquistaria o coração de Gabriel, 

personagem principal, mas que trairia a sua confiança. Ao conseguir criar a 

referida personagem, Raíssa abriu um sorriso, demonstrando que conseguira 

enxergar a forma que tornaria a trama bem mais envolvente (até mesmo para 

ela). Raíssa sorri e diz: “Agora sim, estou gostando da minha história”.  

Em um segundo dia destinado ao trabalho com o texto, Raíssa pede para 

ficar sozinha no computador e concluir a sua nova versão. 



 
 

166 
 

 

SEGUNDA HISTÓRIA (2ª VERSÃO APÓS CONFERÊNCIAS) 

 

UM GAROTO E SEUS DESAFIOS 

 

 – Aconteceu de novo. Eles me bateram de novo, David. 

 Ouvimos passos. Era minha mãe me chamando: 

 – Gabriel, vem cá na sala! Eu e o seu pai precisamos conversar com você! 

 Rapidamente o David se despediu de mim e disse que depois nos falávamos com 

calma. Fui para a sala. Meus pais estavam me esperando com caras sérias. Meu pai 

começou a falar: 

 – Filho, temos uma coisa muito importante para dizer: Acho que você está 

percebendo que eu e sua mãe estamos brigando muito ultimamente. 

 Claro que eu vinha percebendo parecia que eles só sabiam fazer isso. O que não 

me ajudou em nada, já que no colégio eu não tenho calma e agora em casa! 

Francamente! 

 Minha mãe continuou: 

 – O que temos para te falar é que nós vamos nos divorciar. Eu sei que não vai ser 

nada fácil, mas vamos dividir a... 

 Não deixei ela terminar. Comecei a falar um pouco exaltado.  

 – Mas por quê? Vocês não podem fazer isso comigo. Eu entendo que vocês não 

estão felizes, mas... 

 Agora eu tinha sido interrompido pelo meu pai, o Jorge: 

 – A decisão está tomada. Já aluguei o apartamento. Você vai passar a semana 

comigo e o final de semana com a Júlia. 

 Eu respondi: 

 – Nem de esposa você chama ela mais! 

 – Filho eu não sou mais marido da sua mãe, nem ela a minha esposa. Isso não 

significa que você vai ser esquecido. Eu e a Júlia temos um elo que é você. 

 Eu me despedi e disse que ia para o meu quarto. 

 

II CAPÍTULO 

 Uma semana já tinha se passado desde o dia que a minha vida tinha dado uma 

volta de 360 graus. Acordei e fui para o colégio, na esperança de ver a Fernanda – garota 

que eu gosto desde o 8º ano, mas ela nunca me deu bola. 
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 O Diego continuava me batendo e me xingando, só que agora ele tinha amigos 

(que eu considero capangas) para ajudá-lo. 

 A turma continha quatro integrantes: o Diego, que é o líder; o Pedro, que é o 

fortão; o Rafael, que é o mais inteligente; e o Rian, que ajuda um pouco em tudo. 

 Eu já tinha virado piada na escola e, por sua vez, o David também, por andar 

comigo. Eu já tinha dito a ele que não precisava viver isso. Mas ele é um ótimo amigo 

para me abandonar.  

 O sinal tocou e eu fui para a saída da porta dos fundos, na esperança de que a 

turma não estivesse me esperando. Mas, para minha “sorte”, eles estavam. 

 O Diego não estava, mas logo depois os amigos o chamaram. Ele veio com uma 

conversa assim:  

 – Olha quem estava tentando fugir pelos fundos!  

 Ele disse em tom irônico. 

 – Venho te fazer uma proposta que me favorece: você vai ter que criar um perfil 

na internet e xingar os professores e a escola. Coisa que venho tentando fazer, mas meu 

nome está muito sujo. 

 Eu respondi: 

 – Não vou fazer isso! Eles podem descobrir que sou eu e me suspender, igual 

como fazem com você. E aliás, meus pais nunca iam aceitar coisas do tipo. 

 – Tá com medo da mamãe, é? – Ele riu. 

 Saí correndo, mas ele me puxou e como esperado, me bateu e ainda ameaçou 

que se eu não cumprisse o exigido, meu amigo David ia sofrer as consequências. 

 

III CAPÍTULO 

 Não liguei para o que ele disse. No outro dia ele nem tocou em tal assunto. 

 No corredor, encontrei a Fernanda e a chamei para sair. Achei que ela negaria, 

mas pelo contrário: aceitou e ainda feliz. Acho que ela já sacou que eu gosto dela. Mas 

agora, penso que é recíproco. 

 Encontrei ela na sorveteria. Mas ela estava acompanhada do meu maior inimigo: 

o Diego. Eles estavam juntos. 

 Ela falou que estava namorando ele a algum tempo. Eu inventei uma desculpa e 

saí.  

 Eu estava revoltado. Não podia acreditar. Pensei em contar pro David, mas tive 

medo dele não entender e fazer piada. Então saí correndo no meio da rua a chorar. 
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 Cheguei em casa e montei o quebra-cabeça todo: a Fernanda tinha planejado 

tudo e o Diego provavelmente já sabia que eu gostava dela. Não sabia de qual dos dois 

tinha mais raiva. 

 Minha mãe veio me buscar para passar o final de semana e acho que ela 

percebeu que eu estava triste, pois perguntou o que tinha acontecido. Obviamente não 

contei o que aconteceu , mas ela insistiu muito. 

 

IV CAPÍTULO 

 Depois da decepção com a Fernanda tomei uma decisão: eu ia criar um plano 

com o David para destruir a turma do Diego. 

 Na hora do recreio fui para o corredor mais escuro da escola. Chamei o David e 

planejei tudo com ele.  

 O plano consistia em o David ficar escondido e filmar o que a turma do Diego fazia 

comigo. Ouvi um barulho: era uma garota muito bonita que escutou o que tínhamos 

falado. O nome dela era Sabrina. Já tinha visto ela algumas vezes no colégio, mas nunca 

nem troquei uma palavra, a não ser sobre o estudo. Em algumas aulas notava que ela 

estava me olhando, mas nada além disso. 

 Pedi a ela que não contasse nada. Para minha surpresa, ela disse que o Diego já 

tinha feito bullying com ela. E, por esse motivo, ela também o odiava.  

 

V CAPÍTULO 

 No outro dia, o plano foi executado, mas com algumas reviravoltas 

 Eu estava na saída, quando o Diego chegou todo amiguinho e carinhoso. Achei 

estranho. O David fez sinal de quem ia sair. Concordei, mas quando olhei para o lado, a 

turma do Diego estava segurando o meu amigo, e a bater, bater tão forte que dava pra 

escutar. 

 Eu precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Vi a minha solução, a diretora 

estava no corredor. Gritei chamando-a. O Diego e sua turma me olharam com ódio nos 

olhos. 

 A diretora Clarice socorreu o David e também ligou para os pais da “cambada’ 

toda. 

O Diego disse que a Fernanda tinha contado o plano para ele, pois ela tinha visto 

eu, o David e a Sabrina conversando sobre isso. Não pude acreditar! Aquela garota 

realmente queria destruir a minha vida. 

 Deixei o David em casa e fui para a minha. 
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 Chegando em casa pedi para o meu pai ligar para minha mãe, disse que tinha um 

assunto sério para tratar com eles dois. Quando falei tudo eles ficaram chocados e 

também um pouco bravos, por eu não ter contado a eles antes. 

 No outro dia, a diretora me chamou na sala dela e disse que tinha conversado 

com os pais de todos os alunos que me fizeram sofrer. Além disso eles iam ser expulsos 

do colégio. Ela falou que não era para eu ter sofrido calado e que a escola ia me dar 

muito apoio. 

 Encontrei no corredor a Sabrina, que tinha ficado sabendo de tudo (na verdade 

acho que a escola toda sabe). Ela me deu total apoio e disse que eu tive muita coragem. 

Acho que a Sabrina é muito divertida e talentosa, só falta um pouco de mais 

autoconfiança, quem sou eu para falar né. 

 Quando falei isso para o David ele disse que eu estava com a maior cara de 

apaixonado. Eu respondi que não sabia o que eu sentia por ela. 

 

VI CAPÍTULO 

 Uma semana depois, resolvi chamar a Sabrina para sair. Ela é tão linda e muito 

criativa 

 Depois da primeira saída começamos a sair mais e mais vezes, até que quando vi 

nós estávamos namorando, eu apresentei ela para os meus pais, que a adoraram. 

 O David também começou a namorar, uma garota que ele paquerava a séculos. 

Foi muito divertido pois podíamos sair de casal. 

 Eu realmente estava apaixonado. 

 

 

 

VII CAPÍTULO 

 Um ano tinha se passado, eu tinha começado a namorar, a turma do Diego tinha 

sido expulsa, meus pais já não brigavam. Realmente muita coisa para um ano, agora eu 

posso dizer que a minha vida é normal. Posso ser livre e feliz.  

 

APRECIAÇÃO 

 

Ao comparar a primeira versão do texto com a versão pós-conferência, 

verificamos que, na segunda, os acontecimentos são organizados por blocos, 

constituindo 7 capítulos, uma iniciativa da própria Raíssa.  
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São mantidos o título, o narrador e as formas de abordar o tempo e os 

espaços. Não obstante, o enredo apresenta sensíveis modificações (decerto 

decorrentes das várias sugestões dos colegas durante a conferência), como o 

detalhamento das características dos amigos da turma do Diego e a inclusão das 

personagens femininas, as quais permitiram o desenvolvimento do conflito 

amoroso em relação à primeira (Fernanda) e ao clima de paixão que perpassa até 

o final da história, em relação à segunda (Sabrina). 

A inserção dessas personagens certamente favoreceu o desenvolvimento 

do enredo, criando novas possibilidades, como a cena em que o protagonista 

descobre que a garota Fernanda, de quem ele gostava, era traiçoeira. Essas e 

outras situações são enriquecidas pelo detalhamento, de modo que se tornam 

mais “verdadeiras” aos olhos do leitor.  

Novamente recorremos a Calvino (1990), para ressaltar mais uma 

qualidade do texto que pretende ser literário – a visibilidade. Nos termos de 

Calvino (1990, p. 110), assim se esclarece:  

 

Se incluí a visibilidade em minha lista de valores a preservar foi 
para advertir que estamos correndo o perigo de perder uma 
faculdade humana fundamental: a capacidade de pôr em foco 
visões de olhos fechados [...] de pensar por imagens.  

  

A forma como Raíssa escreve permite-nos constituir a cena na nossa 

imaginação, como se estivéssemos vendo a história se desenrolar diante de 

nossos olhos. 

Em relação ao desfecho, Raíssa mantém, da primeira versão, uma 

espécie de “balanço” que o personagem faz de sua própria vida. A mudança fica 

por conta dos detalhes a mais, no que diz respeito ao divórcio dos pais de 

Gabriel, e à inserção de um fato novo: o início do namoro. Ao concluir essa nova 

versão, Raíssa confessa sua satisfação com a história criada. 

O investimento que Raíssa realiza em sua história é uma demonstração 

do quanto a estratégia de interação entre os escritores tem relevante contribuição 

para a reescrita de histórias. Porque se mostrou receptiva às observações de 

seus colegas, primeiros leitores de seu texto, e aceitou suas sugestões 

positivamente,  Raíssa conseguiu direcionar suas decisões. As falas dos colegas 
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lhe serviram de “andaimes”, os quais lhe permitiram alcançar resultados que, 

provavelmente, não alcançaria sozinha. 
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O DESFECHO 

 

Com base nas análises realizadas das sessões de leitura e escrita 

literárias, e retomando o nosso objetivo geral (evidenciar as contribuições da 

leitura literária e da mediação com o par mais experiente e entre os pares para 

referenciar a construção de histórias pelas crianças), chegamos às seguintes 

conclusões sobre as contribuições da literatura para a produção de histórias: 

 

a) o repertório literário das crianças constituiu-se em referência para a criação de 

suas histórias, o que foi comprovado pelos indícios de outros textos dentro das 

histórias criadas por elas. Foi possível verificar fragmentos/passagens que muito 

se assemelhavam aos contos tradicionais que são de conhecimento das crianças. 

É o que Culler (1999) chama de intertextualidade: uma obra é feita de obras 

anteriores a ela; das relações que ela estabelece com outros textos. 

b) as crianças se permitiram experimentar novas experiências de escrita, como 

iniciar a história narrando uma ação já em desenvolvimento (em pleno diálogo 

entre dois amigos) ou uma menina escrever, pela primeira vez, como um narrador 

menino, e ainda o uso do tempo de forma não-linear, numa provável influência da 

forma como escritores mais experientes procedem em suas criações; 

c) a criatividade na inserção de elementos de ficção e dos acontecimentos 

inusitados nos enredos, bem como a criação de personagens não históricos, 

evidenciaram que o contato com a literatura foi importante para as crianças 

compreenderem que os autores se inspiram na realidade, mas não ficam presos a 

esta, e que é possível (e necessário) transpor os limites do que comumente 

consideramos real; 

d) os discursos produzidos pelas crianças após a leitura de Fazendo Ana Paz 

evidenciam o quanto a obra contribuiu para que elas desenvolvessem a 

consciência de que o autor vive as emoções da sua criação, que ele pode ter 

dúvidas e até insatisfações em relação às suas produções. E ainda, que ele tem o 

direito de não concluir e/ou não tornar público o que escreveu; 

e) a mudança de comportamento das crianças em relação ao tempo de que 

fizeram uso para a escrita e/ou reescrita da segunda história de ficção (após a 

leitura da obra) é outra evidência de que o contato com a obra lida ampliou a 
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percepção de que cada um precisa de um tempo diferente para escrever, e de 

que “levantar personagem e uma vida para ele” é uma atividade minuciosa. 

 Sobre o papel da interação entre os pares para o aprimoramento das 

histórias produzidas, concluímos que 

 

a) a metodologia da andaimagem, usada na leitura dos textos (pré-leitura, leitura 

e pós-leitura), com todas as crianças de posse dos textos, favoreceu a ampliação 

da compreensão sobre a obra lida, bem como sobre o processo de escrita de 

histórias, o que provavelmente não teria sido possível se o encontro com o texto 

tivesse sido uma ação individual; 

b) o acesso a informações sobre a escritora e o contato anterior com outras obras 

de sua autoria favoreceu a aceitação das crianças à proposta (não houve 

nenhuma expressão de rejeição) e permitiu que elas comentassem a respeito da 

familiaridade com o seu estilo de escrita, como se já soubessem o que podiam 

esperar da autora; 

c) a realização das sessões de apresentação e de reescrita com a participação e 

contribuição dos colegas e da professora pesquisadora favoreceu a melhoria da 

qualidade das histórias produzidas. As crianças experimentaram formas 

diferenciadas daquelas utilizadas no início da intervenção, recorrendo a outro tipo 

de narrador, outras formas de usar o tempo, realizando melhor a caracterização 

dos personagens e dos espaços, inserindo ou aprimorando a complicação e o 

clímax do enredo, criando desfechos inusitados ou mesmo deixando-os a cargo 

do leitor; enfim, transitando de forma mais segura entre a realidade e a fantasia. 

Tais investimentos permitiram que os “jovens autores” se sentissem mais 

realizados com suas próprias produções; 

d) a mediação do outro provocou o pensamento, desestabilizou os autores das 

histórias, fazendo-os perceber novas possibilidades para o que poderiam já 

considerar finalizado e até mesmo perceber que eles mesmos tinham novas 

ideias. Essa é uma demonstração do quanto a aprendizagem se dá em interação 

e do quanto é possível colaborar com o outro, ajudando-o a reconhecer o seu 

potencial. 
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Consideramos que a forma como se conduziu a leitura de literatura e a 

criação/revisão de histórias revela-se pertinente para a formação de aprendizes 

do 5º ano do ensino fundamental; isso tendo em conta os resultados que foram 

apontados e analisados nesta dissertação. 

Reconhecemos que a aplicação dessas ou de outras estratégias terá 

efeitos diferenciados, a depender das crianças e dos contextos das instituições 

escolares. Porém, defendemos que, independente dos fatores que possam 

intervir nos resultados, é indiscutível assegurar o acesso à literatura, o direito de 

expressão do pensamento, o direito de ser respeitado nos seus interesses e o 

direito de ter oportunidades de crescimento como leitor e escritor de histórias.  

Reafirmamos a nossa certeza, desde o início da intervenção, de que não 

tínhamos o propósito de formar escritores, nem de usar a literatura com essa 

finalidade. Porém, ao refazer este percurso, temos de reconhecer a nossa 

satisfação de professora e pesquisadora ao ver crianças que já sabiam escrever 

inventarem histórias com maior nível de qualidade e, principalmente, ao ver 

crianças que não acreditavam que conseguiriam escrever dedicarem-se às suas 

histórias. Relembrando Manoel de Barros, ver que “o menino aprendeu a usar as 

palavras”. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E  

MOVIMENTO 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE   
   

  
   Esclarecimentos      
 
      Estamos solicitando aos senhores pais ou responsáveis a autorização para 

que o menor pelo qual é responsável participe da pesquisa: APRENDIZES DE 
FICÇÃO: A CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO FICCIONAL POR CRIANÇAS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL, que tem como pesquisadora responsável  a 
professora Gildene Lima de Souza Fernandes.  

       
Esta pesquisa tem como objetivo geral conhecer o potencial formativo da 

literatura para impulsionar a criatividade e referenciar a produção de histórias de 
ficção pelas crianças.     

     Os motivos que nos levam a fazer este estudo é a necessidade de elucidar 
proposições pedagógicas para a formação literária de crianças do 5º ano do 
Ensino Fundamental. Consideramos restritas as discussões sobre o 
desenvolvimento do trabalho de leitura e escrita em crianças do ciclo de 
sistematização, se comparado ao que já se compreende e se orienta em relação 
a esse trabalho, junto às séries iniciais do ensino fundamental. Quando se 
trabalha com crianças maiores, costuma-se investir apenas em correções que 
adequem os textos aos aspectos formais da língua, desconsiderando o potencial 
das crianças para investir também na qualidade literária. Partimos do pressuposto 
de que, mediante o contato com textos literários e intervenção dos colegas e 
professora, as crianças poderão aprimorar com maior propriedade o que 
escrevem. 
 

Caso você decida autorizar a participação do seu (filho, neto, sobrinho ou 
tutelado) ele participará de oito sessões que compreenderão atividades de leitura 
(livro Fazendo Ana Paz, de Lygia Bojunga), discussão, produção e revisão de 
textos. Utilizaremos materiais tais como lápis, borracha, papel ofício, livros e 
projetor de slides. A previsão de riscos para essa atividade é mínima, mas caso 
ocorra algum imprevisto o atendimento será imediato e haverá ressarcimento de 
gastos com tratamentos posteriores. A coleta dos dados se dará por meio de 
gravação de vídeo e/ou áudio das sessões, bem como por meio das produções 
de textos das crianças.  
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Fica assegurado ao participante o direito de se recusar a responder 

perguntas que possam lhes ser feitas durante as sessões, caso lhes cause 
constrangimento de qualquer natureza.  

 
O local da pesquisa será o Colégio de Aplicação: Núcleo de Educação da 

Infância (NEI/ CAP/ UFRN), vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, na cidade de Natal. O tempo utilizado para a pesquisa será inserido nos 
planos semanais da turma, no decorrer dos meses de outubro e novembro, 
considerando que estarão envolvidos objetivos e conteúdos previstos para o 
trabalho com o 5º ano do ensino fundamental. 

 
 Durante todo o período da pesquisa os pais, os responsáveis e até mesmo 

os alunos participantes poderão tirar suas dúvidas ligando para Gildene Lima de 
Souza Fernandes, telefone para conato (084) 3608-2295/ 99163-2214. Os pais ou 
responsáveis têm o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da 
pesquisa, sem nenhum prejuízo para eles e para o aluno participante.    

 
             É importante esclarecer que os dados que os participantes irão nos fornecer 

serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 
científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-lo (a). 
As imagens das crianças servirão apenas para a análise do pesquisador, o qual 
precisará considerar seus comportamentos e reações durante as sessões de 
leitura, discussão, produção e aprimoramento dos textos. Os dados orais serão 
transcritos e serão utilizados apenas as falas ou trechos de falas que possam 
esclarecer dados teóricos ou que sejam relevantes para a pesquisa. Os nomes 
dos autores dos textos também não serão divulgados. Na menção dos nomes 
para identificar as falas e as produções dos participantes, serão utilizados nomes 
fictícios. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável em local 
seguro, por um período de 5 anos. 

 
      Não será imputado gasto algum pela participação do aprendiz nessa 

pesquisa, sendo todo ele assumido pelo pesquisador.    
       

Mediante qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa, os senhores 
poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 
– Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 
59.012-300 Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.    

     
            Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com os senhores e a 

outra com a pesquisadora responsável, Gildene Lima de Souza Fernandes.   
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 

 
Eu, ______________________________________________________, 

representante legal do menor _______________________________________, 

autorizo sua participação na pesquisa APRENDIZES DE FICÇÃO: A 

CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO FICCIONAL POR CRIANÇAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL.  Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que 

recebi sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, 

por ter entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode 

trazer para ele (a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele (a) 

terá como participante e eu, como seu representante legal.   Autorizo, ainda, a 

publicação das informações fornecidas por ele (a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-

lo (a).    

 
 
 
 
Natal, ___ de ___________________ de 2017. 
 
 
 

  ___________________________________________ 
 
                        Assinatura do representante legal                      
                                                                                                    Impressão datiloscópia                                                                                              

                                                                                                                                          do representante legal 
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 
 
 
Como pesquisador responsável pelo estudo APRENDIZES DE FICÇÃO: A 

CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO FICCIONAL POR CRIANÇAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados aos participantes desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade dos mesmos.   Declaro ainda estar ciente 

que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas 

e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.       

 
 
 
 
 
              Natal, ___ de ________________________ de 2017.  
 
 
 
 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) / Orientador (a)  
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Nome do (a) Pesquisador (a) / Orientador (a) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,_________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada 

“APRENDIZES DE FICÇÃO: A CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO FICCIONAL 

POR CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL” poderá trazer e entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha voz, AUTORIZO, por 

meio deste termo, a pesquisadora Professora Gildene Lima de Souza Fernandes 

a realizar a gravação de minha voz, sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da 

pesquisadora acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar 

informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, 

quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de 

publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá 

ser feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 

da pesquisadora responsável pela pesquisa Professora Gildene Lima de Souza 

Fernandes ,e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha voz. 

Natal, ____ de__________________________ de 2017. 

 
   

                ___________________________________________   
                                Assinatura do participante  

 
 

           ___________________________________________ 
                 Assinatura do pesquisador responsável                             Impressão 

                                                                                                                                                                          datiloscópia 
                                                                                                                                                                           do participante 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu,_____________________________________________, AUTORIZO a 

Professora Gildene Lima de Souza Fernandes, responsável pela pesquisa 

intitulada “APRENDIZES DE FICÇÃO: A CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO FICCIONAL 

POR CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL”, a fixar, armazenar e exibir a minha 

imagem por meio de foto e vídeo com o fim específico de subsidiar as análises 

que serão realizadas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela 

decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem 

para os fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. 

Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim 

autorizada. 

 

A pesquisadora responsável Gildene Lima de Souza Fernandes, 

assegurou-me que os dados serão armazenados em meio áudio visual, sob sua 

responsabilidade, por cinco anos e, após esse período, serão destruídos.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha 

participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas 

imagens. 

 

Natal, _____ de ____________________ de 2017. 

 
   

                ___________________________________________   
                                Assinatura do participante  

 
 

           ___________________________________________ 
                 Assinatura do pesquisador responsável                             Impressão 

                                                                                                                                                                          datiloscópia 
                                                                                                                                                                           do participante 
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MINHAS EXPERIÊNCIAS COM A ESCRITA 

 

Inspirado na leitura de trechos de “Livro – um encontro”, onde Lygia Bojunga fala da 

sua relação com a escrita, responda as seguintes questões: 

 

1 – Você tem o hábito de escrever? Gosta de inventar histórias? Explique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 – Conte quais foram as suas experiências com a escrita. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Núcleo de Educação da Infância – NEI-CAp-UFRN 

Natal, _______ de __________________________ de 2017. 

Nome: ___________________________________________________________ 

5º Ano - Vespertino 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de 

seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos 

os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de 

vista e enredo...  

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/conto-caracteristicas-do-genero-literario 

 

Considerando a definição acima, invente uma história de ficção do gênero conto. 

 

Título: __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Núcleo de Educação da Infância – NEI-CAp-UFRN 

Natal, _______ de __________________________ de 2017. 

Nome: ___________________________________________________________ 

5º Ano - Vespertino 
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PENSANDO EM UMA NOVA HISTÓRIA DE FICÇÃO... 

Inspirados na leitura da obra de Lygia Bojunga, propomos que você invente uma nova 

história. Para tanto, sugerimos que elabore um rascunho, tentado “levantar” o 

personagem ou os personagens que serão os protagonistas da sua próxima história, a 

partir das questões que são sugeridas, a seguir. Trata-se apenas do levantamento de 

ideias iniciais que servirá de ponto de partida para sua escrita, que poderá ser 

plenamente alterado. Afinal, já aprendemos que um escritor tem a possibilidade de 

modificar e redefinir seus personagens durante todo o processo de produção. 

 

Quem poderia ser esse personagem principal? É um ser humano? Um animal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Quais as suas características físicas e psicológicas? Ele vai se parecer com alguém que 

você conhece? Quem?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Núcleo de Educação da Infância – NEI-CAp-UFRN 

Natal, _______ de __________________________ de 2017. 

Nome: ___________________________________________________________ 

5º Ano - Vespertino 
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Em que época ele viveria? Onde ele moraria? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Com quem seu personagem poderia conviver? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Quais poderiam ser os hábitos desse personagem? O que ele gostaria de fazer? Como 

seria o seu dia a dia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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“FAZENDO” UMA NOVA HISTÓRIA DE FICÇÃO 

Com base no personagem “levantado” por você na sessão anterior, escreva uma história de 

ficção. Defina para ele uma vida, incluindo os acontecimentos que queira inventar e um desfecho. 

Assim como Lygia Bojunga, você pode se inspirar em pessoas ou episódios que você viveu ou teve 

conhecimento. 

 

Título: __________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Núcleo de Educação da Infância – NEI-CAp-UFRN 

Natal, _______ de __________________________ de 2017. 

Nome: ___________________________________________________________ 

5º Ano - Vespertino 


