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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva contribuir para a promoção do gênero dramático na escola, divulgando 

esta importante autora que é Sylvia Orthof, e contribuir para a formação de leitores literários. 

Para tanto, adotou-se, inicialmente, como técnica de pesquisa, a pesquisa bibliográfica, para 

subsidiar o desenvolvimento de um futuro plano de ação. Posteriormente, elaborou-se e 

executou-se um projeto seguindo a linha da metodologia da pesquisa-ação. Desenvolveu-se, a 

partir da teoria estudada, um plano de ação em formato de sequência didática para promover a 

leitura de textos teatrais em sala de aula. Realizaram-se para este fim, oficinas de leitura de 

modo tradicional, e, posteriormente, oficinas de leitura dramática como estratégia para 

aproximar o aluno do referido gênero. As atividades foram desenvolvidas pela pesquisadora no 

decorrer de dez aulas. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, utilizou-se diferentes 

instrumentos de coletas de dados, como: questionários semiestruturados, entrevistas e diário de 

campo. Sendo assim, a análise e a categorização dos dados pautaram-se nas respostas que os 

alunos teceram sobre os hábitos de leitura, sobre a experiência de leitura dramática da peça 

teatral Quem roubou o meu futuro? e, por último, nas contribuições dessa mesma peça para a 

formação da consciência crítica e reflexiva do leitor do Ensino Básico. Diante dos resultados 

satisfatórios, pode-se concluir que a peça teatral Quem roubou o meu futuro? de Sylvia Orthof, 

é um grande exemplo de obra pertencente ao gênero dramático da literatura infantojuvenil 

brasileira, pois apresenta um texto com qualidade literária e que colabora para a construção de 

um leitor literário, na Educação Básica, mais crítico e consciente da realidade em que vive. 

 

 

Palavras-chave: Ensino na Educação Básica. Leitura Literária. Texto teatral. Formação de 

Leitores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

RESUMEN 

 

Esta investigación objetiva contribuir para la promoción del género dramático en la escuela, 

divulgando esta gran autora que es Sylvia Orthof, y contribuir para la formación de lectores 

literarios. Por lo tanto, se adoptó inicialmente como una técnica de investigación, la 

investigación bibliográfica, para apoyar el desarrollo de un futuro plan de acción. 

Posteriormente, se elaboró y ejecutó un proyecto siguiendo la línea de la metodología de la 

investigación-acción. Se desarrolló, a partir de la teoría estudiada, un plan de acción en formato 

de secuencia didáctica para promover la lectura de textos teatrales en el aula. Se realizó para 

este fin, actividades de lectura de modo tradicional, y posteriormente actividades de lectura 

dramática como estrategia para aproximar al alumno de dicho género. Las actividades fueron 

desarrolladas por la investigadora en el curso de diez clases. Por tratarse de una investigación 

cualitativa, este estudio utilizó diferentes instrumentos de recogida de datos, como: 

cuestionarios semiestructurados, entrevistas y diario de campo. Por lo tanto, el análisis y la 

categorización de los datos se basó en las respuestas que los alumnos tejieron sobre los hábitos 

de lectura, sobre la experiencia de lectura dramática de la pieza teatral "¿Quién robó mi futuro?" 

y, por último, en las contribuciones de esa misma pieza para la formación de la conciencia 

crítica y reflexiva del lector de la Enseñanza Básica. Ante a los resultados inmensamente 

satisfactorios, se puede concluir que la pieza teatral "¿Quién robó mi futuro?", de Sylvia Orthof, 

es un gran ejemplo de obra perteneciente al género dramático de la literatura infantojuvenil 

brasileña, pues presenta un texto con calidad literaria y que colabora para la construcción de un 

lector literario, en la Enseñanza Básica, más crítico y consciente de la realidad en que vive. 

 

Palabras clave: Enseñanza en Educación Básica. Lectura Literaria. Texto teatral. Formación de 

lectores. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para a grande maioria das crianças brasileiras, a escola é o único lugar onde elas terão 

contato com o texto literário e seus diversos gêneros. Depois de alfabetizado, o aluno percebe 

que a leitura pode levá-lo a outro mundo, novo e interessante. O jovem leitor terá gosto pela 

leitura quando perceber que na literatura poderá encontrar respostas para as muitas perguntas 

interiores. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o professor coloque ao alcance do 

aluno obras realmente significativas que enriqueçam a sua vida e que também questionem a 

realidade em que ele vive. Portanto, a prática da leitura de bons textos literários na escola pode 

assumir um papel viabilizador para questionar discursos difundidos na sociedade e formar 

alunos livres de discursos que partem do senso comum. 

Partindo desta perspectiva, é necessário que os professores de Língua Portuguesa 

trabalhem em sala de aula bons livros literários que priorizem a formação de um pensamento 

crítico e reflexivo do aluno na Educação Básica. Percebe-se que, quanto mais cedo isto for 

trabalhado, o jovem leitor terá maior capacidade de fazer boas escolhas literárias no futuro. O 

professor tem a possibilidade de abordar em sala de aula diversos gêneros literários, mas o 

docente acaba por utilizar, por diversas razões, os textos narrativos contidos nos livros didáticos 

e que, em grande parte, são formados por pequenos recortes de livros literários, o que dificulta 

bastante o entendimento de uma obra em sua totalidade. 

 Segundo Zilberman (1998), para que a escola forme leitores e para que as aulas de 

literatura cumpram o seu papel, há necessidade de textos completos, não de fragmentos 

didatizados, utilizados exclusivamente para ilustrar períodos literários. Ao contrário do gênero 

narrativo, mais frequente no livro didático, o gênero literário menos divulgado em algumas 

escolas em que lecionei é o dramático. Isso pode ocorrer, supostamente, porque em nossa 

cultura nacional, o brasileiro em geral quase não tem contato com o teatro. Entretanto, o texto 

teatral também é literatura e deve, portanto, ser inserido no currículo escolar. Os leitores em 

formação devem entrar em contato com o teatro para aprender que este não se resume apenas 

na apresentação da peça, mas que existe uma parte principal, o texto, elemento fundamental da 

arte dramática.  

 É nessa perspectiva que este estudo se desenvolve, e tem como objetivos principais 

promover o gênero dramático na escola e contribuir para a formação de leitores literários mais 

críticos, que consigam construir reflexões por meio da literatura para entender em serem 

motivados a transformar a realidade em que vivem.   
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Com este intuito, a seguinte dissertação está dividida em três capítulos, e cada um deles 

tem o objetivo de demonstrar assuntos fundamentais ao entendimento do objeto em estudo. 

Adotamos, inicialmente, como técnica de pesquisa, a pesquisa bibliográfica e, posteriormente, 

foi desenvolvido e executado um projeto de pesquisa seguindo a linha da metodologia da 

pesquisa-ação. 

No primeiro capítulo, intitulado “As faces da literatura dramática na Educação Básica”, 

apresentamos um estudo sobre a importância da literatura dramática na Educação Básica e 

como essa arte pode contribuir para a formação de leitores literários. Este estudo está 

organizado em sete seções: a 1ª trata de um breve panorama da história do teatro no Brasil, 

precedido por um breve percurso do teatro, passando pelo teatro grego até o teatro medieval, 

para que o leitor possa entender essa arte desde suas origens. Na 2ª, discute-se a relevância da 

formação do jovem leitor escolar e como a mediação docente da leitura literária é importante 

neste processo. Na 3º seção, destaca-se a importância da leitura literária na Educação Básica e 

como essa é imprescindível para a formação intelectual e humanística dos jovens. 

  A 4ª, por sua vez, apresenta uma discussão acerca da formação do professor de 

literatura nos dias atuais e sobre sua influência sobre a vida escolar de seu aluno. Logo em 

seguida, na 5ª seção, apresentamos as funções da leitura dramática na Educação Básica e sua 

utilização como ferramenta da leitura da dramaturgia. Para complementar o capítulo, na 6ª 

seção, elaborou-se um breve estudo sobre algumas especificidades da literatura e do teatro 

infantojuvenil e como surgiu Sylvia Orthof neste cenário. E, por último, na 7ª seção, discute-se 

a relevância da escolha do texto teatral Quem roubou o meu futuro?  para o presente estudo e 

realiza-se uma análise desta peça. 

O segundo capítulo, denominado “Teoria e prática: preparação da sequência didática”, 

está organizado em três seções: a 1ª explica o percurso metodológico realizado para se chegar 

aos resultados finais desta pesquisa. Na 2ª, por sua vez, são descritos os cenários da pesquisa 

onde foram ministradas as aulas e também coletados os dados utilizados neste estudo. E, por 

último, na 3ª seção, apresenta-se o plano de ação utilizado para cumprir os objetivos propostos 

desde o início do projeto. 

O terceiro capítulo, nomeado “Análise e coleta de dados”, foi organizado em três 

categorias de análise. As categorias que surgiram, a partir da análise dos dados coletados 

durante a pesquisa, são as seguintes: o perfil do leitor, cujo objetivo foi diagnosticar os hábitos 

de leitura da turma, verificando também os gêneros literários mais escolhidos pelos alunos; a 

experiência com a leitura de textos teatrais, cuja finalidade foi analisar o nível de conhecimento 

que os sujeitos participantes tinham sobre o gênero dramático; e, por fim, as contribuições do 
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texto teatral para a formação da consciência crítica e reflexiva. Em seguida, realizamos a 

comparação dos resultados analisados entre as duas escolas pesquisadas, para verificar os 

pontos fortes e também as limitações que existiram durante o processo do estudo. 

Por fim, nas considerações finais, discutimos os resultados alcançados e as 

possibilidades de futuras pesquisas acerca desse tema que é a literatura dramática. Para finalizar 

esta pesquisa, apresentamos, no apêndice, o produto educacional que foi construído a partir das 

aulas ministradas nas escolas participantes desse estudo. Esse produto consiste em uma 

sequência didática que desenvolve um projeto de leitura dramática para ser utilizado em aulas 

de Língua Portuguesa da Educação Básica. Pensando na promoção da literatura dramática e na 

formação do leitor literário, buscamos a dramaticidade para envolver e motivar os alunos do 

Ensino Fundamental e Médio. 

Descrita a organização de nosso texto dissertativo, passamos às reflexões teóricas que 

fundamentaram a análise dos dados discutidos no decorrer do trabalho. 
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1 AS FACES DA LITERATURA DRAMÁTICA NO ENSINO BÁSICO 

 

1.1 Um rápido percurso sobre a história do teatro no Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 A história do homem evoluiu ao longo do tempo, e a arte de representar acompanhou 

essa evolução. Segundo Berthold (2014), o teatro é tão antigo quanto a humanidade. Sendo 

assim, a “transformação” em outra pessoa é uma das formas arquetípicas da expressão humana, 

ou seja, está inserida no inconsciente coletivo desde os primórdios de nossa civilização. Nessa 

perspectiva, o raio de ação do teatro inclui desde a pantomima de caça dos povos da idade do 

gelo às categorias dramáticas particulares dos tempos modernos. O teatro primitivo foi estudado 

a partir de três fontes pesquisadas: 

  

[...] as tribos aborígenes, que têm pouco contato com o resto do mundo e cujo estilo 

de vida e pantomimas mágicas devem, portanto, ser próximos daquilo que nós 

presumimos ser o estágio primordial da humanidade; as pinturas das cavernas pré-

históricas e entalhes em rochas e ossos; e a inesgotável riqueza de danças populares 

que sobreviveram pelo mundo afora. [...] não somente os festivais de Dionísio da 

antiga Atenas, mas a Pré-história, a história da religião, a etnologia e o folclore 

oferecem material abundante sobre danças rituais e festivais das mais diversas formas 

que carregam em si as sementes do teatro. (BERTHOLD, 2014, p. 2).  

 

   Nas palavras dessa estudiosa, as primeiras manifestações da arte dramática ocorrem por 

meio de alegorias que usam a linguagem não verbal para exprimir sentimentos e registrar a 

posição do homem como sujeito no mundo. Dessa forma, as primeiras manifestações teatrais 

estão presentes em nossas vidas desde a primeira expressão criada pelo homem. 

De acordo com Berthold (2014), o teatro europeu iniciou-se em Atenas, nas Acrópoles, 

na Grécia. Em nenhum outro lugar, o teatro alcançou tamanha grandiosidade. A multidão 

reunia-se durante o dia todo, às vezes por vários dias, e fazia-se participante deste ritual teatral 

religioso em homenagem a seus deuses, principalmente ao deus Dionísio, o deus do vinho. O 

público participava ativamente do ritual teatral, homenageava seus deuses e compartilhava o 

conhecimento advindo de suas histórias mitológicas. Para tanto, “o povo reunia-se no grande 

semicírculo do teatro e, com cantos ritmados, o coro rodeava a orchestra” (BERTHOLD, 2014, 

p. 104). Em uma perspectiva etimológica, Magaldi (2002) considera que a palavra “teatro” dá 

ao vocábulo sentido de miradouro, lugar de onde se vê, que, associada a teatron, corresponde à 

plateia, anteposta à orquestra. 
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 Esses rituais teatrais gregos, à medida que o tempo passava, foram se desenvolvendo, 

dando origem à tragédia e à comédia que, segundo Aristóteles (2011), são consideradas 

imitação. Ainda conforme o filósofo, na comédia grega, o homem era representado levando em 

conta suas piores características, ou seja, os traços mais condenáveis e ridículos de um 

indivíduo.  Na tragédia, por sua vez, há a representação das ações de homens superiores, e as 

imitações são feitas a partir das características mais nobres do ser humano, como a compaixão 

e a coragem. Nas palavras do autor:  

 

a comédia é imitação de caracteres mais inferiores, ainda que não completamente 

viciosos; mais propriamente, o ridículo constitui parte do disforme. O ridículo, de fato, 

compreende qualquer defeito e marca de deformidade que não implicam em dor ou 

destruição. É bastante evidente que a máscara do riso, embora disforme e distorcida, 

não gera dor [...]. Tragédia, assim, é a imitação de uma ação séria, completa, que 

possui certa extensão, numa linguagem tornada agradável mediante cada uma de suas 

formas em suas partes, empregando-se não a narração, mas a interpretação teatral, na 

qual [os atores], fazendo experimentar a compaixão e o medo, visam à purgação 

desses sentimentos. (ARISTÓTELES, 2011, p. 47). 

 

Com efeito, o ser humano, desde sua mais tenra infância, tem uma grande tendência a 

imitar, pois é pela imitação dos gestos, sons e expressão de seus familiares que a criança se 

insere no mundo e participa das diversas relações sociais. Esta premissa é confirmada por 

Aristóteles (2011, p. 45) ao afirmar que “... a imitação nos é natural, tal como são a harmonia e 

o ritmo”. Ainda para o filósofo, 

     
na medida em que os artistas por imitação ou mimeses representam as pessoas em 

ação, sendo elas necessariamente boas ou más (pois, o caráter [humano] quase sempre 

se ajusta a esses [dois] tipos, porquanto é pelo vício e pela virtude que as pessoas se 

distinguem no caráter), eles estão capacitados a representar as pessoas acima de nosso 

próprio nível normal, abaixo dele, ou tal como somos. (ARISTÓTELES, 2011, p. 42). 

  

Já na Idade Média, o teatro é tão colorido, variado e cheio de vida e contrastes quanto 

os séculos que acompanha (BERTHOLD, 2014, p. 185). A igreja católica tinha grande 

influência na sociedade medieval, interferindo desde a política até as expressões culturais. As 

encenações teatrais tiveram seu ponto de partida nas duas mais importantes festas cristãs, a 

Páscoa e o Natal: “O altar tornou-se o cenário do drama” (p. 185). Rosenfeld (2008) ressalta, 

ainda, ao esclarecer que o teatro medieval se originou do rito religioso da missa católica, que o 

culto cristão era uma espécie de compressão simbólica dos acontecimentos fundamentais do 

Evangelho (Eucaristia, crucificação, ressurreição etc.), isto é, a narração alegórica da vida, 

paixão e morte de Jesus. O teatro era utilizado então pela igreja católica para chamar a atenção 

de seus fiéis para suas comemorações religiosas, pelo seu forte apelo sobre a população.  
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De acordo com Saraiva (1981), as manifestações teatrais representadas na igreja eram 

divididas em Mistérios, Moralidades e Milagres. Em todas estas encenações, estavam presentes 

personagens bíblicos envoltos por uma grande carga dramática. A pretensão era a de trazer uma 

compreensão mais profunda dos grandes mistérios divinos. Porém, com o passar dos anos, o 

teatro foi se afastando da igreja e começou a adquirir traços pagãos, o culto a Deus saiu de cena 

e o homem passou a se colocar como protagonista nas encenações.  

 

Assim que essas encenações se tornam presentes nas missas e o drama litúrgico já não 

é apresentado por clérigos e sim por cidadãos da cidade, a peça abandona a igreja e 

deixa de ser um prolongamento do ofício religioso” (ROSENFELD, 2008, p. 44). 

 

 

Segundo Berthold (2014), a partir do século XV, essas apresentações teatrais afastaram-

se do espaço eclesiástico e foram parar nas praças das aldeias. O cotidiano da população já 

começava a ser impactado por essas apresentações, que se tornaram grandes eventos e já eram 

financiadas por nobres. As farsas eram encenações que ganharam grande destaque nesse 

período, pois utilizavam a crítica social e a sátira para promover o riso, mas também fazer 

julgamentos em torno dos problemas da sociedade. Ainda segundo a autora,  

 

a farsa não tinha escrúpulos. Sua eficiência dependia da autoironia, da zombaria dos 

abusos correntes, da imprudência com que as polêmicas políticas eram mordazmente 

dissimuladas como alegorias inofensivas” (p. 242).   

 

  

No Brasil, o início do teatro não foi muito diferente do que ocorreu na era medieval, 

pois a serviço da igreja, no período colonial, os Jesuítas utilizavam essa arte para a catequização 

dos índios e dos colonos. De fato, segundo Magaldi (1999), o teatro no Brasil surge com os 

colonizadores portugueses trazendo o hábito da representação para o Brasil através dos Jesuítas. 

Segundo Cafezeiro (1996), no ano de 1540, foi fundada a Companhia de Jesus por Inácio 

Loyola. Este tipo de teatro era chamado teatro de catequese, e um dos principais Jesuítas que 

utilizou este tipo de representação foi o Padre Anchieta. Ao contrário de missas com sermões 

imensos e muito cansativos, o teatro de catequese conseguia impactar os indígenas, que já eram 

acostumados com outras linguagens artísticas de representação, como a música e a dança. 

No entanto, são restritos os registros do teatro no Brasil na época do descobrimento, 

pois poucos textos foram encontrados, o que dificultou a análise da história do teatro no período 

colonial. Com efeito, Magaldi (1999) também afirma que não há registros de outras peças 

jesuíticas e nem foram descobertos textos que tenham sido representados durante o século 

XVII: 
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Os pesquisadores anotam, aqui e ali, uma encenação, ao ensejo de uma festa 

comemorativa. Uma única exceção, até que alguma descoberta venha modificar os 

dados históricos atuais, se registra: conservam-se duas peças do baiano Manuel 

Botelho de Oliveira (1637-1711), considerado o primeiro comediógrafo brasileiro. As 

comédias foram escritas em espanhol, observando os modelos hispânicos, e não 

parece que tenham sido representadas. (MAGALDI, 1999, p. 25).  

 

Desta maneira, não temos, nesse período, um teatro essencialmente brasileiro, com 

características de nossa cultura, mas, sim, um teatro que veio para moldar os comportamentos 

para os padrões europeus. A cultura brasileira ainda teria muito a esperar por sua valorização 

no teatro, cerca de 300 anos. 

Magaldi (1999) afirma que, a partir da segunda metade do século XVIII, inicia-se uma 

grande mudança no país com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. 

 

A sede de um reino não poderia limitar-se ao acanhado âmbito de colônia, e tudo 

prosperou, a partir de fins da primeira década do século. À abertura dos portos ao 

comércio livre, aos novos direitos políticos e ao incremento econômico, somou-se a 

criação de bibliotecas, museus, jornais e escolas superiores, e o incentivo da vida 

artística, dentro da qual o teatro se tornaria de fato uma atividade regular. 

(MAGALDI, 1999, p. 34). 

  

 Apesar deste incremento cultural, somente em 1822, de acordo com Prado (1999), após 

a independência do Brasil, é que se desenvolveu um forte sentimento nacionalista nas 

manifestações teatrais. Como consequência, a partir da década de 30 do século XIX, pode-se 

dizer que a arte teatral se desenvolveu no Brasil como um sistema integrado por autores 

dramáticos, peças, atores e público. Podemos afirmar que a noite mais importante do teatro 

brasileiro, neste período, foi a do dia 13 de março de 1838, quando subiu ao palco do 

Constitucional fluminense, no Rio de Janeiro, a peça “Antônio José ou o Poeta e a Inquisição” 

de Gonçalves de Magalhães (MAGALDI, 1999). Esse estudioso afirma também que Gonçalves 

de Magalhães teve um papel muito importante no teatro brasileiro do século XIX, pois, com o 

lançamento do manifesto poético, em 1836, trouxe aos brasileiros uma consciência, orientação 

e aspiração mais íntima do país, e, mais tarde, chefiou o grupo literário que introduziu o 

romantismo no Brasil. 

 Após o sucesso desse drama romântico, a mesma companhia teatral que encenou a peça 

de Gonçalves Magalhães estreou “O juiz de Paz na Roça” (1838), de Martins Pena. Segundo 

Magaldi (1999), essa peça foi a primeira comédia escrita por este autor, de gosto popular e 

utilizando sátiras para ridicularizar a realidade brasileira, por meio da introdução de tipos 

roceiros e matutos. Segundo o pesquisador, Martins Pena é o fundador da nossa comédia de 

costumes e responsável pelas obras de maior valor estético da literatura teatral brasileira da 
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época (MAGALDI, 1999). As comédias de Martins Pena abordavam temas muito importantes 

para a sociedade brasileira da época, como política, em “O juiz de Paz na Roça” (1838), e 

religião, em “O Noviço” (1845), e suas críticas são extremamente atuais em relação aos 

problemas vividos neste século em nosso país, como a corrupção e o abuso das autoridades. 

Ainda conforme Magaldi (1999, p. 43), Martins Pena, o comediógrafo, 

 
define o estrangeiro no Brasil, e as reações do brasileiro, em face dele. Mostra a 

província e a capital, o sertanejo e o metropolitano, em suas diferenças básicas. 

Investiga as profissões indignas e os tipos humanos inescrupulosos, denunciando 

inclusive o tráfico ilícito de negros, na sociedade escravocrata brasileira. Não lhe é 

estranha a galeria dos vícios individuais, como a avareza e a prevaricação, e tem um 

sabor especial ao satirizar as manias e as modas. Trata da Constituição da família, 

surpreendendo-lhe o mecanismo na análise do casamento, com o eterno conflito das 

gerações. 

  

As peças de Martins Pena mostravam um humor tipicamente brasileiro. Seus 

personagens estereotipados representavam o cotidiano de alguns grupos sociais por meio de 

uma linguagem coloquial com a qual o público identificava-se. Com efeito, ainda no século 

XIX, tivemos a incursão de vários poetas no cenário da dramaturgia brasileira, mas que não 

alcançaram tanto sucesso no teatro quanto em outros gêneros românticos, como os escritores 

José de Alencar, Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo, Castro Alves, Casimiro de 

Abreu e Machado de Assis (MAGALDI, 1999). Ainda assim, a passagem do século XIX para 

o XX é marcada por um desenvolvimento efetivo do teatro nacional, e é nesse período que 

Artur Azevedo se destaca como dramaturgo e crítico, fato que o faz ser lembrado como o último 

grande nome de uma tradição teatral brasileira que vigorou durante todo o século XIX (PRADO, 

1999). 

Para esse autor,  

 

o teatro de Artur Azevedo dá a impressão de objetividade – objetividade de palco, 

evidentemente –, de cenas que são engraçadas não porque o autor é espirituoso, mas 

porque os homens, de parceria com as mulheres, é que se metem em boas enrascadas” 

(PRADO, 1999, p. 147).  

 

O enredo de seus textos era marcado por divertidas críticas acerca dos costumes daquela 

época. Suas peças mais famosas são: “A Capital Federal” (1897) e “O Mambembe” (1904). 

“Ambas as peças estão entre as obras-primas da nossa dramaturgia - resumo feliz das 

características de uma época” (MAGALDI, 1999, p. 153). Tem destaque em sua obra a 

caricatura da sociedade brasileira, sendo precursor de uma arte dramática que terá continuidade 

no século XX, que foi marcada por diversos movimentos culturais, como a Semana da Arte 

Moderna, realizada em São Paulo, em 1922.  No Brasil, esse evento foi o movimento mais 
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expressivo no campo das artes do século, cujo “objetivo era sacudir todos os campos da 

expressão estética, esclerosados no academicismo e na acomodação” (MAGALDI, 1997, p. 

195). O modernismo brasileiro, grosso modo, opunha-se ao formalismo parnasiano e valorizava 

os tipos e linguagem nacionais – mesmo que para alguns fosse preciso deglutir a arte estrangeira 

a fim de criar a arte nacional. Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Mafaltti foram 

alguns dos escritores e pintores envolvidos naquela semana de transformações da arte brasileira. 

Infelizmente, o teatro não foi tão atingido por esse movimento cultural, como foram as outras 

artes. 

De acordo com Magaldi (1999), a maioria da crítica e dos intelectuais concorda em datar 

o aparecimento do grupo “Os Comediantes” (1939), no Rio de Janeiro, como o início do bom 

teatro contemporâneo, no Brasil. No entanto, com a deflagração da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), o Brasil afastou-se dos grandes centros artísticos da Europa, e, por este motivo, 

precisou redescobrir-se e criar seus próprios caminhos rumo a um teatro que chamasse atenção 

pela qualidade de seus textos e atores. Somente a partir da década de 1940, a produção 

dramática brasileira toma novo fôlego. Dentre as obras de qualidade, destacaram-se na cena 

teatral algumas peças que lotaram os teatros brasileiros, como “Vestido de Noiva” (1943), de 

Nelson Rodrigues, “A Moratória” (1955), de Jorge Andrade, “Auto da Compadecida” (1957), 

de Ariano Suassuna, “Eles não usam Black-Tie” (1958), de Gianfrancesco Guarnieri, “O 

Pagador de Promessas” (1960), de Dias Gomes, “Beijo no asfalto” (1961), de Nelson 

Rodrigues, e “Lisbela e o Prisioneiro” (1964), de Osman Lins.  

No entanto, essa produção começou a decair em 1964, quando ocorreu o golpe militar. 

Com a ditadura instituída, um número enorme de peças foi proibido nas décadas de 60 e 70, 

mas algumas companhias teatrais ainda conseguiam driblar a censura, apresentando algumas 

peças clandestinamente, como, por exemplo, “Barrela”, de Plínio Marcos (1968). Felizmente, 

esse cenário de censura começou a mudar na década de 1980, após a chamada abertura política, 

quando o experimentalismo e a investigação fizeram surgir uma nova onda de diretores. 

Observou-se, então, que a produção teatral no Brasil continuou a acontecer, embora marcada 

por uma fragmentação estética e temática que ainda se observa hoje.   

O cinema e a televisão são grandes concorrentes do teatro contemporâneo, as pessoas 

consideram essa arte cara e, por isso, não têm motivação para ir ao teatro. Sem muitos 

patrocinadores apaixonados pela arte, o que vemos hoje predominantemente são peças com 

temas meramente comerciais, que geram lucro ou que estão em voga no momento, como 

adaptações de filmes estrangeiros. De acordo com Magaldi (2002),  
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o teatro precisa encontrar sua razão de ser numa coexistência digna com as outras artes 

que lograram maior popularidade. Deve precaver-se, por certo, contra a utilização 

inescrupulosa que a TV empreendeu da dramaturgia. Os espectadores não têm 

interesse de ir ao teatro para assistir a uma peça que já viram encenada às pressas no 

vídeo. (MAGALDI, 2002, p. 118).  

 

Este mesmo autor ainda afirma que a ida ao teatro está diretamente ligada também ao 

nível cultural da população. “A cultura reclama a existência do teatro” (MAGALDI, 2002, p. 

118), ou seja, na medida em que o nível cultural da massa cresce, mais o teatro se faz presente.  

Diante desse cenário, pode-se questionar qual é o papel da escola na vida do aluno em 

um contexto no qual a cultura teatral não é valorizada e como o incentivo à leitura literária nessa 

instituição pode ajudar a minimizar essa problemática. Para responder a essa questão, 

discutiremos na próxima seção a importância da formação do jovem leitor na escola. 

 

1.2 A importância da formação do jovem leitor na escola 

 

 Ao considerar que o professor é um mediador no processo de desenvolvimento do gosto 

pela leitura literária, faz-se necessário pensar no desafio que é, atualmente, formar os jovens 

leitores em um contexto em que a atividade de leitura disputa espaço com tantas outras formas 

de entretenimento. Diante dessa preocupação, Silva (2009) afirma que,    

  
no momento da leitura de um texto literário, todo o conhecimento do leitor precisa 

estar disponível na memória, porque tudo cabe dentro da literatura, por se tratar de um 

texto artístico e não informativo, em lugar de fornecer dados objetivos, faz alusões, 

instiga e provoca o leitor a buscar na memória o que aprendeu e a confrontar esse 

conhecimento com o que está lendo. O texto literário é, pois, um jogo que demanda 

do leitor uma postura ativa provocando outro raciocínio, a literatura tem um apelo 

irresistível. O texto literário pelo fato de tocar a sensibilidade do leitor é também capaz 

de contribuir na sedimentação de conhecimentos que, costumeiramente, chegam pelos 

textos informativos. (SILVA, 2009, p. 31). 

 

 Segundo Silva (2003), o papel da escola é o de formar leitores autônomos, capazes de 

desenvolver uma leitura crítica do mundo. Contudo, a leitura praticada na escola, em geral, 

difere em muito dessa concepção. Esta mesma autora reitera que a leitura e a literatura sofrem 

o processo de escolarização, no qual o artificialismo revela-se de modo recorrente, por meio de 

atividades e exercícios escolares isolados, sem que o aluno perceba a leitura como ação cultural 

e historicamente constituída. 

Ao falarmos sobre escolarização da literatura literária, não podemos esquecer que, 

mesmo com a ocorrência desse processo, o professor pode criar alternativas para as práticas de 

leitura que priorizem a formação de leitores e que tragam bons resultados. Também para Soares 

(2001): 
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[...] adequada seria aquela escolarização que conduzisse mais eficazmente às práticas 

da leitura literária que ocorrem no contexto social e às atitudes e valores próprios do 

ideal de leitor que quer se formar; inadequada é aquela escolarização que deturpa, 

falsifica, distorce a literatura, afastando, e não aproximando o aluno das práticas de 

leitura literária, desenvolvendo nele resistência ou aversão ao livro e ao ler. 

(SOARES, 2001, p. 47). 

  

Portanto, uma escolarização imprópria pode desestimular a leitura literária, no sentido 

de não proporcionar ao jovem leitor uma experiência literária que o insira no mundo do gosto 

pela leitura (SOARES, 2001, p. 18). Em relação à escolarização da literatura, Soares acrescenta 

que 

 

não há como evitar que a literatura, qualquer literatura, não só Literatura 

infantojuvenil, ao se tornar “saber escolar” se escolarize e não se pode atribuir, em 

tese, [...] conotação pejorativa a essa escolarização, inevitável e necessária; não se 

pode criticá-la ou negá-la, porque isso significaria negar a própria escola [...]. O que 

se pode criticar, o que se deve negar não é a escolarização da literatura, mas a 

inadequação, a errônea, a imprópria escolarização da literatura que se traduz na sua 

deturpação, falsificação, distorção como resultado de uma pedagogização ou uma 

didatização mal compreendidas que, ao transformar o literário em escolar, desfigura-

o, desvirtua-o, falseia-o. (SOARES, 2001, p. 21). 

 

Semelhante a estas autoras, Todorov (2009) afirma que existe uma grande problemática 

da qual muitos estudiosos têm conhecimento, mas não procuram reverter - o modo como a 

literatura está sendo trabalhada na escola. O adequado seria trabalhar o texto literário em sua 

essência, ou seja, dar o texto a ler, e professores e/ou bibliotecários auxiliarem o aluno a ler e 

interpretar, levando-o a reflexões críticas em relação ao mundo em que vive. Inclusive, Todorov 

(2009) salienta que: 

 
A análise das obras feita na escola não deveria mais ter por objetivo ilustrar os 

conceitos recém-introduzidos por este ou aquele linguista, este ou aquele teórico da 

literatura, quando então, os textos são apresentados como uma aplicação da língua e 

do discurso; sua tarefa deveria ser a de nos fazer ter acesso ao sentido dessas obras – 

pois postulamos que este sentido, por sua vez, nos conduz a um conhecimento do 

humano, o qual importa a todos. Como já o disse, essa ideia não é estranha a uma boa 

parte do próprio mundo do ensino; mas é necessário passar das ideias à ação. 

(TODOROV, 2009, p. 89). 

 

 De fato, conforme declara Kleiman (1996), a escola ainda prioriza a leitura como mera 

decodificação, pressupondo um leitor passivo, cuja participação volta-se primordialmente para 

a superfície do texto. Essa leitura geralmente é imposta pelo professor e o aluno se vê obrigado 

a ler apenas com o objetivo de fazer uma avaliação no final do bimestre escolar e essa 

obrigatoriedade jamais formará leitores literários, e sim alunos aptos a ler para cumprir 

exercícios escolares, e que, ainda, podem adquirir uma grande aversão à literatura. Neste 
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processo, o aluno começa a pensar que a leitura literária é muito complexa e impossível de 

entender. 

Diante desse contexto, a crise da leitura vivida hoje nas escolas pode ter sido 

estabelecida por meio dessas imposições, que não levam em conta a autonomia intelectual que 

a literatura pode proporcionar. Bordini e Aguiar (1989) afirmam que a escola não permite a 

entrada no mundo da literatura de forma completa e sim a cortando aos pedaços, como no livro 

didático. Ensina-se literatura para aprender gramática ou para ilustrar períodos literários. Na 

grande maioria das vezes, a iniciação do aluno na leitura literária é feita sem levar em conta a 

função estética da literatura, dando uma maior importância à temática do texto. No entanto, o 

tema não é o mais importante, mas sim as relações que o leitor poderá fazer ao ler toda a obra. 

Normalmente, no Ensino Fundamental, quando o professor pede uma leitura de textos 

que estão no livro didático, em seguida, passa aos alunos uma lista de atividades de estudo do 

texto, contemplando questões como, por exemplo, os nomes dos personagens, perguntas sobre 

o enredo ou sobre a vida do autor do texto. O que ocorre, na verdade, nas escolas é que, de 

acordo com Cosson (2016), muitos professores tratam a literatura apenas como uma parte da 

disciplina de Língua Portuguesa e, geralmente, a leitura literária é proposta apenas como 

motivação para exercício de interpretação. É justamente para ir além da simples leitura que o 

letramento literário é fundamental neste processo de formação do leitor literário. Confirmando 

este discurso, o autor nos relata que 

 

tem sido assim com o ensino da literatura em nossas escolas. No ensino fundamental 

tem a função de sustentar a formação do leitor e no ensino médio integra esse leitor à 

cultura literária brasileira, constituindo-se em alguns currículos, uma disciplina à parte 

da língua portuguesa. No ensino fundamental, a literatura tem um sentido tão extenso 

que engloba qualquer texto escrito que apresenta parentesco com ficção ou poesia. 

[....] Nos livros didáticos, os textos literários ou considerados como tais estão cada vez 

mais restritos às atividades de leitura extraclasse ou atividades especiais de leitura. 

Em seu lugar introduz-se a leitura de jornais e outros registros escritos com o 

argumento de que o texto literário não seria adequado como material de leitura ao 

modelo de escrita escolar, pois a literatura já não serve como parâmetro, nem para a 

língua padrão, nem para a formação do leitor, conforme parecer de certos linguistas. 

[....]. No ensino fundamental predominam as interpretações de texto trazidas pelo livro 

didático, usualmente feitas a partir de textos incompletos e as atividades extraclasses 

constituídas de resumos dos textos, fichas de leitura e debates em sala de aula, cujo 

objetivo maior é recontar a história lida ou dizer o poema com suas próprias palavras. 

Isso quando a atividade não consiste, simplesmente, na leitura do livro, sem nenhuma 

forma de resposta do aluno ao texto lido, além da troca com o colega depois de 

determinado período para a fruição. Estamos diante da falência do ensino da literatura, 

seja em nome da ordem, da liberdade ou do prazer. O certo é que a literatura não está 

sendo ensinada para garantir a função essencial de construir e reconstruir a palavra 

que nos humaniza. (COSSON, 2016, p. 22).  
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Essas atividades de leitura, que são feitas na maioria das escolas, são chamadas pelos 

professores de análise literária, mas visam apenas ao entendimento básico do texto e, muitas 

vezes, à sua análise gramatical. Estas apreciações, que não levam em conta a qualidade estética 

da obra, comprometem ou mascaram o encantamento que a leitura literária pode e deve 

provocar. O mais preocupante de toda essa situação é que muitos professores de Língua 

Portuguesa acreditam que esse tipo de atividade, baseada na leitura de textos fragmentados, 

possa ser considerado uma atividade de leitura literária. Também para Leahy (1999), 

 

na escola, ler e aprender sofrem a mediação de práticas pedagógicas que, idealmente, 

deveriam levar os leitores-estudantes a ultrapassar os limites estabelecidos, o 

desconforto, o estado de transgressão que é maior e mais profundo que o prazer 

imediato da leitura. (LEAHY 1999, p. 91).  

 

Logo, há uma grande diferença em formar um simples leitor e formar um leitor literário. 

De acordo com Loyola (2013), uma vez formado, o leitor literário está apto para ler textos 

jornalísticos, científicos, acadêmicos, mas não se pode assegurar o contrário, ou seja, ser um 

leitor assíduo de textos técnicos e outros gêneros não literários não capacita este leitor a 

assimilar a complexidade estética de uma obra literária. Para o autor,  

 

a apreensão do gosto literário supõe predisposição e movimento interno específicos, 

que exigem do sujeito sua imersão na complexidade e na superação de uma 

dificuldade inicial para compreender um discurso de exceção. (p. 115). 

 

Silva (2003) nos afirma que o aluno deveria, então, ser orientado pela escola para 

compreender o papel estético da literatura, bem como a função social dessa manifestação 

artística. Logo, “em certo sentido, a leitura de texto se coloca como uma janela para o mundo. 

Não encontrando uma relação direta entre o texto literário e o seu cotidiano, o aluno não percebe 

como espaço de construção de mundos possíveis que dialogam com a realidade” (SILVA, 1998, 

p. 56). Para que este aluno se interesse pela leitura literária, ele deve perceber que a literatura 

faz parte de seu mundo, não apenas no espaço escolar, mas, principalmente, fora dele, pois a 

leitura pode tornar-se um meio essencial de desenvolvimento de seu conhecimento do mundo, 

do homem e de si mesmo. Desta forma, a leitura praticada na escola deve ser realizada de forma 

a estimular “processos que possibilitam a participação do homem na vida em sociedade, em 

termos de compreensão do presente e passado e em termos de possibilidades de transformação 

sociocultural futura” (SILVA, 1985, p. 20). 

A leitura literária pode libertar nossas mentes do senso comum, possibilitando que 

desenvolvamos novos conceitos em relação a nós e aos outros. Por este motivo, Soares (2004, 
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p. 27) defende que “o ensino da leitura literária seja feito a partir da perspectiva do letramento 

literário, que pressupõe que o aluno não apenas seja capaz de ler o poema, o drama ou a narrativa 

literária, mas também se aproprie efetivamente desses textos por meio da experiência estética”. 

O letramento, conforme reitera Soares (1998, p. 18), supõe “uma forma de inserção social do 

indivíduo de acordo com o uso competente que ele pode fazer da leitura e da escrita”. Desta 

maneira, as práticas pedagógicas do professor em sala de aula precisam contemplar o processo 

de letramento literário e não apenas a mera leitura das obras. No entanto, diante desse processo 

fundamental, torna-se evidente, no momento em que o professor aborda o texto literário em sala 

de aula, o desconhecimento das práticas mais eficazes para o ensino de leitura literária, o que 

revela o grande descompasso entre a teoria e a prática nos cursos de formação de professores. 

É necessário que haja nas universidades a formação contínua de mediadores de leitura que 

estejam preparados para auxiliar os alunos na elaboração de suas interpretações iniciais, na 

construção de sentidos presentes nos textos e no desenvolvimento de suas reflexões críticas, 

presentes nas obras literárias. Essas práticas farão com que os alunos ultrapassem o simples 

consumo do texto literário e se tornem autônomos e capazes de elaborar uma leitura mais crítica 

da sociedade em que vivem. 

Em concordância com o pensamento de Soares (2004), Cosson (2016, p. 26) afirma: 

“para que a leitura literária cumpra seu papel, o mediador deve ensinar o aluno a explorar o 

texto e transcender seus limites, tecendo ilações entre a obra e o autor, entre a obra e o mundo 

e entre a obra e si mesmo”. 

 

Ao ler estou abrindo uma porta entre meu mundo e o mundo do outro. Os sentidos do 

texto só se completam quando esse trânsito se efetiva, quando se faz a passagem de 

sentido entre um e outro. Se acredito que o mundo está absolutamente completo e 

nada mais pode ser dito, a leitura não faz sentido para mim. É preciso estar aberto à 

multiplicidade do mundo e à capacidade da palavra de dizê-lo para que a atividade de 

leitura seja significativa. Abrir-se ao outro para compreendê-lo, ainda que isso não 

implique aceitá-lo, é o gesto essencialmente solidário exigido pela leitura de qualquer 

texto. O bom leitor, portanto, é aquele que agencia com os textos os sentidos do 

mundo, compreendendo que a leitura é um concerto de muitas vozes e nunca um 

monólogo. Por isso, o ato físico de ler pode até ser solitário, mas nunca deixa de ser 

solidário. (COSSON, 2016, p. 26). 

 

Para que possamos ouvir essas vozes, é preciso entender os intertextos presentes na 

obra, e para isso é sempre bom que o leitor entre em contato com muitos e diversos bons textos, 

com temas e gêneros diversos. De acordo com Bakhtin (2002), de fato, todo texto é um objeto 

heterogêneo, polifônico, constituído por várias vozes provindas de outros textos anteriores a 

ele, em contínuo diálogo entre si. O termo polifonia, proveniente do meio musical, foi adotado 

por Bakhtin para a literatura e significa “aquela multiplicidade de vozes e consciências 
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independentes e imiscíveis”, cujas vozes não são meros objetos do discurso do autor, mas “os 

próprios sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 2002, p. 4, apud BEZERRA, 2010, p. 198).  

Conforme afirma Bezerra (2010), um estudioso das teorias bakhtinianas, em um 

romance polifônico, os personagens se envolvem com a narrativa e com o autor, que é como 

um maestro, mas não interfere nas vozes, nem quer dominá-las, meramente permite que elas se 

cruzem e interajam (BEZERRA, 2010). No entanto, esse autor não é um indivíduo passivo e 

nem renuncia a seus pensamentos, todavia, segundo Bakhtin (2002), ele enfatiza a relação 

dialógica entre o escritor e seus personagens, fazendo com que haja diálogos entre os 

personagens e também o leitor, que, nesta perspectiva, acaba também por se tornar um 

personagem. 

Uma obra literária traz para o universo do leitor muitas vozes cheias de marcas históricas 

e sociais e possibilidades novas de sentido, colocando em questão algumas de suas verdades, 

que poderão ou não modificar seus pensamentos e ideologias. Com efeito, o leitor nunca 

continuará o mesmo depois da leitura de uma obra literária. Ao ler por uma segunda ou terceira 

vez a mesma obra literária, ele também terá outras interações com o texto. E nesta interação 

entre leitor, autor e texto é que se estabelecem as relações dialógicas, as quais construirão uma 

infinidade de sentidos. 

Para Umberto Eco (1990, p. 242), “o texto literário é um organismo preguiçoso, isto é, 

trabalha pouco para se constituir, é econômico na ação, delega ao leitor a tarefa de completá-

lo”. Os textos literários funcionam como um convite para que o leitor tenha acesso “à liberdade 

de interpretação, pois propõem um discurso com muitos planos de leitura e provocam o sujeito 

diante das ambiguidades e da linguagem da vida” (ECO, 2003, p. 12). No momento em que o 

leitor percebe esses planos de leitura, ele poderá realizar mais de uma interpretação. 

 Para melhor entendimento sobre o texto literário, discutimos na próxima seção a 

importância da introdução da leitura literária na Educação Básica.  

 

1.3 Importância da leitura literária na Educação Básica 

 

 A literatura, como arte, surgiu muito antes da instituição escolar que temos hoje, porém, 

não podemos negar que a escola é um dos principais meios responsáveis pela iniciação do aluno 

no mundo dos livros literários. Embora a escola seja uma das poucas entidades que assumem a 

responsabilidade de inserir o indivíduo no universo da leitura literária, Candido (1995) defende 

que a literatura é um direito de todos, considerando-a como algo de fundamental importância 

para a formação e humanização, na medida em que desenvolve no indivíduo traços que o tornam 
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mais aberto e compreensivo para com a natureza, a sociedade e o semelhante. O autor também 

afirma que o acesso à literatura constitui um dos direitos humanos mais importantes, pois o que 

ela tem a oferecer a todos os homens atende a uma necessidade inalienável da condição humana: 

 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 

tipos de cultura desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais 

complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, 

a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em 

todos os tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem 

a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. (CANDIDO, 

1989, p. 5). 

 

 Dessa forma, pode-se afirmar que ler é ampliar os horizontes e que a literatura, quanto 

mais provocativa for, mais eficiente será, pois forçará o leitor a desenvolver uma consciência 

crítica da realidade em que vive, situando-o como cidadão participante de práticas sociais 

inúmeras. Iser (1996) compartilha das afirmações de Candido ao considerar que a obra literária 

eficiente é aquela que motiva o leitor a desenvolver uma nova consciência crítica de sua 

realidade social.  

Não diferente dos dois autores supracitados, Silva (2009) reconhece que ler traz 

inegáveis benefícios e que qualquer tipo de leitura pode contribuir para a formação e o 

enriquecimento cultural dos alunos. Destaca ainda que é a leitura literária que tem o poder de 

alargar horizontes, estimulando a imaginar cenários e situações cotidianas ou fantásticas. A 

autora ainda defende que o texto literário se apoia na palavra, que é traduzida e visualizada pela 

imaginação do leitor, e é na mente desse leitor que o signo verbal se torna concreto, levando-o 

a experimentar novos ângulos, novas perspectivas na sua forma de ver o mundo.  

Os estudiosos citados observam, enfim, a importância da leitura literária como uma 

atividade que contribui para a formação humana, para a ampliação do “capital cultural”, 

expressão cunhada por Bourdieu (2006), que se refere ao acúmulo de informações, 

conhecimentos e bens culturais de um indivíduo e que é quase sempre determinado pela sua 

condição social. 

Baseados nessas noções, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram pensados 

como uma proposta para conscientizar o professor sobre a importância da leitura literária na 

escola. Além disso, sugerem uma concepção de trabalho com o texto literário diferente das 

práticas mais tradicionais de leitura, cujo objetivo é ler fragmentos de textos literários 

considerados clássicos, para ensinar normas gramaticais ou reduzir a leitura literária ao mero 

preenchimento de fichas com perguntas sobre o livro.  
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Com efeito, no texto dos PCNs (1998), do segundo segmento do Ensino Fundamental, 

há a ponderação de que o texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo 

em que predomina a força criativa da imaginação. Dada a importância da literatura para a 

formação humana, a escola e outras entidades não podem privar o aluno do contato com a arte 

literária, pois, ao ler uma obra de ficção, o leitor entra em contato com outras realidades e, 

 

a linguagem artística, especialmente a literária, dá voz ao coletivo, ao universal. Na 

ficção, vemos retratado o drama de todos os homens, o que inclui o nosso próprio. Os 

limites da ficção são os da humanidade, não se circunscrevem a um determinado lugar 

ou indivíduo. Daí decorre também o seu caráter de exemplaridade. Diante da ficção 

literária, instala-se um curioso processo de identificação entre leitor e personagem, o 

que não acontece diante da singularidade do fato real. (SILVA, 2009, p. 71). 

  

 Ainda de acordo com Silva (2009), quando se lê literatura, realiza-se um exercício de 

difícil aprendizado democrático, pois o leitor é forçado a entrar na pele de muitos personagens, 

sentir emoções diferentes, enfrentar inúmeros perigos, conhecer diferentes paisagens, agir e 

reagir em conformidade com diversos perfis psicológicos. Ademais, para Compagnon (2009, 

p. 34), “a literatura é de oposição; ela tem o poder de contestar a submissão ao poder”. Essa arte 

desobstrui as mentes e forma o ser social, questionador, reconhecedor da realidade do mundo, 

rompendo e questionando os paradigmas impostos pela sociedade. Assim, a leitura é uma 

atividade que proporciona ao leitor o desenvolvimento de reflexão crítica e desenvolve no 

indivíduo o raciocínio analítico, o exercício da liberdade de expressão e a autonomia de 

pensamento. Para Compagnon (2009, p. 34), “a literatura teria o poder de nos fazer escapar das 

forças da alienação ou de opressões”. 

Sobre os benefícios da leitura literária, Candido (2002) considera que 

 

[...] as camadas profundas da nossa personalidade podem sofrer um bombardeio 

poderoso das obras que lemos e que atuam de maneira que não podemos avaliar. Talvez 

os contos populares, as historietas ilustradas, os romances policiais ou de capa-e-

espada, as fitas de romance, atuem tanto quanto a escola e a família na formação de 

uma criança e de um adolescente. (CANDIDO, 2002, p. 84). 

 

 Conforme o pensamento de Candido, as histórias que lemos no decorrer de nossas vidas 

fazem parte do que somos. Por meio da literatura, o homem se expressa, seja de forma poética, 

ficcional ou dramática. Trata-se da exposição universal da vida humana através do tempo, por 

isso não existe homem ou povo que viva sem essa arte, de acordo com Candido (2004). Ela está 

presente em todos nós, no dia a dia, seja na história em quadrinhos, no noticiário policial, no 

causo, ou seja, em diferentes gêneros textuais. Ainda sobre a importância do texto literário, 

Candido (2004, p. 175) argumenta que “a literatura concebida no sentido amplo parece 
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corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui 

um direito”. 

Similarmente, Silva (2009) pondera que a literatura 

  
[...] favorece o aguçamento da percepção, o ativamento da memória, o cotejo entre a 

realidade e a ficção, a análise avaliativa, o julgamento crítico. Em outras palavras, ela 

contribui para tornar o leitor mentalmente mais ativo diante do texto e, por extensão, 

diante da vida. Na leitura de ficção, principalmente, o exercício que o leitor é levado 

constantemente a fazer de vivenciar emoções alheias, de compartilhar angústias e 

dilemas com os personagens das narrativas é, de fato, um exercício de cidadania. 

Saindo do apertado círculo de seu mundo pessoal e sendo capaz de sentir com o outro 

(mesmo que se trate de um outro inventado), o leitor torna-se mais apto a criticar, a 

julgar, a exigir, a definir-se como verdadeiro cidadão. (SILVA, 2009, p. 72). 

 

 Tzvetan Todorov (2009) concorda com as considerações de Silva (2009) e de Candido 

(2004), ao esclarecer o conceito de socialização e interação entre os indivíduos, quando 

argumenta que “[...] a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros 

e, por isso, nos enriquece infinitamente” (p. 23). A partir das concepções apresentadas, podemos 

enfatizar que a literatura nos aproxima dos outros seres humanos por que nos faz sentir emoções 

e percepções da realidade do outro de uma maneira singular e significativa.  

Esse caráter de empatia que a leitura literária desenvolve no leitor é discutido por 

Candido (2004) ao ponderar sobre 

 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 

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

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

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

humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos 

torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. 

(CANDIDO, 2004, p. 180). 

  

Desta maneira, o ensino da literatura, tarefa predominantemente assumida pela escola, 

tem por objetivo maior a formação para a vida e cidadania, noção essa discutida também nos 

PCNs (1998). É necessário que a escola assegure que a leitura literária seja um direito de todos 

os indivíduos, independentemente de sua condição social. De fato, a literatura é um “bem 

incompressível, isto é, daqueles que não podem ser negados a qualquer pessoa, sob pena de 

mutilação da personalidade e de degradação da condição humana de cada um” (CANDIDO, 

1995, p. 256). Deste modo, para que o texto literário faça parte da vida do aluno, a escola deve 

criar situações que envolvam o aluno com a leitura da literatura como uma atividade de criação 

e recriação de sentidos.  
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E para chegar a esse alcance, a figura do mediador entre o texto literário e o leitor é 

indispensável, uma vez que, no texto literário, há particularidades que o leitor iniciante 

descobrirá apenas se houver uma mediação feita por outro leitor que seja mais experiente, no 

caso, o professor. Nesse sentido, Rösing (2005) afirma que a formação de leitores estimulada 

pela escola constitui um procedimento que envolve figuras distintas sobre as quais recai o 

protagonismo de todo o processo: os professores (os formadores) e os alunos (os leitores em 

formação).  

Essa noção de mediação, que envolve o texto literário e o incentivo para a formação de 

novos leitores, de acordo com Geraldi (2013), é um processo fundamental, e envolve o professor 

que só poderá ser um bom mediador se for um leitor experiente. Ser promotor de leituras na 

escola é enriquecer o contato do leitor iniciante com o universo mágico da literatura. 

          De fato, é de extrema importância a mediação docente na leitura em sala de aula. É 

imprescindível que o professor demonstre o interesse que tem pela obra literária, despertando 

seus alunos para os benefícios que a leitura pode trazer para o intelecto e a sensibilidade, 

sobretudo a literatura ajuda a viver (TODOROV, 2009). Por isso, Lajolo enfatiza ser necessário 

o desenvolvimento da prática de leitura entre os professores, ressaltando que o professor que 

não é leitor tem grandes chances de ser “um mau professor” (LAJOLO, 1984, p. 53).  

A leitura do texto literário, que é, na grande maioria das vezes, realizada apenas nas 

escolas, muitas vezes não contempla o valor estético e crítico da obra, o que ocorre ainda é a 

mera demonstração de significados presentes na obra, com bases nos conteúdos e enredo. Para 

que tal situação não ocorra, o professor precisa, antes de tudo, demonstrar que a leitura é um 

hábito em sua vida. 

Sobre essa experiência do professor como mediador da leitura literária, Barbosa (2013) 

enfatiza que: 

 

São muitas as histórias daqueles que, embora tenham vivido parte da vida longe dos 

livros, atestem que tudo começa com a mediação, com o encontro com o livro mediado 

por uma voz, uma entonação, uma indicação e, sobretudo, como uma clara orientação 

acerca de como ir ao texto, de como olhá-lo como espaço de interlocução, de diálogos 

com outros textos. A mediação começa com uma disponibilidade para a hospitalidade 

– esta entendida como o ato de acolher aquele que chega e dar-lhe lugar e condições 

para que, após essa chegada, possa prosseguir com força e vigor a sua própria 

caminhada. (BARBOSA, 2013, p. 11). 

 

 Partindo dessa perspectiva, o docente deve oferecer aos alunos, no momento da leitura 

da obra, reflexões sobre o mundo que os cerca, formando, assim, leitores críticos, reflexivos e 

que tenham condição de transformar o seu cotidiano. Desta maneira, o professor mediador 
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funciona como uma ponte na relação do aluno com as palavras, com a leitura nas diversas 

formas.  

Nesse sentido, discutimos na próxima seção os desafios que existem durante a formação 

do professor de literatura nos dias atuais. 

 

1.4 Desafios do professor e a formação do leitor literário 

 

 

 Em um país como o Brasil, em que o acesso aos livros e à cultura, em geral, é muito 

difícil para as pessoas de baixa renda, a escola torna-se, muitas vezes, o único lugar em que a 

criança ou adolescente tem acesso à leitura literária. Diante disso, o professor acaba por se 

tornar o responsável por dar condições para o aluno desenvolver o hábito da leitura literária e, 

para isso, deve indicar os livros aos alunos, repassando uma grande variedade de títulos.  

E para que isso ocorra, o professor precisa ser, antes de mais nada, principalmente, um 

leitor assíduo, um conhecedor do texto e da obra literária. Nesse sentido, “ao professor cabe o 

desencadear das múltiplas visões que cada criação literária sugere, enfatizando as variadas 

interpretações pessoais [....] em razão de sua percepção singular do universo representado” 

(ZILBERMANN, 2003, p. 28). Em razão disto, um professor formador de leitores deve 

trabalhar com os diversos gêneros e tipos de textos para que o aluno tenha a oportunidade de 

conhecer e depois selecionar o que mais gostará de ler durante toda a vida. Mas será que os 

cursos de Letras e Pedagogia espalhados por todo o país estão formando professores de 

literatura com um cabedal de leitura de obras suficiente para formar leitores literários críticos 

reflexivos?            

A universidade precisa cumprir seu papel de formar docentes, os quais, no ambiente 

escolar, encontram diferentes desafios na tentativa de fazer seus alunos leitores de literatura 

literária, isto é, indivíduos críticos e preparados para interagir com os textos literários, 

ultrapassando os limites do senso comum. Contudo, para que isso ocorra, fazem-se necessárias 

mudanças emergenciais na universidade, principalmente nos cursos de formação de 

professores, como Pedagogia e Letras, que produzam docentes com um bom nível de 

letramento.                                    

De acordo com Loyola (2013), parece certo que a literatura, como área de investigação, 

raramente compõe os currículos dos cursos de Pedagogia, que formam os profissionais 

responsáveis por introduzir a criança no universo da literatura, tão decisiva para a formação 

humana. Segundo a mesma autora, “ensina-se mal a leitura literária também nos cursos de 

Letras” (p. 122).  
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De acordo com Zilberman (2003), o professor é um dos maiores responsáveis por 

inspirar o hábito da leitura em seus alunos, fornecendo-lhes livros, indicações bibliográficas, 

abrindo-lhes para um universo novo. O professor precisa demonstrar aos alunos o seu gosto e 

seu prazer pela leitura. Quando o professor não possui uma boa relação com o texto literário, 

não consegue inspirar nos alunos a vontade de adentrar neste universo de autores e personagens, 

de conflitos e aventuras que a literatura comporta. Com efeito, o grande desafio que o professor 

enfrentará na sala de aula será o de ajudar os alunos a elaborar ou rever suas interpretações 

iniciais, sem descartar totalmente suas primeiras leituras. 

 Por isso, é importante, segundo Beach e Marshall apud Silva (2003), que 

 
[...] o professor reconheça dois níveis de leitura: a leitura realizada pelo aluno que está 

construindo sua interpretação a partir, muitas vezes, de um único contato com o texto, 

e a leitura do professor, em que entram os fatores mais complexos como o saber 

linguístico, bem como o conhecimento de dados biográficos, do contexto histórico e 

a noção de elementos instrumentais específicos da teoria e crítica literária. O professor 

deve colocar o aluno frente à diversidade de leitura do texto literário, para que o 

educando reconheça que o sentido não está no texto, mas é construído pelos leitores 

na interação com textos. (BEACH E MARSHALL apud SILVA, 2003, p. 520). 

 

 Por este motivo, segundo Leal (2001), é necessário repensar o papel do professor 

enquanto aquele que ensina a ler, pois este formador de leitor encontra-se fragilizado em seu 

conhecimento sobre o próprio objeto de ensino e, muitas vezes, domina muito pouco, ele 

próprio, as competências de leitura que pretende ensinar. Neste sentido, a prática docente atual 

de alguns professores de literatura não contribui para a formação dos leitores de textos literários, 

pois, como afirma Cosson (2011), o ensino de literatura na escola ainda está limitado apenas a 

uma cronologia literária com sucessões dicotômicas entre os estilos e épocas. A literatura no 

Ensino Médio resume-se a aulas informativas, nas quais são ensinadas datas e dados sobre 

autores, características de escolas e obras, e poucas vezes se faz a leitura de um texto integral 

(COSSON, 2011, p. 23).  

Todorov ainda ressalta que 

 
o perigo que hoje ronda a literatura não está, portanto, na escassez de bons poetas ou 

ficcionistas, no esgotamento da produção ou criação poética, mas na forma como a 

literatura tem sido oferecida aos jovens desde a escola primária até a faculdade: o 

perigo está no fato de que, por uma estranha inversão, o estudante não entra em contato 

com a literatura mediante a leitura de textos literários propriamente ditos, mas com 

alguma forma de crítica, de teoria ou de história literária. (TODOROV, 2009, p. 10). 

 

Muitos professores exigem posturas críticas dos alunos em relação à realidade em que 

vivem, mas planejam atividades repetitivas, com o uso de recortes do texto que está presente 

nos livros didáticos, análises literárias e superficiais. Por esta razão, é de extrema importância 
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que o professor de literatura prepare para os seus alunos aulas em que estes tenham contato 

também com obras clássicas, pois estas, segundo Calvino (1993), são atemporais e ainda têm 

muito a nos dizer. É indispensável que o aluno compreenda a literatura como uma ferramenta 

capaz de revelar os contrassensos e subversões da realidade. 

Neste sentido, como afirma Burlamaque (2006), é necessário que o professor, através 

de uma formação continuada, cursos de especialização ou até mesmo de curta duração, entre 

em contato com textos de qualidade estética que auxiliem a sua emancipação como leitor, só 

assim estará preparado para propor aos seus alunos práticas pedagógicas igualmente 

emancipatórias. Portanto, o professor deve saber o quanto é importante a sua práxis em sala de 

aula e que a sua mediação pode promover ou não, no aluno, o hábito da leitura, proporcionando 

a produção e apropriação de sentidos, a fim de que o leitor perceba que 

 
a literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por   

nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser realizada, é um 

conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em nós sem renunciar 

a nossa própria identidade. No exercício da literatura podemos ser outros, podemos 

viver como outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa 

experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. É por isso que interiorizamos com 

mais intensidade as verdades dadas pela poesia e pela ficção. (COSSON, 2011. p. 17). 

 

Além de tudo isso que a literatura desperta em nós, não podemos esquecer que ela, como 

nenhuma outra arte, tem o poder de representar a realidade humana em todos as suas faces, da 

miséria à esperança, da dor ao amor eternizado, tudo isso sem disfarces que escondam a 

verdadeira essência do homem. 

Na próxima seção, passaremos a discutir sobre o estudo do gênero dramático na escola, 

que é o foco principal de nosso trabalho. 

 

1.5 A literatura e a leitura dramática na escola 

 

 De acordo com Calzavara (2009), o drama é uma das artes que estão mais próximas das 

problemáticas sociais, pois, por seu caráter coletivo, reflete o instinto do jogo de sobrevivência 

entre os homens, colocando em evidência as virtudes e as fraquezas humanas. Os textos 

dramáticos são próprios para a representação e foram criados para o espetáculo, por isso trazem 

elementos bem diversos, como as rubricas, os signos teatrais e o diálogo das personagens. A 

rubrica é o meio de ligação mais importante que o autor da peça tem com os atores. Qualquer 

explicação dada pelo autor para a cena deve vir explícita na rubrica, e os atores, por sua vez, 

contam com a criatividade para dar vida a essas indicações cênicas do dramaturgo. 
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Pavis (1999) conceitua a rubrica como sendo: 

 

Todo texto (quase sempre escrito pelo dramaturgo, mas às vezes aumentado pelos 

editores, como para Shakespeare) não pronunciado pelos atores e destinado a 

esclarecer ao leitor a compreensão ou o modo de apresentação da peça. Por exemplo: 

nome das personagens, indicações das entradas e saídas, descrição dos lugares, 

anotações para a interpretação etc. (PAVIS, 1999, p. 206). 

 

 Já os diálogos são as falas dos personagens, e estas compõem a essência do texto teatral. 

De acordo com Vasconcelos (1987, p. 68), o diálogo constitui-se do “processo de comunicação 

verbal entre duas ou mais pessoas. [...] É, pois, graças ao diálogo que a ação dramática caminha, 

ao mesmo tempo em que se torna compreensível através da exposição e objetivos que a 

constituem”. O diálogo faz com que o texto adquira movimento e ação. A ação é o componente 

primordial que constitui o teatro e seu imenso valor está expresso no vocábulo “drama”, que, 

em grego, significa ação (VASCONCELOS, 1987).  

 Por outro lado, os signos teatrais são tudo aquilo que constitui e faz parte do mundo 

teatral, como, por exemplo, “a palavra, o tom, a expressão facial, o gesto, a marcação, a 

maquilagem, o penteado, a indumentária, o acessório, o cenário, a iluminação, a música e o som 

(KOWZAN, 1977, p. 77). A leitura de uma obra dramática solicita do leitor uma maior atenção 

a esses signos teatrais, pois as imagens na mente dele serão construídas através da observação 

desses elementos.  

Sob essa ótica, Mainguenau (1996, p. 163) alerta que "por essência, o texto é uma peça 

virtual, suscetível de um número ilimitado de interpretações". No entanto, não podemos nos 

esquecer que um texto teatral, antes de mais nada, é uma obra literária e pode ser lido como 

qualquer outra obra. Contudo, o texto do gênero dramático possui características próprias e uma 

estrutura diferente de um romance ou de um conto, por exemplo. Pensando na formação de 

leitores literários e refletindo, também, acerca dos procedimentos que podem ajudar o aluno na 

compreensão do texto dramático, podemos inferir que a técnica de leitura dramática pode 

facilitar a relação do leitor com o texto teatral, motivando-o a tomar gosto por este gênero. A 

leitura dramática é um tipo de leitura na qual os atores interpretam a peça teatral com o texto 

em mãos. Bem diferente de uma leitura tradicional, na qual o leitor não mostra nenhuma 

expressão ou sensação, a leitura dramática motiva o leitor a travar com o texto um jogo no qual 

ele tem a chance de mudar de voz, interpretar e transmitir as sensações presentes no texto. De 

acordo com Rosa (2006), 

 

[...] a leitura dramática revela basicamente as falas das figuras, com as suas intenções 

emocionais, psicológicas, racionais etc.; acompanhadas com um desenho reduzido, 
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um esboço sucinto das ações e reações que resultam das implicações racionais, 

emocionais e psicológicas das personagens dramáticas. (ROSA, 2006, p. 13). 

 

Como estratégia pedagógica, a leitura dramática é ainda uma prática bem distante nas 

salas de aula, pois o professor, muitas vezes, não se sente preparado, por timidez ou falta de 

conhecimento. Dentro de uma companhia de teatro, os atores realizam a leitura dramática para 

conhecer o texto e criar o personagem, observando as emoções e intenções discursivas. De 

acordo com Nazareth (2012), a leitura dramática é uma encenação na qual estamos privados da 

ação física completa, mas podemos ter um gesto, uma expressão facial, mas não fisicalidade 

total. Portanto, “a fala, a voz, a entonação, a intenção, o subtexto têm que ser bem definidos 

para que tenhamos uma leitura viva e que permita ao ouvinte criar seu espetáculo em seu 

imaginário com toda a vivacidade, como se ele estivesse ali, sendo encenado, naquele 

momento” (NAZARETH, 2012, p. 3). 

Este tipo de leitura pode se transformar em um novo desafio de reencantar o ensinar e o 

aprender em sala de aula, pois aproxima o teatro do leitor, que, mesmo não vendo a cena 

representada, consegue interagir ativamente com o texto e sentir as mesmas emoções, como se 

estivesse dentro de um espetáculo. Neste sentido, Koudela (1999) afirma que: 

 

[....] ao “brincar” com o texto, hábitos de “leitura escolar” arraigados são superados, 

em  função da integração dos planos de percepção físicos e intelectuais. A percepção 

sensório-corporal, realizada concomitantemente com a leitura (os textos não devem 

ser decorados), causa um novo olhar frente ao discurso e à ação de falar. (KOUDELA, 

1999, p. 121). 

   

 No momento da leitura dramática, o leitor que a realiza deve estar atento a todas as 

expressões do personagem, pois a sua fala, sua leitura, deve ser verossímil em relação ao que 

está ocorrendo na peça lida. Segundo Silva (2009), quando se fala de teatro, podemos ter em 

mente dois tipos de produto e de linguagem diferentes, o livro, no qual o texto se corporifica 

em palavra impressa, e a representação do espetáculo teatral. A leitura dramática está inserida 

no encontro entre a literatura dramática e o espetáculo encenado e serve como um exercício de 

leitura que visa compreender o texto e estimular a imaginação dentro da sala de aula. Com efeito 

 

um dos frutos mais importantes da atividade teatral é a desinibição da fala. Ao viver 

um personagem que não é ele próprio, o adolescente sente-se capaz de vencer a 

timidez e afirmar-se perante o grupo. Desempenhando seu papel, é lhe assegurado o 

espaço da expressão. Sua fala não é impedida, cortada ou ignorada, o que, para os 

tímidos, constitui uma novidade. [....] Para uma boa leitura dramática, é preciso treinar 

a voz e isso se faz com exercícios prévios de vocalização de sílabas, palavras, e frases 

combinando a emissão dos sons com a respiração diafragmática. As sucessivas 

leituras que se fazem antes de encenar uma peça, buscando entender suas intenções e 
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transformá-las no tom de voz (leitura expressiva) e na expressão corporal apropriada, 

beneficiam indiretamente a leitura de outros textos literários, pois despertam no aluno 

um olhar perspicaz, crítico. Constituem, então, mais do que uma simples atividade 

divertida, um aprendizado de vida. (SILVA, 2009, p. 132-134). 

 

Uma leitura mecânica, apenas para decodificação de palavras, é extremamente cansativa 

para o aluno e se torna um peso. Já a leitura dramática produz uma interatividade entre a turma 

e o professor, pois não há mais um aluno solitário lendo sentado em sua carteira.  Neste caso, 

cabe ao docente a tarefa que seria desempenhada pelo diretor da peça, pois é ele que escolherá 

o texto e ensinará aos alunos as técnicas deste tipo de leitura. No exercício deste tipo de leitura, 

o texto deixa de ser apenas um texto oralizado, para ser interpretado e, portanto, vivenciado e 

sentido mais profundamente pelo leitor. 

Nessa perspectiva, pode-se inferir que nesse processo, em o leitor vivencia esses 

sentimentos, ocorre o efeito da catarse, termo cunhado pelo filósofo Aristóteles (2011) que 

significa a purificação ou purgação da alma do espectador através da libertação de sentimentos, 

como paixões e medos, que são vivenciados graças à apreciação de um espetáculo trágico. O 

público vive a cena, pois há uma interação entre atores e plateia, que experimenta as emoções 

como se fossem dela, o que promove um alívio e uma sensação de libertação de traumas e de 

renovação espiritual. Na literatura, também não é diferente, pois, quando lemos algo que nos 

provoca emoção e reflexão, pode ocorrer, de certo modo, esse efeito catártico.  

 Observados esses conceitos, descrevemos na próxima seção um pouco da história da 

literatura infantojuvenil, juntamente com a biografia da autora escolhida para o presente estudo. 

 

1.6 Sylvia Orthof no cenário da Literatura Infantojuvenil 

 

Figura 1 – Sylvia Orthof 

 
Fonte: Fotografia da autora ilustrada por seu esposo Tato (2018)   
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De acordo com Lomardo (1994), os registros iniciais do teatro infantojuvenil datam do 

século III a.C, na China, com a criação de um teatro de bonecos itinerante, porém, apenas se 

apresentava para as camadas sociais mais abastadas. No Ocidente, os primeiros registros datam 

do século XV, quando emerge na Europa o teatro de sombras de Dominique Séraphin, que 

apresentou as primeiras peças teatrais destinadas ao público infantojuvenil. No entanto, apenas 

a partir do século XIX é que o teatro para jovens começou a ter a estrutura parecida com a que 

existe hoje. Conforme afirma esse mesmo autor, no início do século XX, os espetáculos teatrais 

infantojuvenis começaram a ser apresentados por atores no palco, com histórias clássicas em 

que predominavam temas como disciplina e obediência aos pais. Portanto, estas peças tinham 

um caráter doutrinário, e não estético, ou seja, esta produção não se tratava propriamente de 

literatura. Para o autor, a criança era ainda muito inferiorizada em relação ao adulto, fato que 

se refletia na produção de textos para este público naquele mesmo período. 

Segundo Lajolo e Zilberman (2003), no Brasil, a literatura infantojuvenil surgiu no 

século XIX, e, também neste período, ainda era considerada uma produção cultural inferior. O 

leitor infantil era visto como um ser passivo e a leitura de histórias tinha apenas a função 

didática, com preocupações em torno da linguagem e efeitos moralizantes. Durante anos, a 

literatura infantil teve um caráter doutrinário e pedagógico, o que se assentava no pressuposto 

de que a criança era frágil e despreparada, e a produção editorial para este público deveria ter 

caráter formativo. Para Zilberman: 

 

Assim, a emergência deste gênero explica-se historicamente, na medida em que 

aconteceu estreitamente ligada a um contexto social delimitado pela presença da 

família nuclear doméstica e particularização da condição pueril enquanto faixa etária 

e estado existencial. Por outro lado, tornou-se um dos instrumentos através do qual a 

pedagogia almejou atingir seus objetivos (ZILBERMAN, 1982, p. 11-12). 

 

Somente no século XX, a partir de 1920, com o lançamento de “A menina do narizinho 

arrebitado”, de Monteiro Lobato, é que esta literatura se consolidou e assumiu uma perspectiva 

nacionalista, fugindo dos estereótipos europeus. Lobato foi o primeiro autor que trouxe para a 

literatura infantil histórias que instigavam o leitor e propiciavam o olhar crítico sobre a 

realidade, com enredos sem fins pedagógicos. Pelo contrário, a literatura lobatiana estimula a 

autoconfiança e independência da criança, uma vez que os protagonistas infantis de suas obras 

são muito inteligentes, capazes de argumentar e de solucionar conflitos sem a mediação dos 

adultos. Outrossim, suas histórias trazem as particularidades do cotidiano, mesclando fantasia 

e veracidade, mostrando os problemas do mundo real, e utilizando uma rica linguagem figurada. 
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Quanto ao texto teatral, para Duarte (2007), o surgimento efetivo do teatro infantil no 

Brasil só ocorreu em 1948, com a encenação da peça “O casaco encantado”, de Lúcia Benedetti. 

Neste cenário, surgiram alguns grupos de teatro especializados em dramaturgia infantojuvenil, 

mas não com a qualidade esperada. O nome mais importante dessa época foi o de Maria Clara 

Machado, a principal responsável pelo desenvolvimento de uma dramaturgia para este público 

no país, com obras de incontestável qualidade estética. Esta autora estreou em 1948, mas foi 

somente em 1955 que ficou conhecida pelo público, com a estreia da peça premiada “Pluft, o 

fantasminha”. 

Contudo, para Duarte (2007), entre as décadas de 1940 a 1960, excetuando-se o caso de 

Machado, não houve grandes iniciativas por parte dos autores em voga para a construção de 

uma literatura infantil voltada para a formação crítica dos jovens leitores. Neste período, volta 

à cena uma literatura com caráter moralizante e pedagógico, um grande recuo do que havia sido 

conquistado antes com a obra de Lobato. Principalmente, segundo Lajolo e Zilberman, houve 

nestas décadas um retrocesso quanto ao plano da linguagem: 

 

A opção por um padrão culto, no que se refere ao emprego da língua portuguesa na 

narração e nos diálogos, e a atitude discriminatória perante a fala regional dos grupos 

mais humildes, endossam a postura normativa e autoritária, adotada pela literatura 

infantil igualmente no plano temático. A recusa à experimentação e o recuo perante a 

oralidade, conquista de escritores como Graciliano e Lobato nas décadas anteriores, 

comprometem a literatura com uma perspectiva conservadora que, se está afinada à 

tônica literária em evidência, representa um retrocesso em relação ao patamar atingido 

antes pelo gênero. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2003, p. 121). 

 

Felizmente, a partir de meados da década de 1960, houve mudanças na literatura 

infantojuvenil que se produziu no Brasil, respondendo inclusive ao momento político da 

ditadura militar. Percebe-se, então, uma crescente preocupação de vários autores em produzir 

obras que fugissem dos padrões didático-pedagógicos e estimulassem a consciência crítica do 

jovem leitor. Nesta produção, o prazer e a reflexão se apresentaram numa combinação capaz de 

cativar o jovem, propiciando sua formação como leitor. 

Novos autores despontaram neste cenário, com livros que, além de grande valor estético, 

abordavam temas importantes como, por exemplo, a injustiça, a miséria, conflitos familiares e 

relações de classes sociais. Dentre os autores que produziram este tipo de literatura, Sylvia 

Orthof destacou-se com sua obra ao mesmo tempo divertida e crítica. A autora iniciou sua 

carreira como escritora no teatro infantil, somente depois escreveu outros gêneros, despontando, 

inclusive, como diretora teatral. Grande dramaturga, Orthof é autora de um extenso número de 
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obras, dentre as quais estão 120 livros destinados ao público infantojuvenil, entre contos, 

poesias e teatro. 

Sylvia Orthof Geostkorzewicz nasceu em 1932, no Rio de Janeiro. Seus pais eram 

austríacos e, por serem judeus, vieram para o Brasil fugindo do holocausto. Sua família era 

composta por inúmeros artistas, como pintores, compositores, ceramistas etc. De fato, Sylvia 

Orthof cresceu respirando arte, e foi a dramaturgia que a autora escolheu como a “sua” arte 

principal. Com 15 anos, já atuava como atriz na escola dramática do Teatro do Estudante e, 

com 18 anos, mudou-se para Paris para estudar arte dramática, mímica, pintura e desenho. Aos 

20 anos, voltou para o Brasil e começou a trabalhar como atriz do Teatro Brasileiro de Comédia 

e também na emissora de Televisão Record. Em 1975, no Rio de Janeiro, fundou a Casa de 

Ensaios, onde escrevia e dirigia seus espetáculos voltados ao público infantojuvenil. Nesta 

época, a atriz também se tornou diretora, tendo muitos de seus textos premiados pela crítica em 

vários concursos nacionais. 

Em 1975, obteve o primeiro lugar no Concurso Nacional de Dramaturgia Infantil 

Guaíra, do Paraná, com a peça “A Viagem de um barquinho”. Além dessa produção, Orthof 

escreveu outras peças marcantes: “As Caravelas” (1966), “Cristo versus Bomba” (1968), 

“Ciranda de Vila-Rica” (1972), “Eu chovo, tu choves, ele chove” (1976), “Ervilina e o Princês” 

(1986), “Folia dos três bois” (1987), “O cavalo transparente” (1987), “Zé Vagão da roda fina e 

sua mãe Leopoldina” (1987), “A gema do ovo da ema” (1988), “Quem roubou o meu futuro? ” 

(1989) e “Cantarim de Cantará” (1997) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES 

TEATRAIS – SBAT, 2018). 

Segundo Silva (1995), considerando o conjunto da obra de Sylvia Orthof, dois aspectos 

chamam atenção: a abundância de títulos e o tom bem-humorado de suas narrativas. 

“Exuberante, alegre e extrovertida, a autora se parece com sua obra” (p. 177). A pesquisadora 

afirma ainda que algumas características de suas narrativas conferem unidade a sua obra, sendo 

a comédia o sinal mais marcante, uma vez que está presente em vários aspectos das suas peças, 

na composição dos personagens, na linguagem engraçada e acessível, e até na resolução dos 

conflitos. Com efeito, a obra teatral de Sylvia Orthof se vale de recursos que estimulam o riso 

e, com isso, não só entretém o leitor ou espectador, mas também o leva a refletir sobre a 

realidade que o cerca.  

Para Bakhtin (1993), de fato, o riso é uma das principais formas de revelar a verdade 

sobre o mundo e sobre o próprio homem: 
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O riso tem um profundo valor de concepção do mundo, é uma das formas capitais 

pelas quais se exprime a verdade sobre o mundo na sua totalidade, sobre a história, 

sobre o homem; é um ponto de vista particular e universal sobre o mundo, que percebe 

de forma diferente, embora não menos importante (talvez mais) do que o sério, por 

isso a grande literatura (que coloca por outro lado problemas universais) deve admiti-

lo da mesma forma que ao sério: somente o riso, com efeito, pode ter acesso a certos 

aspectos extremamente importantes do mundo. (BAKHTIN, 1993, p. 57).  

 

De acordo com o teórico, o riso também tem um caráter libertador, pois, através de seu 

aspecto contestador, desvela as verdades e subverte as relações de poder institucionalizadas. 

Ainda, de acordo com Silva (1995, p. 179), a exemplo de Lobato, as histórias de Orthof 

“rejeitam a acomodação, o didatismo, o moralismo e a subserviência propondo muitas vezes a 

subversão à ordem e ao estabelecido como forma de superação de uma crise ou meramente 

como forma de viver uma experiência prazerosa”. Sylvia Orthof traz, de fato, para o público 

infantojuvenil uma obra que estimula a percepção da realidade, ao mesmo tempo que cativa e 

promove o domínio da linguagem por parte do jovem leitor.  

Segundo Colomer (2017), a literatura infantojuvenil deve ser vista como arte, e as 

principais funções desta produção podem ser resumidas a três:  

 

iniciar o acesso ao imaginário compartilhado por uma determinada sociedade; 

desenvolver o domínio da linguagem através das formas narrativas, poéticas e 

dramáticas do discurso literário; oferecer uma representação articulada do mundo que 

sirva como instrumento de socialização das novas gerações. (COLOMER, 2017, p. 

20). 

 

A obra de Orthof contempla tais funções, uma vez que privilegia o emprego de símbolos 

e mitos locais, valorizando o imaginário brasileiro; o uso de uma linguagem coloquial, ainda 

que formal, que favorece, por um lado, a identificação do leitor e, por outro, o domínio de 

expressões novas; uma perspectiva realista da vida em sociedade, sem atenuantes, com seus 

conflitos e injustiças, favorecendo a reflexão e a formação de uma consciência crítica da 

realidade. Por essas e muitas outras razões, escolhemos uma obra dessa autora para promover 

a gênero dramático na escola. Discutiremos estas razões na próxima seção. 

 

1.7 Escolha da obra (adequação ente obras e turmas) 

 

Tendo sido escolhida esta obra Quem roubou o meu futuro? para a presente pesquisa, 

os participantes do projeto foram em sua totalidade de adolescentes. De acordo com Jobim 

(2009), a introdução do texto literário em sala deve sempre levar em consideração o universo 

dos seus interlocutores, implementando uma progressão textual de acordo com a faixa etária, 
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começando com textos que serão mais fáceis para a sua idade, para só depois incluir textos mais 

difíceis. Portanto, a obra deveria apresentar uma problemática que fosse muito presente na vida 

daqueles jovens. 

A escolha da peça Quem roubou o meu futuro?, de Sylvia Orthof, para este trabalho de 

pesquisa se justifica pelo fato de, nela, a autora apresentar temas presentes na vida de todo 

adolescente, mas, principalmente, pela abordagem da realidade vivida no Brasil do século XX 

e que perdura até os dias atuais, como, por exemplo, a desigualdade das classes sociais, a falta 

de perspectiva de um futuro melhor para o jovem e a corrupção, uma vez que a instabilidade e 

a desigualdade que imperavam no Brasil no ano de 1989 ainda vigoram. Esta é uma obra que 

trata da juventude e de alguns de seus conflitos e dúvidas em meio a um país em crise constante. 

Os dramas vivenciados pela personagem principal na obra e também pelos outros personagens 

ocorrem, paralelamente, à tensão econômica e política do Brasil. 

O personagem do drama não necessita de um narrador para falar com o público, pois a 

história não nos é contada, mas apresentada, o que a torna mais real para quem assiste. Na peça 

Quem roubou o meu futuro?, os personagens são extremamente simbólicos e cada um traz em 

si uma mensagem latente, como se verá. Conforme Colomer (2017), a primeira função da 

literatura infantojuvenil, com efeito, é a de abrir a porta ao imaginário humano, configurado 

pela literatura: “O termo imaginário foi utilizado pelos estudos antropológico-literários para 

descrever o imenso repertório de imagens, símbolos e mitos que nós humanos utilizamos como 

fórmulas típicas de entender o mundo e as relações com as demais pessoas” (p. 20). 

De volta à peça, a primeira coisa que chama a atenção é o título, por ser peculiar e em 

forma de pergunta. À primeira vista, sem uma leitura prévia do texto, o leitor já começa a refletir 

sobre alguns pontos que são suscitados por meio desta indagação: Será que o futuro de alguém 

pode ser roubado? Quem será que possui esse imenso poder para fazer tal coisa? Como é 

possível impedir alguém, neste caso, o jovem, de realizar os próprios planos para o futuro? 

Essas e outras questões que surgirem somente poderão ser respondidas com a leitura da obra 

completa, o que atiça a curiosidade do aluno, levando-o a ter grande vontade de iniciar a leitura. 

Além disso, a ilustração da capa, com cores fortes e chamativas, dá ao leitor uma ideia de quem 

profere a questão, fornecendo-lhe algumas dicas sobre os temas que serão tratados no livro, 

bem como do universo juvenil que predominará. 

A peça teatral começa com uma rubrica que mostra como será o cenário do espetáculo: 

apenas um varal com alguns objetos pendurados, roupas, malas, mochilas etc. A segunda 

rubrica traz os nomes dos principais personagens, outros só serão revelados no decorrer da peça. 

O texto inicia-se com a entrada de um grupo batendo palmas e de um jovem que está vestindo 
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uma roupa normal, mas com uma maquiagem de palhaço. Assim que este personagem entra, 

começa a fazer variadas perguntas à plateia. Essas questões têm o objetivo de divertir o 

espectador, pois remetem às brincadeiras que os palhaços fazem no circo:  

 

- Hoje tem marmelada?  

- Tem, sim senhor!    

- Hoje tem goiabada?  

-Tem, sim senhor!  

- E o palhaço o que é?  

- É ladrão de mulher.  

 

Vozes ao fundo, representando a plateia, respondem a todas as perguntas. Após estas 

questões que divertem o público, levando-o ao universo festivo do circo, o personagem palhaço 

muda o tom de seu discurso. E o que ele fala neste instante já não demonstra tanta alegria:  

 

- Ei, gente, eu brinco por fora,  

 eu choro por dentro!  

 

Então entra a segunda personagem, Colombina, que também veste uma roupa comum, 

contudo, com maquiagem e uma gola típica de Colombina. Esta personagem provém de um 

estilo teatral popular nascido na Itália do século XVI, chamado “Commédia dell’arte” 

(MAGALDI, 2002). Ela entra com passos de bailarina. O contraste entre a roupa “normal” e a 

maquiagem própria de personagens do imaginário popular está de acordo com a mudança de 

perspectiva dos personagens. Percebe-se, assim, que todas as brincadeiras iniciais serviram 

também para disfarçar a imensa tristeza que os personagens estavam sentindo. Ela também se 

mostra descontente com alguma situação que vive, o que logo se torna claro no seguinte 

discurso:  

 

- Vim da Estrela, vim do Sol,  

  vim do branco da Neblina, 

  peço palmas, minha gente,  

  eu finjo estar contente, 

              o meu nome é Colombina! 
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A partir deste momento, os dois personagens resolvem tirar a maquiagem para mostrar 

o que estão realmente sentindo. A pintura de seus rostos funcionou como uma máscara que 

agora eles retiram em cena. De acordo com Dani (1990), muitas vezes, em nossa sociedade, o 

homem teve que representar diversos papéis, necessitando, assim, de distintas máscaras que, 

para a autora, é o primeiro símbolo do teatro. 

Essa ação de retirar a máscara remete à técnica do distanciamento e foi criada por Bertolt 

Brecht (1898-1956), que queria evitar que o público confundisse ficção com realidade. Brecht 

entendia que a arte deveria ser instrumento de conscientização da realidade e não de alienação. 

Este momento em que o espectador vê o ator tirar a máscara em cena causa o estranhamento, 

que o leva a sair do universo da fantasia e voltar para a realidade. Segundo Brecht (apud 

MONTAGNARI, 2010, p. 120), o distanciamento ou estranhamento “é uma técnica especial, 

pela qual se confere aos acontecimentos apresentados um cunho de sensacionalidade; os 

acontecimentos passam a exigir uma explicação, deixam de ser evidentes, naturais”. A peça 

deve fazer com que o espectador se identifique com os personagens, mas não somente isso, a 

desnaturalização do que está sendo encenado pode levá-lo a uma mudança de consciência para 

que ele possa influenciar e promover transformações em sua realidade. 

Para simbolizar toda a melancolia que o Palhaço e a Colombina estão sentindo, 

começam a pedir para a plateia um pouco de atenção, como se o espectador pudesse pôr fim a 

essa situação. Logo depois saem de cena, dando lugar a outros personagens. O primeiro 

personagem que entra não possui nome, sendo denominado apenas de Personagem 1. Este 

também pede, com chapéu na mão, uma esmola de atenção. Em seguida, entram o Personagem 

2 e o Personagem 3 e começam a explicar qual é o motivo de tamanha tristeza. O fato de os 

personagens não terem nome logo fica evidente, pois eles representam toda uma nação: 

 

Personagem 2: 

- Por dentro me choro inteiro,  

sou você: sou brasileiro!  

 

Personagem 3:  

- Pega ladrão! 

- Fui assaltado!  

- Roubado,  

 mãos pro alto! 

- Houve um assalto!  
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Personagem 3: 

- Roubaram o meu futuro. 

- Sou jovem, 

- Estou duro, 

- Não sei o que estudar,  

- O que fazer, pra onde ir... 

- Eu sou você! 

 

Estes personagens representam jovens do povo brasileiro que estão se sentindo perdidos, 

não sabem o que fazer em relação ao futuro, o que estudar, não têm metas e objetivos. O 

personagem 2 esclarece:  

 

- Disseram que o amanhã foi exportado. 

- Venderam o nosso amanhã, 

   foi no mercado. 

 

  A fim de compreender melhor o sentido destas falas, é útil definir aqui o contexto 

histórico em que a peça foi escrita, a década de 80. O Brasil, então, passava por um momento 

muito difícil na economia, não havia empregos suficientes para todos e os jovens se sentiam 

inseguros em relação ao futuro no país. O presidente era José Sarney, a moeda ainda era o 

cruzado e a inflação alta era algo presente no cotidiano de todo brasileiro. Neste cenário, a 

juventude se via sem esperança de conseguir ter uma vida melhor no país, pois as chances eram 

muito poucas e a população a cada dia que passava ia ficando mais pobre.  

A afirmação do personagem 2, que comparou o futuro do jovem a um artigo que foi 

vendido no mercado, confirma esta leitura. A única esperança dos jovens em crescer 

financeiramente, naquela década, era a ideia de ir para fora do Brasil, para ganhar em dólar, 

moeda que valia muito na época e continua valendo na atualidade. E, realmente, foi isto que 

ocorreu, muitos jovens foram “fazer a vida nos Estados Unidos”, tendo perdido, assim, qualquer 

esperança de ficar no Brasil. 

 O personagem 1 expressa a mesma angústia do personagem 2, quando diz que: 

 

 - Não tem jeito, somos da América do Sul... 

- De que jeito vai ser? O que vai acontecer? 
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A única maneira que o personagem 3 encontrou para resolver essa situação foi ir embora 

do Brasil, mas nem todos os jovens do país tiveram condição de fazer o mesmo. Nesta parte da 

peça, surge um novo personagem com um lenço verde e amarelo na cabeça. Logo fica evidente 

que ele representa a mãe-pátria. Com efeito, ela vem pedir para o filho não ir embora, para ele 

esperar, pois dias melhores virão. Porém, o filho não quer aguardar, para ele o futuro pede 

urgência, acha que ganhar em dólar pode mudar sua vida: 

 

...voltarei com muito dólar, 

   muito rico vou ficar! 

 

 A velha história e a esperança de ficar rico no exterior e voltar depois para o Brasil são 

algo que povoa a mente de muitos jovens, inclusive nos dias atuais. Pensam ser mais fácil 

ganhar dinheiro nos EUA, uma vez que a moeda é mais valiosa, do que ficar no Brasil e 

enfrentar a crise que perdura ano após ano. Nesta altura do espetáculo, o personagem que 

interpretava o palhaço aparece, porém, agora ele representa um homem do povo que tem 

consciência da situação em que vive o país. Ele não concorda com o pensamento do personagem 

3 e declara: 

 

 - Com passaporte de turista? 

 - Você vai trabalhar sem documento? 

 - Olha só o contratempo marginal! 

 - Eu fico, não leve a mal. 

 

 O ex-Palhaço alerta, aqui, que não é tão fácil viver no exterior e que esta viagem pode 

ser apenas uma aventura de loucura e desespero em busca de um sonho de vida no estilo 

americano. O fato de não falar inglês também é lembrado como empecilho para ir viver em 

outro país. Nestas cenas, outros países são lembrados pelo jovem, lugares em que ele julga 

poder viver e ganhar dinheiro, como, por exemplo, Espanha, Canadá, Portugal e Alemanha. 

Todos estes lugares são considerados, pelos personagens, melhores para se viver do que no 

Brasil. 

Após a passagem dessas cenas, há uma mudança e surgem novos personagens: a Cuca 

1, a Cuca 2, Cuca 3, Cuca 4 (vestidas com chapéus de cozinheiros), o Coro e a Bruxa. De todas 

essas personagens, a Bruxa é a que carrega um maior simbolismo, pois representa a corrupção 
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que se instalou no Brasil há muitos anos. Nas cenas seguintes, um fato muito importante é 

alertado pelo personagem Cuca 3, o que faz o Brasil ser um país com tantos problemas: 

 

 - O rico come, ai! 

 - A marmelada vai 

 - Pro estrangeiro 

 - Meu dinheiro 

   s’ embarcou. 

 

 Percebe-se aqui um problema muito sério do país, muitas de nossas reservas, produtos 

e serviços são enviados para o exterior e não são usufruídos pela população. Nem ao menos os 

lucros retornam para a economia brasileira, pois são consumidos pela Bruxa da corrupção. A 

fala deste personagem ratifica este pensamento:  

 

 - Eu sou a corrupção, 

 - Só como caviar. 

   a marmelada, quem quiser, pode provar! 

 

 Enquanto a maioria da população come marmelada, que aqui é referência de uma 

comida popular, os ricos usufruem da alimentação mais sofisticada e dispendiosa que se pode 

comprar, como, por exemplo, o caviar. No final desta cena, a Bruxa da corrupção sai dando 

gargalhadas e debochando da situação em que vivem os jovens no Brasil.  

Numa próxima cena, o ex-Palhaço recorda também que o país tem problemas em relação 

ao excesso de lixo nas ruas, e que transborda sujeira quando chove forte. A ex-Colombina tenta 

melhorar a situação, dizendo que vale a pena viver no Brasil, pelo clima tropical, pelo litoral e 

pelas montanhas. Logo, o ex-Palhaço lembra que a chuva forte também faz as montanhas e os 

morros desabarem. Porém, o maior problema do país, segundo este personagem, são as leis, 

que não são respeitadas pelas pessoas:  

 

 - A lei é indecentemente desigual. 

 - Isso é constitucional, 

   ou inconstitucional... 
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A trilha musical que se ouve ao fundo é composta por canções que simbolizam o que os 

personagens sentem no momento. O recurso da intertextualidade também é utilizado para abrir 

diálogo com outras visões do Brasil. Um bom exemplo deste recurso está na fala da ex-

Colombina quando declama:  

 

 - Tua terra tem palmeiras 

 - Onde canta o sabiá! 

 - Ai, filho, as outras aves, 

 - Não gorjeiam como cá! 

 

E o personagem 3: 

 

 - Vou m’embora  

 pra Pasárgada, 

 lá sou amigo do rei! 

  

Com efeito, a intertextualidade, face mais visível do dialogismo bakhtiniano, é um 

recurso bastante usado nessa peça. Este expediente potencializa o caráter crítico do discurso, 

uma vez que as mensagens latentes de textos que fazem parte da memória cultural do país, 

como os poemas de Dias e Bandeira, entram em diálogo com o discurso das personagens, 

enriquecendo o debate sobre as questões nacionais. De acordo com Bakhtin (2003), de fato, a 

linguagem é dialógica por excelência, e a obra literária, por sua complexidade, é considerada 

um gênero discursivo secundário, forjada por vários gêneros primários em diálogo no tecido 

textual e que está em diálogo também com outras obras que a precederam e até que virão após 

ela. Nas palavras do autor (2003), a obra literária “é um elo na cadeia da comunicação 

discursiva; como a réplica do diálogo, está vinculada a outras obras – enunciados: com aquelas 

às quais ela responde, e com aquelas que lhe respondem” (p. 279).  

Na fala da ex-Colombina, encontramos trechos da poesia “Canção do exílio”, de 

Gonçalves Dias, publicada em 1846. Romântico e nacionalista, o poema de Dias exalta a 

suposta superioridade natural do Brasil e, na boca desse personagem, que representa agora a 

mãe-pátria, comporta a ideia de que as belezas naturais do Brasil compensam até mesmo os 

problemas nacionais. É um argumento para que o filho fique. Em contraponto, a fala do 

personagem 3 traz um trecho da poesia de Manuel Bandeira “Vou-me embora pra Pasárgada”, 

publicada em 1930, em que o eu-lírico relata um desejo de evasão. Apesar dos apelos desta 
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mãe-pátria, ele declara que ir embora do Brasil é a melhor saída, pois, no exterior, terá maiores 

“chances de se dar bem”. Então, ele despede-se dela e parte para o exterior.  

Neste ponto, há nova mudança de clima na peça e surgem outros personagens oriundos 

de festas folclóricas do Brasil, como o Boi-bumbá, a Burrinha, o Bem-te-vi e o Sabiá. Mais uma 

vez, a intertextualidade incrementa a mensagem latente do discurso, aliando elementos do 

imaginário popular; sons de flauta trazem para o ambiente uma atmosfera de alegria. Entram 

novos personagens, três rapazes que são reis –  um negro, um branco e um oriental. Não há 

como não perceber aqui a referência tanto aos três reis magos bíblicos, como ao mito das três 

raças formadoras do Brasil. Trata-se, de fato, de personagens cheios de simbologia, que trazem 

em seus discursos momentos importantes que o país viveu. O primeiro rei fala do passado 

libertado, o segundo fala do presente, e o terceiro rei representa o futuro, trazendo um cartão-

postal do personagem 3, que foi embora: 

 

Ex-Palhaço (lendo o cartão) 

 - Mãe, 

 - Estou voltando 

   no natal! 

 - Senti 

 - E bem que vi 

   e sabiei, 

   e agora sei 

   que meu futuro 

  mesmo duro e incerto, 

  está aí 

  e vou lutar, 

  e vou mudar 

  o que de errado aconteceu. 

 

Finalmente, ocorre nesta cena uma mudança de opinião do personagem 3, que não tinha 

nenhuma fé no país, mas agora, além de querer ficar no Brasil, quer também transformá-lo num 

lugar melhor. A cena final da peça conta com mais um recurso de intertextualidade, pois, assim 

que o jovem volta do exterior, ele abraça a mãe-pátria e outros personagens como o boi, o 

burrinho e uma estrela que só participaram desse momento final e acabam montando um cenário 

que remete a um presépio. A história de Jesus é aqui lembrada, mas o jovem não havia acabado 
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de nascer, ele estava voltando para casa, o que também remete a uma outra história bíblica, a 

do filho pródigo. Como nessa história, também é realizada uma grande festa para receber o filho 

que retorna, com a participação de todos os personagens, que cantam e comemoram um novo 

tempo, de seguir em frente, com fé no passo. 

Percebe-se que esse livro de Sylvia Orthof é um texto que, por um lado, contribui para 

que o leitor reflita sobre a situação do país, principalmente em relação às perspectivas do jovem 

brasileiro sobre seu futuro no Brasil e, por outro, incentiva que o jovem brasileiro lute por um 

futuro melhor do país. Nos impressiona – negativamente – que tudo que a peça suscita no final 

da década de 80 ainda esteja absolutamente presente no cotidiano do brasileiro. Esta atualidade 

é fator preponderante para a escolha da peça para a promoção do texto teatral em sala de aula. 

Terminada a análise da peça teatral, apresentamos no próximo capítulo as bases 

metodológicas dessa pesquisa. 
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2 TEORIA E PRÁTICA: PREPARAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

2.1 Percurso metodológico 

Este trabalho tem o objetivo, por um lado, de promover o gênero dramático na escola, 

divulgando esta grande autora que é Sylvia Orthof, e, por outro, contribuir para a formação de 

leitores literários. Para tanto, adotamos, inicialmente, como técnica de pesquisa, a pesquisa 

bibliográfica, para subsidiar o desenvolvimento de um plano de ação. Iniciou-se a pesquisa de 

campo, com a qual foram coletados os dados para um diagnóstico. Em seguida, foi 

desenvolvido e executado um projeto seguindo a linha da metodologia da pesquisa-ação. 

Optou-se também em realizar uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo, pois, além da 

descrição e interpretação dos dados, também utilizamos dados estatísticos numéricos para uma 

melhor análise. 

Segundo Thiollent (2011, p. 13), “a pesquisa-ação é uma linha de pesquisa associada a 

diversas formas de ação coletiva que é orientada em função da resolução de problemas ou de 

objetivos de transformação”. Neste tipo de metodologia de pesquisa, busca-se compreender o 

problema com o objetivo de resolvê-lo ou de transformar alguma situação problemática do 

mundo real, por isso é tão importante que haja uma grande interação entre os pesquisadores e 

os sujeitos das situações investigadas. Ainda segundo esse mesmo autor, qualquer pesquisa-

ação é do tipo participativo, pois não há como conduzir este tipo de pesquisa sem a inclusão 

significativa dos sujeitos implicados no problema que será investigado. Esse tipo de 

metodologia está embasado nos princípios da abordagem qualitativa, “mas além de apenas 

compreender o fenômeno investigado, busca também propor ações que resolvam as 

dificuldades encontradas” (THIOLLENT, 2011, p. 13). Muitos autores afirmam que a pesquisa-

ação é uma alternativa metodológica a outras metodologias ditas convencionais, pois, como 

certifica Thiollent, esta metodologia: 

 
[...] encontra um contexto favorável quando os pesquisadores não querem limitar suas 

investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da maioria das pesquisas 

convencionais. Querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a dizer 

e a fazer. Não se trata de simples levantamentos de dados ou de relatórios a serem 

arquivados. Com a pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem desempenhar um papel 

ativo na própria realidade dos fatos observados. (THIOLLENT, 2011, p. 13). 

 

Desde o início do projeto de pesquisa, a realização de ações transformadoras deve estar 

pautada em termos reais, ou seja, ações que realmente sejam possíveis, sem traçar objetivos 

inatingíveis. De acordo com Barbier (2002), a realidade social, na pesquisa-ação, é considerada 

em todo o seu conjunto e completude, a partir de uma visão mais crítica dos acontecimentos do 
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cotidiano. Com efeito, a pesquisa-ação é uma pesquisa em que a teoria e a prática se articulam 

em uma relação que promove a construção do conhecimento.  

Conforme afirma Thiollent (2011), o objetivo da pesquisa-ação gira em torno da 

construção de conhecimento, a ênfase pode ser dada a um desses três aspectos: resolução de 

problemas, tomada de consciência ou produção de conhecimento. O contexto escolar é um 

ambiente muito rico e propício para a realização de projetos que utilizam esta metodologia, pois 

os problemas que surgem nas instituições escolares, geralmente, pedem o desenvolvimento de 

uma ação que seja realizada em conjunto, com gestores, professores e/ou alunos. Dentre as 

diferentes concepções, a pesquisa-ação tem sido bem aceita entre os professores. De acordo 

com Thiollent, isso ocorre porque existe  

[...] uma desilusão para com a metodologia convencional, cujos resultados, apesar de 

sua aparente precisão, estão muito afastados dos problemas urgentes da situação atual 

da educação. Por necessárias que sejam, revelam-se insuficientes muitas das pesquisas 

que se limitam a uma simples descrição da situação ou a uma avaliação de 

rendimentos escolares. (THIOLLENT, 2011, p. 76).  

  

Por esse motivo, segundo o autor, em um primeiro momento, neste tipo de pesquisa, 

deve acontecer uma fase exploratória, para se estabelecer o diagnóstico. Com a análise da 

situação observada em mãos, é necessário que se constituam as estratégias metodológicas que 

serão utilizadas, a divisão das tarefas (pesquisa teórica, pesquisa de campo e planejamento de 

ações etc.), para, então, finalmente divulgar os resultados.    

Em um contexto escolar no qual há o surgimento de muitos problemas que não podem 

ser respondidos de maneira imediata, a realização de uma pesquisa-ação poderá contribuir para 

o desenvolvimento de ações que demandam um maior tempo de reflexão, ou seja, tomadas de 

decisões mais conscientes, que levem em conta a realidade da escola, seus valores e cultura. 

Conforme Thiollent (2011), em outros países, com exceção do Brasil, há um maior 

engajamento, por parte dos professores, com a pesquisa participativa e pesquisa-ação, com 

pesquisas desenvolvidas, geralmente, com a educação de adultos. No entanto, há ainda, nas 

escolas brasileiras, uma grande resistência por parte de professores e gestores em pesquisas com 

esta natureza, talvez pelos hábitos enraizados e uso de metodologias mais tradicionais.  De 

modo efetivo, estas resistências não trazem melhorias para a escola, pois:   

 

com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação 

estariam em condição de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, 

inclusive ao nível pedagógico. Tal orientação contribuiria para o esclarecimento das 

microssituações escolares e para a definição de objetivos de ação pedagógica e de 

transformações mais abrangentes. A pesquisa-ação promove a participação dos 

usuários do sistema escolar na busca de soluções aos seus problemas. Este processo 
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supõe que os pesquisadores adotem uma linguagem apropriada. Os objetivos teóricos 

da pesquisa são constantemente reafirmados e afinados no contato com as situações 

abertas ao diálogo com os interessados, na sua linguagem popular. Na reconstrução, 

não se trata apenas de observar ou de descrever. O aspecto principal é projetivo e 

remete à criação ou ao planejamento. O problema consiste em saber como alcançar 

determinados objetivos, produzir determinados efeitos, conceber objetos, 

organizações, práticas educacionais e suportes materiais com características e critérios 

aceitos pelos grupos interessados. (THIOLLENT, 2011, p. 84).  

 

Com certeza, a realização de pesquisas com essa orientação metodológica em 

instituições escolares não é nada fácil, uma vez que ainda há educadores que não querem sair 

de um processo de acomodação e discutir as ordens estabelecidas. Todavia, faz-se necessário 

que haja esta mudança de paradigmas entre estes profissionais, pois, de outro modo, a escola 

não conseguirá superar os entraves que impedem uma educação de qualidade.  

 

2.2 Instrumentos de coleta de dados 

Em relação aos instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa-ação, pode-se 

afirmar que não são distintos dos que são usados na pesquisa tradicional, mas há uma maior 

dinamização no decorrer da realização. Consoante Miranda e Resende (2006), a observação é 

um importante instrumento de coleta de dados, pois, nesta metodologia, o pesquisador interage 

com o participante da investigação não apenas de forma objetiva, mas também subjetiva. De 

acordo ainda com as autoras, outros instrumentos também podem ser utilizados, como, por 

exemplo, os questionários, a entrevista individual ou em grupo, o relato de vida, os diários de 

campo e documentos oficiais e não oficiais. Os instrumentos utilizados nesta pesquisa estão 

descritos na próxima seção. 

 

2.2.1 Questionário 

 De acordo como Marsiglia (2012, p. 2), o questionário é “um instrumento de pesquisa 

constituído por uma série ordenada de perguntas referentes ao tema da pesquisa”. Esse 

instrumento tem a função de coletar informações dos participantes para, depois, analisá-las e 

triangulá-las com os outros instrumentos. Para que se tenha melhores resultados, é muito 

importante que, na elaboração do questionário, sejam levados em conta os objetivos da 

pesquisa. 

Para coletar os dados desta pesquisa, elaboramos dois questionários semiestruturados, 

que foram aplicados no início e no final da pesquisa. O questionário inicial tinha o objetivo de 

sondar os hábitos de leitura dos alunos e também saber se já haviam entrado em contato com o 
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texto teatral. Já o questionário final teve o objetivo de verificar, após as aulas em que o plano 

foi colocado em prática, se os alunos gostaram e se identificaram com a obra; principalmente, 

nos interessa saber se nossa intervenção colaborou com o objetivo maior de formação do gosto 

literário dos alunos. 

2.2.2 Diário de Campo 

O diário de campo foi um instrumento utilizado durante todo este estudo, pois tinha o 

objetivo de anotar as observações e reflexões da pesquisadora durante a aula, como, por 

exemplo, a descrição das etapas da pesquisa, atitudes dos participantes ou fenômenos ocorridos 

em tempo real, durante a pesquisa. De acordo com Minayo (1993), um diário de campo é 

caracterizado da seguinte maneira:  

constam todas as informações que não sejam o registro das entrevistas formais. Ou 

seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, cerimoniais, festas, 

instituições, gestos, expressões que digam respeito ao tema da pesquisa. Falas, 

comportamentos, hábitos, usos, costumes, celebrações e instituições compõem o 

quadro das representações sociais. (MINAYO, 1993, p. 100).  

 

2.2.3 Entrevista 

A entrevista consiste-se em uma conversa entre o entrevistador e o entrevistado, com o 

objetivo de que o primeiro extraia do segundo informações necessárias para o desenvolvimento 

da pesquisa. Segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 213), consiste em “uma conversa efetuada 

face a face, de maneira metódica, que proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação 

necessária”. É um instrumento, portanto, que fornece uma maior interação entre o pesquisador 

e o participante. Com efeito, é no desenvolvimento da entrevista que o pesquisador consegue 

elucidar determinadas dúvidas que podem ter surgido durante a realização do trabalho.  

Na realização desta pesquisa, foi utilizada a entrevista semiestruturada, que consiste em 

fazer perguntas planejadas, com antecedência, aos participantes, mas com certa liberdade para 

fazer alguma alteração necessária (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). A entrevista em questão foi o 

último instrumento de coleta de dados aplicado com os alunos.  

Uma vez descritos os instrumentos de coleta de dados e seus respectivos objetivos para 

esta pesquisa, discorremos, na próxima seção, sobre os cenários da pesquisa e acerca do 

desenvolvimento do plano de ação.  
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2.3 O Cenário da Pesquisa  

Figura 2: Entrada principal do CEPAE|UFG 

 

 
Fonte: Ascom/UFG, 2016. 

A primeira instituição onde esta pesquisa foi realizada é o Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação (CEPAE), da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Goiânia/Goiás, 

com os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. Estes alunos eram adolescentes cuja faixa 

etária girava em torno de 12 e 13 anos. Eles eram bastante inquietos, mas se prontificaram a 

realizar todas as atividades. Essa instituição foi escolhida para esta pesquisa por se tratar de um 

centro de ensino voltado para a pesquisa em educação, ou seja, é uma escola referência em 

Goiás, com alunos muito bem preparados por professores qualificados, mestres e doutores. 

  O CEPAE é um campo de estágio para os cursos de licenciatura da UFG, por isso, os 

alunos já estavam acostumados com aulas que são objetos de pesquisa e também a responder 

questionários, entrevistas ou qualquer outro instrumento de coleta de dados. A instituição está 

localizada no bairro Campus Universitário em Goiânia e atualmente atende cerca de 765 alunos 

da Educação Básica, compreendendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

além dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  

 

             Figura 3: Entrada principal do Colégio Estadual Maria Joana de Jesus 
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Fonte: Tv Goiânia, 2015. 

A segunda instituição onde esta pesquisa foi realizada é o Colégio Estadual Maria Joana 

de Jesus, de Aparecida de Goiânia. Foram envolvidos alunos do primeiro ano do Ensino Médio. 

Estes alunos também eram adolescentes, cuja faixa etária girava em torno de 15 e 16 anos. Os 

alunos dessa escola não estavam acostumados a participar de pesquisas e, por razões diversas, 

não tiveram a oportunidade de entrar em contato com projetos da Universidade Federal ou outra 

instituição acadêmica. No entanto, se colocaram em completa disposição para responder a todos 

os instrumentos e ficaram extremamente motivados para participar das aulas. A professora 

pesquisadora já havia ministrado aulas nesta escola e pôde observar que a maioria dos alunos 

nunca teve a oportunidade de ir ao teatro, principalmente por questões financeiras, e por isso, 

houve o desejo de desenvolver o trabalho com esses alunos e apresentar o gênero teatral através 

da leitura dramática. 

O colégio está localizado no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, e 

atualmente atende cerca de 660 alunos da Educação Básica, compreendendo Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e também a modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Esta escola está localizada em um bairro periférico que não possui ruas asfaltadas e 

atende uma comunidade de alunos bastante carentes.  

 

2.4 Plano de atuação 

O plano de atuação foi elaborado a partir das respostas dos alunos ao questionário 

inicial, que serviu como diagnóstico para entender o perfil e os hábitos de leitura dos 

participantes da pesquisa. Desenvolveu-se, a partir da teoria estudada, um plano de ação em 

formato de sequência didática para promover a leitura de textos teatrais em sala de aula. Para 

tanto, realizamos oficinas de leitura, de modo tradicional, e, depois, oficinas de leitura 

dramática como estratégias para aproximar o aluno do referido gênero. As oficinas de leitura 

sugeridas também visaram desenvolver, através de uma leitura crítica e do debate mediados 

pelo professor, a conscientização em relação à realidade em que vivem e que é problematizada 

pelo texto teatral de Sylvia Orthof. 

A pesquisa iniciou-se no primeiro semestre do ano de 2017 e findou-se no segundo 

semestre do mesmo ano. Na primeira aula, a pesquisadora apresentou-se e explicou sobre o 

tema do projeto de mestrado, mas sem trazer muitas informações que comprometessem os 

resultados da pesquisa. Na mesma aula, discutiu-se acerca do estudo da literatura na escola, 

discussão esta que aproximou a pesquisadora dos alunos. No fim da aula, foi aplicado o 
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questionário inicial com todos os alunos presentes. Não havia a necessidade de que o aluno se 

identificasse. Essa primeira aula teve a duração de 45 minutos, mas foi o suficiente para uma 

sondagem inicial e a aplicação do questionário. Não houve nenhum aluno que se negasse a 

responder, pelo contrário, todos quiseram participar. A partir da segunda aula, foi apresentado 

aos alunos o livro que seria lido em sala, nas próximas aulas, e realizou-se uma leitura da 

primeira parte do livro, anterior à peça propriamente dita.  

Quem roubou o meu futuro? é uma obra de ficção que permite ao aluno o estudo dos 

três gêneros literários, o narrativo, o poético e dramático, pois a autora utiliza esses três gêneros 

para escrever o enredo do livro. Na primeira e na terceira parte do livro, a estrutura do texto é 

de narrativa, pois se trata de um diário. Como se trata desse tipo de texto, a linguagem usada é 

bem informal e em 1ª pessoa. Na segunda parte, a estrutura do texto é dramática, porém a 

história é escrita em versos, com muitas rimas e uma linguagem cheia de metáforas.  

A personagem principal da obra é Valéria que, junto com seus amigos, criou um grupo 

de teatro chamado TEMA, que significa “Teatro de Máscaras”. Na primeira parte do livro, o 

diário, a personagem Valéria narra o seu cotidiano, começando por seu aniversário de 13 anos, 

passando pela organização do grupo de teatro com seus amigos, até o encontro com Sylvia 

Orthof. A ideia que surgiu primeiro foi a de representar o diário de Valéria, mas esta não 

concordou, pois iria revelar muitos de seus segredos. Em uma das seções dessa primeira parte, 

Valéria nos conta que um dos componentes do grupo tem uma avó que já foi atriz de teatro, 

mas que ainda escreve livros para crianças e adolescentes. Essa avó se chama Sylvia Orthof, 

que participa de sua própria obra como personagem e escreve o texto que foi encenado pelo 

grupo Tema. 

Na segunda parte do livro, encontra-se a peça de teatro Quem roubou o meu futuro?, 

que deu título ao livro. A terceira parte traz novamente Valéria escrevendo em seu diário as 

suas impressões, depois do espetáculo apresentado, e, também, sobre algumas situações que 

ocorrem na vida de um adolescente de 13 anos. A peça contida no livro poderia ser lida 

integralmente, sem perda de sentido, sem a necessidade da leitura da primeira e da terceira parte 

da obra, mas optou-se por lê-las, pois os fatos contados pelo personagem no diário eram 

situações que também ocorriam na vida dos alunos, como, por exemplo, o primeiro amor, as 

amizades, o conflito entre gerações etc. Considerou-se também importantes estas leituras, para 

que o aluno se sentisse motivado a ler o texto teatral, pois esses tipos de textos da primeira parte 

e também da terceira, que são narrativos, sem diálogos ou indicações de cena, eram mais 

familiares aos alunos do que o gênero dramático. 
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 Com o desenvolvimento das histórias dos personagens e suas dúvidas e conflitos de 

adolescente, os alunos se identificaram com os personagens e ficaram mais curiosos em relação 

ao enredo da peça. Todos os alunos estavam com a obra literária em mãos. Nessa segunda aula, 

foram lidas três seções da primeira parte: “Eu tenho treze anos”, “A reunião de teatro” e o 

“Pesadelo”. Optou-se pela leitura em voz alta pela professora pesquisadora, que, ao final de 

cada parte, discutia com os alunos as situações que eram vividas pelos personagens, mas 

também por eles, na vida real. Na terceira aula, outras duas seções do livro foram lidas: “O 

logotipo” e “A ida a Petrópolis”. Novamente, após cada término de leitura, um debate era feito 

e os alunos podiam participar espontaneamente e tirar suas dúvidas. Para finalizar essa primeira 

parte, na quarta aula, foram lidas as três últimas seções: “A volta”, “O encontro” e “O bilhete”. 

Assim que os debates terminaram, os alunos já estavam prontos para entrar em contato com o 

texto da peça. 

Nesse primeiro contato com o texto dramático, a Professora Pesquisadora (PP) explicou 

aos alunos que a primeira leitura da peça seria para conhecer o enredo e os personagens. Foi 

realizada uma leitura em voz alta pelos alunos, o que durou cerca de 30 minutos. Além do 

conhecimento do enredo e dos personagens da peça, nessa quinta aula, a PP também explicou 

aos alunos as especificidades do texto teatral e promoveu uma leitura crítica do texto com os 

alunos. A intenção era que a mensagem latente da peça fizesse sentido e os alunos pudessem 

relacioná-la às suas experiências de vida. A partir da sexta aula, a PP escolheu como estratégia 

para a leitura da peça a técnica da leitura dramatizada, pois esta poderia ser uma ótima 

ferramenta para contribuir para a formação do gosto pela leitura de textos teatrais. Porém, antes 

da oficina de leitura dramática da peça, a PP realizou com os alunos duas atividades de 

aquecimento, com o objetivo de trabalhar a expressão facial e a oralidade dos participantes, 

preparando-os para a oficina de leitura dramática. 

A primeira atividade realizada foi para desenvolver e aprimorar as expressões faciais 

dos alunos. As ações realizadas foram: fazer caretas, demonstrar emoções como alegria, 

tristeza, raiva, medo etc. A segunda atividade de aquecimento realizada com os alunos tinha o 

objetivo de trabalhar a oralidade. Realizaram-se exercícios com enfoque na entonação e no 

ritmo, elementos cruciais para a prática de uma leitura dramatizada. As ações realizadas foram: 

treinos sonoros com as vogais, aquecimento da voz com escala musical, músicas etc. Não havia 

regras impostas, então, os alunos poderiam se expressar com muita espontaneidade, não havia 

um padrão a seguir. 

 Muitos dos alunos, por timidez, poderiam ter dificuldade com esse tipo de leitura, pois 

esta diverge da leitura feita em voz alta de maneira tradicional e exige do aluno uma maior 
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desenvoltura facial e corporal. Com efeito, essas atividades contribuíram para uma maior 

interação entre a PP e os participantes da pesquisa, pois contribuíram na ampliação das 

possibilidades de expressão do aluno, proporcionando um ambiente mais agradável e divertido 

para os alunos.  

Assim que terminou a realização destas atividades, os alunos já estavam prontos para o 

início da oficina de leitura dramática. Em primeiro lugar, a PP escolheu junto com os alunos 

quais seriam os papéis que cada um interpretaria na peça e quem faria parte do coro. O coro 

seria integrado por um grupo de alunos que, de acordo com as rubricas do texto, deveria 

ultrapassar o número de três, para que, coletivamente, pudessem se expressar com uma única 

voz. Assim que foram distribuídos os papéis da peça, a PP utilizou duas aulas para aprimorar a 

leitura dramatizada do texto com os alunos. 

A aula de número nove foi utilizada para terminar de ler a terceira parte do livro e para 

a realização, com os participantes, do questionário final e da entrevista. A PP ainda utilizou a 

10ª aula para a apresentação da leitura dramática para a professora regente da turma. Para a 

apresentação, montou-se um cenário com os elementos teatrais necessários e os alunos 

trouxeram acessórios que remetiam aos personagens que interpretariam.  

Uma vez descritos os instrumentos de coletas de dados e o plano de atuação, 

discorremos no próximo capítulo sobre a análise dos dados e seus resultados. 
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3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

3.1 O perfil do leitor 

 

Para a construção desta categoria, os estudantes das duas escolas participantes da 

pesquisa responderam, por meio do questionário, a sete questões: Você gosta de ler? O que 

você gosta de ler? Você prefere ler ou ouvir histórias? O que mais chama sua atenção ao ler 

uma história? Você já leu alguma peça teatral na escola? Você já assistiu a alguma peça teatral? 

O texto teatral serve apenas para ser encenado ou pode ser utilizado como leitura em sala de 

aula? 

Em relação à primeira pergunta feita aos alunos do oitavo ano do CEPAE, os dados 

demonstram que cerca de 60% afirmaram que gostam de ler (Gráfico 1), e destes, 41% preferem 

narrativas e 21% gostam de ler livros de diversos gêneros (Gráfico 2). A grande maioria dos 

alunos que gostam de ler afirmou que a leitura traz um prazer muito grande a eles, pois utilizam 

mais a imaginação, e há uma maior interação com o texto. Porém, 40% dos alunos que 

responderam ao mesmo questionário disseram que não gostam de ler e os motivos foram bem 

diversos. Os motivos foram revelados no Gráfico 3, no qual 55% dos participantes afirmaram 

preferir ouvir histórias a ter que lê-las, por terem preguiça, por não conseguirem entender o que 

estavam lendo ou não justificaram.  

  

Gráfico 1 - CEPAE 

 

Fonte: Produção da própria autora 

 

 

 

 

 

60%

40%

Você gosta de ler?

Sim Não
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Gráfico 2 - CEPAE 

 
 

Gráfico 3 - CEPAE 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Neste diagnóstico inicial, também se questionou aos participantes do 8º ano o que é que 

mais chamava sua atenção ao ler uma história, e as respostas foram bem diversas. No Gráfico 

4, constatamos que a grande maioria da turma respondeu que o conflito entre os personagens é 

o mais interessante na história, porém, uma minoria de 7% respondeu que não há nada que lhes 

chame a atenção numa história.  
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Gráfico 4 - CEPAE 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Para finalizarmos o diagnóstico do perfil da turma, foi questionado sobre a relação dos 

participantes da pesquisa com o gênero dramático. 53% dos alunos afirmaram que leram um 

texto teatral em algum momento da vida escolar, porém, 47% nunca tiveram a oportunidade de 

entrar em contato com este gênero literário (Gráfico 5).  Entretanto, ao serem questionados 

sobre serem espectadores de peças teatrais, essa porcentagem mostrou-se diferente, pois 80% 

dos entrevistados declararam já ter assistido a uma peça no teatro, e somente 20% nunca 

assistiram (Gráfico 6). Por último, indagou-se se o texto teatral também poderia ser utilizado 

em sala de aula como leitura literária, ou se poderia apenas ser encenado. A resposta não nos 

surpreendeu, pois já havíamos constatado que a maioria da sala já havia lido o gênero dramático 

em aulas com outros professores. A maior parte dos alunos declarou que a peça é um texto que, 

além de ser encenado, pode ser utilizado como leitura nas aulas (Gráfico 7).  

 

Gráfico 5 - CEPAE 

 
Fonte: Produção da própria autora 
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Gráfico 6 - CEPAE 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Gráfico 7 - CEPAE 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Em relação ao perfil de leitor dos alunos da 1ª série do Ensino Médio do CEMJJ, os 

dados demonstram que 27% dos alunos presentes afirmaram que gostam de ler; destes, 27% 

preferem narrativas e 13% gostam de leitura utilitária, como jornais e revistas. O que chamou 

muito a atenção neste item é que 24% dos alunos responderam que não gostam de ler nenhum 

tipo de literatura e 13% não responderam à questão. A maior parte dos alunos que gostam de 

ler afirmou que, ao ler uma história, há uma maior interação com o texto. Porém, 33% desses 

estudantes que não gostam de ler disseram sentir preguiça ao realizar o ato da leitura. 40% dos 

participantes revelaram que preferem ouvir histórias a ter que lê-las, pois acham mais 

emocionante a história lida em voz alta por outra pessoa. Estas observações podem ser 

certificadas nos Gráficos, 8, 9 e 10. 
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Gráfico 8 - CEMJJ 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Gráfico 9 - CEMJJ 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Gráfico 10 - CEMJJ 

 

 
Fonte: Produção da própria autora 
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Formar alunos que leem por gosto e pelo prazer estético não é tarefa fácil para o 

professor, uma vez que, como dito no capítulo 1, conforme Soares (2001), a literatura, quando 

entra na escola, sofre o processo de escolarização e o ensino da leitura literária acaba por não 

contemplar o processo de letramento literário. Com efeito, para Cosson e Paulino (2009), faz-

se necessário que o professor de literatura, como mediador, discuta a prática do letramento 

literário em sala de aula, levando o aluno-leitor a entender as motivações de ler aquela obra. De 

fato, o texto só se tornará interessante para o aluno quando este fizer sentido, ou seja, sentido 

que interaja com o que o aluno vive em seu cotidiano. Os autores afirmam que considerar o 

letramento literário como processo 

 

significa tomá-lo como um estado permanente de transformação, uma ação 

continuada, e não uma habilidade que se adquire como aprender a andar de bicicleta 

ou um conhecimento facilmente mensurável como a tabuada de cinco. Também deve 

ficar claro que o letramento literário não começa nem termina na escola, mas é uma 

aprendizagem que nos acompanha por toda a vida e que se renova a cada leitura de 

uma obra significativa. Depois, trata-se de apropriação, isto é, um ato de tornar 

próprio, de incorporar e com isso transformar aquilo que se recebe, no caso, a 

literatura. (COSSON; PAULINO, 2009, p. 67). 

 

Na 1ª série do Ensino Médio, as respostas em relação ao que é que mais chamava a 

atenção ao ler uma história foram bem diversas. No gráfico 11, verificamos que a maior parte 

dos alunos, 21%, respondeu que o enredo é a parte mais fascinante da história, no entanto, 

somente 3% acreditam que a moral contida na história é o mais interessante e 17% disseram 

que não há nada que lhes chame a atenção numa história.  

 

Gráfico 11 - CEMJJ 

 
Fonte: Produção da própria autora 
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Para finalizarmos o diagnóstico do perfil da turma de Ensino Médio, questionou-se 

também sobre a relação dos participantes da pesquisa com o gênero dramático. 43% dos alunos 

afirmaram que leram um texto teatral em algum momento da vida escolar, entretanto, 57% 

nunca tiveram a oportunidade de ler esse gênero na escola (Gráfico 15). 60% alegaram já ter 

assistido a uma peça teatral, mas 40% nunca assistiram (Gráfico 16). Esse último percentual é 

um número bastante alto para uma época em que as dramatizações estão tão constantes em 

nosso dia a dia. E, por último, investigou-se, com os participantes, se o texto teatral também 

poderia ser utilizado em sala de aula como leitura literária, ou se poderia apenas ser encenado. 

A maior parte dos alunos, 70%, afirmou que a peça pode ser utilizada como leitura nas aulas e 

também encenada (Gráfico 17).  

   

Gráfico 12 - CEMJJ 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Gráfico 13 - CEMJJ 

 
Fonte: Produção da própria autora 
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Gráfico 14 - CEMJJ 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

 Depois da análise desses dados em relação à experiência do aluno com o gênero 

dramático, observou-se que o “sistema educacional aplicado nas escolas, de maneira geral, não 

contempla a arte teatral como atividade curricular relevante” (GRAZIOLI, 2007, p. 14). Pelo 

que observamos não apenas nesta experiência, mas como docente de escola pública há 11 anos, 

o teatro e a poesia são os gêneros menos abordados em sala, e os motivos são muitos, como já 

salientamos.  

E de acordo com Rösing (2005), o problema não começa na sala de aula, mas tem seu 

início ainda no curso de Letras, onde 

 

o texto dramático impresso não encontra, no momento atual, um lugar amplo onde 

possa ser acolhido para a leitura; onde seja alvo de discussões e debates sobre a 

linguagem que o caracteriza, sobre os conteúdos abordados, sobre os efeitos que 

provoca na recepção do leitor em formação. Encontra-se em desvantagem em relação 

aos textos narrativo e poético, indicando-se com prioridade o narrativo tanto nas 

escolas como nos cursos superiores. (RÖSING, 2005, p. 15). 

 

 

A seleção de textos literários pelo professor deve contemplar todos os gêneros e não 

somente o narrativo, que acaba sendo o mais trabalhado pelos docentes. De acordo com Grazioli 

(2007), com a predileção pelo gênero narrativo, o leitor iniciante não tem possibilidade de 

reconhecer, admirar e familiarizar-se com o texto teatral. Se o leitor em formação tiver a 

oportunidade de ler todos os gêneros, futuramente, já como leitor formado, poderá fazer suas 

escolhas de acordo com seu gosto e preferências estéticas.  

 

 

 

17%

70%

13%

O texto teatral serve apenas para ser encenado 

ou pode ser utilizado como leitura em sala de 

aula?

Encenado Encenado e Lido Não sabem
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3.2 A experiência com a leitura de textos teatrais 

 

Para a elaboração desta outra categoria de análise, os estudantes das duas escolas 

participantes da pesquisa também responderam a outro questionário, este aplicado depois do 

desenvolvimento do plano de ação. Eram três questões: Você já tinha ouvido falar desta autora? 

Você já havia lido um texto teatral utilizando a leitura dramática? O que você achou de ler um 

texto teatral utilizando este tipo de leitura? 

 Com relação aos alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental do CEPAE, observamos 

que 92% dos participantes afirmaram que conheciam ou já tinham ouvido falar de Sylvia 

Orthof, enquanto apenas 8% declararam não ter conhecimento desta autora (Gráfico 15). Sobre 

a utilização da técnica da leitura dramática pelo professor, a maioria dos alunos confirmou que 

já havia utilizado esta técnica de leitura em sala de aula e 33% nunca haviam lido um texto 

teatral utilizando essa técnica de leitura (Gráfico 16). Perguntou-se também para a turma sobre 

sua opinião acerca da leitura do texto utilizando a técnica, e apenas 4% afirmaram ser ruim, 

enquanto 42% declararam achar normal a leitura dramatizada em sala de aula (Gráfico 17).  

 

Gráfico 15 - CEPAE 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Gráfico 16 - CEPAE 
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Fonte: Produção da própria autora 

 

Gráfico 17- CEPAE 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Analisando esta mesma categoria de análise, agora com a turma da 1ª série, observamos 

que apenas 7% dos participantes afirmaram que conheciam ou já tinham ouvido falar de Sylvia 

Orthof, enquanto a grande maioria, 93%, declarou não ter conhecimento da autora (Gráfico 18). 

Sobre a utilização da leitura dramática, 33% dos alunos confirmaram que já haviam utilizado a 

técnica em sala de aula, e 67% afirmaram nunca ter tido contato com essa estratégia de leitura 

(Gráfico 19). Acerca da opinião da turma sobre a utilização da técnica, 67% afirmaram 

considerá-la interessante, 20% declararam achá-la motivadora e nenhum aluno classificou 

como ruim o uso da leitura dramatizada em sala de aula (Gráfico 20).  

 

Gráfico 18 - CEMJJ 

 

Fonte: Produção da própria autora 
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Gráfico 19 - CEMJJ 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

Gráfico 20 - CEMJJ 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 

No plano de ação da pesquisa, foi utilizada a técnica da leitura dramática para que os 

alunos pudessem ter uma interação maior com a linguagem artística e também se sentissem 

motivados a ler a peça. Pensou-se em usar essa estratégia de leitura como uma proposta 

alternativa, que possibilitasse a leitura do texto teatral na escola. Conforme afirma Almeida e 

Josgrilberg (2015), 

 

a leitura dramatizada pode, enquanto técnica de leitura, dinamizar o ato de ler e 

aproximar o texto literário do contexto do leitor, pois ao ler, o educando sente-se parte 

da história (narração), ou seja, dá voz, som e corpo aos personagens literários e cria 

nos leitores a representação/participação efetiva no texto literário. Nesse momento, o 

intérprete/leitor/criador mais do que nunca precisará preencher as lacunas do texto 

literário e propor direcionamentos, entonações e corporificações ao texto falado, no 

caso, ao texto literário. (ALMEIDA e JOSGRILBERG, 2015, p. 4). 
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Neste processo de leitura, ao mesmo tempo que o aluno lê em voz alta, ele também 

interpreta o personagem, ou seja, há uma outra leitura em relação às expressões e sentimentos 

contidos no texto, e isto prende a atenção do leitor que interage e produz sentido com os 

personagens durante toda a leitura. 

 

3.3 As contribuições do texto teatral “Quem roubou o meu futuro?” para a formação de 

consciência crítica e reflexiva 

 

Por fim, na estruturação desta última categoria de análise, foi considerada uma pergunta 

subjetiva, feita no questionário final: As reflexões que foram feitas a partir do texto sobre a 

insegurança dos adolescentes frente à situação socioeconômica do Brasil e acerca do futuro que 

espera por eles contribuíram para você de alguma forma? Também foram consideradas quatro 

perguntas feitas a partir da entrevista: “Você se projetou no texto? De que forma?” e “Você 

pode relacionar os fatos ocorridos no texto a fatos que ocorrem na sociedade brasileira? De que 

maneira? ”.  

Na análise, foram averiguadas todas as respostas dos participantes da pesquisa, mas 

algumas respostas ficaram muito parecidas, por isso, optou-se por analisar as que se destacaram 

e se diferenciaram, em virtude dos argumentos apresentados.  

Com relação aos estudantes do CEPAE, 17 afirmaram que as reflexões feitas a partir do 

trabalho com a peça contribuíram para suas formações pessoais e cidadãs, pois puderam 

perceber que outros adolescentes também passam por situações conflitantes durante esta fase e 

que discutir mais sobre a situação socioeconômica do Brasil foi muito importante para poderem 

se posicionar como cidadãos conscientes. O aluno 14 afirmou que as reflexões feitas a partir do 

tema abordado o ajudaram a ter motivação para o estudo, pois a situação do país é preocupante, 

e é preciso algo para mudar isso. O aluno 6 declarou que não sabia que a situação econômica 

do Brasil está tão ruim, e o aluno 22 concluiu que é necessário que os adolescentes façam algo 

para que tal situação mude. O aluno 3, por sua vez, concluiu que o texto da peça o ajudou a 

refletir sobre os motivos que levaram o país a estar assim atualmente, pois entendeu que a crise 

financeira e a corrupção perduram há muitos anos. O participante 25 afirmou que estas reflexões 

feitas através da leitura da obra o fizeram perceber que para o Brasil tomar um novo rumo é 

necessário que a corrupção tenha um fim. O aluno 13 afirmou que falar de política na escola é 

algo muito importante para a tomada de consciência do jovem da realidade brasileira. No 

entanto, oito estudantes assumiram que as ponderações feitas por meio do mesmo texto não 

auxiliaram em sua formação pessoal ou cidadã. O aluno 18 declarou que não gosta de discutir 
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sobre o assunto, enquanto o aluno 21 afirmou que já havia discutido sobre o tema antes de ler 

a obra da autora. 

Ainda analisando esta mesma questão com os alunos da 1ª série do EM, pudemos 

observar que 19 alunos afirmaram que as reflexões feitas a partir da peça, do mesmo modo, 

ajudaram com suas formações pessoais e cidadãs, pois puderam compreender que não se deve 

desistir dos sonhos, independente de qualquer situação em que o Brasil esteja, e que a juventude 

precisa estar mais atenta aos problemas enfrentados pelo país. Já o aluno 3 explicou que a leitura 

foi motivadora, pois o incentivou a estudar e lutar por um país diferente; enquanto o aluno 5 

afirmou que somente a juventude unida conseguirá lidar com essa situação de crise. O aluno 6 

declarou que essas reflexões o fizeram repensar sobre a situação da corrupção no país, pois já 

era um assunto sobre o qual ele já havia refletido sozinho, mas que nunca havia sido discutido 

na escola. Os alunos 1 e 12 disseram que, por meio da leitura da obra, aprenderam muito sobre 

a realidade da política brasileira. Por sua vez, o aluno 9 alegou que essas reflexões o fizeram 

ficar mais atento aos problemas que ocorrem no Brasil; e o aluno 9 concluiu que muitos pontos 

da política brasileira devem ser transformados e que ele se sente responsável por essas 

mudanças. Apesar disso, seis participantes admitiram que as reflexões feitas a partir da peça 

não colaboraram em sua formação pessoal ou cidadã. Nenhum desses alunos justificou a 

resposta negativa a esta questão. 

Quanto às perguntas da entrevista, a grande maioria da turma do EF, num total de 15 

alunos, quando questionada sobre a projeção pessoal no texto, respondeu positivamente, 

dizendo que se reconheceu em alguns personagens do texto, como, por exemplo, no Palhaço 

que representou o jovem em busca por um futuro melhor. O aluno 5 enxergou-se também na 

obra, quando observou a vida humilde que levavam alguns personagens do texto, como, por 

exemplo, o personagem 2, que sonhava ir para o exterior em busca de dinheiro, que também 

era uma vontade expressa pelo estudante. O aluno 2 identificou-se com o texto nos momentos 

em que falou-se sobre a pobreza e a falta de emprego para os jovens; o aluno 9 afirmou que a 

viagem para o exterior em busca de uma vida melhor era uma situação vivida por sua família, 

já que sua irmã estava nos Estados Unidos. Já o aluno 7 projetou-se no personagem Palhaço, 

quando este quis ficar no Brasil e lutar para melhorar a situação e acabar com a corrupção. 

Entretanto, 10 alunos disseram não ter conseguido se projetar no texto, mas nenhum deles 

justificou qual foi a dificuldade encontrada. 

A turma da 1ª série do EM, similarmente, respondeu positivamente à mesma pergunta 

feita ao EF. A maioria, num total de 20 alunos, conseguiu se projetar no texto e sentir as 

sensações e estados emocionais que os personagens expressavam. O aluno 1 conseguiu perceber 
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como as contradições e os conflitos que o jovem vive, hoje, são difíceis. O aluno 3 também 

conseguiu se identificar na obra quando os personagens afirmaram que a causa da crise do país 

é a corrupção, pois existem muitas pessoas desonestas na política. Os alunos 4 e 5 se colocaram 

no lugar do personagem Palhaço em relação à atual condição do país, muita pobreza e 

corrupção. Também o aluno 7 sentiu empatia por este personagem, que apresenta mudanças de 

humor, ora alegre, ora triste, como consequência da situação brasileira estar tão ruim. Apenas 

cinco alunos da série disseram não ter conseguido se colocar no lugar de nenhum personagem 

da história, mas não justificaram, disseram apenas que não conseguiram. 

 As últimas perguntas feitas aos participantes da pesquisa foram sobre a possibilidade de 

os fatos apresentados no texto ocorrerem também na realidade em que vivem e de que maneira 

ocorrem. Os estudantes do oitavo ano foram unânimes em relação à resposta e declararam que 

sim, os fatos abordados na peça são situações vivenciadas no Brasil. Muitos alunos afirmaram 

que são situações bem atuais, mas que permanecem inalteradas há anos, como, por exemplo, a 

busca do jovem por um futuro melhor, corrupção, falta de verbas para a saúde, criminalidade 

no país, leis que não são cumpridas, desemprego, fome e desigualdade de classes. O aluno 1 e 

o aluno 4 declararam que a situação econômica relatada no texto da peça é a mesma que ocorre 

no Brasil atual, uma crise financeira muito grande causada pela grande corrupção. O aluno 2 

relatou que, no texto, os hospitais estavam sem médicos e a saúde pública sem nenhum 

investimento, o que ocorre também na realidade de hoje. Já o aluno 5 citou a criminalidade nos 

altos cargos políticos e que não há punição para esses criminosos, fato que ocorre muito em 

nosso país, como o chamado crime do “colarinho branco”. Por fim, os alunos 7 e 8 relataram a 

falta de emprego no país, o que acarreta muitos problemas para os pais de família.  

Do mesmo modo, a turma da primeira série do EM se posicionou de forma semelhante, 

pois todos responderam que conseguiram relacionar o enredo da peça com o seu cotidiano. As 

justificativas também foram variadas, como, por exemplo, a difícil realidade do país, a presença 

da família na decisão do rumo do futuro do jovem, a pobreza, corrupção no governo, crise 

financeira, os jovens em busca de um futuro melhor e um futuro incerto no Brasil para a geração 

futura. O aluno 1 afirmou ter percebido no texto que a situação econômica que o Brasil enfrenta 

hoje persiste há muitos anos; já o aluno 3 relacionou a corrupção do país aos grandes roubos 

dos cofres públicos por deputados e demais políticos. Por sua vez, o aluno 4 observou a vontade 

de mudanças no Brasil que os personagens da peça mostraram e que alguns jovens de hoje 

também revelam através de manifestações e passeatas nas ruas. Entretanto, segundo esse aluno, 

a maior mudança que pode ser feita para melhorar o Brasil é através da educação. O aluno 6 

conseguiu relacionar a sua vontade por um futuro melhor à vontade do personagem Palhaço de 
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ter um Brasil mais igualitário para todos. Por fim, os alunos 9 e 17 relacionaram os jovens 

interpretados na peça com muitos dos jovens de hoje que não têm ideia do que fazer em seu 

futuro em relação à escolha da profissão. 

 Com efeito, a partir dessas reflexões, espera-se que os participantes da pesquisa 

consigam construir inúmeros sentidos com a leitura e possam elaborar conhecimentos a partir 

do texto lido em relação aos aspectos históricos, sociais ou culturais presentes na realidade em 

que eles vivem. “Cada leitor, a partir de suas próprias referências, individuais ou sociais, 

históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou menos singular, mais ou menos partilhado, 

aos textos de que se apropria” (CHARTIER, 1996, p. 20). Contudo, juntamente com a mediação 

do professor, com base em um olhar analítico, o aluno terá oportunidade de extrair maiores e 

profundas reflexões de suas leituras, pois, ao fazer uma leitura mais crítica dos textos, o aluno 

deixa de ser um leitor passivo e constrói uma identidade ativa que faça a leitura do texto ter 

sentido para ele.  

  

3.4 Comparações de resultados  

 

 Decidimos trabalhar com duas escolas públicas do estado de Goiás para traçar uma 

comparação entre os resultados obtidos nessa pesquisa, alcançando, assim, os objetivos 

almejados. Para uma melhor visualização e comparação, tais resultados estão descritos na tabela 

a seguir:  

      

Tabela1- Comparação de resultados 

1- Perfil de leitor 

Ensino Fundamental (CEPAE) Ensino Médio (CEMJJ) 

60% dos alunos gostam de ler e preferem 

narrativas. 

67% dos alunos gostam de ler e também 

preferem ler narrativas. 

53% dos alunos já leram textos teatrais. 57% dos alunos nunca leram uma peça de 

teatro. 

2- A experiência com a leitura de textos teatrais 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

92% dos alunos conheciam a autora da peça 93% dos alunos não conheciam a autora da 

peça 
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67% dos alunos conheciam a técnica de 

leitura dramática 

33% dos alunos conheciam a técnica de 

leitura dramática 

3- As contribuições do texto teatral “Quem roubou o meu futuro?” para a 

formação de consciência crítica e reflexiva 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

60% dos alunos se identificaram com os 

personagens da peça 

80% dos alunos se identificaram com os 

personagens da peça 

100% dos alunos conseguiram relacionar os 

fatos ocorridos na peça com eventos que 

ocorrem em sua realidade. 

100% dos alunos conseguiram relacionar os 

fatos ocorridos na peça com eventos que 

ocorrem em sua realidade. 

68% dos alunos afirmaram que as reflexões 

feitas na peça sobre o futuro da juventude 

brasileira frente à situação socioeconômica 

do Brasil auxiliaram em sua formação 

enquanto leitores mais críticos em relação à 

realidade dos jovens no Brasil. 

 

76% dos alunos afirmaram que as reflexões 

feitas na peça sobre o futuro da juventude 

brasileira frente à situação socioeconômica 

do Brasil auxiliaram em sua formação 

enquanto leitores mais críticos em relação à 

realidade dos jovens no Brasil. 

 

Fonte: Produção da própria autora 

 

Além desses dados, algumas observações importantes foram redigidas pela professora 

pesquisadora em seu diário de campo, durante as aulas, para que nenhuma informação se 

perdesse ou deixasse de ganhar a ênfase necessária para auxiliar na análise dos resultados 

coletados. O primeiro fato importante observado pela PP foi em relação ao conhecimento dos 

alunos acerca do livro e a autora pesquisada. Os alunos do oitavo ano do CEPAE não haviam 

lido a obra Quem roubou o meu futuro? e também não conheciam esta obra, com exceção de 

uma aluna que afirmou já ter ouvido falar dessa obra e também lido um livro da autora chamado 

“Se a memória não me falha”, uma narrativa autobiográfica. Já os alunos da primeira série do 

Colégio Estadual Maria Joana afirmaram nunca ter lido a obra e muito menos ouviram falar de 

Sylvia Orthof.  

O segundo fato observado foi em relação à recepção dos alunos às aulas em que foi 

utilizada a técnica de leitura dramática, pois houve uma grande diferença entre as duas turmas. 

Os alunos do oitavo ano do CEPAE, provavelmente por estudarem em uma escola onde há um 

professor de teatro, já haviam experimentado este tipo de leitura nessas aulas, por isso já 

estavam acostumados com esta prática. Por este motivo, tiveram poucas dificuldades de 
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expressão facial e mostraram bastante fluidez na leitura. Esta facilidade em relação à leitura, 

tanto na leitura tradicional, quanto na leitura dramática, se deu porque no colégio, desde as 

turmas da Educação Infantil até o Ensino Médio, há no currículo anual a obrigatoriedade da 

leitura de livros literários, inclusive de peças teatrais. Dessa maneira, os alunos dessa instituição 

estão familiarizados com a leitura de gêneros literários diversos. Por fim, na apresentação 

pública para a professora regente, os alunos se expressaram muito bem e conseguiram realizar 

a leitura dramática no tempo estipulado, que era de 30 minutos. Ao responderem aos 

questionários e à entrevista, foram também bem ágeis.  

 Entretanto, com os alunos da primeira série do outro colégio, a recepção foi bem distinta, 

pois tudo se tratava de novidade para eles, nunca haviam vivenciado essa técnica de leitura 

dramática e se mostraram mais motivados em realizar as leituras. O gênero dramático é um item 

previsto no currículo da Rede Estadual, mas muitas vezes é trabalhado de maneira bem 

tradicional e limitada, com exercícios de interpretação e leitura de recortes do texto que está 

nos livros didáticos. A maioria dos alunos não tem condição de adquirir um livro literário, por 

isso, o professor acaba por ter apenas o livro didático como apoio para trabalhar o gênero 

dramático e também os outros gêneros. Os alunos desta escola tiveram algumas limitações, 

tanto na leitura dramática, com as expressões faciais, quanto na hora da leitura tradicional.  

 Conclui-se que, apesar de as duas escolas serem instituições públicas, os alunos do 

CEPAE, mesmo estando no Ensino Fundamental, conseguiram ter mais facilidade em realizar 

as leituras do que os alunos do Ensino Médio do Colégio da Rede Estadual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O teatro é capaz de fazer o leitor pensar, rir e chorar, pois é uma atividade que propicia 

a espontaneidade do aluno e que o faz reviver experiências de sua própria vida. Por meio dele, 

o estudante pode refletir e reviver os conflitos de seu cotidiano. Um texto dramático é literatura 

e deve ser lido nas escolas e tratado como gênero literário e não somente como possibilidade 

de encenação. A função do professor como mediador da leitura do texto teatral na escola é, sem 

dúvida nenhuma, muito importante. Faz-se necessário que o professor insira o aluno no mundo 

da leitura dos diversos gêneros literários, inclusive do gênero dramático. Diante dessa realidade, 

instaurou-se nosso principal questionamento dessa pesquisa: como promover o gênero 

dramático, auxiliando na formação de leitores literários em um contexto que engloba escolas 

públicas da Educação Básica? 

Este estudo, então, nos possibilitou responder a esta questão e compreender o quanto é 

importante promover o gênero dramático na escola. Através da obra de Sylvia Orthof, que é 

leitura literária, propiciamos uma atividade que contribuiu para a formação crítica e ética do 

jovem leitor. Aliada à leitura desta obra, decidimos, ainda, utilizar a estratégia de leitura 

dramática para motivar os alunos nas aulas de leitura da peça teatral e também aplicamos dois 

questionários e uma entrevista para coletar e analisar os resultados. Verificamos no início da 

pesquisa, com a aplicação do questionário-diagnóstico, o perfil de leitor das duas turmas 

participantes desta pesquisa.  

Somente a partir deste diagnóstico é que pudemos desenvolver o plano de ação e realizar 

a oficina de leitura dramática do livro. Os primeiros dados coletados e analisados que nos 

ajudaram a alcançar o objetivo inicial desta pesquisa, que era o de promover o gênero dramático 

na escola, foram acerca da experiência dos alunos com a leitura de textos teatrais.  

Para alcançar nosso segundo objetivo ao realizar esse estudo, que foi o de, através da 

obra lida, contribuir para a formação de leitores literários com consciência crítica, os 

participantes responderam a três perguntas feitas no questionário final e na entrevista.  

Diante dos bons resultados, podemos afirmar que a obra Quem roubou o meu futuro? 

de Sylvia Orthof, é um excelente exemplo de obra dramática da literatura infantojuvenil 

brasileira, pois apresenta um texto de grande qualidade estética e que contribui tanto para a 

formação literária do leitor quanto para sua formação humana e cidadã. Na leitura de uma obra 

como essa, o leitor produz um segundo texto, o seu próprio texto, em conformidade com a 

maturidade de suas leituras. Ressalta-se que obras de qualidade literária como essa podem 
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ajudar o leitor a compreender outras obras, realizando inferências mais apuradas. Porém, vale 

lembrar que também cabe ao professor mediador lançar mão de estratégias que levem o leitor 

iniciante a aproximar-se da realidade que está explícita ou implícita no texto. Essa mediação 

fará grande diferença na vida do leitor em formação. 

Embora tenhamos tido êxito com os resultados dessa pesquisa, também encontramos 

algumas dificuldades, principalmente em relação ao grande número de alunos por sala. Não foi 

fácil realizar uma leitura dramática com 30 alunos, pois conversavam entre si e isso atrapalhou 

um pouco o andamento das aulas. Com um número menor, será mais fácil para o professor, o 

controle da disciplina da turma. A segunda limitação refere-se ao tempo proposto às leituras, 

considerando que os 10 encontros não foram o bastante para formar um leitor literário, todavia, 

colaboraram para despertar o interesse pela leitura de textos literários, e, em especial, textos 

dramáticos. Desta forma, vemos a importância de pesquisas mais aprofundadas sobre esse tema 

e que investiguem e tracem soluções para essas e muitas outras limitações. 

Concluo esse trabalho afirmando que ele foi extremamente importante em minha 

formação profissional e também humana, pois me proporcionou o aprimoramento de teorias e 

práticas pedagógicas que utilizo em minhas aulas. Eu tive a grande oportunidade de conhecer e 

conviver com os alunos do oitavo ano do CEPAE e com os alunos da primeira série do Colégio 

Estadual Maria Joana, o que enriqueceu muito a pesquisa. O saldo mais positivo desse trabalho 

foi a construção do produto educacional, uma oficina de leitura dramática, e somente com o 

interesse desses alunos é que isso foi possível. Portanto, espero que esse produto educacional 

auxilie os alunos da Educação Básica no estudo do gênero dramático.  
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Apresentação do produto educacional 
 

O presente projeto de leitura dramática possui o formato de uma sequência didática e 

tem como objetivos principais: auxiliar o professor a promover a leitura de textos teatrais e 

formar leitores literários em sala de aula. De acordo com Dolz e Schneuwly (2004, p. 97), 

sequência didática é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Uma sequência bem planejada pode auxiliar o 

professor a estruturar e aprimorar sua prática em sala de aula de maneira progressiva, utilizando 

os conhecimentos prévios que os alunos já têm para os novos conhecimentos que vão adquirir. 

Quem roubou o meu futuro? (1989), de Sylvia Orthof, é um texto surpreendente e muito 

interessante, por falar de temas presentes na vida de todo adolescente, mas, principalmente, por 

abordar condições que fizeram parte da realidade vivida no Brasil do século XX e que perduram 

até os dias atuais, como, por exemplo, a desigualdade das classes sociais, a falta de perspectiva 

de um futuro melhor para o jovem e a corrupção. Esta é uma obra que também trata da juventude 

e de vários de seus conflitos e dúvidas, em um país em crise constante. Os conflitos vivenciados 

pelos personagens da peça ocorrem paralelamente à tensão econômica e política do Brasil.  

No desenvolvimento deste projeto, foram realizadas oficinas de leitura dramática, 

utilizadas aqui como uma sugestão de estratégia que visa à aproximação entre o aluno e o gênero 

dramático. A oficina de leitura dramatizada também tem como objetivo desenvolver, por meio 

de uma leitura crítica e do debate mediado pelo professor, uma conscientização em relação à 

realidade em que vivemos e que é problematizada pelo texto teatral de Sylvia Orthof. 

A primeira parte da obra traz o diário da personagem Valéria, que é composto por oito 

seções, que contam desde o cotidiano da personagem, suas crises, conflitos, o surgimento do 

grupo de teatro “Tema”, até a escrita da peça pela própria autora Sylvia Orthof, que participa 

do livro como personagem. Essa primeira parte do livro é narrada em primeira pessoa e serve 

como introdução à peça. O texto teatral está localizado na segunda parte do livro. A terceira 

parte traz mais quatro seções do diário de Valéria, que narra sobre a apresentação da peça na 

escola pelo grupo de teatro.  

Pretende-se, com este projeto, motivar a leitura de outras obras teatrais, de diversos 

autores, pois a leitura dramática, por seu caráter dinâmico, aproxima o leitor do texto que está 

lendo e interpretando e auxilia na formação do jovem leitor literário.   
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Atividades de Leitura dramática da peça “Quem roubou o meu futuro? 

 

Objetivos: 

• Promover o gênero dramático na escola;  

• Formar leitores literários com senso crítico através do texto dramático de Sylvia 

Orthof. 

 

 1ª aula   

Num primeiro momento, o professor deve  preparar a turma para a leitura da 

obra, discutindo sobre o gênero dramático para verificar o conhecimento prévio dos 

alunos sobre a estrutura do texto e especificidades deste gênero. A partir deste momento, 

o professor já pode realizar a leitura da primeira parte do livro. A obra “Quem roubou o meu 

futuro? ” é dividido em 3 partes, a 1ª e a 3ª narram o cotidiano de Valéria descrito em seu diário 

e a 2º parte é um texto teatral.  

 

Início da parte 1 (Diário): 

• Eu tenho treze anos 

• A reunião de teatro 

• O Pesadelo 

 A leitura deve ser feita em voz alta. O regente pode pedir aos alunos uma leitura 

coletiva, cada aluno pode ler uma página, assim a leitura não ficará monótona e nem cansativa. 

Ao final de cada parte, o professor deve discutir, com a turma, as situações vividas pelas 

personagens, fazendo um paralelo com o que ocorre na vida real. Neste processo, é muito 

importante que o professor incentive o debate por parte dos alunos acerca dos temas levantados 

no texto, para que já de início haja uma interação entre os leitores e a obra. 

 2ª aula 

Continuação da leitura em voz alta pelo professor e/ ou pelos alunos. 

Parte 1: 
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• O logotipo 

• A ida a Petrópolis 

• A volta 

 

 3ª aula 

Continuação da leitura em voz alta pelo professor ou leitura coletiva, como nas aulas 

anteriores. 

Parte 1: 

• O encontro 

• O bilhete 

 4ªaula 

Início da parte 2 (Peça de teatro) 

Nesta aula, a leitura ainda não será dramatizada, pois os alunos precisam conhecer os 

personagens e o enredo da trama para depois procederem à dramatização da leitura. Por este 

motivo, os alunos poderão permanecer sentados, em círculo ou como o professor achar melhor. 

Ele pode pedir para que os alunos façam uma leitura coletiva em voz alta, alternando os leitores. 

Nesta leitura, além do conhecimento do enredo e dos personagens da peça, o professor deve 

mediar a leitura abrindo o debate e favorecendo, desta forma, uma análise crítica sobre os temas 

latentes no texto. A intenção desta leitura crítica da peça é que os alunos possam relacionar os 

fatos ocorridos no texto às suas experiências de vida. Em segundo lugar, neste momento é 

necessário que o professor demonstre, com base na peça, as especificidades do texto teatral, 

esclarecendo sobre a estrutura de uma peça, dúvidas em relação às rubricas, cenário, ou outros 

signos teatrais que podem aparecer. 

 5ª aula 

Nesta aula, sugerimos que o professor demonstre aos alunos algumas atividades de 

expressão facial e gestual com o objetivo de desenvolver a capacidade expressiva e oral dos 

alunos, preparando-os para a oficina de leitura dramática. Seguem três sugestões de exercícios 

de expressão facial. Não há regras impostas para que os alunos possam se expressar com 

espontaneidade. 
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Objetivos: Desenvolver a oralidade, entonação e ritmo para a leitura dramática. 

 

• Exercício 1: Desenvolver a espontaneidade. 

Fazer caretas (surpresa, dor, medo, tristeza, alegria, ironia) e barulhos (de monstro, de 

bichos, interjeições). 

 

• Exercício 2:  Entonação. 

Chamar o nome de alguém utilizando diferentes entonações em diferentes situações, 

(surpresa, dor, medo, tristeza, alegria, ironia). Quem responde deve usar a mesma entonação. 

 

• Exercício 3: Aquecimento vocal. 

Cantar uma música e fazer gestos com as mãos que representem o que está escrito na letra 

cantada. Selecionar com os alunos músicas de seu agrado.  

 

 6ª, 7ª e 8ª aulas: Oficina de leitura dramática da peça (leitura com interpretação) 

 

Nestas aulas, em primeiro lugar, o regente deve escolher junto com os alunos quais serão 

os intérpretes da peça, que papel cada um interpretará e quem fará parte do coro. O coro deve 

ser integrado por um grupo de alunos que, de acordo com Orthof, deve ultrapassar o número de 

três, para que coletivamente possam se expressar com uma única voz. O docente deve auxiliar 

os alunos na leitura e na interpretação das falas dos personagens, desempenhando a função de 

um diretor. Os alunos poderão vivenciar neste processo como são feitas as leituras dramáticas 

por atores de teatro, pois esta técnica é sempre utilizada pelos grupos teatrais nos inúmeros 

ensaios realizados antes da encenação da peça.  

Também nestas aulas, é preciso fazer uma reunião com os alunos para levantamento de 

figurino e, se possível, produção de adereços e objetos de cena. Em uma leitura dramática, não 

há a necessidade de que o figurino esteja completo, como em um espetáculo teatral, basta alguns 

acessórios que possam simbolizar as personagens. Dependendo do tipo de apresentação, seria 

uma boa ideia ter uma aula para esta produção de figurino e cenário. Neste momento, o 

professor poderá demonstrar quais são os principais tipos de maquiagem que podem ser 

utilizados na apresentação da peça, como, por exemplo, a pasta d’ água, maquiagem principal 

do Palhaço. Todas essas ações servirão para aproximar os alunos da arte teatral e também fará 
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com que eles experimentem as sensações e emoções que os atores sentem em todo o processo 

de montagem de um espetáculo. 

 

 

  

 

Sugestão de figurino e maquiagem para Colombina e Palhaço. 

 

 9ª aula 

Neste momento de fechamento do trabalho, o professor deve ler com os alunos a terceira 

parte do livro. 

 

Início da parte 3 (Diário):  

• Depois do espetáculo 

• O telefonema 

• O segundo espetáculo 

 

 10ª aula  

Apresentação pública: A apresentação pública da leitura dramática da peça pelos 

alunos poderá ser realizada na escola em um dia previamente marcado; os próprios 

alunos montarão o cenário com os elementos teatrais necessários, prepararão os objetos 

de cena e o figurino. 
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Apêndices 

 

Apêndice A: Questionário inicial    

1) Você gosta de ler?     a) Sim                            b)  Não  

2) O que você gosta de ler? 

3) Você prefere ler ou ouvir as histórias?  Justifique sua resposta. 

4) O que mais chama sua atenção ao ler uma história? 

5) Você já leu alguma peça teatral na escola? 

a) Sim, Qual?____________________             b) Não  

6) Você já assistiu a alguma peça teatral?  

             a) Sim, Qual? ___________________                 b) Não  

7) Você acha que o texto teatral serve apenas para ser encenado no teatro ou pode    ser 

utilizado como leitura em sala de aula? Justifique sua resposta. 

 

Apêndice B: Questionário final 

 

1) Você já havia lido um texto teatral? 

a) Sim                                                                        b) Não  

2) Você já tinha ouvido falar da autora e da obra dramática que acabamos de ler? 

a)        Sim       Onde?___________________________    b) Não  

3) Você já havia lido um texto teatral utilizando a leitura dramática? 

a) Sim                                                                            b) Não  

4) O que achou de ler um texto teatral utilizando este tipo de leitura? 

a) Ruim 

b) Interessante 

c) Normal 

d) Motivador 

5) Se hoje você tiver que escolher um livro literário na biblioteca para ler, você         

escolheria uma obra dramática? 

a) Sim                                                                    b) Não  

6) Se você não estivesse na escola, você acha que teria acesso à leitura de uma peça 

teatral?  

a) Sim                                                                            b) Não  
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7) As reflexões que foram feitas no texto sobre as inseguranças dos adolescentes 

frente à situação socioeconômica do Brasil e o futuro que espera por eles contribuíram 

para você de alguma forma? Como? 

 

Apêndice C: Entrevista individual 

 

1) Você gostou de ler esta peça teatral? 

2) Você teve alguma dificuldade na leitura desta peça? 

3) O que mais chamou sua atenção no texto da peça?  

4) O que você faz depois de ouvir ou ler uma história?    

5) Você, em algum momento, se projetou no texto? De que forma? 

6) Você pôde relacionar os fatos ocorridos no texto a fatos que ocorrem em seu 

cotidiano? De que maneira?  

 

 

Apêndice D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 

COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

                 

 
 

Apresentação do projeto de pesquisa 

  

 Este é um convite para participação de alunos da escola  ________________________ 

na pesquisa “Quem roubou o meu futuro? O texto dramático de Sylvia Orthof na formação 

de leitores na Educação Básica.”, que é coordenada pela mestranda Taise Milhomem Borges 

Matos sob a orientação da Profª Drª Vivianne Fleury de Faria do Centro de Ensino e Pesquisa 

aplicada à Educação-CEPAE. Este estudo está vinculado ao Programa de Mestrado Profissional 

em Ensino na Educação Básica da Universidade Federal de Goiás.  

 Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar que seu 

filho ou estudante sob sua responsabilidade faça parte do estudo, assine ao final deste 
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documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em 

caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador pelo e-mail 

taisemilhomemborges@hotmail.com ou por telefone (62) 81948007, inclusive com ligações a 

cobrar. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo 

telefone: 3521-1215.  

 Esta pesquisa pretende-se estabelecer uma reflexão entre a leitura do texto dramático de 

Sylvia Orthof e a formação literária e crítica do jovem leitor. A escolha da autora justifica-se 

pela qualidade dos textos, temas relacionados à realidade infanto-juvenil, linguagem simples e 

direta e permeada de humor, em uma mescla de fantasia e realidade, o que atrai a atenção e 

agrada o iniciante leitor. 

Salienta-se que em nenhum momento serão utilizadas imagens dos participantes. Os 

dados coletados serão mantidos sob responsabilidade do pesquisador durante o período de 5 

(cinco) ano e, após esse período, os questionários e as transcrições das entrevistas serão 

picotados e enviados para a reciclagem e as entrevistas em aúdio serão deletadas. Com isso, 

pretendemos manter o caráter científico, ético e profissional da referida pesquisa. 

 A pesquisa se desenvolverá no horário das aulas de Língua portuguesa e também, caso 

seja necessário, no contra-turno e não apresenta prejuízos aos estudantes quanto ao 

desenvolvimento das suas atividades escolares regulares. Em relação aos riscos, a pesquisa não 

trará constrangimento aos participantes, pois não haverá exposição de imagens. Os resultados 

da pesquisa serão utilizados para publicação em livros, artigos científicos e eventos da área de 

ensino de Língua portuguesa.  

Não será efetuado nenhum tipo de remuneração durante ou após a aplicação do 

questionário e, se porventura, existirem eventuais danos aos participantes decorrentes do 

desenvolvimento da pesquisa estes serão indenizados pelos pesquisadores. A participação dos 

estudantes não trará a ele nenhum benefício direto, no entanto, as informações fornecidas 

poderão contribuir para as reflexões sobre a linguagem do texto dramático e a formação 

literária- crítica do aluno.  

 Os dados fornecidos, bem como a identidade dos participantes não serão publicados ou 

expostos por qualquer razão sem o devido consentimento e serão mantidos em sigilo. Todos os 

procedimentos seguirão os princípios éticos observados na resolução n º 466, do CNS 

(Conselho Nacional de Saúde) que rege as pesquisas que envolvem seres humanos no país.  
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Goiânia, ____, de________________________de 2016. 

 

Taise Milhomem Borges Matos – Mestranda da UFG e Pesquisador responsável  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu(responsável)______________________________________________________ RG 

nº________________, CPF nº_____________________________, abaixo assinado, concordo 

com a participação do adolescente_____________________________________________na 

pesquisa “Quem roubou o meu futuro? O texto dramático de Sylvia Orthof na formação 

de leitores na Educação Básica.”. Fui devidamente informado(a) e esclarecido (a) pelo 

pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes da participação do adolescentes. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção das atividades da escola, ou a qualquer tipo de constrangimento.  

 

Goiânia,____de_________________de 2016.  

 

 

Assinatura do responsável: _____________________________________________________ 

 

 

 

Apêndice E 

 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) ao estudante 

 

Eu, ____________________________________________________, estudante do Centro de 

Ensino e Pesquisa aplicada à Educação-CEPAE, declaro que compreendi os objetivos desta 
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pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa “Quem roubou o meu futuro? O texto dramático de Sylvia 

Orthof na formação de leitores na Educação Básica ” desde que um dos meus responsáveis 

autorize minha participação. Foi-me garantido que posso desistir de participar a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou constrangimento e prejuízo ao 

desenvolvimento das minhas atividades escolares regulares. 

   

Aparecida de Goiânia, ____ de _____________________de 2016.  

Assinatura do estudante: _____________________________________________ 

   


