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RESUMO 

 

Este trabalho trata da formação do leitor de literatura, tendo em vista um contexto escolar 

socialmente marginalizado, portanto, sem os recursos materiais necessários para o desempenho 

de atividades básicas, como a leitura literária. A pesquisa ocorreu em uma escola pública e de 

periferia, Escola Municipal Paulino Inácio Rosa (EMPIR), mais especificamente em uma turma 

de 8º ano do ensino fundamental, a qual a pesquisadora já atua como professora titular. O 

objetivo geral dessa pesquisa reside na contribuição para o desenvolvimento de teorias, métodos 

e práticas acerca do Ensino de Leitura literária no nível fundamental II e, com isso, facilitar o 

trabalho do professor que atua, especialmente, na rede pública. Além disso, espera-se que essa 

pesquisa de fato contribua com a formação do leitor de literatura, em particular, com a formação 

dos estudantes socialmente marginalizados, que estudam e residem na periferia e, portanto, vivem 

com um mínimo de perspectiva de crescimento social, econômico e intelectual. Nesse sentido, 

como referencial teórico, esse estudo se pautou nos conceitos de Candido (2000), Eco (2003), 

Lajolo (2004), Todorov (2009), bem como outros estudiosos que tratam da leitura literária como 

elemento fundamental para constituição da cidadania. Convém ressaltar que foram utilizados 

quatro contos fantásticos de Murilo Rubião e outros quatro de José J. Veiga, estes que se inserem 

na linha tênue entre o realismo e o fantástico, como instrumentos fundamentais para a 

constituições do corpus desse trabalho, que foi obtido por meio das gravações em áudio das 

produções orais dos participantes. Além disso, os trabalhos de Bourdieu (2012) e Freire (2006) 

também foram essenciais para considerar a realidade dos integrantes da pesquisa e a influência do 

ambiente familiar no desempenho escolar, logo, no desenvolvimento da competência leitora. 

Outro aspecto importante que orientou esse trabalho se deu com os conceitos apontados pelos 

trabalhos de Zilberman (1989), entre outros estudiosos que foram fundamentais para se 

compreender e pensar, na prática, as questões que envolvem a recepção do texto literário, bem 

como todo o processo de produção de sentido, tendo em vista tanto o horizonte de expectativa do 

leitor. Tudo isso, com o intuito de apreender e demonstrar as relações de representação e as 

estratégias de leitura que o leitor se serve na produção de significado. Já com relação à 

metodologia, este trabalho adotou o método de pesquisa-ação, que pressupõe o envolvimento da 

pesquisadora, enquanto participante ativa, a fim de agir no campo da prática e investigar os 

problemas identificados. Além disso, se vincula à essa pesquisa o site 

www.literaturanaescola.com, criado com o propósito de facilitar o acesso de todos os conceitos 

discuticutidos aos professores que desejam aprimorar a sua prática docente ou dialogar com seus 

pares acerca das mais variadas metodologias que compreendem a ação pedagógica. Assim, esse 

Produto Educacional Final pode ser visto como uma espécie de extensão da pesquisa realizada 

em campo. Dessa atuação, foi possível perceber que o estabelecimento de um ambiente dialogado 

- onde os conhecimentos prévios dos alunos são considerados e respeitados por todos os 

participantes -, bem como a apresentação de textos literários que possuem uma estética bem 

elaborada e que comunicam de fato com a realidade dos discentes contribuem de modo eficiente 

com a formação do gosto literário e, por conseguinte, com a autonomia do aluno leitor. 

 

Palavras-chave: Ensino na Educação Básica. Formação do Leitor. Literatura. Conto. 

 

 



     
 

 

ABSTRACT 

 

This work deals with the formation of the literature reader, in view of a socially marginalized 

school context, therefore, without the material resources necessary to perform basic activities, 

such as literary reading. The research took place in a public and peripheral school, Paulino Inácio 

Rosa Municipal School (EMPIR), more specifically in the 8th grade elementary school, which 

the researcher already acts as a full professor. The general objective of this research is to 

contribute to the development of theories, methods and practices about the teaching of literary 

reading at the fundamental level II and, thus, to facilitate the work of the teacher who works, 

especially, in public schools. Moreover, it is hoped that this research will in fact contribute to the 

education of the literature reader, in particular, the formation of socially marginalized students, 

who study and reside in the periphery and, therefore, live with a minimal perspective of social 

growth, economic and intellectual. In this sense, as a theoretical reference, this study was based 

on the concepts of Candido (2000), Eco (2003), Lajolo (2004), Todorov (2009), as well as other 

scholars who treat literary reading as a fundamental element for the constitution of citizenship. It 
is noteworthy that four fantastic tales by Murilo Rubião and four others by José J. Veiga were used, which 

fit the fine line between realism and the fantastic, as fundamental tools for the constitution of the corpus of 

this work, which was obtained through audio recordings of the participants' oral productions. In addition, 

the works of Bourdieu (2012) and Freire (2006) were also essential to consider the reality of the 

research members and the influence of the family environment on school performance, therefore, 

in the development of reading competence.  Another important aspect that guided this work was 

with the concepts pointed out by the works of Zilberman (1989), among other scholars who were 

fundamental to understand and think, in practice, the issues that involve the reception of the 

literary text, as well as the whole. meaning-making process, considering both the reader's 

expectation horizon and the strangeness that he is sometimes subjected to when he does not 

identify with the work of art. All this, in order to grasp and demonstrate the relations of 

representation and reading strategies that the reader uses in the production of meaning. Regarding 

the methodology, this work adopted the action research method, which assumes the involvement 

of the researcher, as an active participant, in order to act in the field of practice and investigate 

the problems identified. In addition, this research is linked to the site 

www.literaturanaescola.com, created with the purpose of facilitating the access of all discussed 

concepts to teachers who wish to improve their teaching practice or to dialogue with their peers 

about the most varied methodologies that comprise the pedagogical action. Thus, this Final 

Educational Product can be seen as a kind of extension of field research. From this performance, 

it was possible to realize that the establishment of a dialogue environment - where students' 

previous knowledge is considered and respected by all participants -, as well as the presentation 

of literary texts that have a well-elaborated aesthetic and that actually communicate with the 

students. reality of students contribute efficiently to the formation of literary taste and, therefore, 

to the autonomy of the student reader. 

 

Keywords: Teaching in Basic Education. Reader Formation. Literature. Tale. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerações iniciais 

 

 O trabalho Visitando o fantástico pelas veredas do conto: Práticas escolares de 

Leitura Literária no Ensino Fundamental II inscreve-se no Programa de Mestrado 

Profissional, dentro da linha de pesquisa “Concepções teórico-metodológicas e práticas 

docentes”. O programa tem como objetivo a formação de docentes da educação básica, a fim de 

capacitá-los para desenvolver novos e eficientes métodos de ensino/aprendizagem que sejam 

significativos no cotidiano escolar. 

 Por esse viés, este trabalho trata da formação do leitor de literatura, tendo em vista um 

contexto escolar socialmente marginalizado, portanto, sem os recursos materiais necessários para 

o desempenho de atividades básicas, como a leitura literária. Além disso, o alunado, em geral, é 

oriundo de uma comunidade carente, onde não há recursos que favoreçam o seu aprendizado 

continuado, isto é, fora da escola, pois falta-lhe, muitas vezes, tempo (devido ao trabalho), 

saneamento e energia elétrica. 

 Assim, a pesquisa ocorreu na Escola Municipal Paulino Inácio Rosa (EMPIR), mais 

especificamente com uma turma de 8º ano do ensino fundamental, onde a pesquisadora já atua 

como professora titular.  Além disso, aconteceu no período de três meses - da segunda semana de 

outubro à segunda semana de dezembro de 2017 -, período em que as aulas regularmente 

ocorreram na escola apresentada. Os dados foram gerados em uma turma, a partir de um encontro 

semanal, com duração de 90 (noventa) minutos cada, totalizando, 7 encontros. 

 O público alvo pode ser dividido em três categorias: alunas/os que estão em conformidade 

etária com o ano/série matriculado, alunos/as repetentes ou que pararam de estudar por um 

período de tempo e os alunos/as que não estão plenamente aptos a cursar o ano em que estão 

matriculados, mas foram avançados devido às políticas educacionais. Nesse contexto, durante a 

condução da pesquisa, a professora desempenhou três papeis diferentes: o de professora, o de 

pesquisadora e também o de participante/mediadora. 
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 É relevante destacar que a formação do leitor no ensino básico, tema abordado nesse 

estudo, compreende uma das temáticas mais discutidas hodiernamente. Tais discussões se devem, 

entre outras coisas, à chamada “crise da literatura”, asseverada por alguns autores, bem como um 

ensino da literatura falho que, muitas vezes,  privilegia leituras críticas, teóricas ou o ensino da 

história literária nas universidades e escolas, deixando de lado a leitura literária propriamente. 

Além de abordar estes fatores, essa pesquisa distingue-se por incluir os aspectos socioculturais 

como elementos fundamentais para o desempenho escolar, logo também, para a formação do 

gosto literário. 

 De fato, no contexto escolar, especificamente no ensino fundamental II, percebe-se que a 

literatura nem sempre recebe um lugar de destaque. A ela se sobrepõe o ensino da gramática 

normativa e da produção de textos. Mas a situação se agrava quando, ao ser contemplada em sala 

de aula, a literatura é posta apenas como veículo para apresentar outros saberes, anulando assim 

toda a vivência que ela pode proporcionar ao leitor.  

 A situação complica-se ainda mais quando se trata de escolas públicas e de periferia, onde 

o professor, muitas vezes, não é um leitor ativo, não tem como facilitar o acesso do livro ao aluno 

e lida com um público socialmente marginalizado, que vive em condições precárias. 

 Então, é nesse sentido que se apresenta a questão central dessa proposta de estudo: Quais 

são os principais fatores a se considerar na elaboração de práticas de leitura literária que o 

professor do ensino fundamental, mais especificamente de uma escola pública de periferia, 

poderá adotar a fim de contribuir com a formação do leitor e ao mesmo tempo incluir nesse 

processo os alunos que adquiriram apenas parcialmente a competência básica de decodificação da 

Língua Portuguesa? 

 Diante disso, surgiu a necessidade de se pensar em práticas de ensino de leitura literária 

inclusivas, apresentando caminhos possíveis e viáveis para o ensino de literatura e, 

consequentemente, para a formação do leitor. 

 A fim de superar esses desafios, esse trabalho de ensino e pesquisa se pautou nos 

conceitos de Candido (2000), Eco (2003), Todorov (2009), bem como outros estudiosos que 

tratam da leitura literária como elemento fundamental para constituição da cidadania. Além disso, 

os trabalhos de Bourdieu (2012) e Freire (2006) também foram essenciais para considerar a 

realidade dos integrantes da pesquisa e a influência do ambiente familiar no desempenho escolar, 

logo, no desenvolvimento da competência leitora. Também Zilberman (1989) e Lajolo (2004), 
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entre outros estudiosos do ensino de literatura, foram fundamentais para a compreensão, na 

prática, das questões que envolvem a recepção do texto literário, bem como todo o processo de 

produção de sentido, tendo em vista tanto o horizonte de expectativa do leitor, como o caráter de 

estranhamento a que às vezes ele é submetido. Tudo isso com o intuito de apreender e demonstrar 

as principais relações de representação e estratégias de leitura eficientes. 

 Nesse contexto, partindo da perspectiva de que o leitor, no processo da leitura, torna-se 

coautor, pois participa da obra por meio da produção de sentido, e ao mesmo tempo identifica-se 

com ela, vê-se o quão necessário e fundamental se dá a relação entre o homem e a leitura 

literária, pois, por meio dela, se pode renovar a percepção que se tem sobre o mundo e ao mesmo 

tempo manter um diálogo com o passado humano, tornando-se herdeiro dele (BAKTHTIN, 

1997).  

 

Procedimentos metodológicos 

  

 Com relação à metodologia, adotou-se o método pesquisa-ação, que pressupõe o 

envolvimento da pesquisadora, enquanto participante ativa, a fim de agir no campo da prática e 

investigar os problemas identificados. Dessa maneira, a pesquisadora/participante executou 

diversas tarefas, como planejar, descrever, avaliar, aprimorar a sua prática ao longo da pesquisa e, 

com isso, aprender mais no curso desse processo que diz respeito tanto à pesquisa (investigação) 

quanto à própria prática.  

 É claro que esse método não exclui outro que também constituiu esse trabalho: a pesquisa 

bibliográfica, que diz respeito aos procedimentos de obtenção do arsenal teórico pertinentes à 

pesquisa. Nesse aspecto, o que aqui se propôs foi o que é rotina para provavelmente a maior parte 

dos trabalhos em Estudos Literários e Linguísticos – a pesquisa bibliográfica – com seus 

procedimentos usuais, como a  conferência do levantamento da literatura de maneira mais detida, 

a leitura desses textos selecionados acerca da temática em questão, bem como a resenha de tais 

textos, para se obter um especializado suporte teórico capaz de proporcionar discussões bem 

fundamentadas, bem como a elaboração de práticas de ensino que atendam às expectativas desse 

trabalho acadêmico.  

 Outro aspecto fundamental a se tratar diz respeito à coleta de dados, que foi concluída por 

meio da realização de seis oficinas, sendo a primeira e a última dedicadas à aplicação de 
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questionários sobre a experiência de leitura dos participantes. Tais oficinas compreenderam, no 

planejamento de aula, as práticas experimentais elaboradas pela professora-mediadora desse 

processo de formação do leitor, tendo em vista a pesquisa bibliográfica e as observações críticas 

feitas a partir de cada oficina pedagógica realizada, uma vez que cada aula foi reavaliada e 

readaptada a fim de se atingir os objetivos estabelecidos. Note-se que aqui, as relações entre a 

professora-mediadora e o leitor (pesquisando) se fizeram de maneira dialogada e tiveram sua 

concretização empírica através da produção de textos escritos – por meio do preenchimento de 

questionários – e orais, os quais possibilitaram à pesquisadora inserir-se na realidade do aluno, 

conhecendo a sua narrativa de vida e, com isso, foi possível compreender melhor a visão de 

mundo dos participantes, que, por sua vez, está atrelada ao processo interpretativo, isto é, de 

produção de significado. 

 Ainda nesse momento da pesquisa, houve as seguintes etapas: 1. A seleção do material 

relacionado à prática de leitura do gênero literário, a saber: os contos “O pirotécnico Zacararias”; 

“Bárbara”; “O Ex-mágico da taberna Minhota”; “Teleco, o coelhinho”, de Murilo Rubião (2010); 

e “Tarde de sábado, manhã de domingo”; “Os noivos”; “A usina atrás do morro”; e “Os 

cavalinhos de Platiplanto”, de José J. Veiga (2000); 2. A aplicação dos questionários de 

averiguação de leitura, um antes da realização da primeira oficina e outro encerrando essa prática, 

que tinham por objetivo, respectivamente, inferir, pela perspectiva dos alunos, como ocorria a 

leitura antes da realização desse trabalho e o que mudou, após sua concretização. 

 Considerando tudo isso, há outros dois aspectos a se tratar em relação aos procedimentos 

metodológicos desse trabalho: o modo de organizar e relacionar as informações obtidas pela 

pesquisa bibliográfica e pela coleta de dados, e como a partir daí foi orientada a análise. Nesse 

sentido, em linhas gerais, esta pesquisa foi pautada na elaboração de práticas escolares de leitura 

literária capazes de possibilitar uma relação interativa e dialogada entre o leitor e o texto, que 

culminem na autonomia do aluno. 

 Assim, essa pesquisa compreendeu alguns fatores de relevância social e histórica, pois foi 

levado em consideração todo o contexto em que o aluno, de uma escola pública de periferia, está 

inserido. Então, buscou-se escapar da artificialidade que, muitas vezes, compreende a leitura do 

texto literário quando não se estabelece a compreensão ou a produção de sentido. 

 Logo, a análise dos dados obtidos a cada aula executada serviu para redirecionar ou 

reelaborar ou readaptar as práticas de ensino posteriores, com o intuito de facilitar a 
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aprendizagem, incentivar o pensamento crítico e motivar a leitura literária para que ela se 

tornasse uma prática indispensável na vida do aluno leitor. 

 Quanto à geração de dados, ela ocorreu, principalmente, por meio das discussões e 

atividades interpretativas (gravadas em áudio) desenvolvidas a partir dos textos literários 

selecionados que compõem o gênero conto, bem como a partir dos elementos observados sobre o 

modo como esses textos foram recebidos pelo leitor e de que maneira eles contribuíram para a 

sua formação. Vale a pena ressaltar que as gravações em áudio da voz das/os participantes foram 

utilizadas apenas como recursos para a captação de dados, o que significa que a voz deles não foi 

e nem será utilizada nas apresentações públicas referentes ao estudo. Além disso, os participantes 

foram alertados que não seria necessário fazer uso de recursos financeiros de nenhuma natureza. 

Tais asserções também foram explicitadas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e no Termo de Assentimento Livre e Esclarecida (TALE), destinada aos menores. 

 Diante disso, observa-se que o trabalho seguiu etapas relativamente sistematizadas, que 

permitiram a organização e a análise do material teórico obtido no levantamento da literatura e na 

coleta de dados. Além disso, a análise ocorreu de maneira contínua, após cada plano de aula 

executado por meio das oficinas de leitura, a fim de se obter maior consciência do processo de 

formação do leitor e recepção literária por via da análise das partes, para que, ao final, fosse 

possível contemplar o todo articulado. 

 

Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é contribuir para o desenvolvimento de teorias, métodos e 

práticas acerca das Práticas de Leitura literária no nível fundamental II e, com isso, facilitar o 

trabalho do professor que atua, especialmente, na rede pública. Além disso, espera-se que essa 

pesquisa de fato colabore para a formação do leitor de literatura, em particular, com a formação 

dos estudantes socialmente marginalizados, que estudam e residem na periferia e, portanto, vivem 

com um mínimo de perspectiva de crescimento social, econômico e intelectual. 

O objetivo específico refere-se à elaboração de práticas de ensino de leitura literária, 

capazes de demonstrar o processo de formação do leitor de nível fundamental II, bem como o 

modo como os textos selecionados foram recebidos por ele. Assim, buscou-se responder às 

seguintes questões: 
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 Quais são os principais aspectos que o professor deve considerar ao elaborar práticas de 

leitura literária para o ensino fundamental II, mais especificamente para uma escola pública de 

periferia, a fim de contribuir com a formação do leitor e ao mesmo tempo incluir nesse processo 

os alunos que adquiriram parcialmente a competência básica de decodificação da Língua 

Portuguesa? 

 Como se dá o processo de recepção do texto literário, tendo em vista as idiossincrasias 

desses estudantes e como essa percepção pode redirecionar a proposta de leitura quando o contato 

do aluno com o texto literário não se estabelece de uma maneira positiva para ele? 

 A partir dessa observação e constante correção dessas práticas de leitura, seria possível 

conduzir o estudante a adquirir uma relativa autonomia de leitura a fim de, já nas séries 

fundamentais, formar o seu gosto literário? 

 Assim, não se propôs aqui estabelecer métodos ou apresentar uma sequência didática para 

ser aplicada em outro contexto escolar, mas propiciar a reflexão sobre alguns elementos que 

compõem a ação pedagógica, os quais, algumas vezes, não são óbvios para o professor, apesar de 

limitarem o trabalho do docente que atua a favor da formação do leitor de literatura.  

  

A organização dos capítulos 

 

 Essa pesquisa foi estruturada em quatro capítulos organizados sistematicamente a fim de 

conduzir o leitor a aperceber o modo como a pesquisa ocorreu, haja vista suas etapas de 

realização.  

Dessa forma, o primeiro capítulo apresenta um estudo sobre a importância da leitura 

literária na formação crítica e humanística do aluno, tendo em vista não apenas o espaço escolar, 

mas também as universidades que envolvem a formação docente. Nesse capítulo, também, 

discute-se a função imprescindível da mediação docente durante o processo de formação do leitor 

de literatura.  

Assim, dadas as concepções de leitura e leitor, o segundo capítulo apresenta os fatores 

considerados na escolha do gênero literário, bem como uma concisa análise dos contos 

selecionados para integrar a pesquisa, além de apresentar uma breve trajetória dos seus 

respectivos autores. Dessa forma, esse capítulo concentra-se na definição do gênero conto a partir 
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de seu repertório crítico, tanto quanto na demonstração da sua proficiência no processo de 

formação do leitor, tendo em vista a educação básica.  

No terceiro capítulo são apresentados alguns fatores de relevância social e histórica que 

foram considerados pela pesquisadora para que o trabalho desenvolvido com estes jovens e nesta 

escola tivesse êxito. Tais fatores - como o modo de funcionamento da escola-campo, isto é, suas 

políticas e seu cotidiano, bem como o contexto sociocultural em que os alunos desta escola de 

periferia estão inseridos -, atrelados aos valores ideológicos que orientam essa prática 

pedagógica, tendo em vista todo o referencial teórico apresentado, assim como alguns aspectos 

importantes observados no Projeto Político-Pedagógico que norteiam as ações da escola-campo, 

tornaram possível a realização das oficinas pedagógicas de modo significativo, para os alunos e 

para a pesquisadora, que pôde verdadeiramente integrar esse espaço. É nesse capítulo, portanto, 

que se apresenta a escola-campo, compreendendo suas particularidades em relação à própria 

instituição e aos alunos, e o modo como ocorreu a pesquisa, isto é, os procedimentos 

metodológicos utilizados para a coleta e análise de dados. Além disso, esse capítulo também traz 

uma breve apresentação das oficinas de leitura literária, seguida da análise de um trecho retirado 

de uma das aulas, a fim de demonstrar o modo como a análise dos dados foi direcionada, bem 

como explicitar os métodos adotados, os quais são mais evidentes no capítulo quatro, que aborda, 

aula a aula, a sequência didática aplicada na escola-campo. 

Enfim, o quarto e último capítulo consiste na apresentação e análise dos dados mais 

relevantes obtidos com a realização das oficinas literárias, assim como na análise de todos os 

aspectos observados durante o período de elaboração, reelaboração e efetivação das práticas de 

leitura. Aqui, também, observa-se a análise dos questionários aplicados com o intuito de precisar 

a experiência de leitura dos pesquisados, tal qual como as desigualdades socioculturais como 

elemento determinante no acesso aos bens culturais.  

 Desse estudo, portanto, pretende-se apresentar um sistema teórico consistente e coerente 

que auxilie na elaboração de práticas de ensino de leitura literária, o qual forneça condições reais 

de aplicabilidade para o docente que atua na formação do leitor, elaborando e reavaliando suas 

próprias práticas docentes de leitura literária. A sequência didática apresentada aqui, logo, não é o 

elemento principal desta pesquisa, mas o valor ideológico que ela apresenta ao considerar 

realmente essa diversidade sociocultural como essencial para o ensino/aprendizagem da leitura 

literária. Nesse contexto, os produtos educacionais resultantes da pesquisa aplicada, a Sequência 
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Didática e o Site (em formato de “Blog”) – sítio eletrônico que permite a publicação de artigos de 

modo interativo -, terão como público alvo o professor atuante na área de ensino e leitura 

literária. 

 Dito isto, espera-se que este trabalho vá de encontro à ideia da padronização do ensino em 

sala de aula, tendo em vista que o alunado é diverso e, por isso, o ensino democrático também 

deve compreender essa diversidade, seja ela econômica, cultural, histórica ou social. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

POR QUE LER LITERATURA? 

 

 

Leio e estou liberto. Adquiro objetividade. Deixei de ser eu 

e disperso. E o que leio, em vez de ser um trajo meu que mal 

vejo e por vezes me pesa, é a grande clareza do mundo 

externo. (...) Leio como quem passa. E é nos clássicos, nos 

calmos, nos que, se sofrem, o não dizem, que me sinto 

sagrado transeunte, ungido peregrino, contemplador sem 

razão do mundo sem propósito, Príncipe do Grande Exílio, 

que deu, partindo-se, ao último mendigo, a esmola extrema 

da sua desolação.(PESSOA, 1995, p. 359) 

 

 

 A composição da fundamentação teórica deste trabalho foi elaborada a partir de conceitos 

sobre a formação do leitor, a teoria literária e o ensino de literatura. Além disso, esta pesquisa 

possui uma abordagem que considera o enunciado concreto em uma perspectiva cultural e social. 

Em consonância, a literatura é vista a partir de suas características, funções e importância para a 

formação do sujeito e de sua cidadania. Tais aspectos, assim, objetivam revelar e justificar a 

relevância do ensino da leitura literária nas escolas públicas, principalmente naquelas periféricas, 

onde os recursos ou aparatos de ensino são mais limitados. Além disso, é essencial abordar os 

elementos que compõem a formação docente, bem como os fatores sociais e culturais que 

influenciam a relação de ensino e aprendizagem a fim de atender aos nossos objetivos e 

compreender melhor a problemática desse trabalho pedagógico. 

 Nesse sentido, este capítulo está organizado em quatro partes. Na primeira parte, são 

apresentados os elementos substanciais que justificam o ensino da leitura literária para a 

formação e constituição do sujeito. Na segunda e terceira parte, observa-se a relação entre a 

formação docente dos profissionais de Letras e o reflexo dela no ensino da leitura literária nas 

escolas, bem como os impasses e problemáticas advindos desse processo de adaptação e 

(re)elaboração da teoria para a prática escolar. Já a quarta e última parte, trata da importância da 
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mediação literária, uma vez que o professor-mediador exerce uma função fundamental e decisiva 

para a formação do leitor. 

 Assim, a articulação desses conceitos valerá para precisar os princípios que orientam a 

nossa prática pedagógica e o modo como cada sala de aula e discente são considerados, tendo em 

vista o processo de leitura literária. 

 

 

1.1 A importância da leitura literária na formação e constituição do sujeito 

 

 

 Comumente se discute, em várias pesquisas, acerca da importância da leitura literária, em 

específico, como fator relevante na constituição do sujeito. Isso porque, entre outros fatores, ela 

pode possibilitar que o sujeito se torne intelectualmente apto à pensar sobre si mesmo e sua 

realidade e, inclusive, atue de modo mais consciente na vida política. Esse fato pode ser 

observado em alguns trabalhos de estudiosos como Candido (2004), Eco (2003), Lajolo (2004), 

Zilberman (1988), Todorov (2009), Bamberger (1995), Rocco (1992), entre outros que apontam 

criticamente e exemplarmente as diversas funções, benefícios e conhecimentos (culturais, 

linguísticos, estéticos etc) que a leitura literária proporciona. 

 Com efeito, a leitura literária é um forte instrumento humanizador devido às diversas 

realidades possíveis que ela media, permitindo ao leitor experienciar contextos diversos do seu, 

ampliando a sua perspectiva do mundo e de si, pois entra em jogo, no diálogo entre leitor-livro-

autor, valores construídos culturalmente e socialmente que podem ou não pertencer à formação 

ideológica do sujeito leitor. Daí muitas vezes seus valores e ideias são confrontados de tal modo 

que o leitor é conduzido a reavaliar sua perspectiva, que pode ou não mudar. Sobre o sentido 

humanizador da leitura literária, Candido (2004) afirma que ela constitui  

 

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

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

afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da 

beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. (p. 180)  
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 De fato, não só a leitura literária atua como processo de humanização do homem, 

levando-o a solidarizar-se ou sentir empatia pelo outro, como também, segundo o autor, é um 

direito inalienável de qualquer ser humano sob dois aspectos: 

 

Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve 

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

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

humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar 

a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento pelo fato de 

focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles como a miséria, a 

servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro ela tem muito a ver 

com a luta pelos direitos humanos. (CANDIDO, 2004, p. 186) 

 

Assim, o sujeito é um ser historicamente marcado devido aos aspectos que constituem a 

sua maneira de ser no mundo, os quais são delineados pelo contexto econômico, social, bem 

como pela memória, elemento fundamental no processo de percepção e reflexão acerca do 

mundo. Nesse sentido, observa-se que a relação entre homem e leitura se dá de modo intrínseco, 

pois se lê desde o nascimento até a morte – haja vista, à percepção de Paulo Freire (2006),  que a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra –, considerando a leitura em seu sentido mais 

amplo, isto é, a partir dos mais variados tipos de linguagem. Assim, considera-se também as 

comunidades ágrafas que transmitem os seus valores e conhecemento por meio das tradições 

orais, bem como os povos que se comunicam por meio de um sistema gráfico que se difere do 

alfabético (como as línguas ideográficas, por exemplo), mas que também têm a memória como 

arcabouço de toda situação comunicativa. Destarte, tendo em vista a nossa cultura - que organiza 

o saber, principalmente, por meio da palavra escrita -, a leitura de símbolos linguísticos 

estabelece uma conexão mais profunda com o passado humano e, por isso, determina uma forte 

relação de poder na conjuntura social. 

Nesse contexto, portanto, a palavra escrita abarca as coisas que devem ser registradas para 

a posteridade. Símbolo de poder, ela nos permite viajar através dos tempos e vivenciar tantas 

culturas e mundos quanto o nosso próprio tempo permitir. Além disso, ela estabelece um elo 

humano único, pois, muitas vezes, é embebida da mais pura essência humana, de tal modo que a 

distinção de tempo, distância ou de costumes se mostra irrelevante, já que o leitor e a obra se 

unem pela paixão, pelo ódio e por tantos outros elementos que são inerentes ao homem, logo, são 

comuns à qualquer época ou cultura.  
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Visto dessa forma, o ato de ler é “o exercício da liberdade do homem para estruturar o seu 

projeto de existência, para viver os diferentes horizontes da cultura” (SILVA, 2000, p. 77), uma 

vez que todas as coisas do mundo se estruturam por meio da linguagem e a produção de 

significados ocorre de modo dialógico e dialético, tendo em vista a relação conflituosa que, 

muitas vezes, se dá entre homem e sociedade. Assim, nesse meio urbanizado, o homem que não 

possui essa competência se vê privado de exercer plenamente os seus direitos e, constantemente, 

é colocado (consciente ou inconscientemente) à mercê da leitura de outros, empoderados pela 

linguagem, para formar seu repertório ideológico e discursivo. É o que assevera Silva (1991): 

 

Para compreensão da história (individual ou social), a leitura exerce um papel de 

fundamental importância, pois que, sem a atribuição de significados aos fenômenos do 

mundo e às diferentes linguagens que o expressam, seríamos incapazes de nos situarmos 

no contexto social e buscarmos a verdade, ou seja, nosso crescimento enquanto seres 

humanos. Dessa forma, podemos, desde já, caracterizar a leitura como um processo ou 

prática social que permite às pessoas compreender a sua razão de ser no mundo, 

buscando, incessantemente, mais conhecimentos sobre a realidade, seja observando 

diretamente a concretude do real, seja dando vida aos registros da cultura, expressos por 

meio de diferentes linguagens ou códigos. Mais especificamente, ler e compreender os 

objetos e/ou as palavras é sempre uma tentativa de se compreender como um ser situado 

na história. Baseados nessa conceituação abrangente, podemos dizer que o ser humano, 

por possuir memória e por confrontar/superar desafios históricos que expandem essa 

memória, é, por natureza e inevitavelmente, um ser leitor. (p. 74 – 75) 

 

 Segundo Umberto Eco (2003), apesar de a literatura constituir um bem imaterial livre de 

qualquer utilidade prática e imediata - como se vê em relação aos demais textos informativos -, 

ela possui algumas funções que são cabais para o exercício pleno da cidadania. Dentre elas, 

observa-se a afirmação da língua nacional como um patrimônio coletivo e, em consequência 

disso, a formação da identidade e comunidade de um povo. Isso se dá, tendo em vista que a 

língua “é sensível às sugestões da literatura” (p. 10), mas não o é às exigências postas pela 

política ou pela ciência. Isto é, a política e a ciência não detêm o domínio de impor uma 

identidade linguística ou de estabelecer determinados paradigmas linguísticos conforme suas 

vontades, desconsiderando o povo falante da língua. Entretanto, comumente se vê obras literárias 

que sugerem expressões idiomáticas que são aceitas pelo povo e agregadas em seu vocabulário. 

Isto se deve ao fato de a aceitação linguística e literária estar sempre nas mãos do povo, que 

rejeita ou aceita o que lhe é apresentado. 

 Vê-se também o papel fundamental estabelecido pelo texto literário no processo 

interpretativo, pois o leitor não está completamente livre e solto nesse exercício. Há alguns 
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“limites” a serem observados que são exigidos e traçados pelo texto, os quais determinam o 

campo semântico e orientam o leitor em seu processo de apreensão de sentido. 

 Sabe-se, ainda, que as obras literárias são constituídas, muitas vezes, de linguagem 

ambígua, irônica e sarcástica, pelo fato de compreenderem a própria dinâmica social - ou seja, o 

grau de representação, ou mímese, que se dá de modo diferente conforme os gêneros, tipos e 

particularidades do texto literário. Assim, o sujeito leitor torna-se cada vez mais preparado e apto 

para compreender as diversas circunstâncias da vida.  

 Ainda sobre as funções da literatura, cabe mencionar que Eco (2003) apresenta 

exemplarmente uma relação efetiva entre ficção e realidade. Para ele, as personagens literárias 

são eleitas “como modelos de vida, nossos e de outros e, por isso, nós compreendemos muito 

bem quando dizemos que alguém tem complexo de Édipo, um apetite gargantuesco, um 

comportamento quixotesto, os ciúmes de Otelo, uma dúvida hamletiana ou é um irremediável 

Dom Juan, uma Perpétua” (ECO, 2003, p. 17). Dessa maneira, as obras literárias constituem a 

memória coletiva universal e, comumente, servem de referência às situações experienciadas no 

quotidiano do leitor, nas mais variadas esferas sociais. Isto é, elas se atrelam à vida social porque 

o sujeito leitor, a cada nova experiência diária conflituosa ou mesmo prazerosa, utiliza-as como 

referência a fim de compreender e lidar melhor com os dissabores e/ou desafios da vida. 

 Deve-se ainda mencionar uma das principais funções da literatura para Eco: a “educação 

ao Fado e à morte” (ECO, 2003, p. 21). Aqui, segundo o autor, se insere a leitura dos clássicos 

que trazem seus conflitos e tragédias em uma narrativa muito bem construída esteticamente, a 

qual possibilita uma profunda identificação do leitor com o texto. Tais obras fornecem ao leitor a 

oportunidade de vivenciar o outro, sentir a sua dor e, de certa forma, “obriga-o” a lidar com um 

desfecho adverso e com circunstâncias imutáveis. Estas que são também comuns na vida social, 

como a vida e a morte, mas algumas vezes não são vistas pelo homem com a resignação imposta 

pela natureza das coisas. Destarte, entende-se a literatura como um forte instrumento para a 

constituição da humanidade do sujeito, porque por meio dela experimentam-se as mais 

gratificantes alegrias e, também, a miséria humana da pior espécie. Daí torna-se possível dizer 

que a literatura nos prepara para a vida. 

 Em consonância, para Candido, em “A literatura e a formação do homem” (2002), a 

literatura possui a função de sistematizar a fantasia, elemento indispensável e indissociável da 

vida humana, uma vez que é impossível não se ter contato com algum tipo de fabulação como 
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elemento atrelado às mais fundamentais necessidades. Nesse sentido, a fantasia, na infância, 

conduz as brincadeiras, as histórias e, algumas vezes, a rotina da criança. Contudo, conforme o 

sujeito se desenvolve física e mentalmente, a fantasia segue se metamorfoseando e torna-se algo 

similar ao sonho, pois permite que o sujeito se realize projetando-se no futuro. Já na literatura, ela 

assume um significado próprio, permitindo que o sujeito leitor realize seus desejos, inclusive os 

mais obscuros, através das personagens. Daí as circunstâncias da vida, de fato, se tornam menos 

duras e, dependendo da situação, até toleráveis. Com outras palavras: antes da realização de 

qualquer atividade, o homem estabelece um certo grau de “fantasia” que lhe permite se projetar 

no futuro. Tal elemento o impulsiona a agir no mundo e a atribuir um significado às suas ações. 

Sem isso, seria impossível suportar a realidade das coisas. 

 Outro aspecto fundamental ressaltado pelo autor é o caráter formativo da leitura 

literária, não no âmbito da educação formal estabelecida pelos manuais instrutivos, mas por estar 

mais uma vez diretamente relacionada à vida. Nesse contexto, como diz Candido (2002), a 

literatura constitui-se um direito universal e inalienável ao homem, pois é indispensável para a 

formação da personalidade humana, além de suprir a sua necessidade de fantasia. Para o autor, a 

literatura  

 

age com o impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela, - com altos e 

baixos, luzes e sombras. Daí as atitudes ambivalentes que suscita nos moralistas e nos 

educadores, ao mesmo tempo fascinados pela sua força humanizadora e temerosos da 

sua indiscriminada riqueza. (CANDIDO, 2004, p. 83)  

 

 Nesse contexto, assim como não há uma pré-vida capaz de preparar o homem para os 

desafios que serão postos por ela, não há também uma pré-literatura a fim preparar o leitor para a 

experiência da leitura literária. As circunstâncias desafiadoras da vida se apresentam, em geral, 

de modo surpreendente e nos momentos mais inesperados. Assim também se dá com o texto 

literário, que coloca o leitor em uma posição que, simplesmente, apenas resta enfrentar. 

 Semelhante à Candido, tendo em vista esse aspecto, Todorov (2009) observa, em “A 

Literatura em Perigo”, a importância da literatura como instrumento fundamental para a vida, 

pois ela possibilita um contato próximo com o outro e, por meio dessa relação entre o “eu” e o 

“outro”, nos torna mais conscientes de nossas escolhas. Diz Todorov (2009): 

 

[...] Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, 

depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa possibilidade de 
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interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona 

sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais 

belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas 

educadas, ela permite que cada um responda à sua vocação de ser humano. (p. 23 – 24) 
 

 Dessa maneira, assim como é impossível constituir-se sozinho, porque “somos todos 

feitos do que os outros seres humanos nos dão”, a literatura torna-se indispensável para a 

constituição da humanidade. Nenhum outro elemento substitui a literatura, segundo o autor, 

porque não há nenhum outro que seja capaz de estabelecer de forma inesgotável, abrangente, 

eficaz e afetiva tantos e diversificados diálogos capazes de possibilitar experiências tão vívidas. 

 Nesse sentido, cabe ainda mencionar o prazer proporcionado pela literatura. 

Colocado também como um elemento gratia sui
1
 por Eco (2003), Roland Barthes (1987) o 

apresenta como uma espécie de relação de fetiche entre leitor e obra. Para ele, o prazer estético é 

pessoal e solitário, pois as sensações vividas por meio do processo da leitura são apreendidas de 

modo extremamente particular, tendo em vista que uma mesma situação pode despertar sensações 

múltiplas, conforme a personalidade do sujeito leitor. 

 Dessa forma, apesar das várias vozes que se entrelaçam e do confronto de ideias, 

costumes e discursos postos pelo texto literário, que desafiam o leitor, o trabalho exigido pela 

leitura literária está ligado à visão de mundo que esse sujeito possui, pois este é um aspecto 

fundamental para o sistema interpretativo. Como diz Blomm (2001): 

 

(...) Lemos, intensamente, por várias razões, a maioria das quais conhecidas: porque, na 

vida real, não temos condições de „conhecer‟ tantas pessoas, com tanta intimidade; 

porque precisamos nos conhecer melhor; porque necessitamos de conhecimento não 

apenas de terceiros e de nós mesmos, mas das coisas da vida. Contudo, o motivo mais 

marcante, mais autêntico, que nos leva a ler, com seriedade, o cânone tradicional (hoje 

em dia tão desprezado), é a busca de um sofrido prazer. (p. 25) 

  

 O sujeito leitor, assim, em diálogo com texto literário, coloca em questão seus 

hábitos, costumes, perspectivas, valores socialmente construídos e só a partir de todo esse 

repertório de significados interpreta, à sua maneira, a obra. De maneira semelhante, Lajolo (2004) 

afirma que “cada leitor, na individualidade de sua vida, vai entrelaçando o significado pessoal de 

suas leituras com vários significados que, ao longo da história de um texto, este foi acumulando” 

(p. 106 -107). Dessa forma, todas as histórias se cruzam e cabe apenas ao leitor a tarefa de aceitá-

                                                           
1
 Palavra de origem latina, utilizada por Eco a fim de expressar algo que é tido apenas como deleite, prazer ou 

satisfação pessoal, isto é, não possui uma utilidade prática. 
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las ou não. Mas, de qualquer modo, um novo caminho se abre, dado que a interação discursiva se 

dá de maneira tão profunda que reafirma ou exclui valores e ideias já cristalizadas. Além disso, é 

peça fundamental para o exercício da cidadania, uma vez que o leitor vai ao encontro do passado 

humano e se faz sujeito, atuante e crítico, no presente. 

 

 

1.2 A leitura literária nas Universidades 

 

 

 Uma vez que – espera-se ter demonstrado – a formação da leitura literária é primordial na 

formação humana e cidadã, nesta seção propõe-se refletir sobre a relação entre a formação 

docente – logo, no âmbito universitário -, e a formação discente, tendo em vista a escola básica
2
. 

Com efeito, cabe mencionar sua fundamental importância para compreender um dos principais 

motivos de a leitura literária ocupar, infelizmente, um lugar desprivilegiado em comparação aos 

demais saberes. Assim, é possível observar que a falta ou ausência de trabalhos voltados para a 

formação do leitor na educação básica não se dá pelo acaso, mas é, de certa maneira, reflexo de 

uma precária formação docente. 

 O texto literário, como já dito, é algo insubstituível e de extrema importância para a 

formação humana. Todavia, comumente observa-se uma certa tradição negligente à formação de 

leitores literários na organização das grades disciplinares, no que se refere ao estudo da literatura 

em universidades. Observa-se que, em algumas universidades, ainda são priorizados os estudos 

da História da literatura – isto é, o percurso da literatura ao longo dos tempos e suas implicações 

estéticas e sociais –, bem como da teoria e crítica consagradas – que dissertam acerca dos 

clássicos da literatura nacional e mundial –, em detrimento da obra literária, propriamente. 

Contudo, tais práticas não corroboram com a formação de professores leitores de literatura e nem 

os tornam aptos à atuar na formação do gosto literário de seus alunos.  

 De fato, nota-se que o estudo dos clássicos nas universidades, em geral, se dá pelo olhar 

dos grandes teóricos e críticos da literatura, conforme os movimentos literários, estéticos e 

históricos que representam. Assim, as disciplinas consideradas mais fundamentais pela maioria 

dos professores acadêmicos são aquelas que exemplarmente conseguem estabelecer um laço 

                                                           
2
 Esse aspecto será melhor discutido na próxima seção. 
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efetivo entre a obra, a história e a sociedade. Vê-se, portanto, que geralmente o ensino de 

literatura nas licenciaturas de Letras está muito mais pautado no pensamento da crítica atual 

acerca de determinadas obras e na teoria da literatura do que em uma das principais razões de ser 

desses cursos: a formação do professor leitor de literatura. Dessarte, a leitura da obra é 

apresentada em segundo plano ao estudante que, muitas vezes, atolado de leitura teórica e crítica, 

não se interessa ou não se esforça para fazê-la. 

 Notadamente, é nesse contexto que se estabelece o paradoxo que Todorov (2009) 

apresenta quando afirma que a literatura está em perigo. Isto porque o texto literário não é o 

centro dos estudos, situa-se perifericamente enquanto os textos teóricos e críticos ocupam um 

lugar de destaque. Daí, as disciplinas escolares/acadêmicas, que deveriam proporcionar aquisição 

de mais experiências de leitura literária, vão na contramão, pois fornecem textos científicos cujo 

propósito é a informação, ou melhor, a formação de uma opinião sobre um texto que não foi e, 

talvez, nunca será lido. Assim, Todorov (2009) diz que: 

 

Nos cursos de literatura, metade era erudição, e a outra metade se compunha de 

propaganda ideológica: as obras estudadas eram medidas pela escala da conformidade ao 

dogma marxista-leninista. Era preciso mostrar de que forma os escritores ilustravam a 

boa ideologia – ou, então, como eles falhavam em fazê-lo. (p. 16) 

 

Destarte, com a crescente desvalorização do docente no mercado de trabalho, entre outros 

fatores, é comum encontrar estudantes desanimados com os cursos de Letras também por não se 

considerarem aptos a entender e interpretar obras – que muitas vezes não leram – à luz de 

teóricos e críticos de difícil assimilação. São jovens que se matriculam com entusiasmo na 

universidade, talvez porque isto represente a única chance ascensão social e/ou intelectual, 

principalmente se se trata de uma Universidade Federal, mas têm suas expectativas frustradas 

quando são conduzidos a privilegiar inúmeras leituras não literárias já no primeiro ano de ensino, 

ao invés de ler os textos literários. 

 Tal procedimento não é capaz de formar um leitor ativo e, menos ainda, torná-lo crítico e 

capaz de, no futuro, avaliar as obras literárias com a propriedade e segurança que se vê nos 

trabalhos de renomados críticos e teóricos. Principalmente, não o torna preparado para a atividade 

docente, tendo em vista que não sendo ele um leitor de literatura, não terá condições de incentivar 

e/ou aperfeiçoar métodos capazes de auxiliar no processo de formação do leitor de literatura em 

nível de escolarização básica.  
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 Certamente, é um senso-comum afirmar que as licenciaturas no Brasil estão em crise, haja 

vista a pouca procura por estes cursos e, geralmente, o fraco desempenho dos alunos destes 

cursos no ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) se comparado aos exames 

de cursos mais disputados. Além disso, o professor de escola básica e pública, no Brasil, dispõe 

de quase nenhum prestígio social, bem como de um baixo salário se comparado ao dos 

professores de escolas particulares ou de universidades, os quais, em geral, são melhor 

remunerados e respeitados pela sociedade. Essa situação, que se arrasta ao longo dos anos, 

desperta, portanto, alguma aversão nos jovens que estão prestes a definir seu campo de estudo, 

uma vez que a escolha da profissão quase sempre é guiada pelo prestígio social e pela valorização 

salarial no mercado de trabalho. 

 O fato é que as licenciaturas, em geral, e o curso de Letras, especialmente, portanto, 

ocupam hoje um lugar marginalizado em relação aos demais cursos, como afirma Benedito 

Antunes (2015): 

 

Uma das primeiras consequências da crise da licenciatura é a preparação insuficiente 

daqueles que ainda se interessam pela profissão. Em trabalho recente, Gabriela Rodella 

de Oliveira procurou traçar um perfil médio do professor de Português da rede pública 

da cidade de São Paulo, enumerando características que o definiriam: 1) é filho de pais 

sem formação escolar ou que cursaram apenas o ensino fundamental I; 2) cursou pelo 

menos uma parte do ensino básico em escola pública; 3) cursou o ensino superior em 

instituição particular; 4) seus pais não são leitores ou são leitores esporádicos; 5) sua 

casa de infância não dispunha de livros de literatura adulta; 6) indica best-sellers e/ou 

clássicos escolares como leituras marcantes ou recentes. (p.8)  

 

 Veja-se, a partir da pesquisa citada por Antunes, que a maioria dos estudantes ingressos 

nos cursos de licenciatura tem de enfrentar diversos desafios em relação à sua própria formação 

básica, uma vez que não pôde dispor de uma formação escolar de qualidade, cuja leitura e escrita 

foram tarefas rotineiras e fundamentais durante o processo de escolarização. 

 Antunes (2015) reforça ainda a gravidade dessa questão quando se coloca em jogo os 

instrumentos de trabalho da licenciatura, em especial no que se refere à área das humanidades: a 

leitura e a escrita. Ora, se ler e escrever criticamente são elementos fundamentais, os cursos de 

Letras têm mais do que a missão de formar docentes e especialistas capazes de atuar, por meio da 

palavra, na formação do sujeito. Assim, tais cursos deveriam auxiliar esse estudante de Letras a 

superar e encarar os desafios decorrentes de uma escolarização precária para que ele se torne um 

competente leitor e escritor e, assim, exerça conscientemente o seu papel social. 
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 Nesse contexto, o professor que não teve uma formação acadêmica adequada, capaz de 

auxiliá-lo a superar as dificuldades de leitura e escrita decorrentes de uma escolarização 

deficitária, agirá, portanto, reproduzindo a educação fragmentada e desarticulada que abrangeu 

toda a sua vida escolar. Então, suas ações não surtirão efeito socialmente positivo na formação do 

leitor literário, com todas as implicações que já se elencou, conforme se esperaria da educação, já 

que sua própria formação escolar e acadêmica ainda está comprometida e fragmentada.  

Logo, em consequência, se vê todos esses aspectos refletidos no desempenho dos alunos 

em fase de escolarização básica, os quais poderão se tornar pouco produtivos intelectualmente e 

limitados em relação às possibilidades de ascensão social. Dessa forma, contraditoriamente, o 

docente atuará a favor da garantia da estratificação das classes sociais e, mais ainda, da 

perpetuação do atual estado de coisas, uma vez que ele, professor, não mediará satisfatoriamente 

esse recurso essencial para a emancipação e constituição do pensamento crítico de seu alunado: a 

leitura literária.  

 É claro que a responsabilidade de todo esse processo não está unicamente nas mãos das 

universidades. Há todo um sistema governamental e social que legitima tais posturas em relação à 

educação básica e superior. Não obstante, sabe-se que as universidades exercem um papel 

importante nesse contexto, como diz Antunes: 

 

(...) Afinal, de uma forma ou de outra, esses professores tenderão a reproduzir na sua 

atuação profissional aquilo que receberam na universidade. Assim, cabe aos cursos 

superiores capacitá-los para o convívio inteligente e interessado com o texto literário. 

Falta, talvez, coragem para se repensar a natureza dos cursos de Letras. Sem deixar de 

cumprir objetivos específicos quanto aos estudos linguísticos e literários, eles deveriam 

dedicar-se também à formação do professor do ensino básico. Ainda que de maneira 

limitada e adequada ao perfil da nova clientela, precariamente iniciada na leitura e na 

literatura, esses cursos deveriam eleger como meta o preparo de um professor capaz de 

refletir sobre suas práticas, desde a escolha do material a ser utilizado até a forma de ler 

e compartilhar as leituras com seus alunos. Trata-se, em suma, de formar os formadores 

não apenas nos conteúdos específicos, mas principalmente na maneira de vivenciarem 

esses conteúdos com seus futuros alunos. (2015, p.16) 
 

 Logo, se não se há disciplinas voltadas para a leitura literária nos cursos de Letras (e 

Pedagogia) como esperar que o estudante esteja preparado para atuar na formação do leitor de 

literatura na educação básica? Como exigir dele novos métodos e práticas escolares de ensino de 

leitura literária se nem ele (docente), muitas vezes, tem o hábito de leitura ou compreende bem o 

texto de ficção e/ou poesia que eventualmente lê? 
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 Sem dúvida, há uma problemática relação entre a academia e a prática docente, pois se 

espera que o professor auxilie na formação do leitor de literatura no ensino básico, apesar de a 

universidade, geralmente, não possibilitar que, antes, ele se torne um leitor assíduo e 

diversificado. Dessa forma, por ter se formado em uma universidade que não privilegia a leitura 

do texto literário, observa-se que o docente não poderá mediar eficientemente o acesso à alguns 

bens culturais, como as obras literárias, justamente pelo fato de não integrarem o seu repertório 

cultural. 

 A partir disso, tendo em vista as questões apresentadas, vê-se o quanto é indispensável 

refletir sobre a crise da literatura de modo atrelado à crise da licenciatura, considerando a ponte 

estabelecida pelo ensino. Nesse contexto, observa-se que o ensino da leitura literária está cada 

vez mais longe de ocupar o lugar de destaque que merece no âmbito escolar, mas é necessário 

que os docentes superem este impasse – por meio de cursos de formação continuada e/ou 

especializações stricto ou lato senso – e repensem as práticas de ensino utilizadas nesse contexto 

a fim de inserir a literatura no cotidiano escolar. 

 

1.3 A leitura literária nas escolas públicas de periferia 

 

 A partir das reflexões colocadas no item anterior, nota-se que a deficiência do ensino de 

literatura nas universidades tem por grave efeito colateral a ineficiência da leitura de literatura 

nas escolas públicas de educação básica. Partindo disso, deve-se especificar o tipo de escola 

pública em que foi desenvolvida esta pesquisa, ou seja, uma “escola de periferia”, localizada no 

município de Abadia de Goiás. Isto porque esta ineficiência se agrava ainda mais quando a 

atenção se volta para essas escolas. Assim, sobre o conceito de periferia, conforme Borges e 

Rocha (2004),  entende-se que 

 

[...] não se pode qualificar apenas pelas distâncias físicas, mas também pelas distâncias 

em decorrência das diferentes condições sociais existentes entre o centro e a periferia. 

Nesse sentido, é fundamental incorporar ao termo periferia, somando às áreas 

degradadas dos subúrbios urbanos, os pequenos bolsões de pobreza em meio à cidade. 

(...) Sendo assim, as regiões não periféricas podem estar na margem urbana, distante do 

centro, mas nunca em estado de carência de urbanização ou em degradação. (p. 384 – 

385) 
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Na escola de periferia, portanto, observa-se que o acesso aos bens culturais, em geral, e à 

leitura literária, em particular, são negligenciados às classes menos favorecidas, apesar de 

constituir-se um direito universal (CANDIDO, 2002). Essa situação, que se estende ao longo dos 

séculos, é um elemento que contribui fortemente com a manutenção da estratificação social, pois 

o sujeito, uma vez privado desse direito, perde um instrumento poderoso de emancipação social.  

 Assim, a periferia não é apreciada aqui pelo aspecto espacial, enquanto lugares habitados 

à margem ou distantes do centro, mas em seu sentido social - numa perspectiva de classe -, que 

corresponde a locais onde residem as pessoas mais carentes de recursos, como saúde, 

saneamento, moradia digna, educação, trabalho, lazer, cultura etc. 

 Nesse contexto, as escolas de periferia refletem, de certo modo, a condição precária da 

própria comunidade, tendo em vista que, muitas vezes, tais ambientes também são carentes de 

recursos e, constantemente, os docentes têm que lidar com a carência de materiais e 

infraestrutura, tais como livros literários, materiais didáticos, salas arejadas e iluminadas, 

biblioteca, entre outros inúmeros aspectos. 

 Então, como na escola periférica as condições precárias são acirradas, a crise do ensino de 

literatura também se dá de modo mais constante e intenso. Vale ressaltar ainda outros fatores 

complicadores, como a condição muitas vezes de miséria da comunidade na qual a escola-campo, 

bem como outras de periferia, se insere e o desleixo do governo em relação às políticas 

educacionais, que não são eficazes no que tange a esse contexto, tendo em vista o alto índice de 

reprovação e evasão escolar. 

 Com efeito, é papel fundamental da escola estabelecer um diálogo significativo entre o 

aluno e a obra literária, mormente quando este aluno se encontra à margem da sociedade, em uma 

condição semelhante àquela descrita, tendo em vista que a leitura literária é um dos principais 

caminhos para a autonomia do sujeito. Sobre este aspecto discorrer-se-á na próxima seção. 

 Nesse contexto, torna-se fundamental refletir sobre as políticas públicas e de gestão 

educacional com o intuito de romper com o ensino mecanizado que reproduz as ideologias e os 

métodos de produção capitalista, pois atuam com o objetivo de formar “mercadoria humana” para 

o capital - uma vez que, na dinâmica capitalista, o proletário se iguala à máquina, enquanto 

produtor de trabalhos parciais -, como também manter o trabalhador no “cabresto” por oferecer 

uma educação incapaz de proporcionar-lhe a reflexão necessária para que ele se torne autônomo e 

consciente em suas decisões. 
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 Além disso, é fundamental que o docente aperceba a realidade social, política e 

econômica na qual atua durante a elaboração de projetos que visem desenvolver a leitura crítica e 

a autonomia dos educandos e, principalmente, que essa realidade lhe sirva como fator 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Assim, diz Freire (2006): 

 

[...] é preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, 

constituir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens 

relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma educação que liberte, que 

não adapte, domestique ou subjugue. (p. 45) 

 

 Com isso, as concepções ideológicas dos docentes podem desfavorecer ou contribuir com 

a aquisição do conhecimento, uma vez que os métodos e os projetos de ensino devem ser 

elaborados conforme as diversidades e/ou carências dos alunos. Ignorar a força ideológica que é 

vista no pano de fundo das práticas docentes concorre para perder a razão de ser do ensino. Em 

outras palavras, colocar o aluno à margem do ensino enquanto o professor ocupa o centro do 

saber, dita os conteúdos a serem “absorvidos” – em uma perspectiva tradicional e nada 

emancipadora -, não constitui uma prática docente a favor da cidadania, mas pelo contrário, 

corresponde a uma ação eficaz para a formação de um indivíduo apto e “domesticado” para servir 

ao capital. 

 Assim, o propósito da escola é desenvolver as várias habilidades do sujeito para que ele se 

torne um cidadão crítico e atuante, considerando que a leitura literária contribui fortemente para a 

emancipação humana, portanto, é uma ferramenta de “empoderamento” e ascensão social. Dessa 

forma, é notável que os métodos e as técnicas desenvolvidas pelos professores que atuam em 

escolas centrais não devem ser indiscriminadamente e despreocupadamente aplicadas nas escolas 

periféricas, devido à diversidade sociocultural, mas devem ser adaptadas às condições destes 

educandos a fim de romper com a manutenção das desigualdades no âmbito escolar e não 

servirem como um instrumento de exclusão social. 

 Por esses e outros fatores, percebe-se o quão importante é a leitura literária para o 

currículo escolar. Contudo, nota-se que ela não ocupa um lugar de destaque nos programas 

curriculares de língua portuguesa – como pode ser observado na Matriz Curricular do Estado de 

Goiás -, pois tais documentos privilegiam o ensino da gramática normativa, da história da 

literatura e da produção de textos. Logo, ao ser contemplada em sala de aula, tanto na rede 
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pública quanto na privada, comumente a literatura é posta apenas como veículo para apresentação 

de outros saberes, anulando, assim, toda a vivência que ela pode proporcionar ao leitor.  

 Sabe-se, todavia, que a situação se complica ainda mais quando se trata de escolas 

públicas e de periferia, onde o professor, muitas vezes, não é um leitor ativo, não tem como 

facilitar o acesso do livro ao aluno ou lida com um público socialmente marginalizado que vive 

em condições miseráveis. Nestes espaços, o acesso aos bens culturais é dificultado pela 

precariedade das escolas, dos bairros periféricos – que não possuem bibliotecas razoavelmente 

equipadas e acessíveis à comunidade em geral – e do grupo familiar e comunitário que não 

possuem recursos necessários para favorecer o acesso dos bens culturais aos jovens em processo 

de formação educacional básica. Então, nessa circunstância, é mais difícil, porém mais 

imperativo, o papel da escola e do professor de incentivar e favorecer a formação do leitor de 

literatura, tendo em vista que essa competência raramente será desenvolvida, nesse contexto, com 

a sua omissão.  

 Paradoxalmente, é para esse público que a literatura mais se faz necessária e atuante, 

pois é caminho para a emancipação, autopromoção, humanização, capacitação, enfim, para o 

rompimento com o ciclo de miséria que se impõe aos marginalizados. Cabe à escola, e muitas 

vezes só a ela, pela mediação do professor, franquear a distância entre texto literário e aluno, 

levando-o a tornar-se um leitor contumaz.  

 Zilberman (1988, p. 11) afirma que as “afinidades entre escola e leitura se mostram a 

partir da circunstância de que é por intermédio da ação da primeira que o indivíduo se habilita à 

segunda”. Ora, se a escola se omite a desempenhar tal papel, qual será a instituição, então, 

responsável pela difusão da leitura literária, em especial dos clássicos? Como a escola auxiliaria 

no processo de formação do homem negligenciando um aspecto tão importante – a formação do 

leitor de literatura? Diz Zilberman (1988): 

 

Modelo do desvelamento do mundo, a leitura encontra na literatura eventualmente seu 

recipiente imprescindível. Preservar estas relações é dar sentido a elas. E, se a escola não 

pode absorvê-las por inteiro, igualmente não pode ser o lugar onde elas se rompem em 

definitivo, sob pena de arriscar sua missão e prejudicar, irremediavelmente, o ser 

humano a quem diz servir. (p. 20) 

 

 Assim, como uma “experiência fundamental da realidade” (ZILBERMAN, 1988, p. 

19), a leitura literária não deve ser abordada de modo arbitrário e aleatório como ocorre em 

algumas escolas da rede pública e particular. O compromisso primordial da escola é atuar na 
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formação de leitores competentes, ação que não será concretizada tratando de modo displicente e 

descuidado a leitura literária. Atuar de maneira comprometida, logo, compete fornecer, segundo 

Lajolo (2004): 

 

(...) ... exercícios e atividades que trabalhem elementos do texto que contribuam para um 

relacionamento mais intenso dos alunos com aquele texto particular e que, como uma 

espécie de subproduto da atividade ou do exercício, fique inspiração e caminho para o 

inter-relacionamento daquele texto com todos os outros conhecidos daquele leitor e – 

lição maior! – a intuição da quase infinita interpretabilidade da linguagem de que os 

textos são constituídos. É exatamente no exercício dessa reinterpretabilidade que cada 

leitor, assenhorando-se do texto, torna-se sujeito de sua leitura, espécie de reescrita 

significante daquilo que o autor, ao escrever, deixou como aquele silêncio ao qual 

Drummond sugere que se pergunte: trouxeste a chave? 

 Caso contrário, mesmo que solicitados por professores e ainda que organizados 

por especialistas, os exercícios acabam funcionando como uma espécie de filtro seletor 

em que o relacionamento do leitor com o texto fica distorcido e apequenado, não 

obstante a virtualidade estética de que o texto seja dotado. (p. 51) 

 

 Vê-se, portanto, que lidar propriamente e de modo significativo com a leitura da 

literatura não corresponde às práticas estabelecidas pelos manuais didáticos, que tratam do texto 

literário de modo descontextualizado e fragmentado, conforme os propósitos estabelecidos por 

exercícios rasos de interpretação, os quais não fornecem as problemáticas da vida humana, nem 

convidam o leitor a refletir sobre as circunstâncias da esfera social e muito menos propicia a 

compreensão do texto literário pelo aluno. Dessa maneira, compete ao professor a elaboração de 

um projeto de leitura que conduza o leitor iniciante a se apropriar do texto oferecido de modo 

eficaz, atuante e envolvente para que este tenha, cada vez mais, experiência e autonomia 

necessárias para seguir lendo. 

 É claro que não há um caminho certo e bem delimitado que o professor deva seguir, visto 

que, talvez, seja impossível se obter sucesso aplicando na prática todas as teorias postas pelos 

acadêmicos e alguns manuais que buscam uniformizar o ensino a fim de democratizá-lo. 

Empreitada esta, inclusive, muito mais excludente que inclusiva, tendo em vista que tais manuais 

são elaborados considerando um tipo de leitor, um “leitor ideal”. Assim, aquele jovem que não 

possui ainda algumas competências de leitura, além de não ter recursos para desenvolvê-las, 

ainda se vê excluído e, muitas vezes, constrangido por não conseguir realizar as tarefas postas em 

sala de aula. 

 Nesse contexto, Lajolo (2004, p. 14) afirma que “técnicas milagrosas para convívio 

harmonioso com o texto não existem, e as que assim se proclamam são mistificadoras, pois 
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estabelecem uma harmonia só aparente, mantendo intato – quando já instalado – o desencontro 

entre leitor e texto”, isto é, o professor que busca apenas aplicar modelos e técnicas de leitura se 

arma de uma ideologia que revela-se pueril, uma vez que a sala de aula é tão heterogênea quanto 

a própria sociedade na qual o sujeito se insere. 

 Desconsiderar, portanto, a diversidade da sala de aula culmina em inviabilizar o encontro 

do leitor com o texto, como diz Lajolo (2004): 

 

Em outras palavras: leitor e texto precisam participar de uma mesma esfera de cultura. O 

que estou chamando de esfera de cultura inclui a língua e privilegia os vários usos 

daquela língua que, no correr do tempo, foram constituindo a tradição literária da 

comunidade (à qual o leitor pertence) falante daquela língua (na qual o poema foi 

escrito). (p. 45) 

 

 Dessa maneira, a percepção do professor quanto ao processo da leitura, em especial da 

leitura literária, é de suma importância porque ele é o mediador de todo esse sistema e, por 

ocupar uma posição de poder – pois ele decide a maneira que os conteúdos devem ser 

apresentados aos alunos -, cabe a ele a principal tarefa de auxiliar na formação do leitor. Contudo, 

observa-se que as práticas de leitura literária mais comuns, vistas em escolas públicas de 

periferia, propiciam uma experiência enfadonha e traumática que compromete a relação entre o 

leitor e a obra, como afirma Silva: 

 

[...] Por que e para que ensinar leitura na escola? De que tipo de leitor a sociedade 

brasileira realmente precisa?  Quais os textos que devemos privilegiar para o 

encaminhamento da leitura? Que metodologias devemos usar para a orientação das 

práticas de leitura nas escolas? Em função do paternalismo e da dependência que 

caracterizam as decisões pedagógicas junto às escolas, tais perguntas básicas jamais são 

levantadas para serem devidamente discutidas e aprofundadas. Assim, a escola continua 

a reproduzir esquemas pedagógicos estafantes e rotineiros quando se trata do ensino da 

leitura em sala de aula. Por isso mesmo, muitas vezes a educação de um leitor torna-se 

obra do acaso, do autodidatismo ou da orientação familiar, APESAR DA ESCOLA...( 

1991, p. 18 – 19) 

 

 Esse fato é preocupante devido às desigualdades em relação à distribuição dos bens 

culturais. Considerando as desigualdades de classe social, nota-se que o acesso às artes de um 

modo geral é mais negligenciado quanto mais carente for a comunidade. Visto dessa forma, os 

jovens socialmente marginalizados, que estudam em escolas periféricas, não desfrutam da 

oportunidade de desenvolver suas habilidades de leitura “apesar da escola”, considerando que, 
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muitas vezes, este é o único espaço social capaz de fornecer e tornar acessível o seu contato com 

o livro de literatura, bem como com os demais bens culturais.  

 Assim, reafirma-se a necessidade de um projeto de leitura elaborado pelo professor, uma 

vez que apenas este reconhece o ambiente idiossincrático da sala de aula em que atua e, portanto, 

é o único capaz de avaliar e perceber as estratégias mais eficazes para auxiliar nesse processo de 

formação do leitor. Nesse sentido, Silva (1991) diz que a leitura crítica está intrinsecamente 

atrelada à produção de texto, isto é, ela faz parte de um projeto maior (do professor), que possui 

uma razão de ser no mundo e induz o leitor a se movimentar e ir muito além da apreensão de 

significados do texto. Desse modo, o projeto de leitura crítica, na concepção desse autor, não será 

satisfeito se não compreender um projeto maior, do professor, que garanta o diálogo entre o leitor 

e o texto. 

 Como já dito, é necessário que a literatura poética e de ficção faça parte da mesma esfera 

de cultura do leitor para que haja um contato significativo. Ler não se resume à decodificação de 

símbolos linguísticos e muito menos à identificação das personagens, enredo, tempo e espaço. 

Trata-se de um processo muito mais amplo e complexo, relacionado à humanidade e, por isso, 

exige um movimento a ser desempenhado pelo leitor, que precisa participar efetivamente da 

história e compreender outras perspectivas, justamente por, de certa forma, vivenciar as 

experiências alheias que, pouco a pouco, constituem a sua própria existência. 

  Daí, nesse momento, se dá a coautoria, isto é, o texto do leitor, esse que, segundo Bakhtin 

(1997), é constituído não apenas dessa nova leitura, mas de tantas outras compostas pelas 

diversas vivências e visão de mundo que formam a sua bagagem cultural - que por sua vez 

provém de diversos “outros”, considerando que os gêneros do discurso são dados histórica e 

socialmente tendo em vista sempre a interação com o outro, com os discursos anteriores a ele e 

suas ideologias. 

 

1.4 A importância da mediação na leitura literária 

 

 Como se sabe, a compreensão ou produção de significado que acontece durante o 

processo de leitura ocorre de modo subjetivo e idiossincrático, tendo em vista que cada sujeito 

relaciona as situações novas - apreendidas na leitura dos clássicos, por exemplo - com as suas 

experiências antigas, vividas de fato ou ficcionalmente por outras leituras, a fim de estabelecer 
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um significado. Kleiman (1989) apresenta esse fato atrelado à fundamental importância do 

professor mediador, que compreende essa diversidade de leitura – por ser ele mesmo um leitor –, 

por isso, não impõe a sua perspectiva como a única aceitável. 

 Portanto, o hábito e as habilidades de leitura do professor, bem como o seu gosto pelo 

texto literário, são cabais para auxiliar no processo de formação do leitor literário na educação 

básica. Diversos estudos, como os de Silva (1991), Bamberger (1995), Rocco (1991) entre outros, 

apontam que o modo como o docente trata o texto literário pode despertar o gosto ou causar 

repulsa no estudante em processo de escolarização. Kleiman diz que: 

 

 
Ensinar a ler, é criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao conteúdo 

referencial do texto, isto é, mostrar à criança que quanto mais ela previr o conteúdo, 

maior será sua compreensão; é ensinar a criança a se autoavaliar constantemente durante 

o processo para detectar quando perdeu o fio; é ensinar a utilização de múltiplas fontes 

de conhecimento – linguísticas, discursivas, enciclopédicas – para resolver falhas 

momentâneas no processo; é ensinar, antes de tudo, que o texto é significativo, e que as 

sequências discretas nele contidas só têm valor na medida em que elas dão suporte ao 

significado global. Isso implica em ensinar não apenas um conjunto de estratégias, mas 

criar uma atitude que faz da leitura a procura de coerência: as proposições estão em 

função de um significado, devem ser interpretadas em relação a esse significado; as 

escolhas linguísticas do autor não são aleatórias, mas são aquelas que, na sua visão, 

melhor garantem a coerência de seu discurso. (1989, p. 151 – 152) 

 

 As práticas de leitura literária, portanto, não envolvem apenas ações que busquem 

operacionalizar a leitura de modo a torná-la homogênea em sala de aula. Para além disso, implica 

a consideração prévia de diversos fatores que, segundo Rocco (1992), garantam que o processo 

todo seja satisfatório. Assim, cabe ao docente conhecer e entender a personalidade do aluno, isto 

é, a qual fase da vida humana esse público pertence (criança, pré-adolescente, adolescente, adulto 

etc) para, a partir dessas informações, elaborar os critérios de escolha e de abordagem do texto, 

com o intuito de estabelecer um diálogo próximo entre o leitor/aluno e a obra.  

Em seguida, também é preciso considerar os aspectos positivos e negativos de todo esse 

processo, a fim de que a sua realização seja coerentemente justificada e para que a avaliação em 

relação à satisfação, conforme as expectativas postas pelo docente, seja mensurada e a proposta 

inicial seja revisitada. É forçoso ainda que a interação entre os sujeitos, mediador-professor e 

leitor/aluno, seja objeto de reflexão cuidadosa, como também todo o processo de ensino e 

aprendizado. Tudo isso tendo em vista uma base teórica consistente, que sirva de orientação às 

práticas metodológicas de ensino do professor. Nesse caso, Rocco sugere que o docente crie uma 
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“bibliografia própria” (1992. p. 7 -8), que atenda às suas concepções de leitura, de sujeito e de 

sociedade. 

 Nesse sentido, o mediador exerce um papel fundamental, principalmente quando se pensa 

no processo de interação, pois quando o tipo de leitura muda, isto é, da leitura silenciosa, 

individual, para a realizada em voz alta, coletiva, muda-se também o modo de referência dos 

sujeitos participantes do ato comunicativo, ou seja, de leitor para interlocutor. Nesse sentido, 

Kleiman afirma que: 

 

(...) Numa perspectiva social o papel do interlocutor se esvazia toda vez que o leitor 

aceita o texto como objeto acabado, toda vez que ele não exerce o seu direito de 

interlocução, privilegiando com isso o autor no processo. É a partir daqui que surge o 

paradoxo do „ensino‟ de leitura: como é possível que o leitor recupere sua condição de 

interlocutor se é através do professor que se institui a interação, seja porque ele utiliza 

sua competência discursiva para selecionar aspectos formais relevantes, seja porque ele 

utiliza o seu conjunto de leituras para selecionar aspectos intertextuais relevantes. (1989, 

p. 39) 

  

 Assim, o professor-mediador que prioriza a sua leitura em sala de aula, não abrindo um 

espaço de diálogo com os demais sujeitos da interação com o texto e, com isso, não permite o 

contato direto do aluno com o texto literário, legitimando a sua leitura e a colocando em um lugar 

de destaque, inibe as diversas impressões que os demais participantes da interação discursiva 

possuem. Tal ato revela um posicionamento comum em sala de aula, aquele referente ao que está 

“certo” e “errado”, culminando no desestímulo à pesquisa, à reflexão e ao pensamento crítico dos 

estudantes em formação. 

 O ensino da leitura literária, como se vê, não consiste apenas no domínio que o docente 

tem do texto e do conhecimento científico e de mundo em que vive, mas também, e 

principalmente, na sua atitude em sala de aula em relação ao outro. Não considerar o “outro”, 

sujeito que também é um interlocutor, assim como ele, nessa experiência, acarreta proporcionar-

lhe uma leitura operacionalizada, que visa estabelecer uma tarefa de identificação contínua, no 

texto, dos elementos descritos pelo próprio docente, anulando, assim, todo o prazer da descoberta 

que o texto literário pode oferecer. Além, é claro, de se desconsiderar a reflexão e o diálogo com 

o locutor/autor, que são essenciais para o processo de produção de significado, uma vez que, 

como diz Bamberger (1995, p. 60), “(...) cada leitor lê de modo diferente e tira do livro 

especialmente aquilo que o atrai e o que corresponde aos seus interesses.”  Daí se vê como é 

comum que os leitores mais experientes elejam seus livros favoritos e os releiam, afirmando 
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inclusive que cada releitura agrega um novo significado. Isso ocorre não porque o livro se tornou 

outro, mas porque o “olhar” do leitor já não é mais o mesmo. 

 Nesse sentido, cabe ainda reforçar que o comportamento dos leitores iniciantes está em 

consonância com as atitudes dos professores em relação ao processo de leitura. Para Bamberger, 

 

Os resultados de pesquisas realizadas na Áustria, que tratam das diferenças observáveis 

no comportamento relativo à leitura no interior escolar ou de distritos escolares mais 

amplos, mostram que as crianças que leem bastante: 

a. têm geralmente um relacionamento muito bom com o professor, o qual, por sua vez, 

leitor entusiasta, procura fazer com que os alunos experimentem na leitura um prazer 

idêntico ao seu; 

b. frequentaram aulas de professores interessados e informados, que possuíam boa 

provisão de material de leitura (bibliotecas das salas de aula); 

c. foram „induzidas à leitura‟ por um contínuo contato com livros e métodos especiais de 

ensino moderno da leitura. (1995, p. 20 – 21) 

 

 Dessa forma, veem-se alguns dos motivos de alguns países terem mais leitores ativos em 

relação à outros, como no Brasil. Enfrentam-se, aqui, vários problemas quanto à capacitação do 

professor e em relação ao processo de tornar a leitura uma ação rotineira, bem como a dificuldade 

de acesso do livro literário ao aluno – uma vez que é comum encontrar escolas que não 

disponham de uma biblioteca para alunos e professores. Essas questões, atreladas ao fato de 

haver uma grande parte de docentes não leitores atuando na formação de leitores, garantem uma 

educação deficiente que, em geral, se justifica ainda pela falta de incentivo governamental, de 

recursos e de acesso a uma educação continuada. 

 Contudo, é fato que há resistência e oposição a este estado de coisas. Muitos profissionais 

encaram o desafio de formação de leitores literários na educação básica e conseguem resultados 

positivos e até surpreendentes. De fato, nenhum aluno está fora do alcance de uma mediação 

eficiente, que o aproxime da obra literária, desde que os seus limites sejam respeitados e ele 

sinta-se seguro e confortável durante as atividades realizadas em sala de aula. Como diz Faria e 

Faria: 

 

Pode-se dizer que o papel do professor mediador nessa condução consiste, entre outras 

estratégias, em respeitar os limites do aluno, buscando ampliá-los de modo a priorizar 

constantemente o crescimento discente. (...) Com essas duas qualidades asseguradas, o 

educador poderá mais facilmente mostrar o quão prazeroso pode ser o ato de ler e ainda 

proverá os alunos dos conceitos teóricos necessários ao real desvendamento do texto 

literário. Ou seja, o docente mediador de leitura literária é aquele que deve criar 

condições para a prática de leitura e para que essa aquisição se dê com consistência. 

(2018, p. 291) 
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 Assim, apesar das inúmeras dificuldades apresentadas, vê-se que é exequível realizar um 

trabalho consistente a favor da formação do leitor de literatura, desde que se tenha o cuidado em 

elaborar práticas escolares que levem em consideração a realidade do discente e que sejam 

capazes, mesmo que vagarosamente, de incluí-lo durante todo o processo de leitura, compreensão 

e interpretação. De modo semelhante, afirmam Costa e Ferreira: 

 

O prazer do texto é uma coleção de aforismos e fragmentados que oferece uma leitura 

distraída, em que o leitor pode escolher múltiplas portas para entrar. Encontramos 

dificuldade quando tentamos resumir suas ideias principais como acostumávamos fazer 

na escola. Pois se trata de um conhecimento que se busca e não de um saber já 

constituído. (2006, p. 49) 

 

 Logo, práticas que não condizem com o horizonte de expectativa
3
 do discente culminarão, 

em geral, em fracasso, uma vez que a interação discursiva e ideológica entre o texto e o leitor não 

se efetivará, justamente pelo fato de o aluno ainda não possuir um repertório apropriado para 

compreender e, possivelmente, deleitar-se com a leitura apresentada.  

 Acredita-se que o leitor (interlocutor desta comunicação), nesse momento, esteja se 

perguntando: “mas, e a mediação? Não resolveria esse problema?” Ora, se não considerarmos 

que o trabalho docente se efetiva por meio do diálogo, e que este pressupõe uma atitude 

responsiva do outro, como diz Bakhtin (1997), apresentaríamos uma proposta ingênua e 

irrealizável. Daí, assim como alguns conteúdos exigem conhecimentos prévios - por exemplo, 

não se aprende, em matemática, equação do segundo grau, sem saber somar, subtrair, dividir e 

multiplicar – o texto literário também pressupõe uma espécie de progressão ou desenvolvimento 

gradual, que não só depende de sua idade, série, mas também de sua experiência com a 

linguagem e com o próprio mundo. 

  Portanto, respeitar os limites do outro, nesse contexto, significa compreender o seu nível 

de linguagem e conhecimento para, assim, agir a favor de seu desenvolvimento, ampliando cada 

vez mais o seu horizonte de expectativa
4
. 

                                                           
3
 Termo que se refere, segundo Zilberman (1985), a todos os elementos que compõem a nossa visão de mundo e 

assim orientam o modo como compreendemos tudo aquilo que nos é apresentado. Dessa forma, corresponde não 

apenas aos aspectos sociais, culturais, históricos e socieconômicos que dizem respeito ao sujeito, mas também 

aspectos específicos como a sua formação escolar, as suas experiências de leitura, o próprio contexto familiar etc. 
4
 Esta questão será abordada detalhadamente, no capítulo 3, por meio de algumas práticas escolares de leitura 

literária. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

DO TEXTO AO CONTEXTO – CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTO 

 

 

(...) caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em 

outra dimensão do tempo literário. (CORTÁZAR, 1978, p. 

149) 

 

 

 Neste capítulo serão apresentadas algumas definições sobre o gênero conto – apesar da 

dificuldade em conceituá-lo tendo em vista a sua complexidade e ambiguidade formal –, uma vez 

que foi o gênero literário escolhido para a intervenção prevista nesta pesquisa, sendo fundamental 

justificar a sua escolha como corpus a ser utilizado para favorecer a formação do leitor iniciante 

de literatura. Isso posto, demonstra-se e discute-se também a sua eficácia no contexto da 

pesquisa, isto é, em sala de aula. Neste sentido, outro aspecto importante abordado neste capítulo 

é a especificidade dos contos escolhidos, situados na esfera do fantástico. Ainda, devido a 

variedade dos contos, expõe-se uma breve análise de cada um deles, bem como uma biografia 

reduzida de seus autores – Murilo Rubião e José J. Veiga – a fim de deixar, talvez, um pouco 

mais claro os seus lugares de fala. 

 Destarte, este capítulo está organizado em cinco seções: na primeira aborda-se uma breve 

definição do conto, na segunda trata-se da leitura literária do conto no contexto de sala de aula, a 

terceira seção apresenta o fantástico e suas implicações na conjuntura do conto, enquanto que a 

quarta e a quinta tratam dos autores e suas obras, em breves análises. 

 

2.1 Conto: possíveis definições 
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 Explicar ou definir o conto não é tarefa fácil, pois, ao longo da história, este gênero foi e 

ainda é matéria de diversos estudos que buscam estabelecer parâmetros para a sua definição. 

Realmente, um gênero tão esquivo e controverso não pode ser definido de modo estático e 

permanente. 

 De fato, diversos estudiosos e escritores apresentam a complexidade do trabalho de 

teorização do conto, sendo visível inclusive na literatura. Veja-se, como exemplo, no trecho 

retirado do conto “Vestida de Preto”, de Mário de Andrade (2016. p. 1): “Tanto andam agora 

preocupados em definir o conto que não sei bem se o que vou contar é conto ou não, sei que é 

verdade”. Observa-se que a frase que inicia o conto demonstra com ironia a suposta insegurança 

dos escritores de ficção, que já habituados ao artífice de escrevê-lo, têm de justificar o gênero a 

partir dos elementos que a teoria literária dita.  

Para Cortázar, entretanto, dominar a técnica não compreende se eleger um bom escritor, 

nesse caso, um bom contista. Para o autor: 

 

(...) O entusiasmo e a boa vontade não bastam por si só, como também não basta o ofício 

de escritor por si só para escrever contos que fixem literariamente (isto é, na admiração 

coletiva, na memória de um povo) a grandeza desta Revolução em marcha. Aqui, mais 

que nenhuma outra parte, se requer hoje uma fusão total dessas duas forças, a do homem 

plenamente comprometido com sua realidade nacional e mundial, e a do escritor 

lucidamente seguro de seu ofício. (...) Por mais veterano, por mais hábil que seja um 

contista, se lhe falhar uma motivação entranhável, se os seus contos não nasceram de 

uma profunda vivência, sua obra não irá além do mero exercício estético. (1974, p. 160) 

  

 Dessa maneira, segundo o autor, para além da compreensão das técnicas de elaboração de 

um conto, está a questão do trabalho artístico vinculado a um profundo intento e experiência 

social, sem os quais o texto não atingirá a seu propósito de comunicar, de se fazer compreensível 

de fato e provocar empatia no leitor. 

 A fim de delinear uma teoria do conto é mister voltar às suas origens. Historicamente, este 

gênero não surgiu da tradição escrita, mas está enraizado em uma estrutura da literatura oral, que 

lhe deu origem. Portanto, há, geralmente, nos contos um modo de narrar que remonta aos 

“causos” e que concede unidade à história narrada. Em suas origens, também, o gênero está 

ligado aos rituais religiosos que serviram e ainda servem de orientação, exemplo e inspiração de 

vida e conduta nas mais diversas culturas, sendo os “contadores” eleitos e legitimados 

socialmente devido ao aspecto sagrado que os constituíam. Segundo Gotlib, 
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(...) sob o signo da convivência, a estória sempre reuniu pessoas que contam e que 

ouvem: em sociedades primitivas, sacerdotes e seus discípulos, para a transmissão dos 

mitos e ritos da tribo; nos nossos tempos, em volta da mesa, à hora das refeições, 

pessoas trazem notícias, trocam ideias e ... contam casos. (1987, p. 5) 

 

 Com o passar do tempo, o conto foi apropriado pela vida comum, isto é: saiu do contexto 

religioso para o profano. Propp (1984) também afirma que o conto passou a fazer parte da vida 

cotidiana, pois deixou de compor apenas os rituais religiosos para compreender toda a 

diversidade da vida. 

 Já tendo em vista o conto moderno, Poe (1981) o definiu a partir da sua extensão e do 

efeito de sentido ou tensão que, segundo o autor, devem ser postos como elementos fundamentais 

para que a leitura ocorra, como ele diz, “de uma só assentada”. Para o crítico e poeta, o escritor é 

capaz de controlar a atenção do leitor no conto, tendo em vista não apenas a brevidade do gênero, 

mas também a genialidade em estabelecer uma tensão que perdura do início ao fim, que conduz o 

leitor a seguir, com ânimo, lendo. Paralelo à Poe, Cortázar, em relação à extensão do conto, diz 

que: 

 

Para se entender o caráter peculiar do conto, costuma-se compará-lo com o romance, 

gênero muito mais popular, sobre o qual abundam as preceptísticas. Assinala-se, por 

exemplo, que o romance se desenvolve no tempo de leitura, sem outros limites que o 

esgotamento da matéria romanceada; por sua vez, o conto parte da noção de limite, e, em 

primeiro lugar, limite físico, de tal modo que, na França, quando um conto ultrapassa 

vinte páginas, toma já o nome de nouvelle, gênero a cavaleiro entre o conto e o romance 

propriamente dito. (1974, p. 151) 

 

 

Assim, levando-se em consideração os estudos destes autores sobre o gênero, o conto é, 

ou espera-se que seja, um texto curto, com até 20 páginas no máximo, que mantém relacionados 

todos os elementos da narrativa de maneira próxima, permitindo que alguns aspectos sugestivos 

orientem a leitura conforme a projeção da ideia. Dessa forma, a participação do interlocutor/leitor 

é extremamente significativa na produção de sentido, pois enquanto o romance abrange detalhes 

relacionados ao ambiente, personagens e, por vezes, esclarece situações conflituosas e ambíguas, 

na brevidade do conto tais “detalhes” são postos sutilmente, ou são lacunas que exigem maior 

atenção e participação do leitor. 

Cortázar observa realmente quanto ao conto que a “condensação” e a “concentração” são 

as premissas deste gênero extremamente compacto em que cada ação está concatenada a um 
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objetivo único, o que promove a “tensão”, outro paradigma inerente a este gênero, 

correspondendo a uma espécie de retrato ou instantâneo de uma determinada situação, seja ela 

mais próxima do absurdo ou do real. Cortázar, inclusive, o compara à fotografia quando diz que: 

 

(...) o fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar uma imagem ou 

um acontecimento que sejam significativos, que não só valham por si mesmos, mas 

também sejam capazes de atuar no espectador ou no leitor como uma espécie de 

abertura, de fermento que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que 

vai muito além do argumento visual ou literário contido na foto ou no conto. (1974, p. 

151-152) 

 

 Estabelece-se daí o grau de mimese conferido ao gênero, uma vez que todo texto é, em 

alguma medida, uma espécie de representação do real, todavia, alguns mais que outros. Além 

disso, é característica do conto (e da boa literatura, compreendendo os mais diversificados 

gêneros) a singularidade de sentido, isto é, o olhar particular do autor diante das coisas do mundo. 

Esse “efeito único” de significação, segundo Poe (1981), é um fator fundamental para harmonizar 

os outros elementos que constituem o conto – como o ritmo, o tom -, construindo, assim, a 

unidade significativa do texto. Dessa maneira, ainda conforme Poe (1981), todos os elementos 

que constituem o texto devem ser postos de modo consciente e muito bem articulados com o 

projeto artístico ou propósito do escritor. Cada palavra que integra o conto deve exercer sempre 

uma função relacionada à intenção do autor. Sem isso, o texto não atenderá às expectativas em 

relação ao gênero, uma vez que o leitor não será envolvido ou não experienciará 

satisfatoriamente a leitura. De maneira análoga, diz Cortázar: 

 

(...) E o único modo de se conseguir esse sequestro momentâneo do leitor é mediante um 

estilo baseado na intensidade e na tensão, um estilo no qual os elementos formais e 

expressivos se ajustem, sem a menor concessão, à índole do tema, lhe deem a forma 

visual, a auditiva mais penetrante e original, o torne único, inesquecível, o fixem para 

sempre no seu tempo, no seu ambiente e no seu sentido primordial. (1974, p. 157) 

 

 A linguagem, logo, é de extrema relevância na composição de sua narrativa, pois diante 

da diversidade de temas, ideias e situações, ela também deve se apresentar de maneira a tornar 

mais próxima a realidade ficcional, uma vez que a escolha vocabular e a estrutura sintática devem 

traduzir parte da dinâmica posta pela semântica/sentido do texto. Por isso, como no poema, é 

fundamental a relação entre forma e conteúdo, também é assim quando se trata da leitura de 

conto, a fim de se dizer o máximo que se pode com um mínimo de palavras. De fato, muitas 
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vezes, os melhores contos assumem um aspecto poético, não raras vezes provocando a epifania
5
 

e/ou catarse
6
 no leitor – sobretudo quando se fala dos grandes contistas –, pois a forma está tão 

magnificamente ligada ao sentido, que cada parágrafo provoca uma avalanche de sensações que 

geram uma compreensão para além da razão natural das coisas.  

 É inegável que esses elementos não são exclusivos deste gênero, porquanto compreendem 

todo o trabalho artístico que envolva a palavra escrita. Mas, a genialidade do artista na construção 

de seu projeto estético é que definirá o modo como o texto literário será lido. Vale ressaltar que 

essa pesquisa, contudo, envolveu apenas o gênero conto, daí o maior destaque de suas 

propriedades que, de modo não específico, são comuns à maioria dos gêneros literários. 

 

Quadro-resumo 

 O conto, historicamente, surgiu das narrativas orais que concedem ao gênero um 

modo particular de estabelecer a unidade semântica; 

 Devido à tradição oral, este gênero se aproxima da vida cotidiana; 

 É um texto curto (segundo Cortázar, deve ter até 20 páginas), que mantém todos os 

elementos da narrativa muito bem relacionados e próximos; 

 Por ser breve, o conto exige uma leitura muito atenta a fim de que as “lacunas”, isto 

é, as situações ambíguas ou não esclarecidas, sejam compreendidas; 

 O texto deve ser construído de modo consciente para que seja produzido o “efeito 

único” de significação, capaz de harmonizar todos os seus aspectos e envolver o 

leitor; 

 A forma e o conteúdo, que normalmente já são indissociáveis em qualquer gênero 

literário, no conto estão ainda mais intrinsecamente implicados, não devendo ser 

pensados separadamente, nem pelo escritor e, menos ainda, pelo leitor. 

 

 

                                                           
5
 Segundo Aristóteles (Poética, 2008), a epifania se refere a um momento de compreensão súbita acerca de sua 

condição ou entendimento da essência de algo atrelado à problemática da história apresentada (neste caso, 

Aristóteles se referia à tragédia), sensação esta de natureza quase sobrenatural e capaz de modificar a conduta – logo, 

a vida – da personagem e do leitor/expectador. 
6
 Para Aristóteles (Poética, 2008), a catarse é uma espécie de experiência capaz de provocar a purificação da alma 

humana, uma vez que por meio do movimento das personagens (considerando os conflitos, tragédias, horrores, bem 

como a passagem da alegria para a tristeza etc) o leitor/interlocutor, que está envolvido e se identifica  com a obra e 

personagem(s), purga suas emoções. 
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2.2 Leitura do conto na sala de aula 

 

 Estabelecidos alguns paradigmas ficcionais do conto, passa-se à problemática do ensino 

de literatura em sala de aula, pois, quando se pensa em práticas escolares voltadas para a leitura 

literária, principalmente após realizar o levantamento sociocultural e econômico do público leitor, 

surgem diversas questões: Qual gênero será mais adequado? Com quais autores trabalhar, tendo 

vista a estética/estilo que os constituem? Quais temas seriam de maior interesse? Entre outros 

componentes que podem garantir o sucesso ou o fracasso dessa experiência de leitura. 

 Conforme dito no capítulo anterior, a literatura não exerce exclusivamente a função de 

educar, como uma espécie de manual de instruções, na verdade, devido à amplitude de situações 

representadas, ela opera muito além disso, porque mune o sujeito de condições para que ele se 

integre efetivamente e de maneira mais consciente à sociedade. 

 Nesse sentido, tendo em vista um público que muitas vezes só lê literatura na escola
7
, a 

escolha do gênero literário é crucial para o sucesso de trabalhos que envolvam a formação do 

leitor de literatura na educação básica.  

 Observa-se que um aluno não habituado à leitura literária tende a ter mais dificuldade em 

se envolver com textos muito longos, e as razões podem ser: ou por falta de costume com a 

leitura propriamente dita ou, ainda, por simples falta de tempo – quando o aluno só estuda e lê em 

sala de aula, tendo o resto do tempo comprometido com o trabalho, por exemplo. Assim, a 

mediação torna-se um fator fundamental para a iniciação desse estudante na esfera da leitura 

literária e a escolha do gênero deve atender às limitações do leitor de modo a instigá-lo a buscar 

algo mais, a ampliar suas leituras e, se possível, a deleitar-se nessa primeira experiência.  

 Por isso, o gênero escolhido como instrumento central para a realização desse projeto de 

formação do leitor foi o conto. Isso se deu por vários fatores: 1. O conto, em sua origem, possui 

um laço muito estreito com a narrativa oral, por isso, mesmo ao longo do tempo, vê-se que o 

leitor é posto de modo muito próximo às personagens; 2. É um texto curto, possível de ser lido 

em sala aula, sobrando ainda tempo, dependendo da sua extensão, para a discussão sobre a 

leitura; 3. Apresenta, em geral, situações e contextos relacionados ao cotidiano, então, o processo 

de identificação dá-se de maneira quase natural; 4. Apesar de ser de curta extensão, o conto não 

perde em nada em relação à estética, sendo muitos deles inclusive poéticos - Cortazar (2006, p. 

                                                           
7
 Esta questão será abordada no capítulo 3 
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235), inclusive, afirma que o conto está mais próximo do poema do que da prosa, tendo em vista 

que “a gênese do conto e do poema é, contudo, a mesma, nasce de um repentino estranhamento 

de um deslocar-se que altera o regime „normal‟ da consciência; (...)”; 5. Em geral, possui uma 

linguagem de fácil compreensão; 6. Normalmente, gera surpresa no leitor que, salvo exceções, 

não consegue antecipar o desfecho.  

 Portanto, devido ao seu aspecto narrativo envolvente, o conto estabelece um diálogo 

significativo com um leitor aprendiz, uma vez que, segundo Cruvinel (2015, p. 114), “o conto 

desde a sua origem traz como marca a propriedade de enredar o receptor (leitor ou ouvinte).” 

Dessa maneira, mesmo aqueles alunos que ainda não dominam completamente o processo de 

decodificação de símbolos linguísticos ou que não têm costume de ler e, portanto, têm 

dificuldades com a compreensão do texto, terão a oportunidade de lidar com o texto literário, 

apropriando-se dele e tornando-o, inclusive, uma ferramenta útil para o aprimoramento de 

leituras posteriores. 

 Cruvinel (2015, p. 114), ainda sobre a escolha do gênero para a prática de leitura em sala 

de aula, ressalta que o conto “favorece o efetivo exercício de leitura em sala de aula, tanto pela 

sua peculiaridade (...), quanto pelas suas propriedades – condensação, compactação, 

concentração, que podem ser traduzidas por economia dos meios narrativos – com vistas a um 

efeito único no leitor.” 

 Por conseguinte, considerando tais características acerca do conto, apresenta-se outra 

notável que está atrelada ao aspecto econômico: a oferta dos textos aos alunos. Sabe-se que o 

acesso aos bens culturais no Brasil, principalmente em relação às classes socialmente 

marginalizadas, é precário. E não há razão alguma em elaborar práticas de ensino de leitura 

literária sem se ter o material de leitura disponível para os alunos ou sem considerar uma 

possibilidade real de obtê-los. Cabe salientar ainda que, em geral, devido à pequena quantidade 

de páginas e levando em conta que o mesmo conto pode ser lido por alunos pertencentes a outras 

classes, as escolas costumam providenciar o material para os alunos de acordo com a carência da 

comunidade. 

A escola-campo escolhida para esta pesquisa, entretanto, não tem biblioteca, não tem 

oferta de livros, nem há possibilidade de impressão e fotocópia de textos não considerados 

essenciais, como os contos utilizados. Logo, textos curtos são mais viáveis também 

economicamente quando é preciso que o próprio docente oferte-os aos alunos.  
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 Isto posto, convém lembrar que, em uma situação ideal, o professor poderia usar de 

diversos recursos em sala de aula com o propósito de favorecer a leitura de tais textos, como o 

celular ou o data-show. Caso seja também inviável, devido às condições apresentadas, como na 

situação aqui presente, o professor pode adquirir (por meio próprio ou mobilização escolar) um 

equipamento de data-show (ou Mini projetor) a fim de solucionar esse impasse ou providenciar 

essas cópias e reutilizá-las em outras turmas.
8
 

 Outra questão a ser tratada, e de igual importância em relação à leitura do conto, é a 

escolha das obras que foram abordadas e lidas em sala de aula. Sabe-se que textos literários 

remetem o leitor à algumas experiências próprias. Deste modo, é recomendado adequar a leitura 

literária à capacidade de envolvimento e de compreensão do aluno com aquele texto escolhido. 

Entende-se que um professor, com algum tempo de convivência e trabalho, conhece sua turma, 

sabe de seu nível de conhecimento, seu contexto social e, assim, pode inferir textos mais 

apropriados.  

 Esta escolha faz parte do trabalho de mediador do professor, sem o qual a leitura literária 

em sala não seria eficiente. O professor mediador atua em várias frentes, desde a escolha do 

material, sua oferta, até a leitura e compreensão do texto propriamente ditas, quando auxiliará o 

aluno a compreender e interpretar o texto, uma vez que, sendo ele mesmo um leitor literário, pode 

entender aspectos e nuances que um leitor inexperiente e iniciante não poderia.   

Não se trata aqui de dizer que os alunos não têm capacidade de ler, mas do fato de que 

muitos podem não compreender as ironias, dilemas, citações e referências a outras obras, e 

mesmo algumas situações nelas colocadas. Daí, quando se propõe uma leitura e não se 

empreende um trabalho de mediação eficiente, a tendência é tornar essa experiência 

desestimulante e até traumática para o aluno, que não aproveitará e não será cativado pela leitura.  

 Nesse sentido, a escolha do gênero e da matéria tratada nas obras são fundamentais 

também para o sucesso dessa empreitada. Não basta apenas a escolha do gênero conforme os 

critérios mencionados. É necessária, do mesmo modo, uma seleção cuidadosa em relação às 

narrativas apresentadas ao leitor inexperiente
9
 para que se estabeleça um diálogo único com esse 

leitor e, por isso, o instigue a ler mais. 

                                                           
8
 As más condições de infraestrutura e de acesso aos materiais da escola básica pública no Brasil são amplamente 

conhecidas e caberia, em outro texto, aprofundar uma pesquisa sobre suas causas e desdobramentos. 
9
 Nesse contexto, se refere àquele leitor que teve pouco ou nenhum contato com algum texto literário na íntegra, que 

não foi completamente alfabetizado, que não possui experiências que permitam um diálogo mais abrangente com o 
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 Escolher as narrativas envolve, portanto, um trabalho de pesquisa prévia, no qual o 

professor e mediador deve, por meio de diálogos e questionários, conhecer os interesses e gostos 

desses jovens. Deve-se considerar também o contexto no qual os alunos vivem quando não estão 

na escola - se na zona rural ou urbana -, pois essa diversidade, apesar de não ser determinante e 

excludente, interfere significativamente nos seus interesses, uma vez que envolve diferentes 

rotinas e experiências de vida. Compreender tal dinâmica social favorecerá na elaboração de 

práticas de leitura inclusivas, ou melhor, que não excluam nenhum participante/leitor por não 

compartilhar de um mesmo horizonte de expectativa, isto é, por ter formações ideológicas e 

discursivas distintas. 

 Nesse contexto, como já se salientou aqui, vê-se o quão importante é a atuação do 

mediador em todo esse processo, cabendo-lhe a tarefa de conduzir o leitor por um caminho 

misterioso que é constituído pela leitura literária. 

 

2.3  Visitando o fantástico pelas veredas do conto 

 

 É senso comum afirmar que a literatura retira o leitor de seu lugar comum, constituído 

pelas experiências adquiridas em uma rotina, em geral, trivial e mecanizada pelas obrigações 

diárias e o faz experimentar o improvável. Especialmente, isso ocorre quando a leitura é do 

gênero fantástico.  

 Esse gênero, diferentemente do maravilhoso, não coloca o leitor em outro tempo e mundo 

– como se vê nos contos de fadas, por exemplo, que trazem um enredo em um pretérito 

indeterminado –, mas ao contrário, a narrativa fantástica rompe com a regularidade das coisas 

cotidianas, surpreende o leitor e o impele a lidar com o inaceitável ou o impensável. É justamente 

por isso que Todorov (1975) afirma que o fantástico é o gênero da hesitação, uma vez que em 

vários momentos o leitor tentará atribuir uma explicação lógica/racional ou estabelecerá uma 

nova ordem das coisas a fim compreender determinadas situações que parecem ser inexplicáveis. 

Nesse sentido, Todorov afirma que: 

 

O fantástico ocorre nessa incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, deixa-se o 

fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é 

                                                                                                                                                                                            
livro devido à sua pouca idade e/ou pelo fato de afirmar que não gosta ou odeia ler porque é uma tarefa chata, sendo 

ele um não leitor. 
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a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural. (...) Há um fenômeno estranho que se pode 

explicar de duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e sobrenatural. A 

possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico.(1975, p. 31) 

 

 Gênero vizinho do estranho e do maravilhoso, o fantástico destaca-se por não 

compreender uma sequência narrativa concebível. O leitor é surpreendido com personagens que 

não sabem se estão vivas ou mortas – como no conto “O pirotécnico Zacarias”, de Murilo 

Rubião; com lugares que não sabe se existem apenas no sonho ou na realidade – como no conto 

“Os cavalinhos de Platiplanto”, de José J. Veiga; com situações em que se torna impossível 

definir um conceito ou opinião, devido à extrema relatividade das coisas apresentadas que fazem 

o leitor hesitar ao tentar delinear uma personalidade ou situação. Para Cortázar: 

 

O fantástico exige um desenvolvimento temporal ordinário. Sua irrupção altera 

instantaneamente o presente, mas a porta que dá para o saguão foi e será a mesma no 

passado e no futuro. Só a alteração momentânea dentro da regularidade delata o 

fantástico, mas é necessário que o excepcional passe a ser também a regra sem deslocar 

as estruturas ordinárias entre as quais se inseriu. (2006, p. 9) 

 

 Nesse sentido, o fantástico não está atrelado à fantasia. Muito mais complexo do que o 

termo relativo ao maravilhoso, o fantástico se instaura no real e é a partir dele que se presentifica. 

Contudo, apesar de estar próximo da realidade das coisas – tendo em vista o absurdo que 

circunda a vida humana – , o fantástico está envolto em mistério, sonho e, às vezes, está à 

margem do devaneio, o qual constitui-se primeiramente na personagem e, em seguida, se 

transporta para o próprio leitor que compartilha das mesmas inquietações de espírito. Todorov diz 

que: 

 

(...) o fantástico implica, pois, uma interação do leitor no mundo das personagens; 

define-se pela percepção ambígua que tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados. 

É necessário desde já estabelecer que, assim falando, temos em vista não este ou aquele 

leitor particular, real, mas uma “função” de leitor, implícita no texto (do mesmo modo 

que nele acha-se implícita a noção de narrador). A percepção desse leitor implícito está 

inscrita no texto com a mesma precisão com que o estão os movimentos das 

personagens. (1975, p. 37) 

   

Para o autor, ainda, o leitor de texto fantástico considera as personagens de maneira 

vívida e a hesitação, portanto, é uma atitude compartilhada entre leitor e personagem, sendo esta 

o elemento fundamental no estabelecimento do sentido da obra literária e não na garantia da 

identificação entre leitor e texto. Aliás, Todorov menciona, inclusive, que uma leitura pautada 
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nesse aspecto de identificação corresponde a uma postura ingênua, que não permite uma 

satisfatória compreensão. 

 Além disso, cabe mencionar que a identificação do fantástico está diretamente atrelada à 

uma espécie de atitude do leitor em relação ao texto. Dito de outra maneira: o leitor é posto em 

uma situação que exigirá a designação de uma possível solução para a problemática apresentada. 

Dessa forma, a sua “escolha” atuará na redefinição do gênero. Diz Todorov: 

 

O fantástico, como vimos, dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao 

leitor e à personagem, que devem decidir se o que percebem depende ou não da 

“realidade”, tal qual existe na opinião comum. No fim da história, o leitor, quando não a 

personagem, toma contudo uma decisão, opta por uma ou outra solução, saindo desse 

modo do fantástico. Se ele decide que as leis da realidade permanecem intactas e 

permitem explicar os fenômenos descritos, dizemos que a obra se liga a um outro 

gênero: o estranho. Se, ao contrário, decide que se devem admitir novas leis da natureza, 

pelas quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso. (1975, 

p. 47 – 48) 

 

 Destarte, segundo o autor, pode-se dizer que o gênero fantástico surge na fronteira 

delimitada pelo estranho e pelo maravilhoso, sendo o leitor o único capaz de determinar a sua 

permanência. Isso ocorre porque o aspecto mais fundamental que o define - a hesitação -, impele 

o leitor a, em algum momento, resolver o mistério dado pela obra. Daí, nesse momento, de 

acordo com a “saída” escolhida, o gênero fantástico sucumbirá e outro, o estranho
10

 ou o 

maravilhoso
11

, constituirá o texto. 

 É claro que, como foi dito no primeiro capítulo deste trabalho, o leitor não está totalmente 

livre nessa escolha. Ele terá que se esforçar durante esse processo de produção de sentido, já que 

há limites de interpretação que são determinados pela obra. Desse modo, quando Todorov diz que 

a redefinição do gênero fantástico está nas mãos do leitor, que terá que decidir uma alternativa 

para justificar os fatos misteriosos, ele não está afirmando que o leitor livremente, ou 

despreocupadamente irá decidir a maneira de resolver o impasse, mas que, ao contrário, ele terá 

em suas mãos uma difícil tarefa que pode ou não ser resolvida.  

 O leitor hesita, portanto, quando os paradoxos são estabelecidos, mas vislumbra um 

toque de realidade a partir da fluidez dos acontecimentos, tendo em vista que a contradição faz 

                                                           
10

 Gênero que, segundo Todorov (1975), corresponde a uma sequência de fatos que são aceitáveis, isto é, possíveis 

de acontecer, apesar de incomuns. 
11

 Segundo Todorov (1975), o maravilhoso se instaura no sobrenatural, pois há uma série de leis que são admitidas a 

fim de explicar os fatos, porém elas não mantêm nenhum compromisso com a lógica estabelecida pela realidade. 
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parte da vida, mas nem sempre pode ser explicada. Isto porque a explicação pressupõe uma 

compreensão empírica. Dessa maneira, o fantástico aproxima-se da realidade e, quanto mais o 

faz, cada vez mais expõe sentimentos obscuros, como o terror e o medo. 

 Neste ponto, deve-se mencionar ainda que o “medo”, assim como o mistério, é um fator 

constante nos textos fantástico. Talvez seja porque esse elemento (medo) normalmente esteja 

ligado ao sobrenatural, o que coloca o leitor na espreita de que algo aconteça a fim de poder sair 

desse lugar incomum, dominado pela falta de controle e impossibilidade de traçar uma rota 

possível de fuga, uma vez que o leitor lida com as obras fantásticas de igual modo àquele que 

anda de olhos vendados em uma montanha-russa – ele sabe que algo vai acontecer, mas não 

consegue antecipar-se aos fatos a fim de se preparar para lidar com a situação. 

 Por esse ângulo, o fantástico instiga o leitor a continuar lendo, pois os conflitos postos na 

obra passam a ser os seus. A curiosidade já foi despertada desde as primeiras linhas da narrativa e 

não é possível voltar. O leitor, então, é imerso em um contexto completamente novo, mas 

passível de reconhecimento, no qual as personagens se estruturam a partir de uma incessante 

tentativa de desvelamento das problemáticas apresentadas, que são cruciais para a permanência 

do fantástico. 

 É por esse viés, que se estruturam os contos de José J. Veiga e, principalmente, de Murilo 

Rubião, que serão melhor apresentados nas seções a seguir. 

 

2.4. O fantástico e o factual em alguns contos de Murilo Rubião 

 

No Brasil, há contistas brilhantes e alguns deles enveredam-se pelo gênero fantástico. Por 

considerar-se, como se viu, que o conto é um gênero promissor para a formação do leitor de 

literatura na educação básica, foram selecionados alguns contos do mineiro Murilo Rubião e do 

goiano J. J. Veiga para aplicação de uma sequência didática – de que se tratará nos próximos 

capítulos.  

Escritor literário aclamado pela crítica e considerado por muitos o precursor da literatura 

fantástica no Brasil, Murilo Eugênio Rubião não se concentrou durante a sua vida apenas no 

trabalho de escritor, foi também jornalista e um importante burocrata.  

Rubião nasceu em 1º de junho de 1916, em Carmo de Minas (MG), mas passou a maior 

parte de sua vida na cidade de Belo Horizonte (MG), onde morreu no dia 16 de setembro de 
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1991, aos 75 anos de idade. Descendente de escritores, Rubião desde a infância frequentava a 

biblioteca particular de seu pai, Eugênio Álvares Rubião (poeta e filólogo), que foi membro da 

Academia Mineira de Letras e exerceu um papel fundamental na formação de seu gosto literário. 

 Cursou direito na Universidade de Minas Gerais e, no mesmo período de formação, 

trabalhou na área literária e jornalística. Vê-se, portanto, que sua vida profissional sempre foi 

dividida entre o trabalho literário e o burocrático. Depois de obter o título de Bacharel em 

Direito, o escritor atuou como chefe de gabinete do governador de Minas Gerais, Juscelino 

Kubitschek e, mais tarde, como chefe do Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do 

Brasil, em Madri, Espanha. Na área literária, obteve sucesso e reconhecimento após a publicação 

dos contos “O pirotécnico Zacarias” e “O convidado”, em 1974.  

 Sobre o seu trabalho literário, nota-se que a meticulosidade com a linguagem e a reescrita 

foram elementos marcantes e constantes para o escritor. Isso se confirma ao observar que 

algumas de suas antologias compunham uma parte de contos inéditos e a outra de contos 

reescritos, como na antologia Os dragões e outros contos, publicada em 1965, que é composta 

por 9 contos inéditos e 12 reescritos. O conto “O convidado”, por exemplo, exigiu do escritor 

mais de 20 anos de trabalho para ser, finalmente, publicado.  

 Ainda sobre o seu trabalho artístico, nota-se que sofreu influência da mitologia grega, da 

Bíblia e, segundo o próprio autor, da obra consagrada Memórias Póstumas de Brás-Cubas (na 

qual se tem um narrador-personagem morto que narra a sua vida e reflete sobre ela), de Machado 

de Assis, que explora muito bem a fronteira, muitas vezes tênue, entre o real e o fantástico. 

 Elementos comuns permeiam os contos do autor, de linguagem extremamente objetiva, 

atrelada ao posicionamento natural, tanto das personagens como do narrador, diante de fatos 

estranhos, sempre relacionados ao cotidiano. Esses elementos, que parecem ser excludentes do 

fantástico, operam intensificando-o, porque o leitor depara-se com uma situação única, mas com 

a qual a maioria das personagens lida com uma naturalidade instigante. Para Roberto Schwarz 

(1974), 

 

(...) em Murilo Rubião, o fantástico está no cotidiano. Ausência de rupturas bruscas na 

sequência narrativa ou de efeito de suspense no leitor. Acontecimentos referencialmente 

antagônicos e inconciliáveis conciliam-se tranquilamente pela organização da 

linguagem. Dragões, coelhos e cangurus falam, mas não há mais o clássico “enigma” a 

ser desvendado no final. (Murilo Rubião [Blog internet] Disponível em 

http://www.murilorubiao.com.br/criticas.aspx?id=8) 
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Como exemplo, pode-se pensar no conto “O pirotécnico Zacarias”, em que o narrador-

personagem não sabe se está vivo ou morto, mas encara essa situação de modo comum, natural. 

Nesse conto, algumas personagens ficam chocadas, mas outras não estranham a situação, ou seja, 

não há mesmo uma coerência interna em que o leitor possa se apegar na construção do sentido. 

Essa relação entre o narrador-personagem e o fato possivelmente sobrenatural não é comum, mas 

foram construídos tão habilmente que a hesitação típica do fantástico se concentra mais e o leitor 

busca compreender e justificar o ocorrido. 

 Nota-se ainda que todos os contos de Rubião são iniciados com uma epígrafe retirada da 

Bíblia. Entretanto, tais trechos nem sempre possuem uma relação semântica óbvia com o conto, o 

que torna fundamental a sua releitura a fim de compreender o seu sentido. Elas são chaves de 

compreensão que, muitas vezes, complicam mais a tarefa de desvendar os enigmas implicados 

em seus contos. 

 A partir dessas observações, pode-se partir para uma breve análise dos contos desse autor 

que compuseram essa experiência de ensino de leitura literária. São eles: “Bárbara”, “O 

Pirotécnico Zacarias”, “O Ex-mágico da Taberna Minhota” e “Teleco, o coelhinho”. 

 O conto “Bárbara” é narrado em primeira pessoa e o narrador, que é também personagem 

(esposo de Bárbara), conta como se dá a vida conturbada dos dois, devido ao extremo 

consumismo e ganância de sua esposa, que nunca se saciava e nada ou ninguém satisfazia essa 

necessidade. Seus desejos, apesar de absurdos (como o oceano e uma estrela), eram sempre 

atendidos pelo narrador-personagem, tendo em vista o temperamento incisivo e obstinado da 

protagonista e a passividade do narrador-personagem. Nada desviava a atenção das coisas que 

Bárbara queria ter, nem mesmo o filho, que padece de fraqueza e fome - e, à medida que 

consumia tantas coisas, ficava cada vez maior e mais pesada -. Nesse contexto, o leitor espera que 

ela exploda, morra de tamanha ganância ou que o marido desista de satisfazê-la e parta com o 

filho daquele lugar. Entretanto, apesar de seu desânimo, o desfecho do conto se dá com a ida do 

narrador ao céu para buscar uma estrela, conforme Bárbara ansiava. 

 Por meio desse breve resumo, vê-se o quanto o conto está repleto de imagens relacionadas 

ao consumismo, uma vez que Bárbara dispensa o amor e parece suprir a falta dele, tendo em vista 

que a realização dos seus desejos é a única coisa que importa para ela e mesmo para o marido, 

que a obedece sem hesitação. A epígrafe que abre o conto, “O homem que se extraviar da 

doutrina terá por morada a assembleia dos gigantes”(PROVÉRBIOS, XXI, p. 16), já indica uma 
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espécie de metáfora que compreende todo o texto, mostrando que, a cada desejo realizado, 

Bárbara se torna maior, “gigante” em tamanho, mas interiormente vazia, pois ela está em 

constante busca de algo material, de proporção cada vez maior, a fim de se completar, o que 

nunca ocorre. 

 Já o conto “O Pirotécnico Zacarias” trata de uma temática mais densa: a vida e a morte. 

Aqui, o narrador-personagem conta como morreu – ou não – ao ser atropelado por um automóvel 

em que estava um grupo de jovens. Tal relato se passa de modo tão inusitado que o narrador-

personagem não sabe se está vivo ou morto, assim como o leitor é conduzido a ter a mesma 

dúvida. Ao cabo da narrativa, entretanto, o narrador se divide em dois tempos, o do passado, 

quando estava vivo, e o do presente quando não sabe se está ou não. A questão central é 

apresentada ao final, quando o protagonista reflete que, apesar de falecido, está mais “vivo” do 

que aqueles que o cercam: 

 

que acontecimentos o destino reservará a um morto se os vivos respiram uma vida 

agonizante? E a minha angústia cresce ao sentir, na sua plenitude, que a minha 

capacidade de amar, discernir as coisas, é bem superior à dos seres que por mim passam 

assustados. (RUBIÃO, 2012, p. 20).  

 

Vê-se, portanto, que neste conto há um morto entre os vivos, que de certa forma parece 

estar mais vivo do que nunca, uma vez que sua perspectiva acerca dos fatos e a sua sensibilidade 

estão muito mais aguçados, sugerindo, inclusive, que se tem em verdade o contrário: um vivo 

entre os mortos. Nesse contexto, o leitor é conduzido a pensar sobre o sentido da vida, o que a 

define e o que significa, de fato, viver.  

 Nesse sentido, pode-se compreender a epígrafe que inicia o conto: “E se levantará pela 

tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia; e quando te julgares consumido, nascerás como a 

estrela-d‟alva” (JÓ, XI, 17). Observa-se que a relação entre a vida e a morte apresentada aqui 

indica a mesma relação complexa posta no conto sobre a vida e a morte, tendo em vista que a luz 

que consome traz em consequência a “vida”. 

 Outro conto que fez parte desta pesquisa, como mencionado anteriormente, foi o “Ex-

mágico da Taberna Minhota”. Esse conto também é narrado em primeira pessoa pelo 

protagonista, que conta a trajetória de sua vida a partir das diversas situações constrangedoras que 

ele teve de lidar por possuir um dom que não conseguia dominar – o dom da mágica. Observa-se 

que esse dom não era desejado por ele, e constantemente o deixava infeliz, fazendo-o sentir-se 
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estranho ou à margem da sociedade que ele tanto queria integrar. Julgando ser esse o motivo de 

sentir-se solitário e rejeitado, ele segue desesperadamente tentando livrar-se dessa habilidade, 

mas só consegue o fito quando se torna funcionário público e passa a conviver, habitualmente, 

com a burocracia – o que revela uma profunda ironia: a burocracia acaba com a magia da vida 

desta personagem.  

Nesse sentido, como diz o ditado popular que a pessoa só dá valor a algo depois que 

perde, o narrador-personagem se depara com uma situação desfavorável e, acreditando ainda ter o 

dom da mágica, tenta resolver o impasse, mas, é surpreendido com a ausência do dom. Essa 

circunstância o faz lembrar com nostalgia dos tempos nos quais possuía tal capacidade, bem 

como lhe causou arrependimento não ter aproveitado tal talento e criado diversas coisas, como 

“todo um mundo mágico” (RUBIÃO, 2012, p. 26).  

 A partir disso, nota-se uma intensa busca de identificação, reconhecimento, aceitação do 

narrador-personagem em relação a si mesmo e, em contrapartida, por parte da sociedade. Durante 

toda a narrativa, percebe-se que ele não se sente aceito, que é um ser estranho que não se adapta 

ou não se encaixa em ambiente algum. Dito isso, essa inadequação revela-se pela sua própria 

percepção desse dom: inicialmente ele o vê como algo extremamente negativo, que vai leva-lo à 

ruína; mas, no final, a sua perspectiva muda e o narrador-personagem percebe que esse era o 

elemento mais fundamental de sua felicidade. Dessa forma, o leitor é conduzido a refletir sobre si 

mesmo e todo o contexto social que envolve as questões que determinam a sua identidade e 

posição no mundo. 

 A epígrafe desse conto vislumbra a auto piedade do narrador que permeia todo o texto: 

“Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve-me; porque eu sou desvalido e pobre.” (SALMOS, 

LXXXV, 1). Veja-se que essa aflição persiste mesmo quando o narrador atinge o objetivo de 

livrar-se da mágica. 

 O último conto de Murilo Rubião abordado nessa pesquisa foi “Teleco, o coelhinho”, que 

se inicia com a seguinte epígrafe: “Três coisas me são difíceis de entender, e uma quarta eu a 

ignoro completamente: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra sobre a pedra, o caminho 

da nau no meio do mar, e o caminho do homem na sua mocidade.” (PROVÉRBIOS, XXX, 18 -

19). Nota-se que ela conduz o leitor a ter uma vaga ideia da complexa temática abordada na 

narrativa: a questão do tempo, da juventude e da morte.  
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 Narrado em primeira pessoa, o conto apresenta uma relação conflituosa entre o narrador-

personagem – um pacato colecionador de selos – e Teleco, um coelho falante. O narrador o 

conhece na praia quando ele lhe pede um cigarro e, após uma breve conversa, decidem morar 

juntos. O tema da metamorfose, que aparece em “O Ex-Mágico da Taberna Minhota”, continua 

neste conto. De fato, durante a estadia de Teleco, o narrador acompanha ele metamorfosear-se 

diversas vezes, sem explicações razoáveis e da maneira mais surpreendente e inconveniente 

possível.  

 Certo dia, ele (Teleco) chega em casa com uma namorada,Teresa, por quem o narrador 

também se apaixona, formando um triângulo amoroso. A esta altura Teleco havia transformando-

se em um canguru, mas dizia ser homem, e que seu nome era Antônio Barbosa. O narrador acaba 

por expulsá-lo de casa quando o encontra dançando “indecentemente” com Teresa. Finalmente, 

em uma noite, ele volta como cachorro. Doente, ele não consegue parar de se metamorfosear, o 

que o impede de se alimentar. Após alguns dias cuidando de Teleco, o narrador adormece. 

Quando acorda, vê que Teleco assumiu a forma de uma criança suja e sem dentes, e está morto.  

Este conto complexo e surpreendente leva-nos a refletir sobre várias questões: o tempo, a 

morte, a aceitação do que somos por nós mesmos e pela sociedade. As várias transformações que 

ocorrem com Teleco parecem representar uma tentativa de adaptação ao mundo. Uma possível 

interpretação é a de que o personagem transforma-se para agradar as pessoas, mas acaba por 

perder sua identidade, ao final revelada. Levando-se em consideração a epígrafe, por outro lado, 

também estas metamorfoses podem ser interpretadas como adaptações do jovem em busca de um 

lugar no mundo, época de incertezas e inseguranças, quando se erige a personalidade. 

 Assim, tendo em vista os quatro contos apresentados, vê-se que foi basilar para a escolha 

dos textos a diversidade temática, bem como o trabalho linguístico do autor a fim de tornar 

possível o diálogo entre autor-obra-leitor. Observa-se ainda que os vários assuntos abordados 

fazem parte da esfera da vida de qualquer indivíduo que já possui a consciência de si e do mundo 

onde habita, fato indispensável para o processo de identificação do leitor com o texto literário.  

 

2.5 O insólito no realismo de alguns contos de José J. Veiga 

 

 José J. Veiga nasceu no dia 02 de fevereiro de 1915, em Corumbá (GO), e faleceu na 

cidade do Rio de Janeiro, no dia 19 de setembro de 1999, com 84 anos. Concluiu a educação 
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secundária na Cidade de Goiás (GO) e formou-se em Direito, no Rio de Janeiro, pela Faculdade 

Nacional de Direito, em 1941. 

 Durante a sua vida, Veiga foi jornalista – atuou no “O Globo”, na “Tribuna da Imprensa” 

(ambos no Rio de Janeiro) e na “BBC”, entre 1945 e 1950 (Inglaterra) -, tradutor – da “Readr‟s 

Digest” -, redator - na Fundação Getúlio Vargas (FGV) - e, é claro, foi um renomado escritor 

literário. Lançou o seu primeiro livro de contos em 1959, intitulado Os cavalinhos de Platiplanto, 

que foi muito bem aceito pela crítica literária.  

Conhecido como contista e romancista, Veiga escreveu uma obra relativamente extensa, 

considerando o seu ingresso tardio na literatura, como escritor. Recebeu diversos e importantes 

prêmios devido ao trabalho artístico que desenvolveu, dentre eles o “Prêmio Machado de Assis”, 

em 1997, entregue pela Academia Brasileira de Letras.  

Em geral, os seus contos são marcados por um narrador-personagem infantil, ou que 

revela casos de infância, mas que apresenta uma perspectiva de mundo madura devido às 

circunstâncias com que foi obrigado a lidar ou porque narra o conto em retrospectiva, quando já é 

adulto.  

 Dessa maneira, a bem dizer, com um pé no fantástico e outro no realismo, o autor de 

“Cavalinhos de Platiplanto” apresenta diversas situações que normalmente são vistas como 

comuns e rotineiras de modo insólito, inimaginável e, por vezes, apavorante, por aproximar-se ao 

máximo da realidade de situações extremamente difíceis de confrontar. Mas o autor não 

considerava a sua obra como “fantástica”, apesar de não poucos autores classificá-la assim. Como 

ele mesmo dizia: “A minha literatura é uma literatura realista: nem fantástica, nem mágica” 

(Apud BEZERRA, 2015). 

 Nesse contexto, sobre a peculiaridade da obra de Veiga, o crítico Wilson Alves-Bezerrara 

a insere na tradição regionalista e afirma: 

  

Ora, não se pode negar o insólito de seu texto, mas tampouco cabe reduzi-lo ao 

exotismo. O chão em que se movem os personagens de Veiga é mesmo da melhor 

tradição regionalista brasileira, que destaca a picardia do homem rústico e seu proceder, 

mas não vista da perspectiva do homem urbano e culto, e sim de um igual; segue, 

portanto, na esteira do gaúcho Simões Lopes Neto (1865-1916) e do mineiro Guimarães 

Rosa (1908-1967). A linguagem da oralidade é trabalhada em suas ambiguidades e em 

sua poesia. Porém, no caso de Veiga, alguns elementos sobressaem: a produção de uma 

tensão coletiva, gestada no âmbito de comunidades rurais à margem da modernização do 

século 20. ( BEZERRA, A. W. Estadão. Disponível em 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,o-potencial-de-inquietacao-das-obras-

de-jose-j-veiga,1727467) 
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Certamente, há variedade estética nos contos de Veiga que permitiria classificá-los em 

algumas vertentes, a depender do conto – e do analista: realista, fantástica, regionalista, mas todas 

seriam redutoras da sua arte, desafeita a rótulos. É certo que, na maioria deles, o leitor é 

convidado a refletir sobre os absurdos reais que envolvem a existência humana. Infere-se que o 

elemento fantástico em sua obra é uma excrescência do real, é o real levado ao cúmulo. Assim, 

de acordo com Gregório Foganholi Dantas (2002), a obra de Veiga não deve ser vista apenas pelo 

viés do fantástico ou do realismo maravilhoso: 

 

Analisando as constantes temáticas e estilísticas da ficção de J. J. Veiga, chegamos à 

descrição do que optamos chamar de insólito, mais adequado ao autor goiano, em 

detrimento ao já desgastado fantástico. Pretendemos, afinal, demonstrar que a ficção de 

J. J. Veiga dialoga com o fantástico e com o realismo maravilhoso sem contudo de 

sujeitar estritamente a nenhum deles. (p. 7) 

 

Considerando esse aspecto, para esta pesquisa aplicada, foram escolhidos quatro contos 

do autor, dois em que o elemento insólito está presente de forma sutil, como em “Os noivos” e 

“Tarde de sábado, manhã de domingo”, e dois que, na esteira do insólito, aproximam-se 

definitivamente da esfera do fantástico, como “A usina atrás do morro” e “Os cavalinhos de 

Platiplanto”. 

 O conto “Os noivos”, narrado em terceira pessoa, apresenta a rotina de um casal de noivos 

que mantém essa relação há bastante tempo. Os fatos narrados, ao mesmo tempo que demonstram 

um comportamento arcaico e patriarcal das personagens, mostram também a mecanização das 

relações impostas pela conveniência. Nota-se que cada gesto do personagem Vicente é 

cuidadosamente calculado com intuito de não ser interpretado/visto de modo imoral ou 

desonroso. As cenas simples, que compreendem a rotina das personagens, se passam de forma tão 

familiar que o leitor é conduzido a esperar algo inusitado no desfecho, o que não ocorre – esta é a 

verdadeira surpresa.  

 Neste conto, o insólito instaura-se na medida em que não há grandes ações ou conflitos, 

pois, apesar do perceptível sufocamento das personagens pela rotina enfadonha e sem sentido, o 

absurdo reside justamente na manutenção das convenções sociais e na normalidade das coisas 

que obrigam as personagens a reprimirem os seus desejos e a agirem conforme os “bons 

costumes”. 
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 Já no conto “Tarde de sábado, manhã de domingo” há o relato de como se deu um passeio 

feito pelas crianças Rosendo, Dorico, Josias e Camilo, que é o narrador. Nessa experiência, as 

crianças decidem ir pescar em um lugar próximo de onde vivem e, com a permissão dos pais, 

caminham até lá. Entretanto, Josias é picado por uma cobra venenosa, o que gera uma situação 

conflituosa entre os colegas que precisam decidir o que fazer. Como tratava-se de um evento 

completamente inesperado, as crianças decidiram, então, levar Josias para o sítio da família, que 

era próximo, a fim de cuidar melhor dele. Contudo, Josias não resistiu ao veneno e morreu sobre 

a mesa da cozinha.  

 Nesse contexto, esse evento gera uma série de conflitos entre as crianças que precisavam 

decidir o que fazer com o corpo de Josias. Nota-se que a morte desse personagem, ocorrida na 

zona rural, apesar da familiaridade do evento dada pelo modo com a narrativa é conduzida, é 

chocante e absurda, porque as crianças têm de lidar com uma situação nada compatível com suas 

idades, como: o que fazer com o corpo do amigo? Se não enterrar, como levá-lo de volta para a 

vila? 

 Afinal, depois de muito diálogo, decidem entregar o corpo de Josias para a sua mãe. 

Logo, fazem uma rede a fim de transportá-lo. Essa trajetória – de carregar o amigo morto, que há 

pouco estava pescando com eles, de volta para casa – é também insólita, uma vez que a sequência 

dos fatos se dá de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo tão desesperadora que gera uma 

espécie de incredulidade tanto no leitor, quanto nas personagens - que aparentemente perderam o 

controle de suas ações, sendo guiadas como peças de um sonho estranho. As crianças, então, 

entregam para a mãe de Josias o cadáver em um saco fechado e saem correndo. A cena final da 

mãe incrédula compreendendo o que era trazido no saco é aterradora. No desfecho do conto, o 

narrador-personagem (Camilo) compartilha a sua percepção desta cena com o leitor, dizendo que 

os gritos da mãe do rapaz nunca saíram de sua cabeça.  

 Aparentemente simples, o conto traz à tona questões extremamente complexas que 

envolvem o autoconhecimento e convida o leitor a refletir acerca do impacto que o trágico pode 

exercer sobre a vida das pessoas. 

 Esses elementos também podem ser reconhecidos no conto “Os cavalinhos de 

Platiplanto”, que foi outro texto, de Veiga, selecionado. Narrado em primeira pessoa, este conto 

também se passa na zona rural e tem a morte como tema. O narrador-personagem conta um 

pouco de sua infância e apresenta a relação afetiva que tem com o seu avô Rubém, dono da 
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fazenda Chove-Chuva. O conflito do conto inicia-se quando o protagonista não permite que o 

farmacêutico da cidade cuide do ferimento de seu pé, mas a intervenção de seu avô o faz aceitar, 

quando ele promete dar-lhe um de seus cavalos.  

 Nesse processo, percebe-se o afeto que o avô dedica à criança e, em contrapartida, o 

carinho é retribuído pelo modo como o narrador fala de seu avô. Contudo, o avô Rubém adoece e 

o seu tio Torim assume o controle das finanças da fazenda Chove-Chuva.  

 Pelo temperamento de Torim, vê-se que a promessa do avô Rubém ao seu neto não será 

satisfeita. A criança, então, aguarda ansiosamente a recuperação do avô e nesse ínterim decide 

dar um nome a seu cavalo: Zibisco. Entretanto, a doença do avô se agrava e o tio Torim, 

aproveitando a situação, compra a fazenda Chove-Chuva. Com esse evento, toda a família fica 

indignada, mas não age a fim de invalidar a venda da propriedade.  

 Desiludido com a promessa do avô, o narrador-personagem vai à fazenda de um Major e, 

no caminho, vivencia situações inusitadas. Chegando à fazenda, descobre que os cavalos que ali 

estão, raros inclusive, foram deixados como presente para ele por seu avô Rubém. Entretanto, ele 

não poderia levá-los de Platiplanto devido ao tio Torim que queria tomá-los, segundo o Major. 

Em seguida, o narrador chama a atenção do leitor para o local onde está, como se estivesse 

despertado de um sonho (algo semelhante ao que ocorre com “Alice no país das maravilhas”). 

Em seu quarto, ele pensa se deve ou não compartilhar os eventos ocorridos no dia anterior com 

alguém. Mas, para evitar censuras, decide guardar as experiências apenas para ele, sabendo que 

poderá ir a Platiplanto quando quisesse.  

Nesse conto, observa-se que o fantástico se instaura a partir da hesitação que é provocada 

no leitor acerca da existência de Platiplanto. Não se sabe ao certo se essa experiência sobrenatural 

se configura dessa maneira – como algo real, porém inexplicável tendo em vista a lógica natural 

do mundo -, ou se se trata apenas de um sonho projetado pela imaginação fértil de uma criança.  

 Apesar disso, vê-se o estabelecimento de um paralelo traçado entre o real e o imaginário, 

sendo o último conduzido pela necessidade de realização de um desejo profundo do narrador. De 

igual maneira são também construídos os espaços da narrativa, primeiramente em uma cidade de 

interior e, em seguida, em Platiplanto. Nota-se que esta dualidade de espaços e “realidades” 

favorecem e auxiliam o narrador a lidar com a situação de abandono e morte de seu avô e, ao 

mesmo tempo, permite que a alegria tão esperada, em decorrência da entrega do cavalo 

prometido, seja enfim concretizada. 
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Outro conto que fez parte desse trabalho foi o “A usina atrás do morro”. Mais uma vez, o 

narrador-personagem é uma criança que conta como a chegada de uma usina na cidade, 

aparentemente de interior, afeta os moradores do local. Normalmente, uma indústria é vista de 

forma positiva, tendo em vista que representa o progresso econômico do lugar, pois movimenta a 

economia devido à oferta de emprego. No conto, entretanto, o leitor depara-se com elementos 

totalmente contrários ao esperado, como afirma  Wilson Alves-Bezerra: 

 

O conto A Usina Atrás do Morro mostra a chegada de um casal de estrangeiros que não 

se relaciona com os locais e, portanto, passa a ser objeto de toda classe de fantasia da 

comunidade. É um mecanismo semelhante ao utilizado pelo argentino Cortázar (1914-

1984) em seu conto de estreia, Casa Tomada (1946): há algo do outro lado da parede, 

que ganha as dimensões do medo das personagens (e do leitor). São tais espaços vazios 

que terminam levando alguns leitores afoitos a fazer leituras alegóricas, políticas, etc. A 

mestria de Veiga, no entanto, consiste justamente em sustentar a lacuna para permitir a 

projeção dos leitores suscetíveis. (Estadão. Disponível em 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,o-potencial-de-inquietacao-das-obras-

de-jose-j-veiga,1727467) 

 

 

  

Efetivamente, em decorrência do surgimento da usina e com ela a chegada de diversos 

equipamentos, nunca vistos pela cidade, os moradores ficam ao mesmo tempo curiosos e 

receosos de se aproximar das instalações da indústria, bem como das pessoas, como um casal de 

estrangeiros, que migrou para o local a fim de estabelecer o negócio. Tal evento provoca vários 

conflitos graves na cidade, de modo que as pessoas passam a não confiar mais umas nas outras, o 

que agrava-se quando algumas personagens são assassinadas. Com a morte do pai do narrador, a 

família (ele e sua mãe) sai da cidade às pressas a fim de recomeçar a vida em outro lugar. 

 Nesse sentido, observa-se que o conflito do conto se estabelece a partir da resistência ou 

aversão ao progresso, representado pela Usina. O progresso, nesse contexto, envolve avanços 

tecnológicos capazes de alterar o modo de vida da comunidade, mas levando também a 

população, que antes era pacata e amistosa, a revelar seu lado mais obscuro. Daí se instaura o 

absurdo de toda a situação narrada: uma usina, que não se sabe o que é, exerce um estranho efeito 

sobre os moradores que passam a agir de forma incomum e violenta. Infere-se que esta situação é 

uma metáfora da destruição que o progresso pode acarretar em espaços rurais. 

Dessa forma, considerando os eventos apresentados pelos contos de Veiga, nota-se a 

dificuldade em classificá-los como fantásticos, porém, ao mesmo tempo, também se torna 
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problemático compreendê-los simplesmente na perspectiva realista, segundo esta breve análise. 

Nesse sentido, Ramos (2017) afirma que a 

 

crítica tradicional posiciona-se em relação à obra de José J. Veiga, ora situando-a no 

fantástico, ora relacionando-a ao realismo maravilhoso, ou mesmo ao alegórico. (...) No 

conto de Veiga, o realismo fantástico – além de promover a reflexão das personagens – 

aponta simbolicamente para os percalços do percurso de amadurecimento da criança a 

qual, transitando em um entrelugar criado pela imaginação, procura respostas para os 

seus próprios dilemas. (p. 2 -8) 

 

 Dito isso, observa-se que todos os contos apresentados, de Murilo Rubião e de J. J. Veiga, 

contemplam eixos semânticos similares, apesar de esteticamente construídos de formas 

diferentes. Veja-se ainda que os assuntos que permeiam tais textos são familiares não apenas para 

adolescentes, mas para qualquer pessoa que possui a consciência de sua existência no mundo – 

pois tratam da infância, do abandono, da vida e da morte, da amizade, do amor, do desejo, da 

insatisfação, da ganância, dentre diversas outras temáticas que fazem parte da dinâmica da vida 

humana. 

Parte-se, portanto, desses temas de interesse - precisados conforme verificação prévia de 

leitura dos pesquisados, por meio de questionários e conversas com a turma -, para a realização 

de uma prática de leitura literária em se que efetive um diálogo significativo e, principalmente, 

que auxilie na formação de leitores de literatura, ou que pelo menos torne os alunos mais abertos 

à leitura literária, como resultado de uma experiência positiva com o texto. 

 Nesse sentido, esperou-se criar um espaço dialogado que permitisse a construção de 

pensamentos livres, sem censuras, bem como uma experiência agradável, prazerosa, capaz de 

conectar o leitor com as personagens, para que ele vivencie a sua dor, desejo, alegria, medo, entre 

tantos outros sentimentos e sensações que compreendem a vida humana, em todas as suas classes, 

culturas, tempos e religiões. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

PRÁTICAS ESCOLARES DE LEITURA LITERÁRIA 

 

 

[...] o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o 

qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 

não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem. (BOURDIEU, 2002, 7 - 8.) 

 

 

Na elaboração da proposta participativa, aplicada nessa pesquisa, a fim de que o trabalho 

desenvolvido com estes jovens e nesta escola tivesse êxito, fatores de relevância social e histórica 

foram levados em consideração, como a maneira como funciona a EMPIR (escola-campo), isto é, 

suas políticas e o seu cotidiano, e o contexto social e econômico em que alunos desta escola 

pública de periferia estão inseridos. Daí a necessidade de apresentar, primeiramente – nas seções 

3.1 (que trata da instituição escolar – escola-campo -, do sujeito e da prática pedagógica) e 3.2 

(que aborda os contextos sociocultural e ecônomico de modo vinculado ao sucesso escolar) -, os 

valores ideológicos que orientam esta prática pedagógica escolar, tendo em vista todo o 

referencial teórico apresentado, bem como alguns aspectos de relevância observados no Projeto 

Político-pedagógico da escola-campo, que norteiam as ações desta instituição, sem os quais seria 

inócua qualquer ação docente. 

Em segundo lugar, foram apresentados – nas seções 3.3 (que fala de modo mais detido 

sobre a pesquisa realizada na escola-campo) e 3.4 (que trata da realização das oficinas 

pedagógicas) - os procedimentos metodológicos adotados na coleta de dados, bem como uma 

breve apresentação das oficinas pedagógicas seguida da análise de um trecho retirado de uma das 

aulas a fim de demonstrar o modo como o olhar crítico da pesquisadora foi direcionado, sempre 

buscando escapar da artificialidade que, muitas vezes, enseja a leitura do texto literário, quando 



66 
 

não se estabelece a compreensão ou a produção de sentido. Dessa forma, será possível 

compreender melhor a maneira que essa pesquisa foi conduzida, assim como o próximo capítulo, 

que abordará a análise e a discussão dos dados. 

 

3.1 A instituição de ensino, o corpo docente e a prática pedagógica 

 

 A pesquisa ocorreu na Escola Municipal Paulino Inácio Rosa (EMPIR), com uma turma 

de 8º ano do ensino fundamental, no turno matutino. Essa escolha, em relação ao ano e turma, 

deu-se devido à proximidade que a pesquisadora tem com os alunos, pois é professora deles 

desde o 6º ano. 

 A Escola em questão está situada na Rua Campinas, no bairro Parque Izabel, no 

Município de Abadia de Goiás. A escolha da escola-campo ocorreu concomitantemente à 

elaboração do projeto que orienta esta pesquisa, uma vez que foi a partir da observação dessa 

realidade escolar que surgiu a necessidade de tentar resolver ou amenizar a problemática 

apresentada – e que será melhor discutida ao longo desse e do próximo capítulo, por meio da 

análise dos dados – tendo em vista, ainda, que a pesquisadora é professora contratada por meio de 

concurso público, nesta instituição. 

 Atualmente, a escola oferece somente o Ensino Fundamental de nível II, isto é, do 6º ao 

9º ano. A EMPIR atende tanto a zona urbana quanto a rural, sendo o alunado da zona rural o que 

se apresenta mais carente e, em sua maioria, trabalha no campo, quando não está na escola, a fim 

de auxiliar na subsistência da família. Esse espaço atende cerca de 561 alunos que são 

distribuídos nos turnos matutino e vespertino. O corpo docente dessa instituição de ensino é 

composto por profissionais graduados nas mais variadas áreas do saber, bem como estagiários 

(temporários) que ainda estão em processo de formação acadêmica. 

Estruturalmente, a escola possui 9 salas de aula, 1 sala para os professores, 1 banheiro 

para os professores (com 1 sanitário), 1 cozinha com depósito, 1 secretaria, 1 banheiro feminino 

para as alunas (com 3 sanitários), 1 banheiro masculino para os alunos (com 3 sanitários), 1 

banheiro adaptado para os portadores de necessidades especiais (com 1 sanitário), 1 quadra de 

esportes coberta e 1 sala de apoio/recurso.   

Como pode ser notado, a escola não possui uma biblioteca – os livros ficam amontoados 

na sala de recursos, que é a mesma utilizada pela equipe de apoio para receber os alunos com 
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necessidades especiais – e, muito menos, um espaço adequado para estudos/leitura dos 

educandos. Não seria preciso dizer o quanto a biblioteca faz falta para estes alunos, e o quanto 

compromete as aulas de Língua Portuguesa. Todavia, essa problemática afeta, inclusive, a 

formação contínua do professor, que não possui acesso à materiais teóricos para consulta e/ou 

aperfeiçoamento. 

 Outrossim, o Projeto político-pedagógico (PPP), que orienta as ações pedagógicas desta 

instituição, preconiza a vertente progressista histórico-crítica, conforme seu tópico “Princípios 

Norteadores da Ação Pedagógica”: 

 

[...] Valorizando o educando temos como princípio norteador de nossa ação pedagógica 

a tendência Progressista “Crítica Social” dos conteúdos ou “Histórico-Crítica”... 

[...]Seguimos, portanto, uma dialética de interações ligadas ao meio, que envolve 

cultura, sociedade e práticas pedagógicas, mediadas pelos professores e alunos. Essa 

troca de experiência entre “o outro e o meio”, favorece a aprendizagem. (PPP - EMPIR) 

 

Segundo o texto, compreende-se que a ação docente deve partir da realidade do aluno, 

ou seja, parte-se da experiência do discente – sua visão de mundo, experiências e vivências 

dentro e fora da sala de aula – para a elaboração de métodos eficazes na difusão dos conteúdos.  

Entretanto, na práxis da escola ou em seu cotidiano, comumente, todos os docentes que 

integram esse espaço (inclusive, a pesquisadora) são conduzidos a lidar com os conteúdos de 

forma tradicional, quer dizer, o centro do ensino é ainda apenas o professor, supondo-se ser ele o 

único responsável e “detentor” do saber. Dessa forma, por exemplo, as atividades escolares 

diárias são compostas, em sua maioria – devido à falta de livros complementares e outros 

materiais de apoio –, por leitura e resumo de fragmentos do livro didático, solução de exercícios 

também deste livro e resolução de provas e simulados, que pressupõem respostas reproduzidas. 

Julga-se não ser da mesma forma coerente com o PPP da escola alguns projetos que nela 

são desenvolvidos, uma vez que, em geral, não envolvem significativamente os alunos. Projetos 

como “Dengue”, “O meio ambiente” e “Paz na escola”, apesar da relevância que possuem pelo 

fato de aproximar a escola da vida, isto é, desenvolver o compromisso cidadão, são 

encaminhados pela Secretaria de Educação do Município de Abadia de Goiás à Escola, de modo 

quase rotineiro, e demandam a participação de apenas uma parcela dos alunos e professores, que 

ficam “encarregados” de confeccionar faixas e cartazes para registro em passeatas promovidas 

pela administração municipal. A atuação discente, nesse contexto, cumpre o propósito de 
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participar destes “eventos culturais” sem conexão com os objetivos pedagógicos, cujos 

“resultados” - fotografias, folders, cartazes - são arquivados pela Secretaria de Educação do 

Município de Abadia de Goiás. Além disso, o propósito de tais práticas ainda é obscuro para a 

comunidade escolar dado a ineficácia de tais “ações pedagógicas”
12

. 

Outros projetos integrados ao PPP da EMPIR, como “Cultura Afro-brasileira” e “Aluno 

Leitor Criador”, que poderiam ser importantes para a formação do cidadão por diversos fatores, 

como o respeito à diversidade, à formação do pensamento crítico por meio da leitura dirigida e 

livre etc, não são postos no cotidiano escolar, apesar de constarem no calendário escolar. Com 

efeito, a precedência dos primeiros em relação aos segundos, pela Secretaria de Educação, que 

cobra os “produtos” de sua execução, também denota uma política educacional que não prioriza o 

desenvolvimento crítico e cidadão do aluno. 

Finalmente, o modo como são conduzidas as avaliações – que apresentam questões, em 

sua maioria, objetivas -, não está de acordo com os preceitos anunciados no PPP da escola. Isso 

se confirma considerando que a média final do aluno é obtida a partir da concretização de quatro 

etapas/notas , que são: N1 Atividades do caderno; N2 Trabalho individual/grupo; N3 Simulado e 

N4 Avaliação Bimestral. Cada nota tem o valor de 0 a 10 pontos, as quais são somadas e 

divididas por 4 a fim de se obter a média bimestral. Contudo, o problema se instaura quando a 

autonomia do professor é cerceada no que se refere ao modo de avaliar, pois apenas em relação à 

avaliação referente à N2 ele pode decidir sistematicamente como ocorrerá, enquanto que as 

demais Avaliações/Notas devem seguir os critérios pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal 

de Ensino. Em outras palavras: o professor deve seguir a Matriz Curricular adotada pela 

Secretaria de Educação, logo, mesmo que uma turma apresente a necessidade de retomar 

determinado conteúdo, o professor não tem autonomia para fazê-lo, uma vez que as Avaliações 

(exceto a N2) devem seguir o conteúdo programado – que é extenso e organizado por bimestre -, 

bem como os aspectos formais também pré-estabelecidos
13

. Daí, a ideia posta no PPP torna-se 

inválida já que o professor não tem autonomia de mediar o saber conforme a necessidade 

                                                           
12

 Essas que deveriam apresentar uma sistematização do saber, com objetivos e métodos bem definidos. Além disso, 

envolver todos os participantes de modo consciente e significativo a fim de que eles, pelo menos, reconheçam a 

necessidade ou os benefícios da realização de tais projetos. 
13

 É claro que a Secretaria de Educação deve propor um programa de conteúdo a fim de organizar os saberes 

conforme o ano/série, entretanto, é notável que o programa curricular deve ser flexível a fim de atender as 

diversidades apresentadas no cotidiano escolar. 
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observada em sala de aula, uma vez que há um programa de conteúdo que deve ser rigidamente 

cumprido. 

Ademais, a avaliação, em geral, não reorienta as práticas pedagógicas, servindo apenas 

como um meio superficial de verificação do aprendizado. O professor é que, se quiser, poderá 

alterar suas práticas docentes desde que cumpra o conteúdo estabelecido pela Matriz Curricular 

do Estado de Goiás (pois o Município de Abadia de Goiás não possui um documento autoral), 

bem como o sistema avaliativo, o que é muito difícil, haja vista a carga horária insuficiente e a 

fiscalização permanente da Secretaria de Educação. Isso ocorre, infere-se, devido às políticas 

públicas no âmbito educacional e/ou aos regimes legais que regulam o funcionamento das 

escolas, que tradicionalmente valorizam a avaliação por essa perspectiva. 

 Observa-se, contudo, que esse sistema tradicional de avaliação pressupõe, na verdade, o 

contrário daquilo que se almeja: coloca o aluno na posição de uma espécie de receptáculo onde o 

docente deposita todo o saber e ele (discente) deve demonstrar o conhecimento adquirido. Como 

diz Perrenoud (1999):  

 

[...] o sistema tradicional de avaliação oferece uma direção, um parapeito, um fio 

condutor; estrutura o tempo escolar, mede o ano, dá pontos de referência, 

permite saber se há um avanço na tarefa, portanto, se há cumprimento do seu 

papel. (p. 156)  

 

Essa prática pode levar tanto os professores quanto os alunos a se iludirrem: os professores 

acerca da eficácia de suas práticas, cuja competência é justificada quando algum aluno atinge a 

nota máxima, e, em contrapartida, os alunos, que memorizam um conteúdo sem que aquilo tenha 

um significado para eles, mas ainda assim ficam satisfeitos quando são “bem” avaliados. Dessa 

forma, o sistema tradicional de avaliação não está em consonância com a tendência histórico-

crítica, uma vez que a realidade escolar é diversa, o que torna impossível elaborar uma única 

avaliação para todos, que compreenda os conteúdos apreendidos de forma justa e eficiente. Nesse 

sentido, assim como a sala de aula é um ambiente heterogêneo, por isso o professor lida com 

vários níveis de aprendizagem, também assim deveria ser a avaliação. 

 Cabe ainda ressaltar que a avaliação, feita ao longo do ano, de nada servem para corrigir, 

readaptar e reavaliar as práticas, estratégias e métodos de ensino do docente se os resultados 

obtidos nas avaliações não são discutidos e problematizados pelo corpo docente a fim de 

redirecionar os métodos de ensino adotados. Para que isso ocorra, é necessário que haja tempo e 
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espaço adequado na escola para que os docentes e os gestores escolares se reunam e, com uma 

pauta de discussão eficiente, analizem os reais resultados desse processo educativo a fim de 

readaptar suas práticas. Evento que, infelizmente, a escola-campo não realiza, apesar das diversas 

sugestões e pedidos feitos, por diversos professores, ao grupo gestor dessa instituição. 

 Outro fator relevante e diretamente relacionado ao processo avaliativo das  instituições de 

ensino básico municipais e estaduais é a política adotada para aprovação ou reprovação de alunos 

que não atingiram os conhecimentos necessários para progredir no sistema escolar. 

Comumente, tais alunos são aprovados tendo em vista apenas evitar um alto índice de 

reprovação na escola, pois a verba encaminhada à instituição pelo Ministério de Educação será 

comprometida caso a escola tenha muitos repetentes. Assim, vários discentes seguem 

progredindo no sistema escolar sem possuir as habilidades necessárias para isto. Infelizmente, 

essa ação, que geralmente não envolve nenhum trabalho paralelo a fim de fornecer meios 

eficientes para que o aluno consiga superar suas dificuldades, pode agravar o quadro social da 

comunidade ou pode favorecer a evasão escolar. 

No primeiro caso, porque o estudante, apesar de possuir o diploma de conclusão do Ensino 

Médio, não terá as suas habilidades plenamente desenvolvidas e nem os conhecimentos 

necessários para, imediatamente, ocupar um lugar na universidade ou ser aprovado em provas e 

concursos para cargos que demandem esforço intelectual - é nesse sentido que Bourdieu (2012) 

afirma que a escola inclui os excluídos de modo dissimulado, pois ao adiar sua eliminação (uma 

vez que a escola não oferece nenhum recurso para que os “excluídos” passem a integrar de fato o 

sistema de ensino), ela garante-lhes os piores empregos, também salários -.  

Já no segundo caso, sabe-se que, mesmo com tais políticas, o índice de abandono escolar 

ainda é um desafio para o país, sendo uma das causas - além da pobreza que é um fator 

determinante - o desinteresse do aluno em aprender, pelo fato de julgar que tais conhecimentos 

não possuem valor mediato/imediato ou porque se julga incapaz de compreender os saberes 

disseminados pela escola. Dessa maneira, vê-se que a escola, ao progredir tais alunos do modo 

como faz, lança-os sem recursos à uma sociedade cada vez mais exigente e, por meio do discurso 

da Meritocracia, os responsabilizam pelo fracasso. É óbvio, também, que a reprovação não é 

capaz de resolver ou amenizar esse quadro, mas ao contrário, age também a favor do abandono 

escolar, pois, ao afetar a autoestima do estudante, legitima a sua dificuldade de aprender. Logo, é 

de extrema urgência que o Estado incentive a criação de projetos permanentes voltados para esse 
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público marginalizado – elaborados por profissionais especializados e atuantes nesses contextos-, 

bem como viabilize a concretização de todas as ações propostas a fim de fornecer uma educação 

democrática, como é estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

em seu artigo 205. 

 Deve-se ainda ressaltar que a compreensão de todo esse processo é de suma importância 

para a avaliação final desta proposta de ensino e aprendizagem, que se refere a uma tentativa de 

ensino e aprendizagem democrática, que mantenha em consonância também os processos 

avaliativos. 

Assim, sabendo que a EMPIR está inserida em um contexto de escola básica pública 

brasileira, que integra um contexto muito mais amplo ditado pelo sistema capitalista e, sendo, 

como é, uma escola periférica, que está no limite da zona rural e da zona urbana, cujo perfil 

socioeconômico geral dos alunos corresponde à base da pirâmide social, ou seja, limítrofe entre 

pobreza e miséria, tal escola é ainda mais negligenciada pelo estado e pela sociedade, que estão 

acostumados a fechar os olhos para a permanência e reprodução desta mesma condição para 

alunos e professores. Tendo isso em vista, bem como o papel da escola pública de periferia na 

conjuntura capitalista, a próxima seção foi elaborada.  

 

3.2 As desigualdades socioculturais e o sucesso escolar  

 

Tendo discorrido sobre as incoerências entre o PPP da escola-campo e a sua prática 

pedagógica, sintoma de uma orientação mercadológica da escola básica brasileira, julga-se 

conveniente fazer algumas considerações sobre a consciência de classe, de escola e de sujeito, a 

fim de que se entenda melhor os aspectos que orientaram esse trabalho. 

Primeiramente, é notório que o sistema econômico vigente, o Capitalismo, mantém-se 

por meio da exploração da mão de obra barata. Dessa forma, produz-se a mais-valia que se 

relaciona diretamente com os lucros obtidos pelos grandes proprietários de bens e serviços, 

tornando-os ainda mais ricos, enquanto que a classe explorada, o proletariado, não encontra 

meios de sair desse sistema de servidão. Isso porque ela é submetida a uma educação superficial 

(que forma a massa necessária para manter o capital estável), a longas jornadas de trabalho (pois, 

muitas vezes, para manter sua família, torna-se necessário trabalhar horas extras), bem como à 

várias outras situações que dificultam a ascensão social e intelectual do trabalhador. 
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Sabe-se, ainda, que a escola não é uma instituição independente e apartada da sociedade, 

pelo contrário, ela se relaciona inerentemente com a demanda social, econômica e política. 

Ademais, por representar o lugar do saber, ela possui um papel relevante que é capaz de 

perpetuar o atual estado de coisas ou, diversamente, assumir um caráter transformador ao 

propagar conceitos e reflexões capazes de tornar o aluno um cidadão pensante e crítico, 

capacitando-o a realizar suas escolhas de modo mais assertivo. 

Diante da constante luta de classes, em que se sobrepõe a elite, pois ela detém o poder 

dos meios e bens de produção, dinheiro e conhecimento, e uma vez que ela gera a oferta de vagas 

de emprego, sejam especializadas ou não, vê-se que seus interesses historicamente têm sido 

atendidos pelos currículos e metodologias escolares, determinando, então, o modo como os 

conteúdos devem ser abordados em sala de aula para atender sua demanda de mão de obra 

formada para servir ao capital. Assim, a escola pública, em geral, não se configura como um 

ambiente de reflexão crítica que culmine em transformação e intervenção social, que teria por 

efeito minimizar os males e desigualdades exigidos pelo Capitalismo, para reforçar e garantir a 

sua permanência, transmitindo a sua ideologia que mascara a servidão. É o caso, das escolas 

brasileiras de ensino básico em geral, e da EMPIR, por exemplo. Para Wellen e Wellen: 

 

Como o conhecimento sobre o processo de produção foi expropriado dos trabalhadores e 

passou para o domínio dos capitalistas e de seus representantes, a capacitação para o 

trabalho não precisa necessariamente mais acontecer dentro da fábrica, mas pode ser 

realizada em outras instituições. O controle sobre o processo e o conhecimento de 

produção, permite, dessa forma, que a classe capitalista possa estabelecer as formas mais 

convenientes de formação da força de trabalho. A escola, na sua relação de dependência 

perante o capital, apresenta-se como um espaço privilegiado de ensino e adestramento 

dos trabalhadores, tanto na transmissão de conhecimentos a serem utilizados dentro da 

engrenagem da empresa capitalista, como no treinamento para a obediência às 

determinações do sistema capitalista. (2012, p. 145 – 146) 

 

Dessa maneira, pode-se dizer que, diante de uma sociedade dividida em classes, a 

escola, por um lado, tende a servir aos interesses das classes dominantes, isto é, esta instituição 

tende a suprir as demandas de mercado, as quais sempre determinarão o grau de instrução 

oferecido pela escola. Por outro lado, a escola é um espaço onde se reproduz o ideal de uma 

sociedade igualitária em que todos têm (ou deveriam ter) os mesmos direitos, deveres e 

oportunidades. Sabe-se, entretanto, que esse discurso capitalista – que pressupõe que todos têm as 

mesmas chances de ascender socialmente e tornarem-se, um dia, detentores de capital e poder – 

dissimula as relações de interesse das classes dominantes e, com isso, motiva o trabalhador a se 
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empenhar ainda mais em seu trabalho diário na esperança de uma mobilidade social. Como diz 

Wellen e Wellen (2012): 

 

[...] Faz parte da estratégia da classe capitalista que tanto a escola como as mais diversas 

instituições sociais se apresentem à sociedade como portadoras de um caráter universal e 

que, assim, instaure-se uma fantasia de que não existe relação com os interesses de 

nenhuma classe social. Numa sociedade de classes, o Estado representa o exemplo mais 

efetivo dessa mistificação, sendo apresentado a partir de uma falsa defesa de todos os 

concidadãos, mesmo que sirva para legitimar e defender os pilares do sistema capitalista. 

[...] Esconder o caráter de classe dessas organizações sociais é uma necessidade da atual 

classe dominante pela simples razão de que, por constituir apenas uma pequena parte da 

sociedade, não pode abrir espaço para uma luta direta contra a classe trabalhadora.(p. 

138 -139) 

 

Nesse sentido, a escola atua como reprodutora da estratificação e cristalização das 

classes sociais, contribuindo para a alienação posta pelo sistema capitalista, pois, em seu processo 

de exclusão, ela forma cidadãos capazes de pensar menos sobre a realidade que os cerca e 

trabalhar muito mais, de maneira disciplinada.  Talvez por isso vê-se certa preferência das 

secretarias de educação por projetos que não promovam a reflexão e o pensamento crítico do 

estudante, como observou-se na seção anterior. A alienação correspondente a esse processo não é 

apenas aquela referente à falta de posicionamento crítico que faz com que o outro se apegue a um 

senso comum, mas compreende também o sentido de expropriação, de transferir algo que lhe é 

próprio para o outro – pois, o capital mantém-se a partir da exploração do trabalhador. Daí, pode-

se dizer que o capital coisifica, reifica o proletariado, uma vez que ele próprio se torna uma 

mercadoria, por ter apenas ele mesmo como única moeda de troca para garantir a sua 

sobrevivência. 

Concomitantemente a esse dado, observa-se, como diz Bourdieu (2012, p. 224), que “a 

escola segue, pois, excluindo, mas hoje ela o faz de modo bem mais dissimulado, conservando 

em seu interior os excluídos, postergando sua eliminação, e reservando a eles os setores escolares 

mais desvalorizados”, e, consequentemente, certificando a manutenção desse sistema por meio, 

inclusive, da aprovação compulsória e outros mecanismos de perpetuação do despreparo e da 

alienação. 

Pensar acerca dessas relações de poder no ambiente escolar, nesse contexto apresentado, 

requer considerar o que Bourdieu (2012) chama de “poder simbólico”, o qual envolve situações e 

ideais que permeiam sutilmente ou de modo quase imperceptível as relações sociais, mas 

configuram estruturas institucionalizadas e/ou institucionalizantes que legitimam o modo como a 
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escola – ou mesmo a sociedade, de maneira mais ampla – funciona. Para o autor (Bourdieu, 2012, 

p. 7-8), este poder simbólico é “esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.” 

 Então, reconhecer o poder simbólico nas relações escolares, especificamente em 

contextos relacionados à formação humana, não consiste apenas em um estudo do Projeto 

Político-pedagógico da escola (PPP) ou na análise de Parâmetros Curriculares de Ensino (PCNs) 

e BNCC ou qualquer outro documento que estabeleça os direitos e deveres de todos os agentes 

relacionados ao processo formativo, mas centra-se, principalmente, na observação das relações 

cotidianas – por isso, são vistas dentro da normalidade das coisas. Desse modo, por meio dos 

símbolos, “instrumentos de conhecimento e de comunicação” (BOURDIEU, 2012, p. 10), a 

classe dominante institui a sua cultura, disseminando sua ideologia e, assim, exerce um tipo de 

violência requintada, a violência simbólica.  

Entende-se por violência simbólica o processo de imposição ou dominação de uma 

cultura sobre a outra, marginalizando algumas classes sociais e conduzindo-as a um modo de vida 

e a uma visão do mundo convergentes aos interesses da classe dominante. Tal violência engloba 

discursos tão dissimulados que são reproduzidos pela própria classe socialmente marginalizada, 

que acredita defender suas próprias causas, mas na verdade está reforçando cada vez mais a 

permanência do atual estado de coisas. Diz Bourdieu: 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer 

crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, desse modo, a ação sobre o 

mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo 

que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de 

mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como 

arbitrário.(2012, p. 14) 

 

Dessa maneira, o poder simbólico se transfigura em “sistemas simbólicos” que são 

reconhecidos e legitimados por integrarem a ordem lógica e moral da vida em sociedade. Assim, 

todas as camadas sociais se reconhecem e reconhecem o mundo comunicando determinados 

“hábitos” que ocultam a dominação exercida pela cultura dominante. 

 Nesse contexto, a escola, por disseminar um saber considerado legítimo e comumente 

distribuído a todos, desconsidera as desigualdades sociais e de acesso aos diversos campos do 

saber que são, por vezes, observados como elementos destinados ao lazer familiar ou 

comunitário, os quais nem sempre todas as pessoas têm acesso ou sequer conhecem, mas que 



75 
 

facilitam as relações de aprendizagem dos sujeitos na escola. Esses saberes, denominados 

“Capital Cultural” por Bourdieu (2012), estão relacionados às práticas culturais e de lazer que 

favorecem a formação do pensamento crítico do sujeito, tais como as leituras, os passeios guiados 

ao museu, idas ao teatro, participação em eventos científicos, convívio com pessoas que têm o 

hábito de ler e curiosidade em descobrir novas coisas etc. 

Assim, tais conhecimentos e hábitos construídos fora da escola são vistos como “dom” 

ou “facilidade de aprendizagem” em sala de aula e não tidos como fatores ou marcas da 

desigualdade social, os quais devam ser equilibrados no ambiente escolar. É o que afirma 

Bourdieu (2012): 

 

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 

desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos 

do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de 

avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Em 

outras palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, 

como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção às 

desigualdades iniciais diante da cultura. (p. 53) 

 

Então, assim como a ideologia capitalista pressupõe a igualdade de todos diante da 

possibilidade de ascensão econômica e social, uma vez que todos poderiam, por meio do trabalho 

e do aperfeiçoamento profissional, ocupar a posição de um capitalista (detentor de bens e 

dinheiro), a escola prevê um ensino que respeite a igualdade e, para legitimar sua postura, se 

mune ideologicamente das raras situações em que um indivíduo pobre consegue se formar 

doutor, mudando inclusive o curso de vida de sua família. Dessa maneira, a escola caminha lado 

a lado com os ideais capitalistas, favorecendo os interesses de uma minoria, que é a classe 

dominante. Ainda sobre esse aspecto, Bourdieu esclarece que: 

 

 [...] O sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino coletivo dá 

uma aparência de legitimidade à seleção escolar, e dá crédito ao mito da escola 

libertadora junto àqueles próprios indivíduos que ela eliminou, fazendo crer que o 

sucesso é uma simples questão de trabalho e de dons. Enfim, aqueles que a escola 

“liberou”, mestres e professores, colocam sua fé na escola libertadora a serviço da escola 

conservadora, que deve ao mito da escola libertadora uma parte de seu poder de 

conservação. Assim, o sistema escolar pode, por sua lógica própria, servir à perpetuação 

dos privilégios culturais sem que os privilegiados tenham de se servir deles. Conferindo 

às desigualdades culturais uma sanção formalmente conforme aos ideais democráticos, 

ele fornece a melhor justificativa para essas desigualdades.  (2012, p. 59) 

 



76 
 

É nesse aspecto, pois, que compreendemos o termo “Meritocracia”, tão comumente 

discutido hodiernamente. Tal conceito refere-se ao esforço empenhado para se obter algo, 

merecidamente, de relevância social e/ou pessoal. O discurso compreende a ideia de que todo 

esforço será justamente recompensado e, se ainda não ocorreu tal recompensa (seja ela um título, 

cargo, dinheiro etc), seria porque o esforço empregado na causa não foi o suficiente. Assim, a 

escola direciona toda a responsabilidade de formação do indivíduo a ele mesmo, cabendo-lhe o 

papel de esforçar-se cada vez mais e de buscar meios de superar sua condição econômica e social, 

a qual o deixou em desvantagem diante daqueles que são preparados para assumir posições de 

poder desde o nascimento. 

Nesse contexto, torna-se fundamental pensar sobre as políticas públicas e a gestão 

educacional com o intuito de romper com o ensino mecanizado que reproduz as ideologias e os 

métodos de produção capitalista, pois atuam com o objetivo de formar “mercadoria humana” para 

o capital – uma vez que na dinâmica capitalista o proletário iguala-se à máquina, enquanto 

produtores de trabalhos parciais –, bem como mantê-lo no “cabresto” por oferecer uma educação 

incapaz de proporcionar-lhe a reflexão necessária para se tornar autônomo e consciente em suas 

decisões. Como diz Welle e Wellen: 

[...] ... quanto mais a escola se destina ao atendimento das determinações capitalistas, 

mais estão presentes ferramentas copiadas da gestão capitalista no seu interior. A gestão 

escolar se estrutura, nesse sentido, na maioria das escolas, como um clone da gestão e da 

organização do trabalho, derivadas das experiências das empresas capitalistas. [...] De 

forma semelhante à gestão capitalista, as determinações que influenciam a gestão escolar 

conduzem para um caminho similar de adestramento, e a diferença é que, se no primeiro 

caso se trata de pessoas exploradas na empresa, no segundo caso se trata de futuras 

pessoas a serem exploradas, que se encontram dentro das escolas. (2012, p. 161) 

 

Assim, na perspectiva capitalista, a escola opera como uma das principais instituições 

responsáveis pelo processo de convencimento, tornando o trabalhador dócil e obediente para 

executar as suas tarefas diárias, sem promover rebeliões ou lutar por uma qualidade melhor de 

vida. 

Entretanto, observa-se que a permanência das instituições públicas, dentre elas a escolar, 

advém do trabalho excedente produzido pela classe trabalhadora. Portanto, como produtoras da 

riqueza social, ela tem o direito a uma educação de fato emancipadora, que promova o seu 

pensamento crítico e que seja capaz de fornecer-lhe condições de alterar a sua realidade atual.  
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Diante da proposta de uma gestão escolar que vise o acesso às oportunidades, a escola 

deveria promover o contrário do que é estabelecido pelo capitalismo. Assim,  de acordo com 

Welle e Wellen (2012), essa ação deve compreender não apenas os estudantes, mas também a 

comunidade, os professores e os gestores, sendo fundamental a socialização do poder 

institucionalizado pela escola, de maneira que todas as decisões sejam realizadas coletivamente, 

uma vez que o poder deixa de ser centralizado nas mãos de um único gestor, o diretor da escola, 

para compreender uma gestão mais participativa e, por isso, mais justa, devido à inclusão dos 

diversos agentes sociais. Assim, diz Welle e Wellen: 

 

[...] No lugar da força de trabalho adestrada para obedecer dentro da empresa, têm-se, na 

escola, os professores e alunos que foram e são formados para ter independência 

intelectual. Se, no interior da organização capitalista, almejam-se maiores taxas de 

exploração e lucro, nas escolas, a finalidade deve ser o acréscimo de conhecimento e a 

formação humana. Se, na gestão capitalista, o trabalhador é tratado como máquina e é 

empregado para executar os imperativos da gerência, dentro da gestão escolar, além de 

ser sujeito na relação de ensino e aprendizagem, o aluno deve ser inserido no processo 

decisório da escola. (2012, p. 182-183) 

 

Destarte, a gestão escolar deve propor metodologias de ensino e aprendizagem nas quais 

o sujeito participe, de fato, de uma comunidade escolar que não reproduza a exploração e nem o 

domínio de uma classe sobre a outra. É nesse sentido, pois, que esta pesquisa se faz, tendo em 

vista todos os sujeitos da interação, considerando suas vivências e particularidades que formam 

seus modos de sentir e agir no mundo.  

 

3.3 A Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi organizada a partir da análise dos dados obtidos a cada aula executada, 

que serviram para redirecionar ou reelaborar ou readaptar as práticas de ensino, com o intuito de 

facilitar a aprendizagem, incentivar o pensamento crítico e motivar a leitura literária. 

Como foi dito, a pesquisa ocorreu com uma turma de 8º ano do ensino fundamental e 

aconteceu no período de três meses – da segunda semana de outubro à segunda semana de 

dezembro de 2017 –, período em que as aulas regularmente ocorreram na escola. Convém 

mencionar que vinte e três alunos participaram da pesquisa, assegurados pelo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e pelo Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
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(TALE). Os dados, portanto, foram gerados em uma única turma, por meio de um encontro 

semanal, com duração de 90 (quarenta e cinco) minutos cada, totalizando, aproximadamente, 7 

encontros. 

Os participantes da pesquisa, ou a turma em questão, podem ser divididos em três 

categorias: 1) alunas/os que estão em conformidade etária com o ano/série matriculado; 2) 

alunos/as repetentes ou que pararam de estudar por um período de tempo, portanto, têm uma 

maturidade/vivência diferente dos demais alunos de mesmo nível, e possuem maior dificuldade 

em lidar com os conteúdos escolares; e 3) alunos/as que não estão plenamente aptos a cursar o 

ano em que estão matriculados. Tais alunos, inaptos a cursar a série em que estão matriculados – 

por não terem sido alfabetizados adequadamente -, não receberam nenhum auxílio ou apoio da 

escola e comunidade a fim de terem condições intelectuais de seguir aprendendo. Contudo, 

convém mencionar que alguns professores da EMPIR preocupam-se com essa situação, mas não 

dispõem de recursos e tempo para engendrar um projeto que atue no propósito de resolver essa 

problemática. 

Durante a condução da pesquisa, a professora desempenhou dois papéis diferentes: foi a 

pesquisadora e a mediadora. Deve-se ressaltar que todos os “pesquisados”, isto é, os alunos 

participantes, bem como seus responsáveis, foram devidamente esclarecidos sobre o processo do 

qual fizeram parte. Além de voluntária, tal disposição poderia ser rescindida a qualquer momento 

da pesquisa, como o disposto nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e nos 

Termos de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), destinado aos participantes menores de 18 

anos.
14

  

Outro aspecto importante a ser mencionado em relação à coleta de dados é o cuidado e 

atenção direcionada à aplicação dos questionários e realização das oficinas de leitura literária, de 

modo a prevenir qualquer desconforto, oferecendo um ambiente livre de preconceitos, censuras e 

obrigações. Entretanto, ficou claro a todos que, caso algum participante se sentisse constrangido 

durante a realização da pesquisa, seria resguardado o seu direito de não responder ou deixar de 

integrar essa prática pedagógica, sem nenhum prejuízo. Assim, todos os participantes se sentiram 

livres para participar ou não de qualquer atividade proposta. 

Sobre a realização das oficinas literárias, pretendeu-se confirmar a necessidade de se 

criar metodologias de leitura de literária, uma vez que as propostas pelo livro didático constituem 

                                                           
14

 Documentos em anexo. 
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perspectivas fragmentadas, que muitas vezes desestimulam o leitor e não lhes apresentam um 

contexto satisfatório para a produção de significado. Além disso, objetivou-se também 

demonstrar que as práticas escolares que fogem do padrão de avaliação, possuem maior eficácia 

na inclusão do alunado socialmente marginalizado, uma vez que ele não é coagido a realizar 

alguma atividade, mas convidado a participar conforme a sua vontade/interesse.  

Já os dados foram coletados, principalmente, por meio das discussões e atividades 

interpretativas (gravadas em áudio) desenvolvidas a partir dos textos literários selecionados do 

gênero escolhido, bem como por meio dos elementos observados sobre o modo como esses textos 

foram recebidos pelos alunos e de que maneira eles contribuíram para a sua formação. 

Diante disso, vê-se que a análise dos dados se deu continuamente, após cada plano de 

aula executado pelas oficinas de leitura, a fim de se ter maior consciência do processo de 

formação do leitor por via da análise das partes (cada parte, nesse caso, seria uma aula), para que, 

ao final, se pudesse contemplar o todo articulado. 

 

3.4 As aulas/oficinas de leitura literária 

 

Os textos literários do gênero conto discutidos nas aulas/oficinas foram, nesta ordem: “A 

usina atrás do morro”, “Tarde de sábado, manhã de domingo”, “Os cavalinhos de Platinplanto”, 

“Os noivos”, “O Pirotécnico Zacarias”, “O Ex-mágico da Taberna Minhota”, “Bárbara”  e 

“Teleco, o coelhinho” – sendo os quatro primeiros de José J. Veiga e os demais de Murilo 

Rubião. A seleção de tais contos foi feita a partir do interesse dos alunos, com atenção aos temas 

que mantêm vínculo tanto com a zona urbana quanto com a rural, uma vez que a escola possui 

essa particularidade por atender aos dois espaços. Além disso, esses textos abordam conflitos 

facilmente compartilhados entre leitores de qualquer idade, bem como uma linguagem bem 

construída esteticamente, favorecendo a construção dos sentidos e a apreensão das sensações nos 

mais variados contextos que envolvem a complexidade das relações humanas. 

Nesse sentido, é fundamental mencionar que a discussão sobre os contos ocorreu de 

modo livre, isto é, não foi solicitado a nenhum participante a produção de textos (orais ou 

escritos) acerca dos temas ou qualquer outro elemento referente à leitura. Entretanto, todos 

participaram de modo ativo e, surpreendente, pois, para eles, “isso nem parece aula” (Participante 
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A
15

). Daí, todas as atividades feitas partiram apenas da inciativa deles e se deram conforme as 

suas curiosidades, vontades e aptidões. 

Nesse contexto, a cada conto lido uma nova expectativa se formava no leitor e o deixava 

curioso em relação ao conto seguinte. Devido à variedade de situações e conflitos que os contos 

abordavam (solidão, morte, infância, traição etc), cada encontro proporcionou um novo diálogo, o 

que possibilitou a apercepção das formações ideológicas e discursivas
16

 dos participantes. Como 

pode ser observado na reflexão a seguir, sobre o conto “O mágico da taberna minhota”: 

 

[...] Eu entendi que, tipo assim, quando ele começou a viver mesmo, foi quando, tipo 

assim, ele começou a entender o que é a vida. Quando, vamos supor, tipo... tipo assim 

ele só destacava mais os ponto negativo desse benefício
17

 que ele tem. Tipo assim, são 

coisas que a gente tem que lidar, né? (Trecho da fala do Participante N, retirado da 

oficina realizada no dia 15 de dezembro de 2017) 

 

Nota-se, nesse fragmento, a consciência que o participante tem em relação à vida, que, 

apesar das dificuldades, é preciso saber ver o lado bom dos acontecimentos. Ter a consciência de 

tudo isso corresponde a “entender o que é a vida”. Esse “saber lidar” demonstra otimismo, porque 

o participante diz que o personagem “destacava mais os ponto negativo”. Daí, entende-se que, 

mesmo na dureza, pode-se encontrar pontos positivos, ou seja, esperança, consolo ou alívio. Esse 

jovem, portanto, carrega a esperança em seu discurso, mesmo diante das adversidades do dia a 

dia. 

É interessante mencionar que esse aluno de 16 anos vive na zona urbana, mas trabalha 

na zona rural. Matriculado regularmente no 8º ano, ele não costumava se manifestar ou participar 

das aulas de Língua Portuguesa. Estava cursando a mesma série pela segunda vez, além de outras 

reprovações, em outros níveis de escolaridade, que já compõem o seu currículo. Apesar disso, 
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 Para preservar a identidade dos participantes, eles foram nomeados seguindo as letras do Alfabeto. 
16

 Segundo Orlandi (2002), o discurso é caracterizado através da dispersão, da descontinuidade, da contradição, da 

incompletude, etc. Fatores que contituem também o sujeito e o próprio sentido. Esses posicionamentos constitutivos 

do sujeito, do discurso e do sentido se validam por meio das Formações discursivas e ideológicas, que, a partir dos 

processos sócio-históricos, determinam  as posições daqueles que empregam o sentido. Dessa forma, a ideologia 

corresponde à ideias ou representações que constituem o pensamento  de um indivíduo ou comunidade. Logo, as 

Formações ideológicas aparecem no campo político, como as manifestações partidárias de esquerda e direita. Já as 

Formações Discursivas determinam o que pode ou não ser dito em determinada conjutura social, a partir de 

determinado posicionamento ideológico. 
17

 O participante se refere ao “dom” da mágica que a personagem do conto “O Ex-mágico da Taberna Minhota” 

possui. 
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quando se propôs a fazer a leitura e a discussão
18

 do conto, estando todos sentados em círculo, 

esse e outros participantes, que normalmente não se interessam pelas aulas, sentiram-se tão 

motivados a relatar suas impressões sobre os textos que até parecia ser uma necessidade. Situação 

que exigiu a intervenção da pesquisadora-mediadora na organização dos momentos de fala, para 

que todos tivessem a oportunidade e tempo adequado de se expressar do modo que quisessem. 

De fato, eles tinham o que dizer e, mais ainda, tinham para quem dizer. Estávamos todos 

atentos uns aos outros e curiosos acerca das perspectivas trazidas pelas experiências de cada um 

em diálogo com as personagens e conflitos dos textos. Assim, o ambiente construído pelas 

discussões sem preconceitos ou represálias fez com que os estudantes se sentissem desinibidos e 

dispostos a construírem significado por meio do complexo processo de leitura, reflexão e 

interlocução. 

Nesse contexto, percebe-se que as aulas tradicionais, as quais estabelecem uma 

hierarquia de poder em relação ao lugar do professor e do aluno, não contribuem eficientemente 

com a formação da autonomia do estudante e, por isso, a sua própria constituição como cidadãos 

também fica comprometida, porque ele se limita a apenas “ouvir” os conhecimentos que são 

impostos sem participar ativamente da construção deles. 

Como se vê, é fundamental que o professor se coloque em posição de sujeito em 

construção, assim como o estudante, de modo que ambos se relacionem como iguais diante do 

conhecimento para que seja possível o estabelecimento de um diálogo sincero e, por isso, eficaz 

no desenvolvimento do pensamento crítico, o qual é cabal para que o estudante tenha condições 

de pensar sobre si mesmo, sua realidade e, a partir disso, agir de modo mais assertivo, consciente 

de que é possível alterar a sua própria realidade por meio de suas escolhas/decisões. Com efeito, 

todos esses aspectos estão atrelados à formação do sujeito autônomo, ou seja, aquele que tem a 

consciência do que quer, de sua realidade, da sociedade em que está inserido e do que deve ou 

não fazer para que se cumpram os seus propósitos de vida. Agir de um modo contrário a isso 

seria o mesmo que servir de instrumento para a manutenção da atual conjuntura social, em que o 

sujeito socialmente marginalizado – sem “voz” – continue ocupando resignadamente o seu lugar 

social. 

                                                           
18

 No contexto das oficinas a palavra “discussão” foi substituída por “conversa”, de um modo bem informal e 

convidativo. 
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De fato, a literatura é fundamental para estabelecer esse diálogo, tendo em vista que ela 

permite “viver” outra realidade. Daí, quando o sujeito reflete sobre a  própria existência não está 

mais munido apenas de suas convicções egoístas ou cego por suas emoções, mas, sim, cada vez 

mais cuidadoso em relação aos seus juízos de valor, atitudes e percepções sobre o outro, uma vez 

que ele experimentou estar em seu lugar pela empatia e, com isso, pôde sentir sua dor e/ou sua 

alegria. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

A palavra dos homens é o material mais duradouro. Se um 

poeta deu corpo à sua sensação passageira com as palavras 

mais apropriadas, aquela sensação vive através de séculos 

nessas palavras e é despertada novamente em cada leitor 

receptivo. (SCHOPENHAUER, 2011, p.145.) 

 

 

 Neste capítulo, o objetivo foi descrever as quatro sequências de atividades de leitura 

propostas aos estudantes objetivando contribuir com a formação do leitor literário na educação 

básica. As práticas de leitura literária foram elaboradas tendo em vista que, na escola periférica – 

contexto que a escola-campo se insere – as condições socioeconômicas são precárias, portanto, a 

crise do ensino de literatura também se dá de modo mais constante e intenso. Além disso, 

conforme o que se apurou na escola-campo, o projeto político-pedagógico da escola não envolve 

ações efetivas de leitura literária, salvo quando articuladas à “campanhas” folclóricas ou eventos 

que compreendem a comunidade política da cidade, bem como por meio da leitura fragmentada 

proposta pelo livro didático. Portanto, demonstra-se importante a realização de práticas que 

favoreçam o acesso do texto literário integral ao aluno e o conduza nesse processo para que ele, 

mesmo sendo socialmente marginalizado, siga a vida lendo. 

 Também neste capítulo apresenta-se um comparativo em relação à experiência de leitura 

dos estudantes antes desta experiência e depois dela, a partir da análise de dois questionários 

aplicados. O primeiro é constituído por perguntas relacionadas às leituras realizadas no contexto 

familiar, bem como o modo que a leitura se insere nessa conjuntura, para o aluno e para os seus 

responsáveis. O segundo trata da experiência de leitura proporcionada ao aluno por meio deste 

projeto, além de sua reflexão sobre seu próprio processo de aprendizagem. Assim, 

primeiramente, apresentamos as sequências de atividades (da seção 4.1 à 4.4) e, em seguida, na 
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seção 4.5, a análise dos questionários a fim de ponderar a satisfação dos pesquisandos em relação 

a essa prática de leitura.  

 

4.1 Sequência de atividades 1: A morte e os seus aspectos surreais 

 

 Não é novidade que o texto literário é plurissignificativo. Entretanto, sua interpretação 

tem que ser fundamentada por dados intrínsecos ao texto em diálogo com a experiência 

individual do leitor. Visto isso, a organização das sequências de atividades apresentadas nesse 

capítulo seguirá essa lógica semântica a fim de, já no início, indicar a relação de sentido entre os 

contos apresentados a cada aula que foi estabelecida em diálogo com os alunos. 

 Todos os encontros, como já dito, ocorreram em sala de aula e todos os participantes 

(incluindo a pesquisadora) organizaram-se em círculo a fim de estabelecer uma relação mais 

próxima entre os participantes durante a leitura e a discussão sobre os textos literários. Em 

seguida, também no início de cada aula, todos os participantes receberam uma cópia do conto 

para que a leitura ocorresse de modo compartilhado, isto é, cada participante leu um trecho do 

conto, conforme o local que estava. Entretanto, vale ressaltar que essa dinâmica de leitura foi 

proposta (não imposta) pela pesquisadora à turma, que escolheu esta opção de leitura em 

detrimento de outras apresentadas - a leitura individual silenciosa e a eleição de um aluno, a cada 

aula, para a realização da leitura em voz alta dos contos -. 

 Após a leitura do primeiro conto, ocorreu a sua análise e discussão e, em seguida, a leitura 

do próximo texto previsto, bem como um diálogo acerca deste e, posteriormente, um debate 

abordando ambos os textos.  

 Esse procedimento foi comum em todas as oficinas pedagógicas realizadas. Isso porque a 

organização do tempo foi um elemento importante para essa prática, tendo em vista que se 

dispunha apenas de 1 aula, com 90min, para a execução de cada proposta de leitura, que envolvia 

dois textos relativamente complexos.  

 Convém mencionar que todas as oficinas foram gravadas em áudio e que, devido à 

quantidade de dados gerados, apresenta-se aqui alguns trechos que foram considerados mais 

relevantes, haja vista que a seleção se deu com o cuidado ético que todo trabalho científico exige, 

a fim de demonstrar como ocorreu essa prática sem tornar esse relato muito enfadonho para o 

leitor desta pesquisa. 
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 Assim, a primeira oficina pedagógica foi realizada no dia vinte e sete de outubro de dois 

mil e dezessete, cujo corpus foi constituído pelos contos Pirotécnico Zacarias
19

, de Murilo 

Rubião (2010), e Tarde de sábado, manhã de domingo, de J. J. Veiga (2000). 

 Após a leitura do primeiro conto, o diálogo foi iniciado pela pesquisadora que conduziu 

os alunos a falarem sobre as primeiras impressões que tiveram sobre o texto. Nesse contexto, a 

partir da leitura do primeiro conto mencionado, o participante N afirmou que o narrador do conto 

era também personagem e que estava morto, em seguida, corrigiu a própria fala afirmando que se 

tratava, na verdade, de um “morto-vivo”. Daí, os alunos discutiram essa situação contraditória na 

tentativa de compreendê-la. 

 Então, a participante R questionou: “O que será dele? Porque ele morreu e aí fala que os 

vivos têm uma vida agonizante... Como será a vida de um morto?”. Considerando o texto de 

modo relacionado à fala dessa participante, observa-se que a morte, obviamente, é a ausência de 

vida, e que o contexto apresentado pelo conto é metafórico, ou seja, não deve ser lido “ao pé da 

letra”, mas com o cuidado em relação ao encadeamento dos temas e das figuras, principalmente 

estas, postas no conto. Por esse viés, tendo em vista uma aula tradicional, seria útil já nesse 

momento apresentar tais figuras e a contradição disposta nesse contexto para, imediatamente, 

redirecionar o pensamento da estudante. Todavia, essa ação poderia coibir a livre manifestação de 

opinião e não resultaria na experiência agradável que se espera estabelecer nesse primeiro contato 

com o texto literário, uma vez que os participantes poderiam ter medo de errar e serem corrigidos 

perante a turma, independentemente do tom e escolha vocabular que a pesquisadora usasse ao 

executar essa tarefa. Dessa maneira, o diálogo seguiu e essa ideia foi retomada em outro 

momento
20

 a fim de ser esclarecido o uso da metáfora, sem nenhuma relação aparente com a fala 

da participante e, assim, ampliar a competência de leitora dos participantes. 

 Posteriormente, a pesquisadora questionou sobre a relação de sentido estabelecida entre a 

epígrafe e o conto, propriamente, cuja resposta foi dada pelo participante P: “É que quando a 

pessoa morre, minha avó falava que quando uma pessoa morre, toda vez, nasce uma estrela no 

céu!”. Observa-se que esse discurso está enraizado na cultura popular, pois é comum utilizar 

eufemismos para amenizar a sensação provocada pela palavra morte. Sabe-se que nas lendas das 

                                                           
19

 Os resumos dos contos que formam o corpus dessa pesquisa foram apresentados no capítulo 2, nos itens 2.4 e 2.5 

deste trabalho. 
20

 O uso das figuras de linguagem (em especial da metáfora) foi retomado pela pesquisadora durante as aulas formais 

de Língua Portuguesa, sem efetivar uma relação aparente com a dinâmica das oficinas pedagógicas, tendo em vista 

que tal conteúdo já estava previsto pela Matriz Curricular adotada na escola-campo. 
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tradições orais indígenas é recorrente que os personagens não morram, mas tornem-se estrelas e 

outros astros. É claro que, mais uma vez, a epígrafe em questão (apresentada pelo conto “O 

pirotécnico Zacarias”) não expressa essa ideia, mas é completamente aceitável tendo em vista que 

o participante relacionou suas experiências com o texto, a fim de compreendê-lo.  

 Em resposta ao participante P, o estudante N afirmou: “Ou, então, tipo, quis dizer que ele 

comparou ele com a estrela. (...) ... ele que tá sentindo mais o mundo, porque com a morte dele, 

ele, tipo que abriu os olhos dele!”. Essa fala demonstra que a figura da estrela remete ao 

esclarecimento das ideias e, em consequência, à mudança no modo de viver da personagem. 

Então, verifica-se que o estudante não se satisfez com a explicação do colega, pois foi além e 

relacionou as figuras
21

 apresentando-as de modo respeitoso, sem constranger ninguém. Na 

sequência disse a estudante R: “Porque quando ele ressurgiu, ele viu de um jeito diferente, de um 

jeito que as pessoas não veem mais!”. Veja-se que esta participante considerava a personagem 

um” morto-vivo”, mas durante a reflexão proporcionada pelo diálogo, naturalmente, sua 

perspectiva se alterou e ela conseguiu compreender melhor o contexto. Isso comprova que é 

possível que os alunos compreendam contextos complexos sem a interferência constante, teórica 

e corretiva pressuposta pelas aulas tradicionais. 

 Depois do diálogo estabelecido acerca do conto de Rubião (2010), a leitura do segundo 

texto foi iniciada e os alunos apresentaram algumas informações, como o narrador, o tempo, o 

espaço e suas características, em comparação à leitura anterior. A primeira afirmação 

interpretativa sobre essa nova experiência foi da participante R, que disse: “Toda hora eu ficava 

pensando: Não, ele vai acordar por causa do outro texto! Eu pensei assim: Não, deve haver 

alguma semelhança, então ele vai acordar assim do nada...”. Nessa perspectiva, torna-se evidente 

que a dúvida em relação à morte da personagem, apresentada no conto de Rubião, se instaurou e 

refletiu na maneira como a morte de Josias, personagem do conto de Veiga, foi interpretada pelos 

alunos. Apesar de ter ficado claro o aspecto metafórico do conto anterior, devido ao gênero 

fantástico, o absurdo da morte de Josias, que se deu de modo bizarro, produziu a expectativa de 

que um milagre pudesse acontecer e ele voltasse à vida. 

 Assim, lidar com a certeza da morte foi algo surpreendente para os participantes já, de 

certa forma, contaminados pela experiência anterior. Principalmente, considerando que ela é 

                                                           
21

 Entende-se por figuras os elementos concretos que são apresentados no texto, isto é, segundo Platão e Fiorin 

(2003, p. 72), são “palavras ou expressões que correspondem a algo existente no mundo natural” , podendo ser ele  

realmente existente ou ficctício. 
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revelada quase ao final do conto e seu desfecho se dá com a entrega do corpo de Josias, 

embrulhado em um saco, para a sua mãe. Esse evento despertou revolta nos participantes que não 

se conformavam com o final, afirmando inclusive que alguns aspectos da história não foram 

esclarecidos. O participante N, por exemplo, questionou: “Por que, tipo assim, ficou faltando 

algumas coisas, porque ele não mostrou como é que a mãe dele, tipo assim, ficou, como que os 

pais dele ficou, como os amigos ficaram. Tipo, o problema que deu pra ele! O que aconteceu 

mais pra frente? Como eles estão hoje, tipo assim, agora, por causa do fato que aconteceu?” 

De fato, na literatura moderna não há compromisso com o apaziguamento do leitor, pelo 

contrário, a arte moderna firma compromisso com a reflexão, com o estranhamento, com a 

participação do leitor em preencher lacunas (ou não). Ela não oferece um lugar de conforto para o 

leitor, mas, o oposto, aponta para o incômodo da vida real, efeito alcançado pelo desfecho 

abrupto deste conto moderno. 

Verificou-se, dessa maneira, que os alunos demonstraram maior empatia por estes 

personagens, ou seja, colocaram-se nos seus lugares e compartilharam a situação dolorosamente 

absurda, portanto, se importaram com o que aconteceu com eles posteriormente. Vale dizer que a 

morte “real” de Josias (personagem do segundo conto) impressionou-os mais que a morte-vida do 

protagonista do primeiro conto. Talvez porque os alunos tenham se identificado mais com estas 

personagens – adolescentes de classe média ou baixa de uma cidade do interior – do que com um 

jovem da cidade grande. 

 Logo, vê-se que lidar com a morte, em seu sentido literal, causa maior desconforto do que 

aquela aplicada metaforicamente a fim de representar um contexto diverso, por isso, a recusa em 

aceitar o fim trágico. Além disso, evidencia-se que, apesar das diferenças socioculturais e 

econômicas observadas no contexto escolar, a compreensão de ambos os textos pelos alunos 

ocorreu de maneira intensa, uma vez que pôde despertar diversas emoções, demonstrando o 

envolvimento estabelecido entre o leitor e o texto durante o processo de leitura. 

 

4.2 Sequência de atividades 2: A multiplicidade das relações amorosas 

 

 A segunda oficina pedagógica ocorreu no dia dez de novembro de dois mil e dezessete e 

abordou os contos “Os noivos”, de J. J. Veiga (2000), e “Bárbara”, de Rubião (2010). Após a 

leitura do primeiro texto, os participantes não iniciaram a discussão apresentando as 
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características gerais do conto, mas elementos pontuais acerca das personagens, como a idade. 

Isso ocorreu porque, inicialmente, não perceberam que a história retratava uma outra época, 

portanto, com outros hábitos e costumes. Daí, chegaram a conclusão de que as personagens eram 

velhas devido aos seus comportamentos incomuns em relação aos dias atuais. Contudo, essa 

perspectiva foi alterada quando consideraram o tipo de relacionamento amoroso vivido pelas 

personagens e, a partir disso, compreenderam o contexto que toda a narrativa se insere. 

 Em seguida, a rotina foi o aspecto abordado, tendo em vista o ritmo do conto que é tão 

monótono quanto o próprio cotidiano do casal. Nesse contexto, a pesquisadora retomou o texto 

“Tarde de sábado, manhã de domingo”, de Veiga (2000), analisado na oficina anterior, a fim de 

comparar o ritmo estabelecido em ambos os textos. Como resposta, a participante K disse que o 

conto anterior foi emocionante e, na sequência, o aluno J afirmou que o conto “Os noivos” não 

possui emoção alguma, justamente pela repetição de ações das personagens. 

 Nesse contexto, a conversa foi redirecionada, pela pesquisadora, para o modo de vida das 

personagens. Observe o trecho a seguir: 

 

Pesquisadora: Agora, vamos voltar para relacionamento do casal. Por que, pensando 

em tudo o que foi discutido, esse relacionamento é tão diferente daqueles que vemos 

hoje? 

Participante K: Porque eu acho que antigamente as pessoas eram mais conservadoras. 

Pesquisadora: Como funcionava a sociedade nessa época? E se o personagem se 

“atrevesse” a dar um beijo em sua noiva, por exemplo, como ela seria vista pela 

comunidade? 

Participante N: Seria estranho... 

Participante R: Seria muito vulgar... [seria vista] com mau olho! (risos) 

Participante J: Hoje, é estranho agir dessa forma que eles estão falando.  

 

 Nesse fragmento, percebe-se que a compreensão acerca do funcionamento da sociedade 

retratada pela história é fundamental para entender o comportamento das personagens principais, 

neste caso, os noivos, e a sua relação amorosa. Observa-se que algumas ações comuns na 

atualidade não seriam aceitáveis no contexto da narrativa, assim como o contrário, tendo em vista 

que, hoje, tais comportamentos seriam considerados “estranhos”, como disseram os participantes 

N e J. Dessa maneira, a leitura desse conto pressupõe um movimento a ser realizado pelo leitor 

em relação ao passado e ao presente para que seja possível a produção de significado, uma vez 

que não há, aparentemente – tendo em vista os costumes da geração contemporânea -, quase 

nenhuma semelhança entre as relações amorosas do passado (remoto) e do presente. 
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 Assim, o tema amor foi questionado pela pesquisadora, isto é, o modo como os noivos se 

relacionavam poderia retratar a ausência de amor? Inicialmente, as opiniões ficaram divididas 

devido à ausência de intimidade física entre o casal, entretanto, ao final da discussão, se tornou 

um consenso que esse fato nada tem a ver com o afeto entre eles, pois mais uma vez foi o 

contexto histórico e cultural que justificou esse comportamento, tido, aparentemente, como frio e 

distante pelos estudantes. Contudo, convém lembrar que o efeito de estranhamento não ocorre 

apenas porque o contexto se dá em outro tempo (num passado longínquo), mas também porque 

paira sobre os noivos algo estranho, fruto da relação diária entre eles e seus familiares, que é, 

inclusive, um aspecto próprio da literatura deste autor.  

 Logo, apesar da dificuldade de entendimento do texto, inicialmente observada nas falas 

dos alunos, todos puderam estabelecer com clareza um paradoxo entre os tempos (pretérito e 

presente) e os aspectos culturais comuns em diferentes épocas. Além disso, é importante ressaltar 

que o processo de produção de significado ocorre com base em “erros” e “acertos”, sendo natural 

que as primeiras impressões sejam equivocadas devido aos procedimentos comuns da leitura, 

como o levantamento de hipóteses ou as falsas deduções apresentadas considerando apenas um 

fragmento do texto, todavia, a apreciação cuidadosa de todas as partes do texto de modo 

articulado proporciona uma leitura mais significativa e satisfatória para os estudantes. 

 O segundo texto apreciado nessa oficina, “Bárbara” (Rubião, 2010), gerou a discussão de 

diversos assuntos, como o egoísmo, o consumo exacerbado, o papel da mulher na sociedade 

contemporânea e, em especial, as relações amorosas na atualidade. 

 Após a leitura, o primeiro aspecto discutido pelos estudantes foi a relação afetiva do casal, 

em seguida, o egoísmo de Bárbara que, de certo mordo, foi alimentado pelo marido que atendia a 

todos os seus caprichos. Assim, lê-se no fragmento a seguir: 

 

Participante J: Ele perdeu tudo, todo o dinheiro que ele tinha só pra agradar a mulher! 

[...] Participante R: Quem tá fazendo parte desse relacionamento é só ele. Ele pra ela 

seria um supermercado que dá todas as coisas que ela precisa! 

Participante J: Que ela precisa e que ela quer! 

Participante K: Não precisa! 

Participante J: Ela não precisava de um navio! Ela não precisava da água do mar... 

Participante K: Ela não precisa de nada disso! 

[...] Pesquisadora: O que vocês acham que poderia saciá-la? 

Participante J: Morte! 

Participante AC: Nada! 

Participante R: Ela não seria saciada porque é uma pessoa ambiciosa. As pessoas 

ambiciosas não são saciadas. 
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 Nesse fragmento, subtende-se que os alunos perceberam que o relacionamento amoroso 

apresentado no conto é abusivo. Nota-se – não apenas pelo tom de voz utilizado, mas também 

pelo modo como se expressavam – a revolta que eles sentiram em relação ao comportamento do 

casal, confirmada quando dizem que apenas um personagem (nesse caso, o marido) está 

empenhado em manter o casamento. Além disso, o consumismo frequente e insaciável, que 

revela o egoísmo da personagem Bárbara, pode ser visto de maneira associada à necessidade 

obstinada do marido em satisfazê-la.  

 Nesse momento, a turma se recordou do conto lido anteriormente e estabeleceram uma 

comparação entre a situação vivenciada pelas personagens em ambos os contos, tendo em vista o 

tipo de comprometimento que cada casal apresentou ter um com o outro. Assim, disseram: 

 

Participante J: Esse relacionamento aqui (conto “Bárbara”) não tem nada recíproco... 

no outro acho que tem. 

[...] Participante AC: O respeito é totalmente o contrário do texto “Os noivos”, porque 

lá eles respeitam um ao outro, eles se entendem e aqui (“Bárbara”) não, é totalmente 

diferente, só ele que está envolvido, ela não parece comprometida... 

Participante R: Só ele quer o relacionamento. 

 

 Dessarte, percebe-se que, para os estudantes, alguns elementos são básicos para a 

permanência de qualquer relação afetiva, como o respeito, o envolvimento e o empenho de 

ambos para se ter um relacionamento favorável. Daí, apesar da padronização amorosa do 

primeiro conto, vista por eles a partir do contexto histórico, a intimidade dessas personagens 

pareceu mais típica de um casal do que aquela contemplada em “Bárbara”. 

 Outro elemento bastante discutido foi o papel da mulher na sociedade contemporânea, 

uma vez que a atitude de Bárbara em pedir tudo para o marido ao invés de realizar com seu 

esforço os seus desejos, causou inconformismo entre os alunos. Isso se deu, principalmente, 

porque a maioria dos estudantes acredita que as mulheres são capazes de realizar qualquer tarefa 

desempenhada pelo homem. Em contrapartida, para alguns deles também é estranha essa 

situação, considerando que historicamente e normalmente são as mulheres que se submetem às 

vontades dos homens. Isso confirma-se no trecho a seguir: 

 

Participante N: Meu tio, por exemplo, não tem dinheiro pra nada e vive andando à pé e 

dá tudo pra ela, maior folgada! (...) É o maior trouxa! 

Participante AC: Minha tia também é assim, ele vive falando pra todo mundo que não 

gosta dela e ela sempre tentando agradar ele! 
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Participante R: Tem uma menina no canal do YouTube que ela casou só pra ser 

escrava! Casou aos 15, acorda às 5h pra arrumar a casa! 

Pesquisadora: Hoje, o que é mais comum: a mulher se submeter aos desejos do homem 

ou o homem se submeter aos desejos da mulher? 

Participante J: A mulher porque a nossa sociedade é machista! 

(...) Participante R: E a maioria desses casos, vocês podem perceber, que o marido trai 

a mulher. 

(...) Pesquisadora: Tendo em vista o conto, o machismo predomina? 

Participante J: Feminismo 

Pesquisadora: Vocês são a favor do feminismo? 

Participante K: Não! 

Participante AC: Eu acho que por um lado sim, porque, tipo, vamos supor que numa 

empresa, eu tava vendo no Facebook, eles tiravam os homens de uma foto e deixaram só 

as mulheres. Eram 10 homens e 2 mulheres. (...) Eu acho que por um lado o feminismo 

ajuda bastante as mulheres a terem os mesmos direitos que os homens. Eu acho que a 

parte ruim é que elas querem fazer coisas que só os homens conseguem. Não têm força o 

bastante. 

 

 Observa-se, no trecho, que quando o homem se submete à mulher, ele é visto de modo 

mais pejorativo do que ela. Ele é tido como um “trouxa”, que está sendo enganado, enquanto a 

mulher é vista como uma “folgada”. Entretanto, tais adjetivos não são utilizados pelos alunos (e 

comumente pela sociedade atual) quando os papéis são invertidos, apesar de ambos os contextos 

se apresentarem injustos para eles. É importante mencionar que a turma considerou válida a ideia 

de que a justiça deve ser vivenciada por todos, isto é, a questão do sexo não deve estabelecer 

aquilo que o ser humano é capaz ou não de fazer, como diz o participante J, na sequência da fala 

da participante AC, apresentada no fragmento anterior: 

 

Participante J: Eu acredito que não tem uma coisa que só homem consegue fazer. [...] 

Pra mim não tinha que ter essa diferença que homem pode fazer tal coisa e a mulher tal 

coisa. Todos deviam ser conhecidos como pessoa e não como homem ou mulher e sim 

pessoas. 

 

 Portanto, apesar das divergências iniciais de opinião, alguns conceitos, como justiça, 

companheirismo, cumplicidade e, até mesmo, felicidade foram valorados como aspectos 

essenciais para todos os contextos sociais, independentemente de qualquer outro fator, como 

gênero, sexo, raça, etc. Isso porque o processo de identificação do leitor com o texto estabeleceu-

se de tal forma que a turma sentiu-se envolvida com as problemáticas apresentadas e dispôs-se a 

discutir com empatia sobre tais questões. 

 

4.3 Sequência de atividades 3: Os dilemas sociais pelo viés do extraordinário 
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 A terceira oficina pedagógica ocorreu no dia dezessete de novembro de 2017 e envolveu a 

leitura dos contos: “A usina atrás do morro”, de J J Veiga, e “O Ex-mágico da Taberna Minhota”, 

de Murilo Rubião.  

 Depois da leitura do primeiro conto (“A usina atrás do morro”), os estudantes 

apresentaram o tipo de narrador que conduz o texto, uma criança que também participa da trama, 

bem como algumas das características do espaço que influencia consideravelmente no modo 

como as personagens da história agem nesse contexto. 

 Na sequência, eles observaram que havia um elemento estranho, representado, 

primeiramente, por dois personagens misteriosos e de comportamento incomum que surgiram, 

repentinamente, na cidade. Mas, logo perceberam que era a usina, criada por esses estrangeiros, o 

objeto que não se adequava ao lugar, uma vez que, para os alunos, ela foi o principal fator de 

interferência no cotidiano daqueles habitantes. Assim, considere-se o trecho a seguir: 

 

Pesquisadora: O que aconteceu nessa cidade? 

Participante J: Dois estranhos vieram e... 

Participante N: Construíram uma usina! Todo mundo odiava ela! 

Pesquisadora: Por quê? 

Participante J: Porque ela estava destruindo a cidadezinha lá! 
 

 Como pode ser observado, a figura do estranho surge e causa um desconforto tanto em 

algumas personagens quanto no leitor, que não aprova a presença desses estrangeiros. Essa ideia 

se confirma quando consideramos a segunda fala do participante J, tendo em vista que o 

estabelecimento criado pelos forasteiros, na perspectiva dele, está arruinando a cidade.  

 Em seguida a participante R afirma: “Em vez de ser um centro rural, tipo ser rural, já 

tinha meio que virado uma cidade com a chegada da usina.” A aluna percebeu, portanto, as 

transformações sofridas pela cidade com a construção da usina. Por esse viés, segundo os alunos, 

a reconfiguração da cidade, isto é, a sua crescente urbanização, que a participante R considerou 

como “a passagem do rural para o urbano”, provocou outras modificações que vão muito além 

das relações comerciais e econômicas estabelecidas nesse lugar. Tais aspectos foram 

identificados pelos alunos, que afirmaram que as relações interpessoais também foram afetadas, 

por isso, a população precisou lidar com um dilema: adaptar-se à nova ordem da cidade para 

permanecer no lugar ou rejeitar o seu progresso e se mudar dela. Lê-se o trecho a seguir: 

 

[...] Pesquisadora: Qual a alternativa que o narrador encontra para sair desse problema? 
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Participante N: Uai... vendeu tudo e se mudaram! 

Participante R: Mudaram! 

Pesquisadora: Por que não dava para ele ficar? 

Participante R: Porque ele não sabia conviver com as pessoas que estavam lá? 

Participante N: Não tinha oportunidade! 

Participante J: Tudo já tava morrendo! Pensei que eles queriam destruir a cidade pra 

fazer alguma coisa... sei lá! 

Participante R: Até porque, com a chegada deles, até a Dona... calma aí que eu vou 

lembrar... 

Participante J: Dona Aurora! Nossa, mas por que matou ela assim? Passou a moto em 

cima dela sem motivo algum? 

 

 Com a leitura do fragmento acima, percebe-se que este aluno atesta que o convívio 

naquele local foi comprometido devido ao progresso instaurado a partir do funcionamento da 

usina. Percebe-se também que essa problemática é vivenciada pelo próprio narrador que, para 

sobreviver, é impelido a deixar a cidade. Nesse momento, após discutir todo esse dilema 

apresentado, a pesquisadora perguntou aos estudantes se havia algo mais a ser dito sobre o texto. 

Como resposta, segue o recorte abaixo: 

 

Participante J: Incompleto! Porque só mostrou ele saindo, fugindo da cidade, não 

mostrou o que aconteceu com a cidade, se construíram alguma coisa por cima dela, se 

todo mundo morreu ou se eles conseguiram dar a volta por cima e destruir a usina. 

Pesquisadora: Vocês acham que é possível que a usina seja destruída? 

Alguns alunos responderam ao mesmo tempo: Não!! 

Participante J: Acho que é mais provável a usina destruir a cidade do que a cidade 

destruir a usina! (Risos) 

 

 Por essa perspectiva, vê-se que os participantes perceberam que algumas situações são 

difíceis de reverter, ou seja, não há ações capazes de deter, nesse contexto, o progresso ou o 

avanço tecnológico, justamente, porque são fatores sociais e históricos. De igual maneira, foi 

possível refletir sobre as suas próprias realidades, tendo em vista que todos compreenderam que 

estão inseridos num contexto muito mais amplo que a sua comunidade. 

 Mais uma vez, no contexto do conto moderno, a angústia é instaurada pela situação 

absurda a que é submetido o narrador-personagem quando, como única maneira de garantir a sua 

sobrevivência e a de sua mãe, precisa mudar de cidade, sem possuir, contudo, qualquer amparo 

ou bem material que lhe garanta a subsistência em outro lugar.  

 Encerrada essa discussão, partimos para a leitura do conto “O Ex-mágico da taberna 

minhota”. Na sequência, os alunos manifestaram entusiasmo e surpresa em relação à narrativa, 
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considerando que o ofício de mágico nada tem a ver com o de funcionário público. Sobre esse 

aspecto, também tendo em vista o elemento estranho, disseram: 

 

Participante H: Teve uma parte que eu não entendi direito... Primeiro ele era mágico, 

depois não queria mais ser. Aí ele ficou se arrependendo... querendo voltar a ser! 

Participante J: Ele foi atrás da felicidade e perdeu a felicidade que ele tinha! 

Participante N: Ele tinha a felicidade, mas não sabia! 

Participante J: Eu acho que a partir do momento que ele perdeu a mágica ele deixou de 

viver e passou a resistir, porque ele não viveu mais! Só tava naquela rotina retórica! 

Participante N: Porque a única coisa que ele enxergava, tipo assim, quando ele era 

mágico era querer acabar com os poderes dele, a única coisa que ele queria era isso. 

Então, ele não chegava a apreciar a vida dele! 

Participante AC: Ele não percebia o tanto que era bom ter aquilo, né?! Que era tipo 

como um dom! 

 

 Nota-se que o desejo de se encaixar no contexto em que vive foi o que motivou a 

personagem a repelir o seu “dom” da mágica e tentar de todas as maneiras eliminá-lo. Daí, surge 

a ideia de busca constante pela felicidade, como afirmaram os alunos, sem considerar o que se 

tem no presente, tornando essa experiência uma espécie de círculo vicioso. Como disse o 

participante J: 

 

Eu acho que ele deu mais atenção pelo quê que as pessoas falavam a respeito dele, que 

ele deixou de se entender e vê o tanto que era bom ser mágico! Aí, ele se preocupou 

mais em se encaixar na sociedade do que viver sua própria vida e ser feliz consigo 

mesmo... Aí, quando ele se encaixa na sociedade, que foi quando ele perdeu a mágica e 

começou a ter responsabilidades da fase adulta, ele deixou de ser feliz! 

 

 Estabelecendo uma comparação com o conto anterior, observa-se que o elemento estranho 

é instaurado a partir da própria personagem que, por julgar-se incomum, posiciona-se de modo 

marginal diante da sociedade que tanto quer integrar. Entretanto, vê-se, na perspectiva dos 

estudantes, que essa padronização estabelecida socialmente não deve definir o sujeito enquanto 

essência, isto é, moldar ou redefinir seus modos de ver e sentir o mundo. Além disso, infere-se, 

considerando as falas dos participantes, que o fato de parecer “normal” não traz nenhuma 

garantia de felicidade ao sujeito. 

 Cabe ressaltar, como pode ser visto nos fragmentos apresentados, que a pesquisadora 

quase não interferiu durante o diálogo sobre os textos. Isso ocorreu porque o foco dessa pesquisa 

é auxiliar no processo de formação do leitor e, para que isso ocorra, é necessário, primeiramente, 

que o sujeito se aproprie do texto e sinta-se capaz de pensar sobre ele. Destarte, a fim de fugir das 
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aulas tradicionais – onde o aluno é posto numa posição de expectador do saber -, a roda de 

conversa seguiu, em geral, conforme as predileções dos alunos, salvo em poucos momentos em 

que foi necessária a apresentação de questões com o objetivo de ou instigá-los a retomar o texto 

para uma análise mais elaborada ou estimulá-los a participar do debate. 

 Outro aspecto relevante em relação à execução dessa prática foi a preparação das 

atividades pedagógicas para cada oficina. Como foi observado no início desse trabalho, foi 

constante a prática de reavaliar os elementos relacionados à mediação da pesquisadora nesse 

evento. Nota-se que, inclusive, a cada oficina pedagógica realizada, a participação direta da 

pesquisadora foi reduzida a fim de, aos poucos, fortalecer a autonomia dos alunos e deixá-los 

mais confiantes em relação aos seus posicionamentos críticos. Crê-se que tais elementos são 

fundamentais para desenvolver o gosto pela leitura, uma vez que a intimidade com o texto 

estabelece um laço afetivo poderoso capaz de colocá-la como um elemento indispensável para a 

vida. 

 

4.4 Sequência de atividades 4: O absurdo como condição para a compreensão do real 

 

 A quarta e última oficina literária ocorreu no dia primeiro de dezembro de 2017 e abordou 

os contos: “Os cavalinhos de Platiplanto” (Veiga, 2000) e “Teleco, o coelhinho” (Rubião, 2010).  

 Assim, a oficina foi iniciada com a leitura do conto “Os cavalinhos de Platiplanto” 

(Veiga, 2000), seguida de sua análise e discussão. 

  As primeiras impressões apresentadas pelos alunos, após a leitura texto, concentravam-se 

na caracterização do lugar/espaço inusitado que foi visitado pela personagem principal, que é 

também o narrador da história. Nesse primeiro momento, os participantes hesitaram em dizer se 

esse lugar constituía um espaço real ou imaginário, talvez porque as particularidades descritas 

pelo narrador em relação ao caminho percorrido por ele até Platiplanto, bem como os detalhes 

dessa região, concederam ao relato uma forte ideia de veracidade. 

 Entretanto, logo chegaram à conclusão, devido a alguns indícios apresentados no texto, de 

que se tratava de um lugar imaginário. Isso se confirma com ideia de que “ (...) se os cavalinhos 

não podiam sair de lá (Platiplanto), então, é a imaginação dele”, segundo a participante R. 

 Nesse contexto, foi interessante observar a tristeza dos alunos em consequência da 

empatia que estabeleceram com o narrador-personagem. Este que, sendo uma criança, conseguiu 
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realizar o seu desejo apenas por meio da fantasia e ainda tinha de lidar, no campo do “real”, com 

perda de um ente querido, seu avô. Nesse ínterim, os participantes relataram experiências da 

infância e disseram que tal comportamento era comum, uma vez que essa fase da vida é repleta 

de imaginação e criatividade,  como demonstrou a participante AC: “Porque ele fala também que 

o primeiro contato dele era quando ele era criança, e é o mesmo que o mundo das fadas!”. 

 Na sequência, a participante R comparou a situação posta no conto com outra realizada 

por ela na infância, “brincando de professora com os alunos imaginários!”, a fim de reforçar a 

ideia de que a realização humana no período da infância ocorre de modo mais fantasioso do que 

em qualquer outra fase da vida. 

 Dessa maneira, nota-se que somente é possível compreender o conflito apresentado pelo 

conto ao se considerar a complexa “viagem” imaginária realizada pelo narrador-personagem, 

cujo propósito era o de obter o bem tão desejado e prometido pelo avô antes de sua partida. A 

alegria e o conforto sentidos pelo narrador, mesmo diante de sua perda, podem ser 

compreendidos e justificados tendo em vista que estes dois mundos (real e imaginário) se cruzam 

e se entrelaçam de modo que o leitor não consegue, com propriedade, identificar o exato 

momento em que se inicia o devaneio e acaba a realidade, entretanto, compreende com exatidão o 

seu término e, com ele, a resiliência do narrador que acredita ter, de fato, visitado aquele lugar. 

 Após essa discussão, foi iniciada a leitura do último conto, “Teleco, o coelhinho” 

(Rubião, 2010), seguida de sua análise. 

 O primeiro comentário proferido após a leitura do referido conto foi: “Estranho, né!?”. 

Essa fala, da participante R, foi reforçada por todos os participantes que, inicialmente, pareciam 

confusos em relação à história apresentada no texto, tendo em vista que esse conto é repleto de 

figuras relacionadas entre si, o que exige maior atenção e esforço do leitor a fim de se construir o 

sentido. Isto pode ser observado na afirmação do participante M –  “Primeiro ele era um macaco, 

depois é um homem, depois parece que é neném...” –, que revela a inconstância da personagem 

principal, demonstrada pelo uso recorrente de figuras, estas que concederam certa complexidade 

à interpretação deste texto.  

 Contudo, essa dificuldade tornou-se peça fundamental para o incentivo à leitura, uma vez 

que, ao longo de toda a discussão, os alunos se portaram de modo reflexivo e curioso em relação 

àquilo que poderiam descobrir nesse processo de produção de significado. Observe-se o trecho a 

seguir: 
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Pesquisadora: Esse coelho vai para a casa do narrador? 

Alguns alunos responderam ao mesmo tempo: Vai! 

Pesquisadora: No início dessa estadia, como é o comportamento do coelho? 

Participante N: Ele trata bem as pessoas, tenta alegrar as crianças, depois de tarde, os 

velhinhos, aí quem ele não gostava se transforma num leão, num tigre pra espantar eles. 

Como ele fala, não é por maldade, era só por brincadeira mesmo. 

Pesquisadora: Existe alguma época de nossa vida na qual fazemos isso? 

Participante AC: Sim! 

Participante R: Na nossa infância! 

 

 Nesse fragmento, percebe-se que, apesar de os estudantes não compreenderem bem o uso 

da metáfora, eles entenderam que as transformações sofridas pela personagem não ocorreram de 

maneira literal, mas figurativa, pelo fato de representarem um estado de espírito. Isso se confirma 

com a fala do participante N, que justifica tal metamorfose a partir do contexto no qual a 

personagem do conto se insere. Logo, nota-se que o meio (contexto) interfere profundamente no 

comportamento da personagem, bem como conduz os seus sentimentos. 

 Dito isso, torna-se possível identificar uma semelhança entre o comportamento da 

personagem e o período da infância vivido pelos alunos, os quais demonstraram afinidade em 

relação às mudanças de humor experienciadas por meio desse texto. Muito além disso, também 

foi possível perceber com a fala do participante J – “Ele dizia que se transformava num coelho 

porque ele estava indefeso, lá dócil... rinoceronte porque ele tava agressivo ou com raiva...” – que 

os estudantes notaram essas metamorfoses de modo relacionado à vida humana, 

independentemente de qualquer fase ou período, tendo em vista que os sentimentos e sensações 

indicados no texto são vividos por qualquer sujeito, de qualquer idade, gênero etc. 

 Por fim, foi possível estabelecer um diálogo relacionado aos dois contos a partir de um 

aspecto peculiar que os unem: o absurdo. A aparência surreal das vivências do cotidiano, 

portanto, estabelece uma relação estreita com a realidade das coisas, uma vez que a fantasia 

constitui o sujeito e serve, muitas vezes, como uma espécie de mola propulsora para a realização 

de um ideal. 

 

4.5 Resultados 

 

 Antes de iniciar as oficinas pedagógicas descritas nos itens anteriores e que compõem 

esse capítulo, foi aplicado um questionário anônimo a fim de verificar como ocorria a prática de 
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leitura no cotidiano dos pesquisados. Além disso, após a realização de todas as atividades 

previstas nesta pesquisa, outro questionário de averiguação de leitura também foi aplicado com o 

fito de averiguar a relevância e a eficácia dessa prática no que tange ao incentivo à leitura. 

 Dessa maneira, este item foi bipartido no intuito de manter uma análise mais coerente e 

organizada, tendo em vista que tais questionários tratam de momentos e/ou fases distintas do 

conhecimento, justamente por se referirem à diferentes etapas de realização desta pesquisa. 

 

 4.5.1. Questionário inicial de verificação de leitura 

 

 O primeiro questionário anônimo de averiguação de leitura foi aplicado no dia vinte de 

outubro de 2017, cujo objetivo foi o de verificar a experiência de leitura dos pesquisados, bem 

como a de seus familiares. Nesse dia, algumas dúvidas dos estudantes sobre a organização do 

projeto foram esclarecidas e os Termos de Consentimento e Assentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE e TALE) foram recolhidos dos 20 participantes presentes a fim de garantir a legalidade 

ética desse trabalho. 

 Convém mencionar ainda que, devido ao aspecto das perguntas postas nos questionários – 

isto é, à sua aparência avaliativa e ao mesmo tempo pessoal -, deve-se considerar que quase 

nenhum sujeito se sente à vontade para falar abertamente e com total transparência sobre de seus 

hábitos, principalmente se tais informações forem processadas e avaliadas a fim de demonstrar 

alguma competência. Dessa forma, sabe-se que, mesmo após a orientação da pesquisadora em 

relação ao anonimato dessa atividade, há algumas variantes que não podem ser precisadas nesse 

trabalho devido às limitações impostas por esse instrumento de coleta. Contudo, tais dados foram 

cuidadosamente comparados e analisados com o intuito de compreender, da maneira mais clara e 

próxima possível, o contexto relativo à prática de leitura desses alunos. 

 A partir da análise desse primeiro levantamento, observa-se os resultados a seguir, em 

formato de gráfico: 
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 Os gráficos acima, referentes às duas primeiras questões do questionário, demonstram que 

a maioria dos alunos, mais especificamente 18 estudantes, afirma gostar de ler e ter preferência 

por gêneros mais curtos, uma vez que o gênero conto foi apontado como principal leitura por 11 

dos 20 pesquisados, presentes na data referida. Considere-se ainda que, referente ao primeiro 

gráfico, dois estudantes optaram por não responder à questão, entretanto, ao observar o segundo, 

nota-se que três alunos afirmaram não ler nenhum dos gêneros apresentados. 

 Devido à contradição aparente, ao retomar os questionários, foi possível constatar que tal 

fato ocorreu considerando a provável incompreensão do aluno em relação ao significado dos 

gêneros textuais, pois ele respondeu, na questão 1, gostar de ler “Robin Iuldi” (escreve-se “Robin 

Hood”) - romance clássico, de literatura estrangeira, que possui diversas versões, sendo a mais 

conhecida publicada por Alexandre Dumas -. Logo, vê-se que as questões mexeram com o ego 

(personalidade) de alguns alunos, uma vez que estes afirmaram gostar de ler livros que não leram.  

Nesse sentido, veja-se os dados a seguir: 

 

18 

2 

1. Você gosta de ler? 

Sim

Não respondeu

2 
2 

2 

11 

3 

2. Quais gêneros textuais você lê? 

Poema

Romance

Drama

Conto

Não respondeu
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 Comparando o resultado obtido por meio dessa questão com aqueles referentes às 

questões anteriores pode-se notar que, apesar da maioria dos alunos gostarem de ler e indicarem 

os seus gêneros favoritos, nem todos tiveram acesso ao livro, uma vez que 5 alunos afirmaram 

nunca ter lido um livro literário na íntegra. Convém dizer que aquele estudante, mencionado no 

parágrafo anterior devido à aparente contradição em suas respostas, não integra esse quantitativo, 

mas está entre os 15 estudantes que asseguraram já ter lido plenamente, pelo menos, um livro 

literário. 

 Além disso, é importante ressaltar que, ao lado dessa questão, foi inserida uma caixa de 

texto pedindo ao estudante que indicasse o nome dos livros que foram lidos por ele. Entretanto, 

apenas 7 estudantes (dos 15 que já leram um livro literário) colocaram o título das obras lidas: 

“Como eu era antes de você”, “Era uma vez”, “Harry Potter”, “A culpa é das estrelas”
22

, 

“Caroline” e “O teorema de Caterina
23

”. Isso denota que ou essa leitura não foi significativa - daí 

o total esquecimento da obra -, ou alguns estudantes se sentiram envergonhados em assumir que 

nunca haviam lido um livro literário na vida - então, marcaram a opção afirmativa para a leitura e 

desconsideraram os detalhes da questão. 

 Nesse contexto, após tentar identificar como se dava a prática de leitura para os 

pesquisados, buscou-se perceber como ocorreu o primeiro contato deles com o texto literário, a 

fim de verificar se houve alguma influência, positiva ou negativa, na atual fase de conhecimento 

                                                           
22

 Dois participantes indicaram esse mesmo título. 
23

 Escreve-se “O teorema de Katherine”. 

15 

5 

3. Você já leu algum livro literário? 

1º  Sim

2º  Não
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dos alunos. Atrelado a esse propósito, buscou-se ponderar se a leitura faz parte do cotidiano 

familiar, como elemento determinante no incentivo à leitura. Assim, seguem os dados: 

 

 

  

 Vê-se que o primeiro contato com o livro, para a maioria dos alunos (8 de 20), ocorreu 

por meio do professor (a), portanto, em ambiente escolar. Assim, apenas 6 desses estudantes 

tiveram contato com livro na fase pré-escolar, o que demonstra a falta de incentivo à leitura do 

texto literário e, provavelmente, às artes em geral, provinda do meio familiar, que representa o 

alicerce para o desenvolvimento da cidadania. 

 Outro aspecto que se revela nesse gráfico é o fato de 5 alunos indicarem que ninguém, 

durante toda a sua fase escolar (e pré-escolar), apresentou-lhes qualquer livro. Entretanto, como a 

pesquisadora foi também professora titular de Língua Portuguesa dessa turma durante todo o ano 

letivo, tornou-se possível avaliar esse item de modo mais amplo. Por isso, convém mencionar que 

no início de cada bimestre, 4 vezes por ano, portanto, os alunos são convidados pela professora a 

encaminhar-se à biblioteca improvisada da escola e escolher um livro conforme suas predileções. 

Dessa maneira, vê-se que é improvável que qualquer participante não tenha tido nenhum contato 

com algum livro literário, por mais superficial que seja essa experiência.  

 Após verificar a experiência de leitura dos alunos, de modo mais particular buscou-se 

identificar se a leitura (de texto literário ou não) é uma prática frequente no contexto familiar. 

Seguem os dados: 

 

6 

8 

1 

5 

4. Quem apresentou para você o 
primeiro livro? 

Familiar

Professor (a)

Bibliotecário

Ninguém
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 Considerando os gráficos acima, descobre-se que, apesar de 14 participantes afirmarem 

que há livros literários em casa, apenas 7 estudantes veem seus pais ou responsáveis lendo. Isso 

posto, torna-se problemático uma vez que, como foi dito ao longo desse trabalho, a família 

transmite um legado, chamado “capital cultural” (Bourdieu, 2012) que é determinante para o 

sucesso escolar. Nesse contexto, essa situação se complica ainda mais com a análise dos 

seguintes dados: 

 

14 

6 

5. Na sua casa há livros literários? 

Sim

Não

7 

13 

6. Seus pais ou responsáveis 
costumam ler? 

Sim

Não
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 Nota-se que apenas 1 responsável, dos 14 pais que possuem livros literários em casa, 

costuma ler literatura – mais especificamente, romance. Os demais ou não leem (uma vez que 5 

estudantes não responderam à pergunta e 8 afirmaram que não leem nada) ou leem textos 

jornalísticos (somando 4 responsáveis nesse contexto) – provavelmente, os jornais diários – e 

sagrados (totalizando 2 pais, que leem a Bíblia). 

 A partir disso, coube pensar se existe algum momento familiar cuja a leitura seja 

partilhada pelos pais com os alunos, tendo em vista que o sujeito se torna mais propenso a ler 

quanto maior for o incentivo (principalmente, no núcleo familiar que é o lugar onde se concentra 

maior afetividade) e, é claro, o acesso ao texto em seus mais variados suportes. Dessa maneira, 

avaliam-se os dados: 

 

4 

1 

2 

8 

5 

7. Quais textos seus pais ou 
responsáveis leem? 

Jornalísticos

Romance

Textos sagrados

Nenhum

Não respondeu
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 Nota-se que dos 7 pais que foram classificados como leitores assíduos pelos estudantes 

apenas 1 responsável costuma partilhar a leitura com o filho. Dito isto, vê-se que não há uma 

prática de leitura significativa para esses jovens fora da escola, portanto, cabe à escola, e apenas a 

ela, auxiliar no processo de formação do leitor e na formação do gosto literário, já que a literatura 

é fundamental para a formação da cidadania. 

 Ainda em relação à prática de leitura, a última questão proposta por esse questionário 

inicial se refere ao suporte mais utilizado pelos estudantes: 

 

 

 

 Verifica-se, destarte, que 14 estudantes usam o celular como suporte principal para a 

leitura, enquanto 5 preferem o livro. Assim, mesmo calculando que 1 participante optou por não 

responder à questão, talvez na tentativa de manter-se coerente às respostas anteriores, torna-se 

1 

19 

8. Seus pais costumam ler para você?  

Sim

Não

14 

5 
1 

9. Em que tipo de mídia ou suporte 
você costuma ler? 

Celular

Computador

 Livro (impresso)

Revista (impresso)

Não respondeu
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evidente que a revista e o computador não são meios viáveis de acesso à leitura para eles. A partir 

disso, pode-se inferir duas possíveis causas igualmente aceitáveis: 1. Os estudantes não têm 

acesso a esses suportes porque não os têm disponíveis em casa ou na comunidade; 2. Os 

estudantes julgam mais descomplicado o uso, quase exclusivo, do aparelho celular. Desse modo, 

enquanto a primeira hipótese se justifica tendo em vista a situação econômica na qual os alunos 

se inserem, a segunda também se confirma uma vez que o celular é a ferramenta mais utilizada 

entre os jovens, seja para pesquisa ou entretenimento, dado também a popularização. 

 De modo geral, considerando todos os fatores apresentados, valida-se a ideia de que os 

participantes não lidam com a leitura literária de modo próximo, isto porque em seus lares essa 

prática é quase inexistente. Nesse sentido, se confirma a importância da realização de trabalhos 

voltados para a formação do leitor, já que, muitas vezes, o estudante possui a oportunidade de ler 

literatura apenas no ambiente escolar.  

 

  

 4.5.2 Questionário final de verificação de leitura 

 

 

 O último questionário de averiguação de leitura foi aplicado no dia oito de dezembro de 

2017, após a realização de todas as oficinas pedagógicas. Cabe mencionar que nesse dia apenas 

18 participantes estavam presentes e a pesquisadora não dispunha de outra aula com a turma para 

aplicar os questionários para os faltosos. 

 Esse documento compreendeu apenas quatro questões discursivas com o intuito de 

verificar se as práticas de leitura realizadas foram significativas para eles e se o objetivo de 

desenvolver o gosto pela leitura foi, de alguma maneira, atingido. 

 Dessa forma, a primeira questão se refere à leitura, de modo geral, como pode ser 

observado no gráfico abaixo: 
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 Observa-se que 5 participantes apontaram a experiência proporcionada pelas oficinas de 

leitura literária como o único motivador de mudança em relação ao gosto de ler. Convém dizer 

que essa questão não estabeleceu nenhum comparativo entre os hábitos de leitura identificados 

antes dessa prática e depois dela, contudo, alguns alunos apontaram esses aspectos: 1. “Eu não 

gostava mas com o projeto eu perdi o medo de ler em publico mas agora eu to gostando de ler”; 

2. Bom, eu não gostava tanto de ler, mas esse projeto me ajudou a ver a leitura com outros 

olhos”; 3. “Eu não gostava de ler mais depois das leituras dos contos eu comecei a gostar de ler”. 

 Percebe-se, portanto, que para alguns participantes a realização das oficinas exerceu um 

papel que foi além dos propósitos estabelecidos para a realização de uma boa leitura literária, 

pois auxiliou na recuperação da autoestima e segurança diante da manifestação de ideias, uma 

vez que o ambiente construído durante as aulas promoveu a igualdade e o respeito em relação a 

todos os envolvidos. Isso se confirma com a primeira fala apresentada no parágrafo anterior, que 

apresenta a superação do medo de ler em público, de modo concomitante ao desenvolvimento do 

desejo de ler. 

 A segunda questão proposta buscou averiguar, de modo mais particular, a relevância da 

leitura dos textos selecionados e do diálogo estabelecido durante a realização das oficinas 

pedagógicas, a fim de efetivar uma compreensão mais significativa de todo esse processo a partir 

da perspectiva dos participantes. Dessa maneira, segue o gráfico: 

 

10 

1 

1 

5 

1. Você gosta de ler? 

Sim

Não

Pouco

Não gostava, mas devido
às oficinas passou a gostar
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 Esses dados revelam que o aprimoramento da leitura foi o aspecto mais valorizado pelos 

estudantes, como pode ser notado na fala a seguir: 

 

Por estudar em escola publica nós não temos acesso a aulas de leitura literária, 

prejudicando o nosso desenvolvimento, com as aulas (feitas) de leitura literária além de 

termos um desenvolvimento de leitura e linguagem melhor, e com a discussões na sala 

de aula conseguimos ter entendimento com os outros textos. 

 

 Essa fala, atrelada ao fato de que 12 alunos reconheceram uma melhora na leitura como 

uma consequência positiva dessa prática, aponta talvez para uma problemática mais complexa em 

relação à formação do leitor: o domínio de leitura (que não se resume à simples decodificação de 

símbolos linguísticos). Este que impacta consideravelmente no modo como o aluno lida 

afetivamente com o texto, pois quanto mais inábil ele for nessa tarefa, menor também será a sua 

vontade de ler.  

 Além disso, cabe ressaltar a consciência de classe que esse participante possui, tendo em 

vista que nenhum dos conceitos discutidos nessa pesquisa – no que se refere ao contexto escolar e 

aos aspectos socioculturais teoricamente apresentados no terceiro capítulo – foram apresentados 

aos alunos ou postos em discussão. Assim, a situação retratada por ele(a) demonstra um 

posicionamento ideológico em relação a um contexto social específico, de periferia, que nessa 

perspectiva justifica a necessidade de um trabalho mais específico voltado para a leitura literária. 

Em outras palavras, vê-se, pelo discurso do(a) participante – pelo uso inicial da palavra “por”, 

12 

2 

3 1 

2. Qual a importância, para você, dos 
textos lidos em sala de aula, bem 

como as discussões feitas? 

Ajudou a melhorar a
leitura

Despertou o gosto pela
leitura

Incentivou a ler mais

Não respondeu
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que possui uma conotação explicativa nesse contexto -, que a realização de aulas voltadas 

exclusivamente para a leitura literária é algo que não ocorre na educação básica pública, logo,  

para ele(a) (aluno de escola pública), isso se justifica pelo próprio contexto, apesar de sua 

insatisfação em relação à perda desse conteúdo, considerado por ele(a), tão importante. 

 Na sequência, com a questão 3 pretendeu-se aferir se as leituras efetuadas durante as aulas 

instigaram os alunos a lerem outros textos literários e de que maneira essa transformação ocorreu. 

Assim, decorrem os dados a seguir: 

 

 

 

 Constata-se, por conseguinte, que o modo como os temas foram abordados pelos contos 

foi crucial para estimular a leitura literária, não apenas durante a realização das oficinas, mas 

após o término delas. Daí se confirma a hipótese apresentada no início desse trabalho: a escolha 

dos temas - que deve partir da realidade dos alunos - aliada à escolha do gênero, são fatores 

11 1 

1 

1 

3 

3. As leituras que fizemos no espaço 
escolar despertaram em você a 

vontade de ler outros textos 
literários? De que maneira você 

percebe essa mudança, caso tenha 
ocorrido alguma? 

Sim, devido aos temas

Sim, porque ajudou a
melhorar a leitura

Sim, por causa das
discussões feitas em sala
de aula

Não

Não respondeu
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determinantes para auxiliar na formação do gosto literário e, em consequência, no processo de 

formação do leitor de literatura. 

 Aliás, o estímulo provocado pelo interesse em permanecer lendo o texto literário, devido à 

sedução proposta pela temática da narrativa - atrelada à estética do texto - seja talvez o elemento 

mais marcante na prática contínua da leitura. 

 Na última questão propôs-se identificar o conto de maior relevância para os alunos, ou 

seja, aquele que estabeleceu um laço afetivo e significativo mais consistente com os 

participantes: 

 

 

 

 Como pode ser observado, o conto “Tarde de sábado, manhã de domingo” (Veiga, 2000) 

foi o mais significativo para a maioria dos participantes. Essa preferência pode ser justificada 

considerando o fato de o narrador ser uma criança que narra uma experiência inusitada vivida por 

ele e seus amigos durante uma pescaria, situação aparentemente comum também aos leitores-

alunos devido ao contexto rural em que vivem. Nesse ínterim, o narrador-personagem tem que 

lidar com a morte inesperada de um amigo muito próximo e, com isso, impele o leitor a lidar de 

modo particular com essa situação absurda, uma vez que o leitor se coloca na mesma posição de 

despreparo e desespero que a personagem se insere.  

4 

10 

1 2 1 

4. Qual texto foi mais significativo 
para você? Por quê? 

Cavalinhos de Platiplanto
(Veiga, 2000)

Tarde de sábado, manhã
de domingo (Veiga, 2000)

Bárbara (Rubião, 2010)

Todos os contos

Não se lembra
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 De maneira semelhante observa-se que o segundo conto mais querido pelos alunos, “Os 

cavalinhos de Platinplanto” (Veiga, 2010), também apresenta uma criança narrando uma situação 

complexa, pois mais uma vez a morte constrói a temática do texto. Entretanto, o elemento que se 

sobressaiu, na perspectiva dos alunos -  e isso foi visto por meio das discussões -, foi o fato de a 

personagem obter, por meio da fantasia, algo que foi prometido, mas que estava fora de seu 

alcance. Ademais, a linguagem é mais simplória e a história mescla elementos reais e imaginários 

que possibilitam variadas interpretações, bem como o fato de todo o enredo se passar em um 

ambiente rural, que condiz com a realidade de muitos dos integrantes dessa pesquisa. 

 Dito isso, tendo em vista os dados apresentados, vê-se que o processo de identificação 

entre o leitor e a obra, mais uma vez, se sustenta na medida em que o horizonte de expectativa do 

leitor, definido pelas suas vivências e visão de mundo, dialoga francamente com o texto e, a partir 

disso, produz sentido. Desconsiderar esse elemento fundamental pode acarretar em uma 

compreensão deturpada, obscura e penosa para leitor, de modo que ele enxergue o texto não com 

o envolvimento que se espera quando se trata da literatura, mas como algo fatigante pressuposto 

pela maioria dos trabalhos escolares. Nesse viés, tendo em vista os primeiros contatos do aluno 

com o texto literário, é importante que essa experiência não seja desestimulante para que ele 

tenha vontade de ler literatura fora do ambiente escolar. Daí, espera-se, aos poucos,  que esse 

leitor se torne mais competente e capaz de ler com propriedade os grandes clássicos que 

proporcionam experiências únicas e, por isso, ampliam sua visão de mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Entender as relações de sentido estabelecidas entre o leitor iniciante e o texto literário não 

é uma empreitada fácil, principalmente, quando se objetiva auxiliar na constituição do gosto 

literário de modo que essa prática culmine na formação do leitor de literatura. Esta tarefa é ainda 

mais preciosa quando se refere ao aluno de escola pública no Brasil e, ainda mais, quando se trata 

de uma escola de periferia, em que os alunos não têm outras oportunidades para adentrar o 

mundo literário, que pode proporcionar-lhes conhecimento, reflexão, autonomia, humanização. 

Assim, a articulação de conceitos – que vão desde a natureza e importância da leitura 

literária até as relações de poder estabelecidas por ela no meio social, bem como a maneira que o 

leitor interage com o texto literário – permitiu compreender de maneira dinâmica que esse 

movimento de (re)significação realizado pelos participantes a cada oficina pedagógica 

concretizada está intrinsecamente ligado aos diversos fatores que constituem o sujeito, logo, a sua 

visão de mundo,  seu contexto histórico, seus valores culturais, as suas experiências sociais. 

 Dito isto, convém retomar a questão central que orientou todo esse estudo: Quais são os 

principais fatores a se considerar na elaboração de práticas de leitura literária que o professor do 

ensino fundamental, mais especificamente de uma escola pública de periferia, poderá adotar a fim 

de contribuir com a formação do leitor incluindo nesse processo mesmo os alunos que não foram 

plenamente alfabetizados? 

 O primeiro fator considerado nesse estudo, talvez o fundamental, concentra-se na 

importância e no valor da leitura literária. O docente deve reconhecer esta relevância na sua 

prática diária, ou qualquer atividade de leitura literária que objetive a formação do leitor de 

literatura realizada por ele tenderá ao fracasso ou servirá apenas como uma espécie de alívio 

momentâneo da rotina escolar ou será útil para apenas para veicular um outro saber.  

 Dessa forma, auxiliar no processo de formação do leitor de literatura requer que o docente 

seja, antes de tudo, um leitor de literatura assíduo e entusiasta, justamente por reconhecer o valor 

da literatura para formação humana, bem como percebê-la dentro do campo do lazer (devido à 

sua propriedade de fabulação). Isso porque esse tipo leitor experiencia situações que nenhuma 
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teoria ou crítica é capaz de fornecer - tais como sensações, descobertas (sobre si e o mundo), 

memórias (que são ativadas a partir de alguns eventos apresentados pela obra de arte), entre 

outras -, mas que ficam evidentes para os alunos a partir do modo como o professor conduz a 

leitura do texto literário, suas discussões e atividades em sala de aula. Desse modo, a postura do 

docente e a valor que ele atribui ao texto literário influenciam a recepção desse texto pelo 

alunado, já que as crianças e os adolescentes, por serem mais impulsivos, tendem a se aproximar 

mais daquilo que parece conceder algum tipo de prazer e se distanciar do que parece desagradar. 

 Além disso, o docente deve conhecer bem o público alvo dessa prática de leitura, não 

apenas em relação às suas predileções temáticas, mas também sua realidade de vida, experiências 

de leitura, contexto socioeconômico e escolar. Dessa forma, será mais fácil preparar o material 

inicial de leitura, uma vez que a escolha do gênero e, em seguida, dos textos específicos, serão 

orientadas a partir dessas informações prévias. Nota-se que esses dados são preciosos, tendo em 

vista que servem de base para que o docente não subestime ou superestime o leitor, fornecendo-

lhe textos que sejam estimulantes e ao mesmo tempo levem ao incremento da sua prática leitora. 

 Nesse sentido, a escolha do gênero textual é outro fator que também está atrelado à 

questão apresentada por esta pesquisa. Como foi apresentado no segundo capítulo desse estudo, a 

escolha do gênero deve ser considerada com cuidado quando se almeja mediar textos literários 

com o propósito de motivar uma prática de leitura literária autônoma e constante. Isso porque a 

complexidade estética da obra provoca o leitor de diferentes maneiras, incentivando o leitor a ler 

mais, a pensar e a sentir mais.  

Por certo, verificou-se nessa pesquisa que tais elementos atrelados à composição 

estrutural do gênero são peças-chaves para fornecer um primeiro contato de sucesso entre o leitor 

e o livro, considerando que o processo de formação do gosto literário não é um evento que ocorre 

em apenas uma ou cinco aulas, mas se trata de um processo complexo e longo, que envolve 

várias etapas e que exige cada vez mais do mediador e, principalmente, do leitor. Daí a 

necessidade de o docente rever suas práticas aula a aula, modificar aquilo que não foi produtivo e 

testar estratégias que revertam a situação. 

 Assim, pensar com cuidado sobre a escolha do gênero, nesse contexto específico – ou 

seja, de leitores que ainda não tiveram contato com o livro literário ou tiveram experiências 

literárias incompletas e falhas –, significa esmerar-se para que o aluno receba um texto que de 
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fato proporcione a produção de significado, isto é, que comunique algo de valor para ele e que 

isso faça sentido e o conduza à reflexão sobre si e o mundo em que vive. 

 Outrossim, propiciar um ambiente dialogado e democraticamente respeitoso, que fuja dos 

parâmetros estipulados pelas aulas tradicionais - cuja voz do professor sempre prevalece -, 

mostrou-se relevante nessa prática de leitura porque o leitor, foco desse estudo, portou-se de 

maneira mais livre, espontânea e disposta a partilhar seus pensamentos, emoções e vivências. 

 Dessa maneira, apesar de ser impossível precisar com exatidão a eficácia dessa prática, 

tendo em vista as limitações metodológicas que envolvem as pesquisas que lidam com a 

subjetividade do sujeito, os dados coletados revelaram que foi possível desenvolver um trabalho 

eficaz atuante quanto a formação do leitor, por meio de textos exemplares, em um ambiente sem 

recursos e socialmente marginalizado. 

 Portanto, a formação do leitor literário não é um episódio, mas um processo complexo e 

contínuo, que a cada dia deve ser retomado com novas propostas e novos desafios. A expectativa 

que moveu esta pesquisa, não obstante, espera-se ter sido atingida: a de trazer aqueles jovens para 

o universo lúdico e poético do texto literário, tocar seus corações esperando que este contato os 

tenha seduzido, se não definitivamente, que seja como uma porta aberta para outras experiências 

literárias.  
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RESUMO 

 

 

Este produto educacional final é parte dos requisitos para obtenção do título de mestre do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica da Universidade Federal de Goiás 

(PPGEEB - UFG) e referente à dissertação “Visitando o Fantástico pelas veredas do conto: 

Práticas escolares de leitura literária no Ensino Fundamental II”. Tal produto, que está 

disponível online através do site www.literaturanaescola.com, fornece material teórico e prático, 

em um ambiente interativo, para professores titulares e em formação que almejam repensar suas 

práticas pedagógicas de ensino de leitura literária, ou mesmo desejam interagir com seus pares 

acerca dessa temática tão fundamental para a vida em sociedade e, talvez por isso, também tão 

complexa. Neste espaço de diálogo e troca de saberes, o visitante encontra alguns artigos sobre o 

universo da leitura e do leitor, bem como do papel do contexto escolar no processo de formação 

do gosto literário. O formato de Blog pareceu o mais acertado para que o visitante/leitor se sinta 

mais à vontade para compartilhar suas experiências em relação às próprias práticas docentes e às 

decorrentes da leitura do conteúdo disponível no site. 

 

Palavras-chave: Ensino na Educação Básica. Formação do leitor literário. Produto Final. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This final educational product is part of the requirements to obtain the title of Master of the 

Graduate Program in Teaching in Basic Education of the Federal University of Goiás (PPGEEB - 

UFG) and referring to the dissertation “Visiting the Fantastic by the way of the tale: School 

Practices. of literary reading in Elementary School II ”. This product, which is available online 

through www.literaturanaescola.com, provides theoretical and practical material in an interactive 

environment for both full-time and senior teachers who wish to rethink their teaching practices of 

literary reading, or even wish to interact with them. peers about this theme so fundamental to life 

in society and, perhaps for this reason, also so complex. In this space of dialogue and exchange of 

knowledge, the visitor finds some articles about the universe of reading and the reader, as well as 

the role of the school context in the process of formation of literary taste. The Blog format 

seemed the right one to make the visitor / reader feel more comfortable to share their experiences 

regarding their own teaching practices and those resulting from reading the content available on 

the site. 

 

Keywords: Teaching in Basic Education. Formation of the literary reader. Final product. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Tendo em vista o atual momento histórico, marcado pela popularização da internet, a 

busca pela informação rápida ocorre de modo constante e intenso. Pensando nisso, esse produto 

educacional foi elaborado com o intuito de compartilhar, de modo gratuito e de fácil acesso, 

informações relevantes acerca da formação do leitor literário e da prática docente. Além disso, 

visou-se também estabelecer um espaço de interação entre os sujeitos a fim de favorecer a 

reflexão sobre os temas apresentados, daí surgiu a ideia de construir um site em formato de Blog. 

 Convém mencionar que tais informações foram baseadas em um estudo desenvolvido 

durante o curso de mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação 

Básica da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB - UFG), disponível online através do site 

www.literaturanaescola.com e referente à dissertação “Visitando o Fantástico pelas veredas do 

conto: Práticas escolares de leitura literária no Ensino Fundamental II”.  

A dissertação compreende de modo mais complexo as questões abordadas no site, mas 

todo o conteúdo considerado mais imediato para o público alvo do Blog “Literatura na escola: 

a formação do leitor literário” – professores e acadêmicos de Letras e afins – pode ser 

facilmente acessado, cabendo ao leitor, obviamente, dispor da tecnologia e dos aparatos 

necessários para o uso da internet. Os textos foram cuidadosamente postados e serão reavaliados 

e atualizados mensalmente. Isso porque espera-se que o visitante interaja com a pesquisadora 

(proprietária do site/blog) e com os demais visitantes que partilharem suas ideias e experiências. 

 Considerando a página inicial do Blog em questão, observa-se que todo o conteúdo foi 

organizado a partir dos principais temas de interesse, isto é, os que percorrem todas as práticas 

docentes voltadas para o ensino da leitura literária. Isso se deu com o objetivo de favorecer o 

diálogo, já que a cada artigo publicado tem um espaço exclusivo para o visitante postar suas 

reflexões, ao final de cada texto. Isto garante uma certa organização no momento da interação, 

pois evita a confusão em relação aos temas apresentados que, apesar de tratarem de uma mesma 

prática escolar, dispõem de uma certa independência, devido as suas especificidades. 
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 Assim, espera-se que esse espaço seja significativo para a troca de experiência e que, de 

fato, favoreça a aplicação de novos métodos e técnicas de ensino de leitura literária para que nós, 

docentes, nos tornemos cada vez mais preparados e capazes de atuar com propriedade na 

formação do aluno leitor e, em consequência, na própria constituição do sujeito e sua cidadania. 
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1. PÁGINA INICIAL DO SITE 

 

 

 Após acessar o endereço eletrônico www.literaturanaescola.com, o usuário é direcionado 

para a seguinte página: 

 

 

 

 

 

 

 Pode-se observar que, de modo centralizado, consta o nome do Blog com o intuito de 

imediatamente limitar a temática e os seus desdobramentos para que o usuário/visitante já tenha a 

noção dos possíveis conteúdos que estão e serão dispostos nessa mídia. 

 Convém mencionar que caso o visitante não tenha o conhecimento prévio desse endereço 

eletrônico, mas busque um conteúdo relacionado aos que estão postos no site, esse espaço online 
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integra o grupo de pesquisa cadastrado no Google - ferramenta mais acessada, na atualidade, para 

fins de pesquisas/buscas em geral. Assim, caso o usuário pesquise no Google o tema literatura na 

escola, terá acesso a página desse site. Entretanto, nota-se que conforme o tipo de busca que fizer 

a ordem de acesso a esse conteúdo específico será alterada. Como pode ser observado a seguir, 

nas imagens 1 e 2: 

 

 

 

Imagem 1 
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Imagem 2 

 

  

 

 

 Veja-se que pesquisando no URL
24

 da página, como pode ser observado na imagem 1 

apresentada, o site é indicado no final da terceira página de busca. Entretanto, se o usuário digitar 

literaturanaescola.com, nesse mesmo site de busca, encontrará este ambiente virtual no tópico da 

primeira página de resultados apresentada pelo Google. Nota-se que essas são apenas duas das 

centenas, talvez milhares, de possibilidades de acesso à essa página, tendo em vista que ela está 

registrada no Domínio Público e online para que qualquer sujeito, de qualquer região do mundo, 

tenha acesso a todo esse conteúdo e, além disso, possa compartilhar suas vivências e reflexões 

sobre o ensino de leitura literária. 

 Ainda na página inicial, verifica-se um campo na parte inferior direita que direciona o 

visitante a interagir com a proprietária/pesquisadora do site, por meio de uma mensagem privada, 

que também será respondida de modo particular. Esse procedimento pode ser observado de 

maneira mais clara a partir da sequência de imagens a seguir: 

                                                           
24

 Segundo o site significados.com, a URL é um “endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede de 

internet ou intranet.” Essa sigla significa Uniform Resource Locator, palavra de origem inglesa que em português 

pode ser traduzida para Localizador Padrão de Recursos. 
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Imagem 1 

 

 

 

Imagem 2 

 

 

 



128 
 

 

Imagem 3 

 

 

 

Imagem 4 
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Imagem 5 

 

 

 

 

 Observe-se na Imagem 1 que o campo de interação ou Chat apresenta-se de maneira sutil, 

só se expandindo quando o usuário o seleciona a fim de iniciar um diálogo com a 

proprietária/pesquisadora do Blog. Esse movimento pode ser observado na Imagem 2, que, além 

de oferecer um espaço sem estabelecer de um limite de palavras, disponibiliza ainda vários 

recursos comunicativos, como opções de imagens e um campo para anexar algum arquivo para 

envio, a fim de conceder ao usuário um típico ambiente de diálogo virtual, como se observa nas 

interações feitas por meio de e-mail e WhatsApp. Contudo, após a mensagem ser finalizada, o 

sistema não permite o seu envio imediato, exigindo do usuário o acréscimo de seu nome e 

endereço de e-mail, como se vê na Imagem 3. Esse requisito estabelecido para o envio dessa 

mensagem ocorre devido à confidencialidade proposta por esse canal, uma vez que apenas a 

proprietária do site terá acesso à mensagem e poderá respondê-la. Dessa forma, justifica-se a 

necessidade de registro de e-mail do visitante que deseja interagir somente com a pesquisadora, 

Endereço de e-mail do 

usuário que se comunicou 

no site. 
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haja vista que todas as respostas ou considerações acerca do que foi enviado por ele serão 

também recebidas apenas por ele através do e-mail, não do site.  

 Esse diálogo pode ser melhor observado nas Imagens 4 e 5, que demonstram como a 

mensagem é recepcionada pela proprietária/pesquisadora desse ambiente virtual, bem como a 

maneira que se concretizam as respostas. 

 Sem mais, passemos para o próximo tópico que descreve a maneira que os conteúdos 

foram dispostos no Blog, bem como os seus respectivos conteúdos. 

 

 

2. Acesso ao conteúdo interativo 

 

 

 Depois de analisar a página inicial do site em questão que, como foi dito, é produto final 

de um trabalho mais amplo sobre a formação do leitor de literatura na educação básica, considere 

a imagem abaixo que demonstra como os conteúdos foram organizados: 

 

 

  

  

Ícone de 

compartilhamente 

Ícone de “curtida” 
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 Veja-se que, atualmente, o Blog “Literatura na escola: A formação do leitor literário” 

apresenta três artigos com temas distintos: 1. A importância do ensino da leitura literária na 

formação e constituição do sujeito; 2. A importância da mediação na leitura literária; e 3. 

Leitura literária na sala de aula. Além disso, nesse primeiro momento o visitante também pode 

optar pela leitura de qualquer artigo a partir de seu interesse ou curiosidade imediata, 

independentemente da ordem apresentada no site, bem como compartilhar o texto no 

“Facebook”, Twitter”, “Linkedin” ou copiar o link do artigo que mais lhe interessou a fim de 

compartilhá-lo em qualquer outro ambiente virtual. Isso pode ser feito selecionando o ícone 

apresentado na parte superior direita da caixa de texto referente ao artigo de interesse, como foi 

demonstrado na imagem acima.  

 É importante mencionar também que, assim como os demais sites interativos, este Blog 

possui um espaço exclusivo caso o leitor/visitante queira demonstrar, por meio de um clique, sua 

satisfação em relação à cada conteúdo postado, como pode ser observado no ícone com formato 

de coração, presente na parte inferior direita de cada texto.  

 Na sequência, após selecionar o artigo que deseja ler, o usuário é direcionado para a 

página que contém todo o conteúdo na íntegra, como pode ser visto nas imagens a seguir, que 

obedecem à mesma disposição do site em relação à ordem dos textos: 

 

Imagem 1 
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Imagem 2 

 

 

 

Imagem 3 
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 Tais conteúdos tratam de seus respectivos temas de maneira bem fundamentada, tendo em 

vista que se recorre a diversos teóricos e críticos consagrados a fim de sustentar um ponto de 

vista, bem como se pautam também na prática pedagógica que compõe o cotidiano da 

proprietária/pesquisadora desse site, esta que inclusive desenvolveu um estudo voltado para esse 

tipo de atuação docente. 

 Convém ainda observar alguns detalhes acerca do modo como os textos são 

disponibilizados ao público. Assim, considere a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 Observe-se que no topo da página o Blog informa a data de publicação do artigo e, após o 

título, apresenta também a data da última atualização. Entende-se que essas informações são 

importantes na medida que demonstram a frequência de postagens e reformulações a fim de 

auxiliar na atualização do professor visitante que busca aprimorar a sua prática docente. 

 Além disso, vê-se que o usuário tem total controle da velocidade de sua leitura, tanto por 

meio da barra de deslocamento quanto pelo fato de o Blog não pré-determinar um tempo ou 

Barra de 

deslocamento 
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celeridade de leitura, deixando, assim, o usuário livre para retomar qualquer parágrafo do texto 

quando desejar. 

 Dessa maneira, conclui-se que esse Blog foi projetado para que o leitor acesse o conteúdo 

de maneira simples e prática, tendo em vista que todos os textos são apresentados ao leitor 

através de uma espécie de “caixa-resumo”, que lhe permite, por meio da análise do título de cada 

artigo, escolher o texto que mais lhe agrade. 

 

3. Contato e Assinatura no site 

 

 

 Como já foi dito, há duas maneiras de estabelecer diálogo nesse Blog: 1. Conversa 

privada - por meio do Chat; 2. Interação pública - por meio do espaço aberto ao final de cada 

artigo postado no site. Em relação à primeira forma de interação, observa-se, no primeiro tópico 

desse trabalho, que todos os seus aspectos foram explicados, entretanto, é novidade a “interação 

pública” nesse espaço. Assim, observe-se a imagem abaixo: 
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 Após a leitura do artigo selecionado, ao descer a barra de deslocamento quase até o final 

da página, nota-se, além dos outros textos publicados no site, um campo para efetuar o login a 

fim deixar um comentário, com outras palavras: caso o usuário queira deixar sua reflexão sobre o 

texto nesse espaço, terá que realizar a sua assinatura nessa plataforma ou acessá-la por meio de 

seu login e senha.  

 Após esse procedimento, a página é reconfigurada e o usuário dispõe de um ambiente 

para publicação de textos verbais e não verbais (imagens e/ou vídeos), como pode ser notado nas 

Imagens 1 e 2, a seguir: 

 

 

Imagem 1 
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Imagem 2 

 

 

 

 Veja-se, na Imagem 1, o campo exclusivo para o uso de uma comunicação verbal, esse 

que dispõe apenas dos recursos oferecidos pelas teclas convencionais do computador ou qualquer 

outro suporte que permita esse tipo de acesso. Isso porque o símbolo “+”, que aparece dentro de 

um círculo ao lado esquerdo do espaço reservado para o texto escrito, oferece, exclusivamente, 

um meio de anexar imagens e vídeos, como pode ser melhor observado na Imagem 2.  

 Por fim, nesse contexto, convém lembrar que essa disposição de recursos não é a mesma 

observada no Chat, tendo em vista que ambos atendem a propósitos comunicativos distintos, daí 

a necessidade de também apresentarem recursos particulares. 

 

Considerações finais 

 

 

 Em razão de todo o estudo e pesquisa realizados durante o curso de mestrado profissional, 

na Universidade Federal de Goiás, em especial no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação, espera-se que este produto final seja de grande utilidade para todos aqueles que 

Imagens 

Vídeos 
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almejam melhorar não apenas a sua própria prática de leitura literária, mas pretendam auxiliar de 

modo mais reflexivo e consciente na formação do gosto literário de jovens em fase escolar. 

 Além disso, devido ao caráter interativo desse produto educacional, pretende-se que o 

conteúdo veiculado por ele amplie-se ao longo dos anos, por meio da participação/contribuição 

de docentes e pesquisadores que se interessam por essa temática tão fundamental para 

constituição da cidadania: a formação do leitor de literatura.  

 Por fim, nota-se que, apesar deste espaço criado ser um desdobramento de um trabalho de 

pesquisa e ensino mais amplo, nesse ambiente online a pesquisa poderá manter-se mais atuante e 

útil, pois poderá alcançar mais pessoas e, assim, desempenhar amplamente a sua principal 

função: auxiliar os docentes na elaboração de práticas escolares voltadas para a formação do 

leitor de literatura. 
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Apêndice B – Questionário 1 

Questionário inicial anônimo de averiguação de leitura 
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PRÁTICAS ESCOLARES DE LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

FORMAÇÃO DO LEITOR E RECEPÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA 

 

Pesquisadora: Jullyana Corrêa Ribeiro 

Orientadora: Vivianne Fleury de Faria 

 

 

1. O que você gosta de ler? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Quais gêneros textuais você lê? 

(  ) Conto                  (  ) Drama          (  ) Textos jornalísticos 

(  ) Romance             (  ) Poema           (  )  Nenhum 

 

3. Você já leu algum livro literário? 

(  ) Sim            

(  ) Não 

 

 

 

4. Quem apresentou para você o primeiro livro? 

 

(  ) Familiar                   (  ) Bibliotecário 

(  ) Professor(a)             (  ) Ninguém 

 

5. Na sua casa há livros literários? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

6. Seus pais ou responsáveis costumam ler? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

7. Quais textos seus pais ou responsáveis leem? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Seus pais costumam ler para você? 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

9. Em que tipo de mídia ou suporte você costuma ler? 

(    ) Livro             (    ) Computador         (    ) Celular     (    ) Revitas 

 

Caso sua resposta seja “Sim”, você pode colocar o(s) nome(s) do(s) livro(s) no 

espaço abaixo, se quiser. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Apêndice C – Questionário 2 

Questionário anônimo final de averiguação de leitura 
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PRÁTICAS ESCOLARES DE LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

FORMAÇÃO DO LEITOR E RECEPÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA 

 

Pesquisadora: Jullyana Corrêa Ribeiro 

Orientadora: Vivianne Fleury de Faria 

 

 

1. Você gosta de ler? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Os textos lidos em sala de aula, bem como as discussões foram experiências boas e 

importantes para você? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 3. As leituras que fizemos no espaço escolar despertaram em você a vontade de ler outros textos 

literários? De que maneira você percebe essa mudança, caso tenha ocorrido alguma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Qual texto foi mais significativo para você? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Apêndice D 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Seu filho/a ou adolescente pelo qual você é responsável está sendo convidada/o a 

participar, como voluntária/o, em uma pesquisa intitulada Práticas Escolares de Leitura 

Literária no Ensino Fundamental: Formação do Leitor e Recepção da Leitura Literária, 

sob a responsabilidade da pesquisadora Jullyana Corrêa Ribeiro. 

Após receber os esclarecimentos a seguir, se você permitir que seu filho/a faça parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que, em caso de recusa na participação de 

seu filho/a, ele/a não será penalizada/o de forma alguma. Mas, se aceitar que seu filho/a participe, 

as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável por meio do 

e-mail: jullyanaribeirooo@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos 

seguintes contatos telefônicos: (62) 99117-5652/ (62) 99627-6331. Ao persistirem as dúvidas, 

você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás, no telefone (62)3521-1215. 

No contexto escolar, especificamente no ensino fundamental, a literatura não compõe um 

lugar de destaque. As aulas de Língua Portuguesa abordam muito mais o ensino da Gramática 

Normativa do que da Literatura, mesmo sabendo da importância que a literatura exerce na 

ampliação das sensações, pensamentos e visão de mundo do sujeito. Sabemos que a partir da 

leitura literária conhecemos outros mundos, outras vidas e situações que contribuem 

fundamentalmente com a formação da cidadania, pois a literatura concede inúmeras 

possibilidades de vivenciar a alteridade. Dessa forma, esse é um dos principais papéis 

desempenhados pela literatura e que garante a ela a sua incomparável importância para todos nós. 

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa consiste na elaboração de práticas de ensino de leitura 

literária capazes de contribuir com formação do leitor, isto é, práticas que favoreçam a leitura do 

texto literário de modo que ela se constitua um exercício indispensável na vida do aluno leitor e, 

assim, o torne cada vez mais consciente do meio onde vive e do seu lugar no mundo enquanto 

sujeito ativo e responsável por suas escolhas. 

No que concerne à geração de dados, ela ocorrerá principalmente por meio das atividades 

e discussões (gravadas em áudio) desenvolvidas a partir dos textos trabalhados nas oficinas de 

leitura literária. Tais atividades serão realizadas a partir de Agosto/2017 e serão encerradas em 

Dezembro/2017. Os dados serão gerados em apenas uma turma, a partir de dois encontros 

semanais, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, totalizando, aproximadamente, 40 

encontros. Vale a pena ressaltar que as gravações em áudio da voz das/os participantes serão 

utilizadas apenas como recursos para a geração de dados, o que significa que as suas vozes não 

serão utilizadas em apresentações públicas do estudo. 
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Além disso, durante a condução da pesquisa, as/os participantes responderão a 1 (um) 

questionário sobre as condições socioeconômicas na qual se inserem, enquanto integrante de uma 

família e de uma comunidade. Esse questionário será aplicado no momento das aulas. Outros 

materiais empíricos utilizados serão documentos de aula, tais como textos escritos pelas/os 

alunas/os e suas avaliações.  

Outro aspecto importante a se mencionar em relação à coleta de dados é o cuidado e 

atenção direcionada à aplicação dos questionários e realização das oficinas de leitura literária, de 

modo a prevenir qualquer desconforto oferecendo um ambiente livre de preconceitos, censuras e 

obrigações. Entretanto, caso algum participante se sinta constrangido durante o processo, será 

resguardado o seu direito de não responder ou participar do trabalho proposto, além de se retirar 

da pesquisa quando desejar, sem nenhum prejuízo. Assim, todos os participantes se sentirão 

livres para participar ou não de qualquer atividade proposta. 

Em nenhum momento o seu filho/a será identificada/o. Os dados gerados na pesquisa 

serão utilizados na dissertação de mestrado da pesquisadora, a ser defendida até março de 2019. 

Eles poderão ser utilizados também em publicações na área de Ensino na Educação Básica, bem 

como ser apresentados em eventos dessa mesma área. 

Os benefícios trazidos pela pesquisa aos participantes residem na contribuição para a 

teorização acerca do Ensino da Leitura Literária e na compreensão de suas próprias reações com 

relação a um trabalho embasado em premissas críticas. No que concerne aos possíveis riscos, 

as/os alunas/os podem discordar das discussões que serão realizadas ou das análises feitas pela 

pesquisadora, uma vez que o trabalho proposto adota uma abordagem dialogada e reflexiva. 

Porém, como meio de minimizar esses possíveis riscos será assegurada aos participantes a 

possibilidade de retirar qualquer opinião ou fala que eles não queiram que seja publicada na 

dissertação da pesquisa. Vale ressaltar que as identidades dos participantes serão mantidas em 

sigilo por meio do uso de pseudônimos e que os resultados da pesquisa lhes serão enviados antes 

da sua defesa para avaliação/confirmação. 

Mesmo assinando este termo, você e o seu filho/a tem a liberdade de retirar o seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalidade alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado. Para participar desta pesquisa, você não receberá e tampouco terá de fazer uso de 

nenhum recurso financeiro. 

 

 

 

 

Autorização para registros sonoros durante a pesquisa: 

(   ) Permito o registro da voz de meu filho/a durante a pesquisa; 
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Eu, ______________________________________________________________, inscrito(a) sob 

o RG/CPF/ nº _________________________________, abaixo assinado, responsável por 

_____________________________________________, autorizo sua participação no estudo 

intitulado: PRÁTICAS ESCOLARES DE LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: FORMAÇÃO DO LEITOR E RECEPÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA. 

Fui, ainda, devidamente informada/o e esclarecida/o, pela pesquisadora responsável Jullyana 

Corrêa Ribeiro, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação de meu filho/a no estudo. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a participação de meu filho/a no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da/do responsável pelo participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

Jullyana Corrêa Ribeiro 
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Apêndice E  

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

Você está sendo convidada/o a participar, como voluntária/o, em uma pesquisa intitulada 

Práticas Escolares de Leitura Literária no Ensino Fundamental: Formação do Leitor e 

Recepção da Leitura Literária, sob a responsabilidade da pesquisadora Jullyana Corrêa 

Ribeiro. 

Após receber os esclarecimentos a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias. Uma delas é sua e a outra pertence à 

pesquisadora responsável. Esclareço que, em caso de recusa na participação, você não será 

penalizada/o de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser 

esclarecidas pela pesquisadora responsável por meio do e-mail: jullyanaribeirooo@gmail.com e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: (62) 99117-

5652/ (62) 99627-6331. Ao persistirem as dúvidas, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215. 

No contexto escolar, especificamente no ensino fundamental, a literatura não compõe um 

lugar de destaque. As aulas de Língua Portuguesa abordam muito mais o ensino da Gramática 

Normativa do que da Literatura, mesmo sabendo da importância que a literatura exerce na 

ampliação das sensações, pensamentos e visão de mundo do sujeito. Sabemos que a partir da 

leitura literária conhecemos outros mundos, outras vidas e situações que contribuem 

fundamentalmente com a formação da cidadania, pois a literatura concede inúmeras 

possibilidades de vivenciar a alteridade. Dessa forma, esse é um dos principais papéis 

desempenhados pela literatura e que garante a ela a sua incomparável importância para todos nós. 

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa consiste na elaboração de práticas de ensino de leitura 

literária capazes de contribuir com formação do leitor, isto é, práticas que favoreçam a leitura do 

texto literário de modo que ela se constitua um exercício indispensável na vida do aluno leitor e, 

assim, o torne cada vez mais consciente do meio onde vive e do seu lugar no mundo enquanto 

sujeito ativo e responsável por suas escolhas. 

No que concerne à geração de dados, ela ocorrerá principalmente por meio das atividades 

e discussões (gravadas em áudio) desenvolvidas a partir dos textos trabalhados nas oficinas de 

leitura literária. Tais atividades serão realizadas a partir de Agosto/2017 e serão encerradas em 

Dezembro/2017. Os dados serão gerados em apenas uma turma, a partir de dois encontros 

semanais, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, totalizando, aproximadamente, 40 

encontros. Vale a pena ressaltar que as gravações em áudio da voz das/os participantes serão 

utilizadas apenas como recursos para a geração de dados, o que significa que as suas vozes não 

serão utilizadas em apresentações públicas do estudo. 
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Além disso, durante a condução da pesquisa, as/os participantes responderão a 1 (um) 

questionário sobre as condições socioeconômicas na qual sem inserem, enquanto integrante de 

uma família e de uma comunidade. Esse questionário será aplicado no momento das aulas. 

Outros materiais empíricos utilizados serão documentos de aula, tais como textos escritos 

pelas/os alunas/os e suas avaliações. 

Outro aspecto importante a se mencionar em relação à coleta de dados é o cuidado e 

atenção direcionada à aplicação dos questionários e realização das oficinas de leitura literária, de 

modo a prevenir qualquer desconforto oferecendo um ambiente livre de preconceitos, censuras e 

obrigações. Entretanto, caso algum participante se sinta constrangido durante o processo, será 

resguardado o seu direito de não responder ou participar do trabalho proposto, além de se retirar 

da pesquisa quando desejar, sem nenhum prejuízo. Assim, todos os participantes se sentirão 

livres para participar ou não de qualquer atividade proposta. 

Em nenhum momento você será identificada/o. Os dados gerados na pesquisa serão 

utilizados na dissertação de mestrado da pesquisadora, a ser defendida até março de 2019. Eles 

poderão ser utilizados também em publicações na área de Ensino na Educação Básica, bem como 

ser apresentados em eventos dessa mesma área. 

Os benefícios trazidos pela pesquisa aos participantes residem na contribuição para a 

teorização acerca do Ensino da Leitura Literária e na compreensão de suas próprias reações com 

relação a um trabalho embasado em premissas críticas. No que concerne aos possíveis riscos, 

as/os alunas/os podem discordar das discussões que serão realizadas ou das análises feitas pela 

pesquisadora, uma vez que o trabalho proposto adota uma abordagem dialogada e reflexiva. 

Porém, como meio de minimizar esses possíveis riscos será assegurada aos participantes a 

possibilidade de retirar qualquer opinião ou fala que eles não queiram que seja publicada na 

dissertação da pesquisa. Vale ressaltar que as identidades dos participantes serão mantidas em 

sigilo por meio do uso de pseudônimos e que os resultados da pesquisa lhes serão enviados antes 

da sua defesa para avaliação/confirmação. 

Mesmo assinando este termo, você tem a liberdade de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa sem penalidade alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. Para participar 

desta pesquisa, você não receberá e tampouco terá de fazer uso de nenhum recurso financeiro. 

 

 

 

 

 

Autorização para registros sonoros durante a pesquisa: 

(   ) Permito o registro de minha voz durante a pesquisa; 
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Eu, ______________________________________________________________, inscrito(a) sob 

o RG/CPF/ nº _________________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo intitulado PRÁTICAS ESCOLARES DE LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: FORMAÇÃO DO LEITOR E RECEPÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA. 

Fui, ainda, devidamente informada/o e esclarecida/o, pela pesquisadora responsável Jullyana 

Corrêa Ribeiro, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação no estudo. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da/do participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Jullyana Corrêa Ribeiro 


