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RESUMO 

 

Nessa dissertação, foi proposta a investigação por meio de pesquisa-ação para confirmar se a 

leitura do gênero conto contribui para a formação dos leitores em turma de primeiro ano do 

Ensino Fundamental. Essa pesquisa está pautada numa perspectiva interacional de linguagem, 

em que o ensino da Língua Portuguesa na escola deve partir dos contextos de uso e da interação 

para serem trabalhados com os alunos, opondo-se ao ensino de língua baseado apenas na 

gramática tradicional, a fim de obter melhores resultados na formação dos leitores em processo 

de letramento e letramento literário. A pesquisa foi realizada em turma de primeiro ano, série 

escolhida por ser o primeiro contato formal da criança com o processo de alfabetização. Os 

fundamentos teóricos da pesquisa percorreram os autores que contemplam a perspectiva 

interacional de linguagem, que tratam da importância do gênero discursivo na escola, do 

surgimento da literatura infantil e sua importante relação com a escola. Os conceitos de 

alfabetização, letramento e letramento literário também foram abordados nessa pesquisa. A 

alfabetização, por ser o contexto da turma pesquisada, que está aprendendo o código linguístico; 

o letramento, por ser a promoção da linguagem, que cria sentido para as práticas sociais dos 

sujeitos; e o letramento literário, por ser considerado a construção dos sentidos que possibilitam 

a humanização dos sujeitos. Para o desenvolvimento dos produtos educacionais dessa pesquisa, 

I sequência didática e II minicurso para professores, foram desenvolvidas nessa pesquisa as 

características do conto, sua relação com a infância e escola e o seu caráter estético. O objetivo 

da pesquisa e dos produtos educacionais é contribuir para a formação desse leitor da série inicial 

e para as práticas dos professores que queiram trabalhar a linguagem, por meio da literatura 

infantil e dos contos, numa perspectiva interacional.  

 

Palavras-chave:  Formação de leitores. Letramento literário. Leitura de Contos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this dissertation, the research was proposed by means of action research to confirm if the 

reading of the tale genre contributes to the formation of the readers in first year class of 

Elementary School. This research is based on an interactional perspective of language, in which 

the teaching of the Portuguese Language in the school must start from the contexts of use and 

the interaction to be worked with the students, opposing to the language teaching based only on 

the traditional grammar, in order to to obtain better results in the training of readers in the 

process of literacy and literacy. The research was carried out in a first-year class, chosen for 

being the first formal contact of the child with the literacy process. The theoretical foundations 

of the research have covered authors who contemplate the interactional perspective of language, 

which deal with the importance of the discursive genre in school, the emergence of children's 

literature and its important relation with the school. The concepts of literacy, literacy and 

literacy were also addressed in this research. Literacy, because it is the context of the group 

being researched, that is learning the language code; literacy, because it is the promotion of 

language, which creates meaning for the subjects' social practices; and literary literacy, because 

it is considered the construction of the senses that allow the humanization of the subjects. For 

the development of the educational products of this research, I didactic sequence and II mini-

course for teachers, the research developed the characteristics of the story, its relationship with 

childhood and school, and its aesthetic character. The objective of research and educational 

products is to contribute to the formation of this reader of the initial series and to the practices 

of teachers who want to work the language, through children's literature and stories, in an 

interactional perspective. 

 

Keywords: Training of readers; Literary literacy; Reading of Tales. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa aborda a contribuição dos contos para a formação do leitor nas séries 

iniciais do ensino fundamental. O interesse pelo tema, que envolve letramento, gêneros, contos 

e letramento literário na escola, surgiu a partir das reflexões feitas em uma especialização lato 

sensu em Língua Portuguesa, além da experiência como professora de turma de primeiro ano 

do Ensino Fundamental, momento no qual busco construir, adaptar e colocar em prática os 

conhecimentos teóricos acerca dos fundamentos do letramento e do letramento literário, ou seja, 

aquilo que dá significado e vida ao processo de leitura e escrita, para além do campo reduzido 

da codificação e decodificação, visando às práticas sociais, conforme Soares, M. (2010) e 

Kleiman (1995). Assim, surgiu a necessidade de estudar e pesquisar melhor os pressupostos que 

compõem as ideias norteadoras dos processos educacionais de letramento em uma turma de 1° 

ano do Ensino Fundamental (E.F) e, a partir daí, pensar e construir propostas de intervenção 

didática que pudessem contribuir para a constituição de aulas de leitura, escrita e literatura, 

centradas nas práticas de letramento e letramento literário e baseadas na perspectiva da 

interação.  

Entendemos aqui que a escola é a instituição encarregada de alfabetizar, além de 

transmitir e desenvolver competências acadêmicas. Nesse contexto, Antunes (2014) reflete que 

o processo de alfabetização que tem a palavra e a frase descontextualizadas de sua unidade de 

ensino não pode garantir o desenvolvimento da competência discursiva para as práticas efetivas 

de linguagem. Nesse sentido, Neves (2010, p. 171) atesta que “é determinante o papel da ação 

escolar na definição do padrão linguístico de uma comunidade”, portanto, como promotora de 

desenvolvimento e aprendizagem, principalmente da leitura e da escrita, cabe a essa instituição 

escolar  formar leitores que vão além da interpretação, construindo sentidos e fazendo relações, 

compreendendo e sabendo lidar com a linguagem em seus diferentes contextos, para as práticas 

sociais autônomas, como afirma Street (2014).  

Daí a importância de um trabalho sistematizado com gêneros discursivos, ancorados 

na concepção interacional de linguagem, inseridos no contexto de letramento autônomo, que, 

conforme Street (2014), é o desenvolvido na escola. É necessário ressaltar que esse trabalho 

não configura a exclusão da gramática, mas faz alinhamento entre língua, função, organização 

e construção de sentido, que permita ao sujeito leitor compreender sua própria língua e saber 

usá-la nas diversas situações de interação, compreensão e expressão, ou seja, o sujeito deve 

saber lidar com a língua em situações da escola e fora dela, tanto para leituras de fruição, quanto 

para reflexão e análise crítica. 
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Lopes-Rossi (2011, p. 70) afirma que os trabalhos com os gêneros discursivos 

“proporcionam o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e produção 

textual como uma consequência do domínio de funcionamento da linguagem em situações de 

comunicação”. Assim, quando pensamos em como contribuir para a formação do leitor das 

séries iniciais, tivemos que escolher um gênero específico, buscando desenvolvê-lo de modo 

sistematizado e planejado.  

A escolha do gênero “conto” teve diversos motivos, mas principalmente por se tratar 

de uma narrativa, com a qual a maioria das crianças tem familiaridade. Zilberman (2008) aponta 

que os contos possibilitam à criança relacionar e identificar-se com os seus diversos elementos, 

tais como situações, personagens, conflitos, metáforas e relação narrativa e ilustrações. Por 

meio dessa identificação e relação, se estabelece uma interação entre obra e leitor acionando 

uma série de ações mentais que favorecem a leitura, tais como a relação entre ficção e o real, 

reflexão, construção de sentidos e compreensão do caráter polissêmico e linguístico do texto 

literário.  

Desta forma, essa pesquisa visa contribuir para a formação leitora do aluno por meio 

do letramento literário, que, segundo Cosson (2006), é o domínio da palavra por ela mesma, ou, 

conforme Paulino (1998), é a construção de sentidos. Essa forma de letramento prima pelo 

caráter estético do conto (valor artístico), uma vez que, antes de ser um objeto de ensino-

aprendizagem, o conto possui o seu caráter artístico-literário, exercendo um papel essencial na 

sociedade, como um gênero de origem tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, como forma de 

expressão humana que humaniza os sujeitos, levando-os à reflexão, compreensão de si e do 

mundo, de acordo com Candido (2011).  

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se, como fundamentação, uma 

concepção interacional de linguagem na perspectiva de Bakhtin (2006), pois é na interação que 

a linguagem se desenvolve e, por isso, não há como trabalhar a leitura reflexiva em sala de aula 

no sentido de promover o letramento literário separado da interação, “porque a língua é um 

fenômeno social da interação verbal” Bakhtin (2004, p. 123). 

A leitura e a escrita têm sido um tema amplamente discutido nos estudos linguísticos 

e nas pesquisas que abordam a sala de aula, de acordo com Zilberman (2008), porém, há ainda 

muito a ser pesquisado, analisado e refletido, principalmente em relação ao modo de 

compreensão dos conceitos de interação e linguagem, letramento, letramento literário, gêneros 

discursivos e contos, para que haja um maior favorecimento em sala de aula, da formação de 

leitores competentes e autônomos. 
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A complexidade desses conceitos incide sobre a prática de sala de aula dos professores 

da escola básica, expondo as estratégias utilizadas por parte dos professores, que têm a 

responsabilidade de introduzir o aluno no mundo da leitura e da escrita, fazendo-o apropriar-se 

dele, considerando que o letramento pedagógico é apenas um dos letramentos existentes, dada 

a diversidade de abordagens teóricas sobre o ensino da leitura e escrita em sala de aula, que 

nem sempre se apresenta eficiente. A esse respeito, Street (2014) critica a condução do ensino 

em relação às práticas de letramento, sugerindo que os: 

 

[...] pressupostos restritos sobre letramento podem oferecer uma explicação para o 

fracasso de tantas campanhas de alfabetização em anos recentes. Elas implicaram a 

construção de um estigma do “analfabetismo” lá onde muita gente tinha operado no 

domínio oral sem considerar que isso fosse um problema. Nos lugares onde isso 

ocorreu, o conceito de analfabetismo se tornou ele mesmo um dos principais 

problemas na capacidade das pessoas de se verem como comunicadoras (STREET, 

2014, p. 30). 

 

Diante de tal quadro, é necessário que haja pesquisas para que se possa entender 

melhor o processo de aquisição da língua na perspectiva da interação e do letramento, 

considerando que crianças em processo de aquisição de leitura e escrita já convivem com 

processos de letramento antes mesmo da escola formal.   

Nesse contexto, a pesquisa se propôs a investigar o uso do gênero “conto” no processo 

de aprendizagem de leitura e escrita em uma turma de 1° ano do Ensino Fundamental de uma 

escola privada, localizada na cidade de Goiânia - GO, bem como os respectivos resultados dessa 

ação na prática de leitura inicial.  

As perguntas que conduziram essa pesquisa foram: O uso de contos pode contribuir na 

formação do leitor? Quais as contribuições do conto para a formação do leitor? Como promover 

o letramento literário por meio dos contos? Como desenvolver o trabalho de contos nas 

sequências didáticas? Qual a contribuição de um minicurso para professores sobre a leitura das 

narrativas curtas e seus pressupostos teórico-metodológicos?  

Essas perguntas surgiram da minha prática como professora de turma de primeiro ano 

do Ensino Fundamental numa escola privada de Goiânia. No entanto, esse tema se relaciona e 

depende da elucidação de várias vertentes envolvidas nesse processo de leitura inicial, tais como 

o letramento e a alfabetização, que, apesar de não serem o foco, compõem o contexto da 

pesquisa.  

Essa pesquisa teve como objetivo principal compreender as diferentes concepções 

teórico-metodológicas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem da literatura, leitura e 
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escrita no processo de letramento escolar, numa turma de primeiro ano do ensino fundamental 

de uma escola particular da cidade de Goiânia. Também se buscou, por meio da análise e 

compreensão do contexto e sujeitos de pesquisa, elaborar material didático (produto 

educacional) que pudesse fornecer um suporte teórico e metodológico de base interacional que 

trabalhe a formação leitora, favorecendo o letramento literário por meio dos contos. 

Além disso, constituíram-se como objetivos da pesquisa: a identificação, análise e 

como se dão as concepções de linguagem, letramento e letramento literário nas aulas em uma 

turma do primeiro ano do ensino fundamental I; observação do tratamento da literatura e dos 

gêneros textuais em sala de aula, bem como da compreensão desse conceito no processo de 

letramento literário, envolvendo a relação professor, literatura e aluno; análise do modo como 

o gênero “conto” é trabalhado em sala de aula, no desenvolvimento de estratégias de leitura e 

produção textual; propor estratégias e atividades de ensino-aprendizagem (sequências didáticas) 

que, por meio dos contos, favorecessem as práticas de leitura em sala de aula, através de 

atividades que envolvessem a exploração de aspectos narrativos, temáticos, semânticos e suas 

relações intertextuais e discursivas. Por fim, a pesquisa apresenta o teste dos dois produtos 

educacionais desenvolvidos na pesquisa, sendo o primeiro a Sequência Didática em sala de aula 

com os alunos, a qual se observou que estratégias são mais eficazes no processo de ensino-

aprendizagem de leitura e escrita, bem como a validação da funcionalidade e relevância das 

SD1 desenvolvidas para a turma. O segundo foi um minicurso para professores que visou o 

trabalho com as narrativas em sala de aula, numa concepção interacional de linguagem em que 

se favoreceu as práticas de letramento. 

Faz-se necessário ressaltar que os usos da linguagem são determinados historicamente, 

segundo as demandas sociais de cada momento. Os níveis de leitura e escrita desse momento 

histórico não serão os mesmos de hoje e nem de amanhã, de modo que as demandas de leitura 

e escrita vão mudando continuamente. À medida que a sociedade e a história mudam, a língua, 

como entidade viva, também muda a fim de atender às novas contingências sociais de 

linguagem que vão surgindo. E a escola precisa estar preparada para lidar com a linguagem, 

suas novas formas e os sujeitos que estão inseridos nesse universo linguístico. Para isso, Bakhtin 

(2006) ressalta que a linguagem deve ser trabalhada e concebida na interação, e Chartier, R. 

(1999, p. 77) afirma que “a escola deve instalar a memória indelével dos gestos mentais que 

possibilitarão todas as leituras ulteriores”, demonstrando a responsabilidade da escola com a 

formação de leitores, que para essa pesquisa pauta-se na interação. 

                                                 
1 Sigla para sequências didáticas. 



15 

 

Para isso, buscamos investigar como se dá o processo de letramento e letramento 

literário mediado pelo uso do gênero conto, bem como compreender os princípios que envolvem 

o favorecimento da leitura e escrita em séries iniciais, além da apropriação, por parte dos alunos, 

da linguagem e literatura. Constituiu-se, assim, uma pesquisa-ação, que, segundo André (1995), 

tem caráter de análise, coleta de dados, conceituação de problemas, planejamento de ações e 

execução. 

 A dissertação foi organizada em cinco capítulos, sendo os dois primeiros teóricos, o 

terceiro, de descrição dos dados coletados, o quarto capítulo, de análise dos elementos coletados 

dessa pesquisa, bem como a análise da aplicação dos produtos educacionais e, por fim, temos 

as considerações finais, com os resultados da pesquisa. 

No capítulo 1, buscou-se apresentar uma fundamentação teórica sobre concepção 

interacional de linguagem, letramento, letramento literário e literatura infantil. 

No capítulo 2, tratou-se do conto e suas diversas abordagens, como conceitos, 

características, sua relação com a infância e a escola, seu caráter estético e aporte como objeto 

de ensino-aprendizagem, e finalizou-se o capítulo explanando acerca da escolha da obra 

Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias, para a construção das sequências didáticas. Esse 

levantamento conceitual fixou o prisma de observação dos dados coletados na pesquisa e 

fundamentou a construção dos produtos educacionais. 

No capítulo 3, foi realizada a descrição dos dados antes e depois da aplicação das 

sequências didáticas e do minicurso para professores. Esses dados foram obtidos a partir da 

observação de cinco aulas de Língua Portuguesa ministradas pela professora da turma 

investigada, coleta de texto produzidos em aula de Português da professora antes da aplicação 

das SD e posteriormente comigo, após a aplicação das SD. Outro dados foram obtidos e 

descritos, como as duas entrevistas com a professora da turma, sendo a primeira gravada para 

a compreensão dos pressupostos teóricos que embasam suas práticas antes da aplicação das SD 

e minicurso, e a segunda, após a realização do minicurso. As duas entrevistas serão comparadas 

para avaliação acerca dos modos de lidar com linguagem, leitura e letramento literário em sala 

de aula, bem como o olhar que a professora teve sobre a aplicação das sequências didáticas, 

antes e depois da minha intervenção. Por fim, o capítulo 3 também descreve os dois produtos 

educacionais dessa pesquisa. 

No capítulo 4, analisaram-se as aulas ministradas pela professora, produções de texto, 

entrevistas com a professora e opiniões dos professores sobre o minicurso, que foram para 

compreensão do contexto de pesquisa, visto que os modos de conceber a linguagem, texto, 



16 

 

literatura e produção textual estão diretamente relacionados às concepções teóricas da 

professora, pois, conforme Chartier, R. (1999, p. 77), “a escola forma, em seu espaço próprio, 

sujeitos que leem, escrevem, mas também ordenam o mundo conforme as categorias que os 

corpus dos texto e a palavra do professor tornam quase naturais”, demonstrando a influência 

que tem o modo de conceber o conhecimento que o professor tem sobre o aluno . 

Posteriormente, foi feita a análise da aplicação dos produtos educacionais dessa 

pesquisa, ou seja, as sequências didáticas, aplicadas com os alunos e o minicurso para 

professores, que tem o objetivo de ajudar os professores a trabalhar as sequências didáticas e 

refletimos sobre suas práticas de linguagem relacionadas aos conceitos de perspectiva de 

linguagem, letramento, letramento literário, narrativas curtas e formação do leitor. Por fim, 

concluímos a dissertação discorrendo sobre os elementos da pesquisa que comprovam a 

hipótese inicial de que a leitura de contos contribui para a formação do leitor.  
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1 CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE LÍNGUA, LEITURA, LETRAMENTO E 

LITERATURA NO CONTEXTO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

O presente capítulo tratará dos conceitos de alfabetização, letramento, literatura 

infantil e letramento literário para a compreensão do processo de leitura escolar nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental (E.F). A perspectiva de linguagem que embasa esse trabalho é 

interacional, pois, conforme Bakhtin (2006, p. 115), “a situação social mais imediata e o meio 

social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, 

a estrutura da enunciação”. Desse modo, a enunciação como formas de expressão é resultado 

da interação, o que demonstra a compreensão que Bakhtin (2006) defende de linguagem, como 

atividade de comunicação inserida no contexto de interação.  

Esta pesquisa busca investigar como o professor, ao usar o gênero conto, pode 

favorecer a leitura do aluno em contexto de letramento, em meio às outras práticas de leitura 

feitas na escola, de modo que o aluno perceba a construção dos efeitos de sentido, conquistando 

assim uma consciência crítica acerca do uso da língua, da função que os gêneros têm 

discursivamente, e, sobretudo, compreenda a importância que a ficção tem na vida do indivíduo 

e de sua cultura. 

O estudo das narrativas nas séries iniciais, conforme apontam estudos na área de 

literatura e leitura, é muito importante e, se eles forem desenvolvidos com um bom trabalho 

pelo professor de modo planejado, reflexivo e interacional, respeitando sobretudo o caráter 

estético da obra, poderão contribuir para a formação social, emocional e intelectual da criança 

(GARCIA, 2007). 

 

1.1 Concepção interacionista de linguagem no processo de leitura nas séries iniciais do E.F. 

 

Esta investigação pretende contribuir para formação do leitor que está em processo de 

alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental 1 (1° ao 3° do E.F) e contempla a faixa 

etária de 6 a 8 anos. Esta pesquisa tem como foco uma turma de primeiro ano, chamada de 

alfabetização. A pesquisa está pautada numa concepção interacional de linguagem, que parte da 

ideia de que é o uso que os falantes fazem da língua que dá sentido ao modo como a linguagem 

se constitui (NEVES, 2006; BAKHTIN; 2004), pois o tratamento da língua não pode ser 

dissociado da interação e da comunicação entre os falantes, de modo que assim haja o pleno 

desenvolvimento e formação da competência linguística dos sujeitos. Cada sujeito aprende e 
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desenvolve a leitura, a compreensão na interação e pode se expressar tanto oralmente, quanto 

por escrito, recorrendo aos diversos gêneros discursivos, adquirindo a sua autonomia linguística. 

Por isso, a finalidade desta pesquisa é discutir como as sequências didáticas e o minicurso de 

formação para professores,2  produtos educacionais dessa pesquisa, podem contribuir para o 

processo de desenvolvimento da leitura nas séries iniciais do E. F, levando os alunos a 

desenvolver sua competência comunicativa. Para isso, o trabalho ancorou-se na concepção 

interacional de linguagem de Bakhtin, que defende que é na interação verbal que ocorre a 

realidade da linguagem. 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico 

de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações (BAKHTIN, 2004, p. 123). 

 

Sendo assim, a estrutura linguística e composição enunciativa na linguagem ganham 

vida. O conceito de interação permite ver a linguagem em uso, em seu contexto, de modo a 

evidenciar que o estudo linguístico deve se dar nas diversas situações de interação social, 

enfatizando-se a importância do contexto, em particular do contexto social, na compreensão da 

natureza das línguas (DUARTE, 2015). Portanto, esta pesquisa ancora-se na interação e na 

concepção de que a interação se dá mediante o uso que os falantes fazem, e que o processo de 

leitura literária se dá nessas condições reais, com sujeitos reais.  

Os efeitos de sentido criados por meio da narrativa literária só se completam se o leitor 

conseguir relacionar as estruturas constitutivas de um gênero à sua função socioideológica. 

Nesse sentido, o texto literário, assim como qualquer texto, está sujeito às interferências sociais, 

à época em que foi escrito e às condições de apreensão de seu sentido pelo leitor. 

Deste modo, temos a interação inserida num contexto, como fator mais importante na 

construção do sentido linguístico pretendido pelos sujeitos, que recorrem à construção 

linguística para dar forma a seus propósitos interacionais, do que ao conhecimento das normas 

e regras da gramática tradicional. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997b) que 

regulamentam os conteúdos e a abordagem deles na educação básica no que tange ao ensino de 

Língua Portuguesa nas séries iniciais afirmam que os modos de fala não podem ser classificados 

entre corretos ou incorretos, mas por sua adequação, remetendo à percepção da língua e às 

                                                 
2 Após a coleta de dados, foram elaborados dois Produtos Educacionais, que são propostas educativas para 

trabalhar os contos, para que haja uma contribuição no processo de aquisição de leitura. 
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condições de interação. “Não se trata de ensinar a fala ‘correta’, mas sim as falas adequadas ao 

contexto de uso” (BRASIL, 1997b, p. 20).  

Em oposição a um ensino de língua interacional, que valoriza os contextos de uso da 

língua, está a realidade do ensino de língua em muitas escolas brasileiras, que por vezes ainda 

caminham em direção aos passos das normas, crendo que a gramática normativa tradicional vai 

resolver os problemas que muitos indivíduos possuem com o uso da sua língua.  

Neves (2006) defende que o contexto é mais importante do que a gramática para a 

construção do sentido do texto, pois o contexto revela como a língua se adapta às condições 

sociais de uso da língua, e um ensino calcado na gramática normativa tradicional leva à análise 

de apenas um aspecto linguístico, deixando de formar sujeitos autônomos em relação a sua 

língua. 

Antunes (2014) fala de uma gramática contextualizada que muitas escolas brasileiras 

defendem adotar, mas que, na verdade, trata-se de uma tentativa de centrar o ensino da 

gramática em textos, usando-os como pretexto do ensino da gramática tradicional, o que 

perpetua as dificuldades de ler, compreender e escrever que muitos brasileiros possuem, 

problemas que estão relacionados principalmente às formas de compreensão e de expressão da 

língua e de seu papel social. 

Esta pesquisa defende que as regras e normas gramaticais de uma língua não devem 

ocupar o papel central do ensino de línguas, que é a interação dos sujeitos entre si e com o 

mundo, ou seja, a expressão e a compreensão da língua na interação social. O ensino de língua 

tem tradicionalmente priorizado a gramática em detrimento da interação e do contexto, como 

se fossem facetas diferentes da língua. Isso porque, quando o ensino de línguas prioriza a 

gramática em detrimento da comunicação na interação e do contexto, prejudica a apropriação e 

compreensão da língua. É como se o ensino de língua expusesse a linguagem e suas formas de 

compreensão e expressão como algo externo ao sujeito, quando, na verdade, somos sujeitos na 

linguagem. Essas práticas de ensino retrógradas configuram-se num equívoco prejudicial à 

aprendizagem e ao desenvolvimento da leitura e da escrita na escola para as práticas sociais, ou 

seja, são opostas ao que propõem o letramento, que é leitura e escrita para as práticas sociais 

(STREET, 2014). 

Ao encontro dessa perspectiva interacionista vão os PCNs (BRASIL, 1997a), que 

também orientam que a língua deve ser trabalhada e desenvolvida para o uso, e Duarte (2015, 

p. 25), que defende que “um ensino de língua numa perspectiva interacionista prima pelo seu 

caráter dialógico”. Ou seja, um processo de alfabetização de natureza interacionista parte do 

diálogo, da interação, pois entende que a alfabetização restrita a um contexto de codificação e 
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decodificação não atende às demandas sociais. Nesse sentido, a razão de ser das propostas de 

leitura e escrita devem ser as formas de expressão e compreensão de textos, com o intuito de 

garantir uma comunicação eficiente, posto que ser um usuário competente da fala e da escrita 

é de grande importância para as práticas sociais efetivas. 

A partir dessa perspectiva, o ensino de Língua Portuguesa deve ter como propósito 

levar os alunos a pensar sobre a linguagem presente nos diversos gêneros, inclusive nos 

literários, para “poderem compreendê-la e utilizá-la adequadamente” (BRASIL, 1997b, p. 21), 

o que deve acontecer desde as séries iniciais. 

No quadro social atual se faz necessário que a alfabetização institucionalizada supere 

suas limitações do codificar e decodificar e contemple o letramento, numa perspectiva 

interacional, não por meio de uma disciplina, ou uma aula, mas no modo de desenvolver as 

aulas de ensino de língua e literatura, pois, apesar do que preconizam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o que ainda impera em grande parte das escolas brasileiras é o ensino 

de Língua Portuguesa pautado na gramática tradicional, na relação entre o certo e o errado. 

A abordagem literária em grande parte dessas escolas é desconsiderada ou apenas serve 

como pretexto para estudos descontextualizados da linguagem. Isso ocorre em oposição ao que 

o Ministério da Educação (MEC), por meio dos PCNs (BRASIL, 1997b), determina ser a 

responsabilidade das escolas, que é garantir que os alunos tenham acesso ao saber da língua, 

condição necessária para poderem exercer sua cidadania. O aluno, ao longo dos 8 anos em que 

cursa o ensino fundamental, deve ser preparado para ser capaz de interpretar e produzir os 

diversos tipos de texto, nos mais variados contextos linguísticos. 

Em consonância com o discurso do MEC sobre trabalhar a língua nas aulas, a fim de 

que os alunos dominem a leitura, a compreensão e a escrita nas diversas modalidades textuais 

existentes socialmente, Geraldi (2015, p. 184) reafirma o indiscutível valor da teoria para que 

haja a compreensão de qualquer fato ou fenômeno, pois os estudos acarretam teorias, e são as 

teorias que revelam o fenômeno. Mas em grande parte das escolas básicas o que ainda acontece 

é o ensino de regras gramaticais descontextualizadas e o aprendizado deficiente das condições 

que envolvem o uso dessas regras em situações sociais, reais de uso, sem que sejam prestados 

esclarecimentos sobre o real significado e funcionamento da língua e das relações interacionais 

e textuais. Esse tipo de trabalho com a língua, que prioriza a gramática normativa tradicional 

sem vinculá-la aos usos, contextos e longe da interação, acaba por perpetuar os problemas em 

relação à leitura e escrita no Brasil. 
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Um exemplo de ensino de língua que prioriza a gramática normativa em detrimento 

dos efeitos de sentido, da interação e do contexto, é o uso de um conto em sala de aula 

desconsiderando que a linguagem está a serviço do gênero, dos aspectos literários e estéticos. 

O professor que usa o texto como um objeto de ensino-aprendizagem desconsiderando 

as condições de letramento e letramento literário, bem como os diversos efeitos de sentido que 

poderiam ser construídos por meio da interação e da análise do contexto descrito no conto, 

descontextualiza a linguagem e o discurso. Geraldi (1997) aponta que o tratamento dos textos 

por muitos professores como gênero escolar, é apartado do seu sentido original e proposto como 

objeto de análise e compreensão de dados, num contexto frívolo de interação. Isso acontece 

pela concepção errônea que o professor tem da literatura, como apenas um objeto de ensino-

aprendizagem, e também porque muitas vezes o ensino de texto, tradicionalmente desenvolvido 

a partir de uma ideia fragmentada da língua, separa as disciplinas de produção de texto das de 

leitura literária e análise linguística, o que tem contribuído para uma compreensão errônea das 

competências e habilidades que o aluno deve desenvolver na escola. 

 

Historicamente, o ensino escolar da gramática não visou à construção de uma teoria 

sobre a língua, mas a aprendizagem de uma descrição da língua eivada de 

normalizações. E mais ainda: esta descrição nunca ultrapassou a classificação, 

qualquer que seja o nível linguístico descrito. As gramáticas escolares, todas 

inspiradas na gramática tradicional, vão muito pouco além das classificações. Apesar 

dessa crença ser tão difundida entre todos, sabemos que a proficiência em língua 

resulta muito mais do convívio com o padrão na leitura, na escuta, na produção – do 

que seu conhecimento explícito resulte um bom desempenho linguístico. (GERALDI, 

2015, p. 193). 

 

A escola tem se centrado no ensino das normas da gramática nas escolas, o que não 

tem contribuído para a compreensão de um ensino de língua voltado para as necessidades 

comunicativas e sociais do indivíduo, criando um distanciamento das práticas sociais e uma 

ideia equivocada de que aprender uma língua é decorar regras da gramática tradicional, o que 

sufoca a ideia de que se deve saber utilizar a língua de acordo com as situações de interação 

social. 

 Sendo assim, uma proposta de ensino de língua deve priorizar, sobretudo, um ensino 

de língua em que a interação, os contextos de uso e as diversas formas de compreensão e 

expressão sejam os protagonistas de uma aula de Português. Exemplificando, em relação ao 

trabalho com a leitura literária, uma aula que discuta um conto deve debruçar-se sobre a leitura, 

discutir e construir os diversos efeitos de sentido envolvidos nesse discurso constituído 

linguística e socialmente, e que não podem ser desagregados das funções sociais e dos papéis 

dos interlocutores daquele texto. Dessa forma, favorece-se o letramento, que é a leitura e escrita 



22 

 

para as práticas sociais do indivíduo, e o letramento literário, que é a apropriação da linguagem 

por meio da literatura (COSSON, 2006). Nesse sentido, Geraldi (2015) afirma que será 

alcançada a proficiência na língua para exercer a cidadania, como também afirmam os PCNs 

(BRASIL, 1997b). O letramento literário deve se dar naturalmente, envolvendo a função social 

daquela leitura, promovendo a apropriação pessoal do indivíduo do conteúdo e de sua 

constituição como leitor (PAULINO, 1998). 

Uma dúvida que muitos educadores têm é: por onde eu começo um bom ensino de 

Língua Portuguesa, que seja voltado para as práticas sociais? Ou seja, que contemple a interação? 

Os letramentos? 

Os PCNs indicam que o ensino de língua deve acontecer no seu habitat natural, ou seja, 

na interação, e que ocorre também em sala de aula ou qualquer espaço que se torne pedagógico. 

Não é possível estudar a linguagem fora do seu contexto, pois é no seu contexto que podemos 

compreender seus processos e relações. “Produzindo linguagem, aprende-se linguagem” 

(BRASIL, 1997b, p. 22). 

Uma proposta de ensino de língua de natureza interacional com ênfase na leitura e 

produção de sentidos do texto, em que se trabalhe a função social de cada gênero, favorecerá o 

letramento escolar, que é o letramento feito na escola. 

Neves (2006) defende que a situação de ensino-aprendizagem deve considerar a língua 

em uso, em funcionamento, nas situações interacionais, e que os elementos linguísticos estão a 

serviço da língua. Nessa mesma linha, Antunes (2014 p. 31) argumenta que:  

 

Não existe ação de linguagem – ação necessariamente textual – que dispense o 

concurso da gramática, que dispense o concurso do léxico e de fatores contextuais que 

sejam relevantes para o êxito da interação. 

  

Por isso, os efeitos de sentido criados pela relação texto-leitor são fundamentais para 

a formação de um leitor crítico. Como afirmam os PCNs, um ensino centrado nas práticas de 

leitura e produção de textos considera que: 

 

A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados historicamente 

segundo as demandas sociais de cada momento. Atualmente exigem-se níveis de 

leitura e de escrita diferentes e muito superiores aos que satisfizeram as demandas 

sociais até bem pouco tempo atrás — e tudo indica que essa exigência tende a ser 

crescente. Para a escola, como espaço institucional de acesso ao conhecimento, a 

necessidade de atender a essa demanda implica uma revisão substantiva das práticas 

de ensino que tratam a língua como algo sem vida e os textos como conjunto de regras 

a serem aprendidas, bem como a constituição de práticas que possibilitem ao aluno 

aprender linguagem a partir da diversidade de textos que circulam socialmente. 

(BRASIL, 1997b, p. 25). 
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Tais diretrizes apontam um caminho de diversas possibilidades, pois enfatizam que o 

ensino da língua não deve ser desvinculado da interação, do contexto de funcionamento da 

língua, e deve pautar-se nos diversos gêneros em que a língua se organiza. 

Assim sendo, o ensino de língua que se paute na interação, tendo como ponto de partida 

o trabalho com a leitura e escrita nas diversas situações de uso, recorre às formas linguísticas 

como pontes de sentido para os textos, evidencia a estrutura gramatical a serviço do texto, ou 

seja, da linguagem contextualizada, observando a natureza do gênero especificado. 

Antunes (2014) reforça a ideia de que a criança apreende as particularidades 

gramaticais da língua gradativamente através do convívio social. Assim, a criança estabelece 

hipóteses, identificando e incorporando padrões discursivos na compreensão e construção da 

sua própria linguagem, construindo assim o quebra-cabeça que constitui a língua e que compõe 

e organiza toda a atividade discursiva. 

A gramática é necessária para a composição de qualquer atividade verbal, porém, não 

é o único caminho para que a linguagem ocorra. Antunes (2014, p. 32) diz que: “Se é verdade 

que não falamos sem gramática, também é fato que não falamos apenas com gramática”. 

Falamos por uma necessidade comunicativa e estética, e é a gramática que organiza esse 

discurso, permitindo a interação dos falantes nas mais diversas situações sociais. 

A seguir será explorada a importância dos gêneros discursivos na escola e, em especial, 

o gênero conto, escolhido para ser o objeto de investigação e de trabalho com as Sequências 

Didáticas3, contemplando uma abordagem interacionista de linguagem, com vista às práticas 

de letramento, incluindo o letramento literário. 

 

1.2 A importância do gênero discursivo na escola 

 

A leitura literária, objeto de análise desta dissertação, não pode ser vista desvinculada 

da produção textual do aluno, pois esta evidencia pistas sobre como esse leitor iniciante 

processa a leitura, e como articula seus conhecimentos de mundo aos conhecimentos que lhe 

são apresentados. 

A leitura e a escrita, em sala de aula, na escola básica especialmente, devem ser 

pautadas pelo propósito de promover conhecimento intelectual e social do indivíduo, tornando-

o um cidadão letrado e permitindo-lhe ser agente do seu próprio discurso, objetivo defendido 

                                                 
3 A Sequência Didática é parte do produto educacional dessa pesquisa e trata de um plano de ação para o trabalho 

com contos na turma investigada nessa pesquisa. 
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pelos PCNs (BRASIL, 1997b), que apontam que o ensino de Português deve acontecer de modo 

a levar o sujeito a se formar como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, que conhece os 

seus direitos e deveres, sendo capaz de enfrentar as questões do mundo atual. 

Porém, o professor se depara com algumas questões: Como promover esse tipo de 

ensino que contribui para a formação desse sujeito crítico, reflexivo e autônomo? Como a 

utilização de textos literários pode favorecer esse processo? Como alterar minha prática de sala 

em termos teóricos, metodológicos e práticos em direção a uma abordagem interacional de 

linguagem?  

É inegável que a reflexão sobre gênero textual hoje é tão relevante quanto necessária 

para o professor, tendo em vista sua relação íntima e inseparável da linguagem. Bakhtin (2003) 

assim define os gêneros do discurso como manifestação 

 

Em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 

integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem 

as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu 

conteúdo temático e pelo estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. (BAKHTIN, 2003, p. 261) 

 

Para Bakhtin (2003), a língua é um sistema vivo, que se adapta aos diferentes contextos, 

movem-se de diferentes sujeitos e para específicas finalidades, sendo a ideia central de gêneros 

do discurso a de que os enunciados partem de sua natureza histórica, sociointeracional, 

ideológica e linguística, relativamente estáveis. Em outras palavras, os gêneros do discurso vão 

se moldando por meio da interação e do contexto, e envolve os aspectos sociais, históricos, 

ideológicos, culturais e incidem diretamente sobre a linguagem, o que também ocorre com os 

gêneros literários. 

Marcuschi (2011, p. 21) expõe que, apesar dos esforços de muitos estudiosos, não há 

como classificar os gêneros sem contemplar a forma textual, ou seja, a classificação dos gêneros 

por meio da forma, que são os tipos já definidos como narração, descrição, dissertação, 

argumentação e injunção. A constituição dos gêneros discursivos também não ocorre de forma 

estática. Pelo contrário, a língua é viva e adquire novas formas e usos todos os dias e, a cada 

dia, novos gêneros surgem derivados dos tipos textuais já definidos. De uns derivam-se outros, 

pois, apesar de possuírem identidades próprias que regulam a ação de leitura e escrita, servem 

para dar conta das diversas formas de comunicação social. Assim, os gêneros podem ser 

definidos em relação à função, à organização, ao conteúdo, ao meio de circulação, aos atores 

sociais envolvidos, às atividades discursivas implicadas e enquadre sócio-histórico. O autor, 
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entretanto, não pensa no gênero em si mesmo, nem em suas propriedades formais, mas em suas 

funções socioverbais e ideológicas: 

 

Os gêneros devem ser vistos relacionados com as práticas sociais, interesses, relações 

de poder, aspectos cognitivos, os interesses, as relações de poder, tecnologias, cultura 

e atividades discursivas. Não são canônicos nem amorfos, nem estáticos e nem puros. 

Seleção tática de ferramentas no cumprimento de certos objetivos. (MARCUSCHI, 

2011, p. 21). 

 

Desse modo, considerando que toda manifestação linguística se dá no discurso e que 

esses gêneros servem para contemplar as variedades da língua relativas às práticas sociais e 

culturais, sendo ferramentas de expressão, considera-se de extrema importância que o trabalho 

com gêneros textuais ocorra desde as séries iniciais, em especial na alfabetização. Rojo (2004, 

p. 10) defende a ideia de os gêneros discursivos favorecerem o ensino de leitura e de produção 

de textos escritos e orais. 

A natureza do gênero determina novas práticas de linguagem porque não são estanques, 

portanto, ainda que o ensino de leitura e escrita na educação básica ocorra a partir dos textos e 

contemple a interação e o contexto, é relevante que se destaquem os aspectos constitutivos do 

gênero, posto que cada gênero remete a uma situação interacional e, portanto, requer um modo 

específico de leitura, pois não se lê um poema necessariamente do mesmo modo como se lê 

uma charge. Para Rojo (2004, p. 22), o gênero é um instrumento, o qual define “classes de ação 

possíveis, através das finalidades que podem atingir graças a ele; ele guia e controla a ação 

durante seu próprio desenvolvimento”, atuando como um excelente instrumento na aquisição e 

desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita, pois prepara o aluno para lidar com 

aquele gênero e suas possibilidades. 

Existem vários gêneros textuais, e Bakhtin os classifica em dois grupos (2003): 

Gêneros primários – são os chamados gêneros simples, que se formam em situações de 

comunicação imediata; e Gêneros secundários – de natureza complexa, ideológica e que se 

formam a partir dos primários. Assim, conhecer melhor o funcionamento dos gêneros textuais 

é importante tanto para a compreensão da pluralidade linguística quanto para a produção de 

sentidos. 

É essa ideia que permeia os PCNs (BRASIL, 1997b), quando recomendam que o 

trabalho com o texto deve ser feito com base nos diferentes gêneros, sejam eles orais ou escritos. 

Usá-los como instrumentos de ensino na escola pode oferecer maior significado ao processo de 

letramento, pois aproxima os educandos da língua e das práticas de leitura na forma em que é 

mais utilizada em nosso dia a dia, seja em comunicações formais ou informais. 
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Com base nessa perspectiva, o trabalho com os gêneros deve acontecer relacionando 

os textos a suas respectivas situações comunicativas. Isso, principalmente por envolver um 

contexto específico no qual se constata uma situação concretizada por um indivíduo, que se 

constitui e representa o discurso.  

A língua em seu uso, na interação, adquire um papel central, ainda ocupado em muitas 

escolas pela gramática tradicional. Sendo assim, os gêneros podem constituir um modo 

discursivo contextualizado, real de produção e de linguagem para professores e alunos em sala 

de aula, de modo que o aluno não lidará com um objeto estranho, mas sim com as 

particularidades e constituições da sua língua, materializadas em textos e discursos. 

 

[...] é devido a essas mediações comunicativas, que se cristalizam na forma de gêneros, 

que as significações sociais são progressivamente reconstruídas. Disso decorre um 

princípio que funda o conjunto de nosso enfoque: o trabalho escolar, no domínio da 

produção de linguagem, faz-se sobre os gêneros, quer se queiram ou não. Eles 

constituem o instrumento de mediação de toda a estratégia de ensino e o material de 

trabalho, necessário e inesgotável, para o ensino da textualidade. A análise de suas 

características fornece uma primeira base de modelização instrumental para organizar 

as atividades de ensino que esse objeto de aprendizagem requer. (SCHNEUWLY; 

DOLZ, NOVERRAZ, 2004, p. 51). 

 

Com base nessa discussão, entende-se que o trabalho com gêneros textuais é uma 

excelente oportunidade de lidar com a língua em seus mais diversos usos, e de apontar novos 

caminhos que possam ser trilhados nas práticas pedagógicas, pois os gêneros contemplam as 

diversas formas de fala e escrita na interação, são fontes inesgotáveis de produção de sentidos 

e possibilitam diversas estratégias de ensino e de material para trabalhar a linguagem. 

Marcuschi (2003) afirma que, num contexto social com o nível de letramento como 

nossa sociedade, o conhecimento e uso dos gêneros é essencial, mesmo porque esses gêneros 

estão diretamente relacionados às formas de expressão. Como poderia o sujeito se expressar e 

compreender às formas de expressão, se ele não sabe lidar com esses diferentes modos de 

expressão, relacionados aos gêneros?  Diante de tantas possibilidades de trabalhar os gêneros 

textuais em sala de aula, o presente trabalho priorizará a relação ensino-aprendizagem de leitura 

e letramento a partir da leitura de contos, numa perspectiva interacional de linguagem. Para isso, 

será abordado brevemente como se constituiu a literatura infantil no Brasil e sua relação com a 

escola. 
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1.3 O surgimento da literatura infantil e sua relação com o letramento literário 

  

O conceito de literatura infantil emerge quando surge a ideia de infância e a 

necessidade de considerar essa etapa específica da vida do ser humano. De repente, toda a vida 

da criança começa a ser repensada e ela perde seu status de miniadulto (GARCIA, 2007), 

passando a ter suas características próprias reconhecidas e respeitadas. Assim, surge, como 

afirma Garcia (2007), o brinquedo, as novas ciências, como psicologia infantil e pediatria, e a 

literatura infantil, destinada às crianças. Quando surge o conceito de letramento e suas múltiplas 

formas (STREET, 2014), o letramento literário ganha vida, sendo a formação intelectual e 

estética do sujeito, que lhe permite ler, fazer relações, refletir, fruir e compreender o corpus 

literário (PAULINO, 1998). 

Antes que o livro infantil se tornasse objeto de ensino-aprendizagem na escola, em 

especial nas séries iniciais, ele já tinha um papel de formador moral da criança. Segundo Coelho 

(1981), a literatura é um fenômeno que nasceu com o objetivo de atender adultos, pois o 

reconhecimento de uma necessidade e importância da literatura para o público infantil é recente 

na história. Para essa autora, a natureza da literatura infantil tem sua constituição na literatura 

popular (adulta), pois, assim como as crianças, o povo que não tinha acesso à educação formal 

teria o conhecimento mediante as histórias que despertariam o lado sensível, emotivo e intuitivo, 

diferente do adulto culto, que percebe o mundo mediante conhecimento racional. Tal 

informação sugeria que uma forma eficaz de transmitir saberes e princípios às crianças, assim 

como para o povo, seria por intermédio dos livros. 

A partir da análise da literatura infantil e popular, Coelho (1981) afirma que a literatura 

infantil seria o meio ideal de proporcionar o desenvolvimento de potencialidades naturais, bem 

como da maturidade, pois, através dos símbolos, comparações, imagens e alegorias, os 

conceitos, essencialmente abstratos, poderiam ser compreendidos através da linguagem da 

literatura, da narrativa e, portanto, talvez não fosse acessível a todos compreender os conceitos 

por outro meio que não a literatura. A partir dessa análise, podemos entender parte da intensa 

relação entre literatura e educação, pois a literatura nos permite ler, imaginar, refletir, fazer 

relações, adquirir conhecimentos e, portanto, aprender. 

A primeira forma de literatura que se manifestou no Brasil e em outras nações, segundo 

Coelho (1981), foram os livros de leitura. No Brasil, a maioria das escolas alfabetizava através 

de folhas manuscritas, em seguida vinha a carta de sílabas e cartas de nome para impulsionar o 

processo de leitura. No final do século XIX, surge uma literatura para crianças no Brasil, que 

em sua maioria era importada e muitas vezes traduzida para a Língua Portuguesa. O primeiro 



28 

 

livro destinado para crianças brasileiras foi Contos da Carochinha, publicado em 1896, por 

Alberto Figueiredo Pimentel.  A obra traduzia contos populares de vários países e, entre os 61 

contos que compunham a obra, havia contos de Perrault, Grimm e Andersen. Essas referências 

nos levam a perceber que os contos, além de serem parte da infância, já eram parte da escola. 

Lajolo (2000), porém, registrou que a obra Cuore (Coração, em italiano), do autor De 

Amicis, ganhou tradução brasileira em 1891, por meio de João Ribeiro, o que contradiz a 

informação de que Contos da Carochinha teria sido a primeira obra a ser publicada para as 

crianças no Brasil. Ademais, as duas obras citadas tiveram grande importância e circulação no 

Brasil, conforme o trecho a seguir: 

 

Na voz de Lobato, o impacto do livro italiano também reforça a falta de textos 

brasileiros para a literatura infantil: “[...] é de tal pobreza e tão besta a nossa literatura 

infantil, que nada acho para a iniciação de meus filhos. Mais tarde, só poderei dar-lhes 

o Coração de De Amicis – um livro tendente a formar italianinhos” (LAJOLO, 2000, 

p. 104-5). 

 

Outras obras, porém, circulavam na sociedade brasileira “Velhas fábulas de Esopo e 

La Fontaine” (LAJOLO, 2000). A fala de Monteiro Lobato, apesar de causar certa desconfiança 

pelo fato de que havia, sim, boas obras publicadas no Brasil já no início da República, como 

Através do Brasil (1910), de Olavo Bilac, demonstra a fragilidade da inserção da literatura 

infantil no Brasil, que até então, na sua maioria, era importada, pela falta de material próprio. 

Apesar de não haver uma data precisa do surgimento de uma literatura brasileira 

destinada às crianças, sabe-se que, a partir da segunda metade do século XIX e início do século 

XX, é possível perceber a produção desse tipo de obras, intimamente ligadas ao surgimento da 

literatura escolar, caso da obra de Olavo Bilac Através do Brasil (1910), um livro cujo objetivo 

era o ensino dos conteúdos por meio do livro de leitura, feito sob medida para as escolas do 

período inicial da República no Brasil. Assim, é com a expansão das escolas primárias e a 

preocupação com a escolarização e leitura que o mercado editorial brasileiro investiu mais na 

literatura dedicada à infância e juventude. Segundo Oriá (2011, p. 39): 

 

No Brasil e em outros países ocidentais, é muito difícil estabelecer diferenças 

marcantes entre a literatura escolar e a literatura infantil em virtude da nossa formação 

histórico-social, com um passado escravocrata e exclusão de amplos setores da cultura 

letrada, muitas crianças tinham acesso ao livro, fosse ele de leitura, didático ou infantil, 

apenas nos bancos escolares. 

 

O estudo referente às mudanças da educação primária no Brasil indica que a 

propagação de livros para a juventude brasileira só foi possível após a fundação de escolas e 
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formação de professores, ou seja, a literatura dedicada à infância e juventude surgiu também de 

uma necessidade de modernizar o país, formar o cidadão comprometido com o ideal da 

República, que contava com uma sociedade que não tinha acesso à cultura escrita. Para Arroyo 

(1990, p. 65), a literatura “(...) nasceu nos bancos escolares vinculados ao sistema de educação”, 

contudo, sua expansão adquiriu independência do sistema educacional. 

Temos assim o surgimento da literatura infantil no Brasil relacionado à escola, que se 

apropriou da literatura para ensinar conteúdos. Zilberman (1988a) explica que a primeira função 

da literatura na escola era a de moralizar as crianças, segundo os padrões da época, e só 

posteriormente ela passou a servir como objeto de contribuição para a formação humana e de 

uso didático e permanece assim ainda hoje em muitas escolas brasileiras. 

Pensando no modo como a literatura infantil é trabalhada na escola básica atualmente, 

que na maioria das vezes a tem como objeto de ensino-aprendizagem, muitas vezes anulando 

seu valor estético, bem como na importância que a literatura tem tanto para o indivíduo quanto 

para a escola, deve-se avaliar o tratamento adequado tanto da literatura quanto do ensino da 

língua nas séries iniciais, pois ambos são fundamentais na formação de um leitor e escritor 

competente. 

Os PCNs (1997, p. 35) indicam que “O trabalho com leitura tem como finalidade a 

formação de leitores competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a 

possibilidade de produzir textos coerentes tem sua origem na prática de leitura, espaço de 

construção da intertextualidade e fonte de referências modelizadoras”. 

Os diversos gêneros literários, em especial os narrativos, integram as práticas sociais 

e são moldados por elas. As práticas sociais são as ações humanas que transformam a vida e 

podem ser objetivas ou subjetivas. Nesse sentido, as práticas sociais e de leitura na escola são 

regulamentadas por esferas éticas de ação, conforme Rojo e Barbosa (2015). 

As narrativas, como gêneros, estão diretamente ligadas às nossas práticas sociais, pois 

estão intimamente ligadas à história e à vida do homem em sociedade.  

Desse modo, considerando a importância da leitura literária para a formação do 

cidadão, este trabalho se propõe a analisar se o trabalho com os contos contribui para a formação 

do sujeito leitor, inserido no processo de letramento, contemplando também o letramento 

literário, uma vez que a literatura tem papel de destaque na escola e é um objeto de grande 

relevância para a promoção de reflexão e construção de sentidos individuais e coletivos, 

constituindo-se numa forma de letramento específica. 

O letramento trata de uma percepção global do comportamento e das práticas sociais, 

principalmente na área da leitura e da escrita, conforme Soares, M. (2014), que também valida 
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o papel múltiplo das práticas de letramento, como afirma Street (2014). Já o letramento literário, 

mais específico, é outra forma de letramento, pois trata-se de uma apropriação individual de 

prática de leitura e escrita, acontece quando o leitor já sabe escolher suas leituras literárias, 

domina as estratégias de leitura literária para compreender, refletir, apreciar e mesmo fruir essa 

leitura, para além de uma prática social, pois ela começa no sentido e nas relações que o sujeito 

tem e fará com a obra (PAULINO, 1998). Paulino define como letramento literário: 

 

A formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que saiba escolher 

suas leituras, que aprecie construções e significações verbais de cunho artístico, que 

faça disso parte de seus fazeres e prazeres. Esse leitor tem de saber usar estratégias de 

leitura adequadas aos textos literários, aceitando o pacto ficcional proposto, com 

reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, intertextualidade, 

interdiscursividade, recuperando a criação de linguagem realizada, em aspectos 

fonológicos, sintáticos, semânticos e situando adequadamente o texto em seu 

momento histórico de produção. (PAULINO, 1998, p. 56). 

 

O letramento literário é importante para a formação intelectual e social do sujeito, uma 

vez que, por meio das obras literárias, o sujeito poderá aprender a compreender o que acontece 

ao seu redor, fazer relações mais profundas entre o livro, narrativa, seu conhecimento e 

sociedade em que vive, para então ressignificar o texto. Esse letramento num contexto 

interacional de linguagem possibilita que o texto literário ganhe vida para o leitor, garantindo o 

letramento como prática social de linguagem. Com tempo e experiência, esse leitor poderá fruir 

e apreciar a leitura literária, podendo escolher e apurar seu interesse e, se não gostar, poderá 

saber as estratégias adequadas para compreender e fazer relações acerca daquele texto literário, 

ainda que não seja do seu interesse, pois, ainda que o sujeito decida não gostar de ler, a 

habilidade de ler os diferentes tipos de texto, inclusive os literários, não pode lhe ser negada. 

Paulino (2001, p. 118) afirma que: 

 

Apenas se espera, numa perspectiva de democratização cultural, que a população 

possa fazer suas escolhas livremente, após obter os recursos necessários para isso, 

tanto em termos de formação intelectual e estética, quanto em termos materiais. 

Reduzir o letramento da maioria dos brasileiros ao nível funcional é expropriá-la de 

vivências textuais não só literárias quanto filosóficas e científicas, dentre outras. 

 

Assim sendo, temos no letramento literário um mundo de possibilidades de 

aprendizado linguístico, semântico, individual, social, intelectual e estético que não pode ser 

negado aos sujeitos pela escola. O processo de letramento literário que perpassa a leitura, a 

escrita e sua função social é de suma importância para a formação individual humana, que tem 

na relação com o texto literário uma construção que não é feita espontaneamente, ou seja, não 

basta entregar o livro na mão do aluno e esperar que ele goste, compreenda e compartilhe o que 
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leu. É necessário que o aluno seja orientado conforme Cosson (2006), que afirma que a leitura 

literária precisa ser discutida, questionada e analisada. 

Para Cosson (2006), o letramento literário deve, portanto, promover a motivação pelo 

texto literário e, para que isso ocorra, uma série de ações deve ser desenvolvida, segundo o 

autor. Em sua obra Letramento Literário (COSSON, 2006), vai criando uma sequência de ações 

para que se possa desenvolver o letramento literário. Cosson (2006) começa pela motivação, 

que seria a introdução à obra e autor de modo breve, em sequência deve acontecer a leitura, que 

deve contar com intervalos, para que se possa na interação entre alunos, professor e obra falar, 

ouvir, inferir e refletir. Cosson (2006) defende que o aluno seja orientado em cada passo, 

conhecendo o objetivo que tem que cumprir com aquela leitura. 

O próximo passo seria a interpretação, que deve acontecer por partes, até ser global, 

em seguida deve ocorrer o momento de compreensão da obra, relacionando-a aos seus diversos 

contextos, sejam históricos, estilísticos e temáticos, entre outros. Essa prática, ou guia para o 

letramento literário, segundo Cosson (2006), contribui para que o letramento literário ocorra 

em sala de aula, possibilitando e contribuindo para a formação de um leitor competente.   

Adiante falaremos mais sobre os conceitos de alfabetização e letramento relacionado 

à leitura e escrita, pois a turma pesquisada está num contexto de alfabetização com práticas de 

letramento. 

 

1.4 Os processos de formação do leitor no contexto de alfabetização e letramento 

 

Existem ainda muitas dúvidas no que se refere aos conceitos de alfabetização e 

letramento. Nessa seção, visamos explanar sobre os conceitos, pois o modo como o professor 

entende a alfabetização e letramento incidirá diretamente no modo como ele concebe as práticas 

de leitura e escrita em suas aulas. Tradicionalmente, as séries iniciais do ensino fundamental 

dedicam-se ao ensino de habilidades e conteúdos voltados para o processo de aquisição da 

leitura e escrita, denominado alfabetização. 

Os PCNs, a respeito dos objetivos gerais de Língua Portuguesa para o ensino 

fundamental, afirmam que “[...] espera-se que os alunos adquiram progressivamente uma 

competência em relação à linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida cotidiana, 

ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado” (BRASIL, 2007, 

p. 33). Entende-se, conforme os PCNs, (BRASIL, 1997b), que o aluno do primeiro ao terceiro 

ano do Ensino Fundamental está em processo de alfabetização e que, ao sair do 5° ano, espera-

se que tenha competência linguística que lhe permita participar ativamente do mundo letrado. 
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Esse sujeito na posição de aluno deve então ler, escrever, interpretar, fazer inferências dos 

diversos gêneros textuais e orais de modo crítico e reflexivo. No entanto, ainda existem muitos 

problemas no tratamento da linguagem em sala de aula, o que pode ser comprovado pelas 

inúmeras avaliações aplicadas pelos órgãos ligados ao Ministério da Educação à Educação 

Básica, que demonstram que os alunos de 1° a 5° ano do E.F ainda não têm a competência 

linguística esperada para o fim do E.F 1. 

Alguns autores, tais como Carvalho (2012), ao utilizar o termo “alfabetização”, 

demonstram que, apesar da consciência de que o processo de alfabetização é mais amplo, 

preferem manter a definição limitada do termo, classificando o processo de alfabetização à 

associação entre fonemas a grafemas, codificar e decodificar, ou seja, escrever e ler, porque 

compreendem o processo de ensino como um processo mecânico de codificação e 

decodificação linguísticas. Carvalho (2012, p. 12), no entanto, também expressa saber que o 

processo de leitura e escrita envolve mais do que codificar e decodificar, pois envolve a reflexão, 

compreensão e expressão da língua em suas múltiplas facetas, mas desconsidera o conceito de 

alfabetização.  

 

Uso a palavra alfabetização no sentido restrito de aprendizagem inicial da leitura e 

escrita, isto é, a ação de ensinar ou (o resultado de aprender) o código alfabético, ou 

seja, a relação entre letras e sons. Existem definições mais amplas de alfabetização 

que incluem habilidades de interpretação de leitura e produção de escrita, e até de 

conhecimento do mundo, mas prefiro destacar o caráter específico da alfabetização, 

que considero um processo limitado no tempo, no conteúdo e nos objetivos. 

(CARVALHO, 2012, p. 12). 

 

Carvallho (2012) reflete a consciência de uma abordagem mais ampla da alfabetização, 

porém, expressa a decisão de separar a alfabetização do letramento, como se fossem processos 

diferentes. Sob outro ponto de vista, Paulo Freire (2003a), ao se referir à sua prática de 

alfabetização, dizia que para ele seria impossível conceber a alfabetização como um processo 

reducionista e mecânico de aprendizagem da leitura e escrita, pois não seria possível 

desvincular a aprendizagem do código por meio da leitura e escrita da compreensão e expressão 

de linguagem e de mundo. 

 

Para mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos 

ba-be-bi-bo-bu e dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse reduzir a 

alfabetização ao ensino puro da palavra, da sílaba ou das letras. Ensino cujo processo 

alfabetizador fosse “enchendo” com suas palavras as cabeças supostamente “vazias” 

dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o 

processo de alfabetização tem no alfabetizando o seu sujeito. (FREIRE, 2003a, p. 19). 
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A citação demonstra que, para Freire (2003a), a alfabetização é um processo contínuo 

em que educador e educando constroem-na com a mesma responsabilidade, numa relação de 

interação, de ensino-aprendizagem. Para esse autor, a alfabetização é elaboração da expressão 

escrita, envolvendo os participantes do processo, sem qualquer sobreposição de poder. Isso 

significa que, no processo de ensino-aprendizagem, professor e aluno desempenham papéis 

cruciais como falantes de uma língua e como participantes de uma situação comunicativa. 

Contrapondo-se a Carvalho (2012), Freire (2003a, p. 11) defende que “o ato de ler não se esgota 

na decodificação pura da palavra escrita, ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se 

alonga na inteligência do mundo”. Nessa perspectiva, a leitura é mais do que decodificar a 

escrita, e o codificar é mais do que escrever, pois considera os contextos, os usos diversos e 

específicos de cada contexto e valoriza o emprego dos sentidos. 

Apesar de ser de suma importância conhecer a relação entre letras e sons, sílabas e 

sons, palavras e significados, saber ler é relacionar o sentido de uma expressão às situações e 

sentidos contextualizados. É importante relacionar o que é lido com sua própria leitura de 

mundo e experiência, e avançar das palavras às ideias, conceitos e fatos exteriores que estão 

além do que está escrito. E, do mesmo modo, escrever supera a margem de escrever palavras, 

frases e textos, pois requer daquele que escreve um propósito específico para aquilo que 

pretende dizer. 

Em Freire (2013a), observa-se que a leitura da palavra está diretamente relacionada à 

leitura de mundo, o que desconstrói o conceito de Carvalho (2012) de que alfabetizar é o ato 

mecânico de decodificar signos, pois o supera, como um meio de desenvolvimento social e 

intelectual. Nesse sentido, a leitura pode reproduzir a organização social, ou pode fornecer 

subsídios por meio de práticas de leitura e escrita que promovam a emancipação e mudança do 

sujeito (FREIRE, 2003a). 

Dessa forma, para Freire, a alfabetização pode dar poder ou tirar o poder das pessoas 

de realizarem, por si mesmas, as mudanças e ações que as levam a crescer e evoluir. É certo 

que decodificar os processos linguísticos não é condição para que se ocupe posição 

social/intelectual de destaque, mas o sujeito alfabetizado e letrado, para além da decifração do 

código, pode expandir suas possibilidades sociais. 

Desde antigas e diferentes civilizações, há uma preocupação com a linguagem, ou seja, 

a linguagem não é apenas uma preocupação da escola, mas serve como o principal meio de 

aprendizagem da língua, em sua variante padrão.  
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O falar bem é, então, conteúdo e objetivo do ensinamento. Mas o que significa 

exatamente falar bem? Creio que seria totalmente errado considerá-lo em sentido 

estético-literário, e que, sem medo de forçar o texto, se possa afirmar que, pela 

primeira vez na história, nos encontramos perante a definição da oratória como arte 

política do comando ou, antecipando os termos de Quintiliano, perante uma 

verdadeira institutio oratoria, educação do orador ou do homem político. 

(MANCORDA, 1989, p. 14). 

 

O propósito do ensino de língua não pode estar associado apenas à aprendizagem de 

relações entre fonema/grafema, ou das condições de “bem falar”. Há uma necessidade social 

premente no uso da língua que tornou o seu uso uma necessidade para que se possa ter acesso 

aos diversos sentidos e significados produzidos pelos falantes acerca dos conhecimentos 

produzidos, da sociedade, cultura e também da própria linguagem. Assim, a escola, sendo uma 

das principais responsáveis pela formação “acadêmica” dos sujeitos, deve garantir que os 

sujeitos aprendam e desenvolvam as variadas formas do uso da língua. 

A importância de saber ler e escrever é verificada mediante as condições de exercício 

da cidadania e dos direitos de todos, aos bens culturais, às condições dignas de trabalho e à 

manifestação da condição política do indivíduo em sociedade. Isso se dá por meio do acesso à 

língua, às produções materiais e aos conhecimentos científicos produzidos ao longo da história 

e, especialmente, para que os falantes de uma língua possam exercer o direito de se comunicar, 

de se expressar e compreender sem limitações os enunciados produzidos socioculturalmente.  

Assim, o processo de alfabetização relacionado ao letramento, de aprendizagem das 

habilidades de leitura e escrita para as práticas sociais permite a transformação de história dos 

indivíduos e os indicadores sociais de um país, promovendo a autonomia do sujeito, refletindo  

sobre o próprio sujeito e a sociedade, que só poderão ocorrer quando o indivíduo souber ler a 

si e ao mundo, de modo crítico, em situações reais de comunicação, pois somente a partir da 

compreensão da própria realidade é que se pode atuar sobre ela, assim como já preveem os 

PCNs (BRASIL, 1997b). 

 

Essa responsabilidade é tanto maior quanto menor for o grau de letramento das 

comunidades em que vivem os alunos. Considerando os diferentes níveis de 

conhecimento prévio, cabe à escola promover a sua ampliação de forma que, 

progressivamente, durante os oito anos do ensino fundamental, cada aluno se torne 

capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra 

e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações. (BRASIL, 

1997b, p. 21). 

 

Cabe à escola promover e ampliar os diferentes letramentos. No Brasil, nota-se que, 

apesar de o letramento ser um tema amplamente estudado, ainda não superou suas limitações e 

desafios, já que esse conceito e o modo de concebê-lo nas aulas apresentam muitas dúvidas 
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para educadores e a população em geral, sendo ainda um desafio enfrentado. Rojo (1998) diz 

que a polissemia e flutuação de significados que cercam o termo letramento são muito grandes, 

havendo uma série de conceitos e abordagens do letramento, o que ainda causa muitas dúvidas 

em professores, limitando o alcance do desenvolvimento da linguagem para as práticas sociais. 

Em oposição, professores que promovem um ambiente interacional, com práticas de letramento, 

com leitura e escrita voltadas para as práticas sociais, para a atuação reflexiva do sujeito na 

sociedade, têm maior possibilidade de ampliar a capacidade de compreensão e expressão dos 

sujeitos, dos diferentes tipos de textos. 

O letramento é um conceito que, segundo Soares, M. (2010), é recente e que surgiu na 

língua portuguesa pela primeira vez em 1986 para um fenômeno que ainda estava despercebido. 

Trata-se de uma palavra traduzida do inglês literacy, que incorpora a condição de ser letrado, 

mas que só o é se for literate, que para Soares, M. (2010) é aquele que faz o uso competente e 

frequente da leitura e da escrita. 

É importante que o professor, em sala de aula, tenha clara a diferença dos termos 

alfabetizar e letrar, na escola, considerando que a ação de ensinar a ler e a escrever deve ser 

contextualizada no ambiente cultural e social de cada criança. No entanto, este projeto não visa 

aprofundar o estudo sobre os tipos de letramento, ou sua história e origem, mas entender que, 

mesmo antes de aprender a ler e a escrever, a criança não chega à escola iletrada. Essa 

compreensão é fundamental porque trata a criança como um ser de linguagem, constituído 

socialmente e inserido nas práticas de letramento, anteriores à escola, conforme afirma Street 

(2014, p. 121): 

 

A questão que nos incitou foi: se, como argumentamos, existem múltiplos letramentos, 

como foi que uma variedade particular veio a ser considerada como único letramento? 

Em meio a todos os diferentes letramentos praticados na comunidade, em casa e no 

local de trabalho, como foi que a variedade associada a escolarização passou o tipo 

definidor, não só para firmar o padrão para outras variedades, mas também para 

marginalizá-las, descartá-las da agenda do debate sobre letramento? Letramentos não 

escolares passaram a ser vistos como tentativas inferiores de alcançar a coisa 

verdadeira, tentativas a serem compensadas pela escolarização intensificada. 

 

Esse trecho expressa que há uma enorme variedade de tipos de letramento que não 

estão limitados à instituição escolar, ainda que sua inserção nas instituições seja tão profunda 

que a sociedade contemporânea tenha dificuldade de separá-las. 

O tratamento dado nesta pesquisa ao letramento escolar parte da ideia de que a criança 

não chega iletrada ao primeiro ano da alfabetização, chamado de primeiro ano do ensino 
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fundamental, pois, só de estar inserida numa sociedade letrada, ela já usa a língua, cria hipóteses 

para as funções sociais da linguagem e lê o mundo, como afirma Freire (2003a). 

A partir dessa concepção, o letramento segue em duas direções: o autônomo e o 

ideológico, conforme Street (2014). O primeiro tipo não considera a importância social ou 

histórica da língua, cujo acesso formal é dado pela escola, seria o ler, escrever e interpretar. Já 

o modelo ideológico considera primordialmente o aspecto social, cultural e histórico nas 

práticas de letramento, tais como ler um rótulo e saber a que produto se refere, saber manusear 

dinheiro, compreender informações, fazer relação de informações etc., que podem ou não 

estarem associadas à escolarização, ou seja, uma pessoa pode ser considerada letrada mesmo 

não lendo ou escrevendo, no sentido literal do conceito. 

Apesar de nossa pesquisa incidir sobre um ambiente escolar e de contato com os 

primeiros passos da leitura e escrita, consideraremos os dois conceitos, pois o modelo de 

letramento ideológico valoriza o conhecimento de língua dos alunos da turma pesquisada que 

pode ter sido formado pela família, igreja e por outras instituições, não podendo ser 

desconsiderado, e simultaneamente, também será analisado o desenvolvimento do letramento 

autônomo, que refere-se à contribuição da leitura de contos para a formação do leitor, um 

letramento literário. 

Marcuschi (2011) defende que a leitura e escrita, com base no letramento, é essencial 

para que os seres humanos sejam seres sociais e sobrevivam na sociedade moderna, uma vez 

que não basta ler e escrever para atuar como cidadão na sociedade, pois os sujeitos precisam 

refletir e compreender a si e a sociedade e, para isso, precisam dos subsídios da interpretação, 

da capacidade de fazer relações e ler os contextos, ou seja, precisam ser letrados. 

Kleiman (1995, p. 17) argumenta que “ser letrado significa ter desenvolvido e usar a 

capacidade metalinguística em relação à própria linguagem” para as práticas sócias específicas 

de contextos específicos, de modo que o letramento vai muito além do mundo da escrita e dos 

muros da escola. Esse letramento institucionalizado ou autônomo preocupa-se com a aquisição 

dos códigos (alfabético, numérico) que garantem a promoção ou não no ambiente escolar. Por 

outro lado, o letramento ideológico trata da função social da escrita independentemente da 

alfabetização do sujeito, ou seja, é possível ser letrado em algo e ao mesmo tempo não saber ler 

e escrever eficientemente (STREET, 2014). Ambas as práticas de letramento, associadas, 

contribuem para a competência de leitura, pois consideram quem o sujeito é e o que ele sabe, 

ao passo que desenvolvem outras competências de leitura e escrita como elemento de 

constituição individual e social. 
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Lemke (2010), a esse respeito, afirma que para cada caso usa-se uma habilidade de 

letramento específica, podendo o sujeito ser letrado em textos científicos, mas não entender 

nada sobre textos literários. Isso porque, assim como os gêneros, os letramentos são múltiplos. 

Por isso, esse trabalho enfatiza o letramento que ocorre por meio do gênero textual conto, uma 

narrativa simples, num contexto de alfabetização, pois os gêneros integram as práticas sociais 

e as práticas sociais dão vida aos gêneros. 

Na seção a seguir, trataremos do conto, seu conceito, relação com literatura, 

importância e formas de contribuição para a leitura inserida no processo de letramento. Também 

será explicitado o porquê da escolha dos contos para trabalhar as Sequências Didáticas, bem 

como que texto foi escolhido e sua relevância estética e discursiva para o trabalho com a língua 

portuguesa, visando à formação das habilidades de leitura dos alunos em período de 

alfabetização. 
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2 AS VÁRIAS ABORDAGENS DO GÊNERO CONTO 

 

Este trabalho pretende esclarecer as possíveis contribuições do gênero conto para o 

desenvolvimento das competências de leitura e de formação estético-literária no processo de 

aquisição de leitura, como parte de um processo de letramento, de forma a confirmar sua 

validade teórica e social na prática pedagógica, bem como no processo de aprendizagem da 

leitura. 

O presente capítulo versará sobre os contos, a começar por seu conceito. Gotlib (2006) 

contribuiu com a discussão elucidando conceitos e definições, esclarecendo as características 

que fazem de uma narrativa um conto. Em seguida, por meio das contribuições de Zilberman 

(2008), é abordada a breve história dos livros infantis no Brasil, sua relação com a infância e a 

escola. A compreensão desse cenário em que surgiu e se constituiu a literatura infantil no Brasil, 

no início do século XX, permitiu o entendimento do modo como a literatura começou a ser lida 

nas escolas brasileiras e que concepções embasavam essas práticas, já no início da República. 

Logo, traçando um paralelo com o modo pelo qual é concebida nos dias de hoje, nas salas de 

aula brasileira, poderemos analisar o impacto que seus modos de leitura na escola têm exercido 

sobre a formação do leitor nas séries iniciais do E.F. 

Caminhamos para a discussão acerca do caráter de gênero literário dos contos 

(SCHNEUWLY; DOLZ, NOVERRAZ, 2004) e seu papel como arte e expressão discursiva na 

escola básica, que prima pelo valor estético das narrativas e promove a humanização do sujeito, 

se trabalhada pela escola de modo interacional e reflexivo (CANDIDO, 2011). Por fim, 

apresentamos e discutimos os critérios da obra escolhida para composição do Produto 

Educacional da Pesquisa, o livro Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha (2011), 

discorrendo sobre os contos, suas características, as possibilidades que possui de exploração de 

sentidos, conforme Lajolo (2011), e seu papel no processo de letramento literário (PAULINO, 

1998). 

 

2.1 O conto e sua relação com a leitura na escola 

 

Propomos, aqui, a inserção dos contos em sala de aula, nas práticas de leitura, nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Para tanto, é necessário compreender a história do conto, 

como ganhou status, suas características e vertentes de concepções, bem como as possibilidades 
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de reflexão social, emocional e linguística que oferecem às aulas de linguagem nas séries 

iniciais do E.F. 

Gotlib (2006) destaca que os contos constituem um gênero textual ficcional que narra 

ou conta uma curta história, afirmando que “toda narrativa consiste em um discurso integrado 

numa sucessão de acontecimentos de interesse humano na unidade de uma mesma ação” 

(GOTLIB, 2006, p. 13), ou, em outras palavras, a narrativa é um discurso sobre fatos e 

acontecimentos que são do interesse dos homens e compõe uma forma de comunicar e expressar 

ideias das coisas. 

Os contos, para Gotlib (2006), tem origem incerta, mas sabe-se que já existiam nas 

sociedades antigas, que oralmente narravam as suas experiências. Esses contos tradicionais 

foram disseminados oralmente no século XVIII, logo, ganhando vida, também no papel, 

passando a se firmar como categoria estética, adquirindo o conceito de conto literário e sendo 

amplamente divulgado em jornais e revistas após a expansão da imprensa. A respeito do 

interesse sobre as práticas de leitura, Chartier, R. (1996, 1999) ressalta que o surgimento da 

imprensa contribuiu significativamente para que a leitura chegasse a um número maior de 

pessoas e que, nos dias atuais, abrange outros suportes, como o da leitura digital. 

Existem muitas discussões sobre o que é e o que não é conto, como expressa Gotlib 

(2006), que afirma que há duas grandes vertentes de discussão sobre o conto, uma que confirma 

sua filiação às narrativas e outra que concorda que os contos estão relacionados às narrativas, 

mas que possuem características próprias e que mudaram tanto ao longo dos anos que muitas 

vezes não se sabe se uma determinada história deve ser classificada como conto ou não. 

Cortázar (2006, p. 149) demonstra que o conto “é um gênero de difícil definição, tão 

esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos, e, em última análise, tão secreto e voltado 

para si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo 

literário”, o que confirma a ideia expressa por Gotlib (2006) acerca da dificuldade de 

categorizar rigidamente os contos, havendo várias vertentes sobre o que é um conto. Dentre 

elas, temos Cortázar (2006), que argumenta, apesar do conhecimento sobre as teorias de 

classificação do conto, não priorizá-las em detrimento da vida do conto. O conto, como forma 

curta, foi objeto de interesse de Edgar Alan Poe no século XIX, tendo ele se debruçado sobre 

sua arte e interpretação da técnica literária.  

No século XX, Cortázar (2006) propõe que a criação do conto segue um trabalho 

consciente do escritor com a linguagem, uma forma limitada a um espaço e tempo concisos e 

densos, o que amplia a sua complexidade. Poe acreditava que uma das principais funções da 
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narrativa curta era a elevação da “alma”, de modo que a densidade e a tensão literária da 

narrativa, citadas posteriormente por Cortázar (2006), levassem o leitor a esse estado de espírito. 

Assim, destacava-se a importância do leitor para a execução do trabalho literário, de modo que 

a narrativa curta promovesse a relação entre o plano temático, estrutural e a recepção da obra 

pelo leitor (PORTO, 2015, p. 111-118).  

Sobre a análise de um conto específico, Paulino (2001, p. 128) expressa que “percebe-

se claramente, no conto, as unidades de ação, de espaço, de tempo, que lhe confere uma 

estrutura clássica, conforme definida pelos teóricos”, o que remete à ideia da estrutura do conto 

defendida por muitos teóricos. Já Cortázar (2006), apesar do conhecimento dessa estrutura que 

compõe o conto, destaca a vivacidade dele, que segue no caminho do abstrato, porém, também 

defendendo que devemos analisar e compreender as características desse gênero, sem o 

reducionismo em que muitas vezes as classificações incorrem, pois, como uma sintetização da 

vida, os contos são a expressão escrita da própria vida e não se limitam a estereótipos. 

Sabe-se que, apesar de os contos existirem há muito tempo, tiveram seu período de 

maior explosão a partir do século XIX, quando passaram a serem considerados um texto nobre, 

assim como as formas poéticas, passando a serem amplamente trabalhados. Isso porque 

deixaram de ser vistos como “folclóricos”, tornando-se produtos literários estéticos, ganhando 

inclusive status, disputando com o romance, o que foi também foi fomentado por importantes 

autores, tais como Edgar Alan Poe e Machado de Assis, que elevaram ainda mais o seu status. 

O conto constitui, então, para os três autores, Gotlib (2006), Cortázar (2006) e Paulino 

(2001), a apresentação da vida, sendo concebido geralmente a partir de um acontecimento que 

circunda um conflito, possuindo, em geral, um início, meio e fim acerca de um momento 

imediato, portanto, não considerando o passado ou futuro em detrimento do conflito, o qual 

relaciona realidade e ficção, ainda que sem compromisso com a realidade. É, portanto, a “arte 

de inventar um modo de se representar algo” (GOTLIB, 2006, p. 14), e que, em geral, envolve 

duas ou mais personagens ligadas por algum aspecto contraditório, contando com um narrador, 

condutor da narrativa. Caracterizadas portanto, segundo Cortázar (2006) principalmente por 

tensão, brevidade e intensidade. 

Na perspectiva de Gotlib (2006, p. 14), o conto, no entanto, não se refere só ao 

acontecido, não há compromisso com o evento real, posto que nele realidade e ficção não têm 

limites estabelecidos, ou seja, não importa se a história é ou não verdadeira, a ficção tem em 

sua formatação a relação íntima com a realidade ou representação de um fato. Representação 

que, para Cortázar (2006, p. 150), “(...) são aglutinantes de uma realidade infinitamente vasta, 
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do que a do mero argumento”, pois uma história curta denota ideias e fatos que extrapolam o 

texto e mesmo a intenção do autor.   

Assim, os contos possuem formas de contar, pois podem ser de acontecimento, moral, 

maravilhoso, de terror, fantástico, entre outros (GOTLIB, 2006). Propp (1928), no entanto, 

apesar da diversidade dos contos, indica que, após análise de vários contos russos, observou 

150 elementos deste gênero literário, dos quais 31 são características comuns aos contos na 

forma de se apresentar sequencialmente. Ele descreveu, comparou suas estruturas e sistemas, 

para isso, ele rejeitou as classificações temáticas, pois para ele os contos organizam-se em torno 

de estruturas aos quais os elementos se agrupam de forma rígida. 

Vieira (2001) apresenta uma classificação acerca da organização estrutural do conto 

segundo a qual deve haver relação coerente entre fatos, sua cronologia e atores, que ele chama 

de “relação lógico-semântica” (VIEIRA, 2001, p. 3), e que culmina numa transformação, ou 

processo de reflexão, ao fim do texto narrativo. A partir dessa definição, é possível perceber 

uma das características do conto, que é a relação entre os personagens e seus papéis 

representativos, inseridos num determinado momento no tempo e que, em geral, podem 

apresentar um desencadeamento lógico, que promovem a reflexão sobre o objeto, as ações, 

pessoas e fatos contidos na narrativa do conto, que permitem pensar sobre o outro, o mundo e 

sobre si mesmo, em partes ou por relações. Mas que também podem subverter a ordem das 

coisas, pois, esteticamente, a obra está aberta a outros modos de percepção das coisas. 

Ao ler e perceber a sequência de fatos e esferas de ação dos contos, uma rede de 

relações de reflexão, análise e autoanálise vão se construindo, reflexão que se configura como 

necessidade humana, pois foca nas necessidades e conflitos do “eu” como parte despregada do 

todo. A partir do conflito, cabe ao conto revelar as diversas partes desse “eu” nessa situação. O 

leitor ou ouvinte, nesse contexto, aprende, seja relacionando sua vida à história, seja analisando 

e criando hipóteses sobre as ações e possíveis desfechos do enredo, ou o leitor pode fazer essas 

duas ações mentais ao mesmo tempo. Em todo caso, o conto, além de contar, expressar ou 

representar ideias, permite a reflexão. Daí a sua íntima relação com a infância e a escola, 

momento e local onde os indivíduos também aprendem a praticar o exercício da reflexão para 

conhecerem a si mesmos e ao mundo social que os circunda. 
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2.2 A narrativa, a infância e sua contribuição para a escola 

 

A literatura, na perspectiva da formação humana, considera a experiência como 

elemento que permitirá ao sujeito refletir. Assim, temos na literatura e, em especial nos contos, 

uma excelente oportunidade de trabalhar a linguagem e a formação do leitor reflexivo numa 

perspectiva interacional, em que se promova a humanização do sujeito, bem como a  formação 

estética literária, o que possibilita ao leitor construir não um, mas diversos sentidos, levantar 

hipóteses sobre a linguagem e a vida e ir moldando sua visão de mundo, pois os contos são uma 

fonte inesgotável de contingências intelectuais, culturais e semânticas, ou seja, eles possuem 

inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de habilidades de construção intelectuais, 

culturais e de apreensão do significado do mundo e sua ressignificação. 

A preocupação com o ensino de leitura literária na escola básica deu-se com mais 

intensidade nos anos 1980. Zilberman (2008) e vários outros pesquisadores da educação, 

principalmente da área de linguística, literatura e pedagogia, debruçaram-se sobre o tema, 

devido principalmente ao contexto de fracasso em que estava a Educação Brasileira, que, 

mesmo após a reforma educacional de 1988, ainda apresentava resultados ruins, principalmente 

no campo da linguagem, o que levou a literatura, conforme Zilberman (2008), a ser escolhida 

por muitos educadores como a chance de “salvação” para as dificuldades com as práticas de 

linguagem nas escolas. 

Zilberman (2008) defende que, a partir da Reforma Educacional de 1988, a literatura, 

em suas diversas formas, é tida por muitos professores como o instrumento que poderia mudar 

os rumos da educação no país: “no âmbito dessas discussões, que envolviam a aprendizagem e 

o uso da Língua Portuguesa, recebeu a literatura uma valorização específica, pois era nela que 

se depositavam as esperanças de superação dos problemas experimentados na sala de aula” 

(ZILBERMAN, 2008, p. 13). Assim sendo, a literatura passou a ter um papel de destaque nas 

escolas brasileiras como instrumento de aprendizagem da língua e suas normas.  

Com o passar dos anos, as esperanças depositadas na melhora do desempenho 

linguístico dos brasileiros, por meio da literatura, mostraram-se equivocadas, pois não houve 

progressos significativos, e a dificuldade do brasileiro em compreender e expressar a sua 

própria língua continuou latente, o que se deve ao modo como a Literatura foi abordada nas 

salas de aula, sendo afastada do seu valor estético para ser utilizada no ensino de gramática. 

Muitas mudanças tecnológicas, culturais, políticas e sociais ocorreram nos últimos 

anos, consequentemente, os gêneros discursivos também mudaram, porém, as dificuldades de 

compreensão e expressão da língua portuguesa, conforme esperado pelos PCNs (BRASIL, 
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1997a), continuam latentes, sendo talvez até mais graves que nos anos 1988, momento da 

Reforma Educacional no Brasil. Os dados que expõem as dificuldades dos alunos brasileiros 

com a linguagem atualmente são obtidos por pesquisas ligadas ao Ministério da Educação, 

principalmente por meio de avaliações como o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA) e o Sistema de Avaliação da Escola Básica (SAEB), que aplicam provas nas 

unidades básicas de ensino, visando aferir o nível de compreensão e expressão da linguagem 

que os alunos possuem na educação básica. 

A partir dos resultados insatisfatórios dessas pesquisas, devemos refletir sobre a 

relação literatura-escola, que até então, em grande parte das escolas, não promoveu o 

desenvolvimento das capacidades de leitura, compreensão, reflexão e escrita dos alunos. O que 

se deve ao modo de conceber a literatura na escola, como apenas um objeto didático. 

Zilberman (2008), falando sobre o modo como a leitura e literatura devem ser 

trabalhadas na escola, defende que o ensino de literatura deve preparar o sujeito para as diversas 

situações de comunicação (letramento), pois, como sujeito inserido nas práticas sociais, o 

sujeito deve estar preparado para lidar com todas elas, a fim de cumprir seu papel social de 

modo autônomo. O que nos leva a pensar em que tipo de literatura poderia ser explorado 

inicialmente a fim de trabalhar a leitura, literatura e formação do leitor, numa perspectiva 

interacional que contemple o letramento e o letramento literário, que é um processo diferente 

do letramento. Assim, chegamos aos contos, que constituem uma escolha abundante para a 

promoção da literatura, do letramento literário e da formação do leitor, por terem elementos que 

se constituem em importantes aliados, na sala de aula para crianças, em processo de 

alfabetização.  

As narrativas curtas e ficcionais, segundo Zilberman (2008), têm na fantasia, na ficção, 

uma relação evidente ou sutil com a realidade, pois um dos princípios da literatura é a 

verossimilhança, que é a capacidade de se aproximar da realidade tangível. Até nas histórias de 

ficção científica, que às vezes parecem tratar de situações impossíveis, a criança pode se 

identificar com as personagens, com as situações, as emoções e conflitos vividos na obra. Dessa 

interação com a história, a criança consegue compreender mais de si e do mundo, ainda que 

muitas vezes esse processo ocorra de modo inconsciente. 

 

O mais importante é que a fantasia dá forma compreensível àqueles fenômenos, 

transparecendo por meio de ações e figuras, relações entre elas, saídas para os 

problemas levantados. E porque a forma empregada é compreensível, pode ser 

adotada por outros indivíduos, que, assim, têm condições de entender suas próprias 

dificuldades, refletir sobre elas, buscar um caminho para seus dramas pessoais ou 

sociais. A fantasia transfere essa forma para a literatura, e o leitor procura ali os 

elementos que expressam seu mundo interior. (ZILBERMAN, 2008, p. 20). 
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Deste modo, a literatura por meio das histórias, pode desenvolver nas crianças 

processos de reflexão sobre si e o mundo, por meio da relação entre realidade e ficção. O que 

demonstra o papel imprescindível da literatura e das histórias na formação humana. Papel já 

exercido há muito tempo, pois a literatura esteve presente na educação desde as antigas 

civilizações, possuindo uma importante função na arte de transmitir conhecimento e promover 

ensino e aprendizado das mais diversas formas.  

Por ter um papel especial dentre todos os outros tipos narrativos, o conto foi o 

escolhido para essa pesquisa, pois, desde a tenra idade, a maioria das crianças já escuta e tem 

contato com a narrativa, em ambientes formais ou não formais de educação, o que faz desse 

gênero um gênero “familiar”, sendo um objeto de diálogo da criança com o seu mundo interior 

e social, desde a infância. 

Além do mais, as crianças geralmente gostam muito de ouvir contos por serem 

concisos, geralmente com um conflito único, no passar curto de espaço e tempo, que prende a 

atenção do leitor, conquistando-o e envolvendo-o na inusitada e concentrada trama, e só por 

esses dois motivos já teríamos uma boa justificativa para o uso dos contos na escola, porém 

esse gênero transcende o papel atribuído a ele de transmitir conhecimento, de ser familiar e de 

promover o entretenimento, pois possibilita todo um universo de hipóteses, em que a criança 

vai aprendendo a relacionar, refletir e analisar os conceitos na obra literária, ações que só 

poderão ocorrer, se a literatura for tratada de modo diferente do que vem sendo em muitas 

escolas, como instrumento de aprendizagem de interpretação e de gramática tradicional.  

Assim, o que vai definir a validade da leitura dos contos na escola é o modo pelo qual 

ele é trabalhado, se como aporte para o ensino da língua, o qual pode invalidar todas as 

possibilidades de reflexão e humanização que eles oferecem, ou se numa perspectiva de 

interação e formação do sujeito reflexivo, que poderá ser um agente de transformação individual 

e social. 

A leitura dos contos no processo de aprendizagem de leitura e também de escrita é 

muito importante, e deve ser trabalhado na perspectiva da interação, com vistas ao letramento, 

pois pode propiciar uma rica relação entre indivíduo e literatura, principalmente porque permite 

a formação estética, literária e humana. Outra vantagem da leitura do conto no início da 

alfabetização, deve-se à sua relação com a infância, que, em muitos casos, como já mencionado, 

acontece antes mesmo de a criança chegar ao ambiente escolar, podendo ser realizada pela 

família e logo, pela escola, o que por sua popularidade, acessibilidade e circulação aproxima-

se e relaciona-se com o público infantil. 
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O trabalho com os contos na escola representa assim uma ação de muito impacto na 

formação da criança como ser social e como leitor, e por isso a instituição escolar tem um papel 

fundamental no modo de se conceber a literatura para que haja a formação das capacidades 

leitoras e de escrita dos sujeitos, mas também a formação humana, por meio da relação dos 

diversos assuntos do texto narrativo com a vida e que permitem a articulação entre práticas 

escolares e formação escolar e humana, pelo uso da linguagem. 

 

Na sua missão de ensinar o aluno a escrever, a ler e a falar, a escola, forçosamente, 

sempre trabalhou com os gêneros, pois toda forma de comunicação – portanto, 

também aquela centrada na aprendizagem – cristaliza-se em formas de linguagem 

específicas. (SCHNEUWLY; DOLZ; NOVERRAZ, 2004, p. 65). 

 

 Assim, o gênero conto não será apenas um instrumento de leitura, de formação 

humana, social ou emocional, papéis atribuídos a sua constituição estético-literária, mas 

também como um objeto de ensino-aprendizagem que, numa perspectiva interacional, não 

anula seu caráter estético. 

Luiz e Ferro (2011) afirmam que o caráter lúdico dos contos e a polissemia atrelada ao 

discurso garantem a esteticidade e a característica humanizadora do conto, bem como os efeitos 

de humor, o uso extenso das metáforas e a harmoniosa relação que há entre imagens visuais e 

narrativa, nos contos que contam com o elemento da ilustração, o que lhes confere uma fonte 

atraente de significado, tanto para o interesse dos indivíduos, quanto para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Candido (2011), porém, alerta para o fato de que muitos professores utilizam os contos 

em sala de aula sem ter um repertório teórico mínimo, o que pode prejudicar os diversos 

elementos de formação literária, humana, social e linguística que os contos podem oferecer. O 

que demonstra que conceber a linguagem na perspectiva da interação, num contexto de 

letramento, associado aos conhecimentos da linguagem literária e sua polissemia, é 

fundamental para entender e conceber a dinâmica entre leitura, literatura e formação do leitor 

reflexivo e autônomo.  

Nesse sentido, uma excelente oportunidade de trabalho com a literatura e leitura, tem 

sido amplamente usada de modo equivocado e, portanto, não contribuindo eficientemente para 

a formação de um sujeito leitor e escritor que seja humanizado, reflexivo, crítico e autônomo. 

Em muitos casos, pela falta do esclarecimento das possibilidades que o gênero conto tem a 

oferecer ao ambiente escolar e as práticas de linguagem, leitura, interpretação e escrita com o 

favorecimento do letramento e letramento literário. Luiz e Ferro (2011) sugerem que o caminho 
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a fim de evitar esse reducionismo e esvaziamento de possibilidades dos contos é através da 

clareza: 

 

Por outro lado, faz-se necessária a clareza teórica e metodológica para delinear melhor 

o trabalho pedagógico de seleção e mediação do texto artístico. Somado a esse aspecto, 

a escolha de produções adequadas, bem como de estratégias eficientes (a fim de 

introduzir a criança no universo das letras), torna-se bastante pertinente para o 

trabalho que promova as interações dialógicas estabelecidas na leitura. (LUIZ; 

FERRO, 2011, p. 134). 

 

É importante, e mesmo indispensável, que o trabalho de leitura e escrita na escola 

ocorra através de gêneros textuais diversos, de modo sistematizado, para que se favoreça a 

formação de leitores reflexivos e críticos. Por isso, essa pesquisa propôs a elaboração das 

sequências didáticas a partir de contos em turma de alfabetização, para que os contos infantis 

selecionados sejam desenvolvidos na perspectiva interacional de linguagem e promovam o 

letramento literário, que é a formação de leitura individual do sujeito. Essa pesquisa pretende, 

deste modo, contribuir para o processo de formação do leitor em crianças na fase de 

alfabetização, estimulando a reflexão sobre si e o mundo, incentivando o aluno a buscar e ter o 

acesso à linguagem artística, o que permite ao professor ter nos contos um excelente aliado em 

suas práticas de leitura e letramento.  

 

A proposta de trabalhar com narrativas curtas incita alunos e professores a percorrer 

a fascinante estrutura dessa modalidade literária, sublinhando suas características, 

seus elementos intertextuais, suas marcas visuais, sua linguagem saturada de múltiplas 

possibilidades de significação. (LUIZ; FERRO, 2011, p. 136). 

 

Devido às suas características estéticas, sua infinidade de possibilidades de trabalho 

na escola e de contribuição para a formação do homem e para o desenvolvimento da leitura e 

da escrita, além de sua forte habilidade em entreter e conquistar, os contos podem, segundo 

Luiz e Ferro (2011), possibilitar uma forma prazerosa do desenvolvimento das habilidades 

cognitivas, leitoras e também de escrita, sendo a escola a instituição encarregada de transmitir 

e desenvolver essas habilidades cognitivas, por meio dos diversos gêneros, orais e escritos. 

Porém, o que se pode perceber é a dificuldade que ela tem de acompanhar as mudanças e as 

novas demandas que a sociedade, por meio da língua, apresenta.  

Demandas que se referem aos diversos gêneros que surgem a cada dia, bem como os 

novos meios de circulação das informações, principalmente de cunho digital (CHARTIER, R., 

1999). Sendo assim, as escolas que não têm adquirido o resultado, conforme ressaltam os PCNS 

(BRASIL, 1997b), de formação de leitores e escritores que possam de forma autônoma 
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desenvolver seus papéis sociais, antes de avançar, precisam reconhecer que os antigos caminhos, 

que podemos classificar como o uso da literatura para ensinar gramática, não levam à formação 

necessária de um sujeito pensante e crítico, e que a leitura e a escrita, no nível inicial de 

aprendizagem, devem garantir ao aluno aprender com as diversas possibilidades que a língua 

em uso apresenta para se expressar e interagir, desenvolvendo a sua autonomia. 

Esse trabalho se justifica então pelo estudo sistematizado do gênero conto inserido no 

contexto de letramento autônomo, que é o desenvolvido pela escola, e envolto por uma 

concepção de linguagem interacional que também preza pelo letramento literário do sujeito, 

uma vez que, antes de significar algo, o discurso do conto diz algo. Referindo-se a vários 

assuntos, o texto literário permite criar sentidos, refletir, relacionar e humanizar-se, o que pode 

ocorrer, desde que o leitor seja instruído a compreender o funcionamento desse gênero, mas, 

sobretudo, a entender que a linguagem artística está a serviço da construção estética de uma 

obra, num tempo e espaço próprio. Sobre o valor estético das narrativas e seu apoio como objeto 

de ensino e aprendizagem, trataremos na seção seguinte. 

 

2.3 O valor estético das narrativas e do conto e seu aporte como objeto de ensino e 

aprendizagem 

 

Os contos favorecem a formação do sujeito leitor no âmbito estético literário, inserido 

no processo de letramento, e é sobre esse valor estético e sua contribuição para a formação 

leitora desse sujeito, em turma de alfabetização, que esta seção explorará. Antes, porém, 

retomaremos algumas características do conto, que o definem, para então discorrermos sobre 

seu papel estético e de ensino-aprendizagem. Coelho (2000) define a narrativa como um 

“universo organizado” em torno de um sistema de “valores coesos” e unificados por um 

pensamento ordenador. Soares, A. (2005, p. 54) classifica os contos como “a designação da 

forma narrativa de menor extensão, que se diferencia do romance e da novela, não só pelo 

tamanho, mas por caraterísticas estruturais próprias”. Portanto, o tamanho não é o único aspecto 

que diferencia os contos das novelas e romances, possuindo características singulares na forma 

como é desenvolvido, tais como célula de conflito única, densidade temporal etc. Ainda sobre 

as características dos contos, Soares, A. (2005, p. 54) ressalta que 

 

Ao invés de representar o desenvolvimento ou o corte na vida das personagens, 

visando abarcar a totalidade, o conto aparece como uma amostragem, como um 

flagrante ou instantâneo, pelo que vemos registrado literariamente um episódio 

singular e representativo. Quanto mais concentrado, mais se caracteriza como arte de 

sugestão, resultante de rigoroso trabalho de seleção e de harmonização de elementos 
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selecionados e de ênfase no essencial. Embora possuindo os mesmos componentes do 

romance, o conto elimina análises minuciosas, complicações no enredo e delimita 

fortemente o tempo e o espaço. 

 

Dessa forma, o conto, além de ter tamanho menor em relação a outras narrativas, tem 

uma abordagem mais rápida, concentrando-se num desenrolar mais objetivo, desprezando uma 

série de opções semânticas a fim de manter sua posição curta, objetiva e de provocar impacto 

no leitor, contudo, não negociando outras características que o compõem, como o destaque no 

papel do tempo e do espaço. 

Para Luiz e Ferro (2011), o fio condutor das narrativas está no personagem, pois o 

classifica como tipo ou como caráter. No primeiro caso, o personagem se limita às relações 

humanas e, no segundo caso, é mais complexo e se aprofunda no questionamento dos valores 

compartilhados na sociedade. 

Esses elementos que caracterizam o conto, como tamanho menor, célula única de 

conflito e narrador, são algumas das caraterísticas que permitem a interação entre o sujeito e o 

objeto estético, que configura as pequenas narrativas, sendo que essas narrativas permitem que 

o leitor se identifique com as personagens, as situações, ou que mesmo, conforme Luiz e Ferro 

(2011), se ponha no lugar da personagem, criando hipóteses para seu comportamento como se 

estivesse naquela situação, o que permite na relação leitor-narrativa uma correlação que vai 

além da linguagem, para promover vínculos entre o real e o imaginário, a reflexão e a crítica, 

que consideram o processo de letramento literário. 

O conto Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha (2011), escolhido como um dos 

contos para o trabalho de intervenção dessa pesquisa, do qual falaremos mais adiante, 

exemplifica bem o que atestam Luiz e Ferro (2011), pois é através da personagem de Marcelo, 

com seus questionamentos sobre o nome das coisas, que toda a narrativa é conduzida. Por meio 

dos questionamentos de Marcelo, que passa a criar seus próprios nomes para as coisas, por 

exemplo, “sol – solário e leite – suco de vaca” (ROCHA, 2011), em várias situações engraçadas, 

tensas e de reflexão, o leitor se envolve e, de repente, pode começar a pensar sobre o nome das 

coisas e o que pensa disso, interagindo e fazendo relações da sua vida e pensamentos com a 

obra. 

Luiz e Ferro (2011) exploram algumas particularidades dos contos, tais como o conflito, 

que é exposto de modo claro e necessário, a fim de despertar a curiosidade e interesse do leitor, 

e o núcleo composto por personagem central e coadjuvante, nem sempre presentes, mas que 

constituem o fio condutor da narrativa. Assim, o autor vai apresentando os conflitos através 

dessas personagens, contando com a presença do narrador na primeira pessoa, ou o 
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heterodiegético, que é aquele narrador ausente da própria narrativa como personagem, mas que 

leva o leitor a compreender de modo mais amplo o enredo. 

 O conto Teresinha e Gabriela, de Ruth Rocha (2011), segundo conto selecionado para 

o trabalho com as sequências didáticas na turma pesquisada, corrobora o argumento de Luiz e 

Ferro (2011), pois o narrador heterodiegético, conduz a história e mesmo os pensamentos das 

personagens, guiando a narrativa, como neste exemplo: “Gabriela, não queria nem ver 

Teresinha: - Menina enjoada, não sabe correr, não suja o vestido, só vive estudando. Deus me 

livre” (ROCHA, 2011, p. 33). Aqui o narrador prepara e guia o leitor para a fala da personagem, 

para “amarrar” o sentido expresso na fala, confirmando o fato de que Gabriela não conhecia e 

já não gostava de Teresinha. 

As narrativas também podem apresentar uma constância de humor e poeticidade que, 

através de múltiplos modos, permeiam o enredo, e que podem ser feitos intencionalmente ou 

não, possuindo muitas vezes a intenção de captar a atenção do leitor, que pode ou não se 

identificar, se envolver e se divertir com a obra. Um exemplo do conto de Teresinha e Gabriela 

é a frase “Gabriela, menina, Gabriela levada, ô menina encapetada!” (ROCHA, 2011, p. 28), na 

qual se percebe que a autora se utilizou de rimas para caracterizar a personagem Gabriela como 

uma menina “custosa”.  

Vale salientar que a possibilidade de um conto não ser tão interessante para todos os 

alunos não impede que eles possam compreender, refletir e ter sua formação estética literária 

influenciada pela leitura de contos, pois podemos refletir tanto através do prazer tanto quanto 

pelo desinteresse, ainda que a primeira opção possa ter resultados e impactos na formação do 

leitor muito mais eficiente. Nesse contexto, o papel do professor na mediação é fundamental, 

para que se destaquem os pontos não percebidos pelo leitor, que está em processo de 

alfabetização e letramento. 

Outro elemento que caracteriza o conto, mas que não é uma regra, são as ilustrações 

que relacionam o linguístico à imagem não verbal, a fim de expressar o que o conto diz pela 

linguagem verbal e não verbal, no intuito de reafirmar o significado dos elementos linguísticos, 

bem como seus efeitos de afirmar, negar ou acentuar os acontecimentos e sentimentos expressos 

na narrativa. Além disso, a imagem reforça, relaciona-se com outros textos e discursos, o que 

se mostra muito interessante para o público infantil, que apresenta muito gosto pelas ilustrações. 

Essas imagens também guiam a leitura, muitas vezes extrapolando-a e enfatizando 

intencionalmente alguns elementos, para direcionar os efeitos de sentido. 

Conforme já alertou Candido (2011), o trabalho com a literatura não pode ser feito de 

modo leviano, porque deve haver um preparo da aula e domínio do gênero, a fim de que o 
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professor possa de fato trabalhar a formação desse leitor numa perspectiva interacional, que 

possibilite a esse sujeito a reflexão, humanização e desenvolvimento da leitura e escrita. Para a 

leitura dos contos em sala de aula, a fim de promover aulas dialógicas, interacionais e reflexivas, 

Luiz e Ferro (2011, p. 144) ressaltam que 

 

[...] a aula, portanto, é entendida como espaço para o prazer, a fruição e, por 

conseguinte, a formação do leitor, leitor esse que é responsável pela atualização da 

obra a partir da interação estabelecida ante as brechas e os vazios a serem preenchidos 

por sua imaginação. Narrativas dessa ordem são, assim, caminhos viáveis para o 

deleite de leitores, a preparação crítica de alunos e, em especial, a humanização de 

sujeitos. 

 

A partir dessa ideia, os contos possuem e oferecem amplas possibilidades tanto na 

relação ensino-aprendizagem, por ajudar no desenvolvimento de capacidades linguísticas e 

reflexivas, quanto na formação humana do sujeito, por possibilitar que o leitor interaja com as 

personagens, situações e posições sociais, históricas, emocionais, políticas, filosóficas, 

religiosas, econômicas, entre outras, expressas ou não na obra, formando uma nova postura e 

visão de mundo, em comparação com a postura e visão anterior à leitura, a partir da reflexão da 

obra lida. 

Cândido (2011, p. 177) ainda defende que “a literatura é fator indispensável de 

humanização, e sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua, em 

grande parte, no subconsciente e no inconsciente”, sendo os contos, importantes aliados na sala 

de aula, porque possibilitam o letramento literário em contexto social de aprendizagem, 

podendo contribuir para a formação desse sujeito leitor, que é reflexivo, crítico e humanizado 

no processo.  

 Assim, temos no conto, de um lado, a formação estética e humanizadora que ele 

possibilita e, de outro, a sua importância como suporte nas aulas de Português, o que provoca 

dúvidas em muitos professores sobre como trabalhar esse gênero em sala de aula, o que leva-o 

muitas vezes a trabalhar a literatura em sala de aula de modo equivocado, esvaziando o valor 

estético das obras literárias e também não contribuindo para o desempenho em leitura e escrita 

dos alunos pela literatura.  

 O que acontece é que a literatura apresentada no contexto escolar do ensino 

fundamental de muitas escolas brasileiras não tem trabalhado esse caráter estético, reflexivo e 

humanizador da literatura, o qual atesta Candido (2011). A fim de atender às demandas da escola 

tradicional, como o ensino da gramática ou o trabalho com interpretação descontextualizada, 

na maioria das vezes, a literatura tem servido como instrumento de ensino-aprendizagem, sendo 

depreciado seu valor autoral, estético e humanizador. 
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Literatura é arte, e uma arte que nasce da estrutura social, das necessidades sociais, das 

ideias éticas de certo e errado que a sociedade constrói, quer expor ou desenvolver, bem como 

da tentativa do homem de expressar variadas ideias, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento linguístico, intelectual, emocional, físico, cultural e social e até mesmo 

espiritual, pois atua sobre todas as esferas da vida, por meio da linguagem, possuindo 

imensurável valor para a educação. Para a melhor compreensão, Cândido (2011, p. 182) define 

humanização assim: 

 

Traços que imputamos como essenciais, como exercício da reflexão, aquisição do 

saber, a boa disposição para com o próximo, afinamento das emoções, capacidade de 

entrar nos problemas da vida, o senso da beleza, capacidade de percepção da 

complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 

 

A literatura nos humaniza porque nos faz ver, relacionar e compreender para além do 

“bem e do mal”, nos humanizando à medida em que nos ajuda a organizar a nossa mente, nossas 

emoções e visão de mundo. À medida que o sujeito utiliza a palavra literária, do modo mais 

simples ao mais complexo, oralmente ou na escrita, para se expressar e compreender as coisas 

da vida, ele vai sendo humanizado, pois vai aprendendo e sendo capacitado a perceber o outro, 

as coisas e a natureza, não com o olhar superficial, “cru”, ou preconceituoso, mas também 

aflorando o olhar subjetivo, indo para além do racional, objetivo e lógico. 

Portanto, como Candido (2011) afirma, a partir dessa necessidade reflexiva para a 

própria formação do homem, a literatura se torna necessária a todos, e não somente a literatura 

folclórica e de massa, considerada de mais fácil compreensão, pois todos os homens têm o 

direito a ter acesso às variadas formas de literatura, das mais simples às mais complexas, 

consideradas eruditas. Porém, como o sujeito poderá se relacionar com as literaturas 

consideradas mais complexas se a escola não o prepara para tal? Para o sujeito ler, compreender 

e aprender a refletir e fazer relações, antes, ele precisa ser ensinado a fazer isso, cabendo à 

escola oportunizar as diversas formas de leitura, bem como os diversos níveis e tipos de leituras 

de narrativas e contos, desde os mais simples aos considerados mais complexos. 

Deste modo, temos o caráter estético e primário da literatura, que lhe confere seu status 

de arte e que deve ser trabalhado no contexto de letramento e letramento literário, em 

consonância com o desenvolvimento linguístico, numa perspectiva interacional, para formação 

linguística e leitora crítica e autônoma, que cabe à escola desenvolver. 

A partir dessas reflexões, apresentamos na seção a seguir a obra que foi escolhida para 

o desenvolvimento das Sequências Didáticas dessa pesquisa, que constituíram parte do produto 

educacional Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha (2011). 
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2.4 A escolha do livro Marcelo, marmelo, martelo para a construção das Sequências Didáticas  

 

O livro Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha (2011), conta com três contos, 

Marcelo, marmelo, martelo, Teresinha e Gabriela e O dono da bola, os quais possuem 

personagens infantis que passam por diferentes situações de conflito social e emocional, 

associados diretamente com situações que, de certa forma, a maioria das crianças enfrenta, 

fazendo parte da construção social e individual que as pessoas têm. Por isso, os três contos 

compilados em um livro são de grande importância para a literatura infantil, pois carregam 

elementos que ampliam para os leitores as possibilidades de identificação e de reflexão das 

situações vividas pelas personagens. 

Após a fase da coleta de dados, em que se buscou reconhecer informações sobre a 

interação dos alunos nas aulas, as aulas da professora e as próprias concepções da professora 

de linguagem, gêneros, narrativas e letramento, foi o momento de começar a planejar as 

Sequências Didáticas (SD). Pensamos em como essas sequências didáticas aconteceriam, que 

objetivos deveriam contemplar e que contos seriam adotados para desenvolvê-las, ficando 

escolhido Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha (2011), um clássico da literatura infantil 

ainda atual, relevante e instigante para as crianças. 

Esses três contos, Marcelo, marmelo, martelo, Teresinha e Gabriela e O dono da bola, 

foram originalmente publicados na revista Recreio em datas diferentes, entre 1970 e 1971, 

depois compilados em volume único, ainda nos anos 70. Trata-se de um clássico da literatura 

infantil com quase 50 anos e que continua tão lido e relevante para a geração atual, que já é 

bem diferente, quanto para as gerações das décadas de 70, 80 e 90. 

Para que a proposta fosse bem acolhida pelos alunos, antes, foram decididos os 

critérios de escolha, ficando decidido, em primeiro lugar, que os contos deveriam promover o 

interesse das crianças, para que a leitura fosse estimulante para os alunos dessa fase, 

despertando a vontade de ler e ouvir as histórias; em segundo lugar, eles deveriam possibilitar 

tratar de assuntos pertinentes à idade de 6 anos, idade dos alunos da turma pesquisada, 

valorizando-se temáticas que favorecessem o diálogo e a interação, como por exemplo: a 

linguagem discutida em Marcelo, marmelo, martelo, o preconceito, a identidade e necessidade 

de aceitação do grupo explorados em Teresinha e Gabriela, e o compartilhar, a tolerância e 

relacionamentos enfocados em O dono da bola. Além do deleite, interesse e da possibilidade 

de discussão, essas histórias poderiam favorecer a identificação dos alunos com as situações 

retratadas, de modo que o debate e a discussão dos temas pudessem favorecer a reflexão e 



53 

 

humanização, assim como as personagens dos contos passam por conflitos e refletem sobre as 

suas ações, modificando-as a fim de resolverem os conflitos individuais e sociais que vivem.  

Essa obra é muito importante, pois, além da sua influência na vida de crianças e 

adolescentes, foi alvo de muitas pesquisas e estudos, principalmente nos campos da literatura 

infantil, linguagem e infância, tanto para alunos de graduação e pós-graduação quanto para 

estudiosos da literatura como Lajolo (2000) e Tietzmann (1994). Estima-se que foram vendidas 

mais de 10 milhões de cópias, sendo o livro mais vendido da autora Ruth Rocha, o que traduz 

em números a importância da obra para os leitores infantis. 

Esses contos são, conforme Lajolo (2011), mais do que histórias interessantes, 

divertidas e cheias de humor, pois compartilham os problemas e a superação deles pelas 

personagens, permitindo, então, que na leitura o leitor viva as angústias dessas personagens e 

cresça junto com elas, à medida que refletem sobre os temas abordados. E quais seriam essas 

dificuldades? O ponto principal dos três contos, contidos em Marcelo, marmelo, martelo, 

segundo Lajolo (2011), é o desejo por afeto e a aceitação das pessoas com as quais se 

relacionam, no caso das personagens dos três contos da obra, as pessoas da família, escola e 

vizinhança. 

O sucesso da obra deve-se às narrativas com as quais tanto crianças quanto adultos se 

identificam, à linguagem cativante e às abordagens e questões que são tratadas nas obras, que 

se referem à identidade, ao uso da linguagem, tolerância, ao preconceito, à necessidade de 

aceitação e à convivência familiar e social, assuntos que permeiam os relacionamentos de todos 

aqueles que vivem em sociedade associados aos constantes impasses que há neles. 

Marcelo, marmelo, martelo promove a reflexão e humanização nos leitores por meio 

das possíveis relações, que eles podem fazer da própria vida com as personagens, suas ações e 

consequências dessas ações. Isso acontece porque, quando as personagens repensam seus 

comportamentos, elas acabam por induzir os leitores a também repensar os seus pensamentos 

e ações, que podem ou não estar diretamente ligadas às situações retratadas na narrativa, o que 

possibilita o processo de humanização pela literatura, defendido por Candido (2011) e também 

por Lajolo (2011): 

 

Ao longo das três histórias que esse livro conta – e na empatia que as personagens 

provocam com seus leitores – a literatura cumpre uma de suas funções mais altas: pela 

inventividade do escritor e pela força das palavras, a ficção mergulha os leitores em 

vidas alheias, fazendo-os regressar à sua própria vida modificados, mais leves e mais 

humanos. (LAJOLO, 2011, p. 64). 
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Por meio dessas personagens, dos enredos, desdobramentos e da boa escrita das 

histórias, esses três contos constituem uma boa literatura, e, justamente por ser considerada boa 

(LAJOLO, 2011), cumprirá um dos seus papéis, que é o de reflexão e humanização. Assim, 

uma boa sequência didática deve preocupar-se com o material que será usado, nesse caso, um 

bom livro de contos, pois ele constitui parte fundamental para que haja o sucesso do projeto 

que será desenvolvido, que é o de contribuir para a formação do leitor. A seguir, um pouco do 

que contam os três contos da obra Marcelo, marmelo, martelo. 

 

2.5 Os três contos da obra Marcelo, marmelo, martelo 

 

Nessa seção, será explanado um pouco da narrativa dos três contos que compõem a 

obra Marcelo, Marmelo, Martelo, de Ruth Rocha (2011), e os temas que são abordados em cada 

um. No primeiro conto da obra, Marcelo, Marmelo, Martelo, nome dado ao primeiro conto, 

assim como ao livro com os três contos, o menino Marcelo começa a questionar a relação 

arbitrária entre as coisas e seus respectivos nomes, pois não compreende como coisas e nomes 

estão relacionados. Sua incompreensão o leva a certa revolta, que o faz, além de questionar a 

linguagem, querer falar do modo que compreende como sendo o correto, ou seja, ele cria novos 

termos para as coisas (neologismo), que ele pensa serem os mais adequados. O enredo se passa 

no ambiente da casa de Marcelo e envolve os pais e as situações de convivência na família e 

sociedade. Num momento em que a personagem toma seu café da manhã, ocorre o seguinte 

diálogo: 

 

— Mamãe, quer me passar o mexedor? — Mexedor? Que é isso? — Mexedorzinho, 

de mexer café. — Ah... colherinha, você quer dizer. — Papai, me dá o suco de vaca? 

— Que é isso, menino! — Suco de vaca, ora! Que está no suco-da-vaqueira. — Isso 

é leite, Marcelo. Quem é que entende este menino? (ROCHA, 2011, p. 14). 

 

Esse trecho expressa o modo pelo qual Marcelo achava que a colher deveria se chamar 

“mexedorzinho”, pois ele relaciona o nome do objeto com sua função, que, nesse caso, é mexer. 

Essa, dentre as várias situações engraçadas do enredo, torna-se motivo de reflexão sobre a 

linguagem pelo menino e também de estranhamento na família, que passa a ter um problema 

de comunicação e de preocupação com as convenções linguísticas impostas pela sociedade. 

O ápice do conflito ocorre quando, numa situação de urgência em que a casa do 

cachorro, chamado por Marcelo de “Latildo”, porque late, pega fogo, que é denominado por ele 
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de “braseiro”, uma vez que queima e cria brasas, e na tentativa de repassar a mensagem para os 

seus pais, não consegue, o que resulta na casa do cachorro ser toda queimada.  

A surpresa para o leitor é que não é Marcelo quem aprende a lição, que seria a de falar 

do modo convencional, mas sim os seus pais, que percebem que devem tentar compreender o 

que o menino fala com propriedade linguística, embora não de forma convencional. 

 

Figura 1: Cena que mostra as cinzas que sobraram da casa de Godofredo “Latildo”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                     Fonte: Rocha (2011, p. 23). 

 

No segundo conto da obra, Teresinha e Gabriela, temos a história de duas meninas 

que têm sua identidade e comportamento afetados uma pela outra. No conto, Gabriela é uma 

menina que usa cabelo preso, calças compridas e que é muito custosa. Ela começa a ouvir dos 

seus amigos sobre uma menina nova na escola, a Teresinha, uma menina “loirinha, bonitinha, 

comportadinha” e estudiosa, que também escuta seus novos amigos falarem de uma certa 

Gabriela que é superdivertida. Ambas começam a ter uma “crise de identidade” por não 

saberem se ser quem são é o melhor, ou seja, se agradam a seus amigos. As meninas então 

mudam seu comportamento e, apesar de ainda não se conhecerem, passam a ser como os amigos 

descreviam uma à outra. Ou seja, Gabriela passa a se vestir com vestido, fazer cachos e deixar 

de brincar para não sujar o vestido, enquanto Teresinha começa a usar calças, brincar de pular 

corda e até a fazer gracinhas na escola.  

O ponto alto da história ocorre quando elas se encontram e percebem que estão muito 

engraçadas, talvez por perceberem que se tornaram outras pessoas, conforme o que os amigos 
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diziam uma da outra, e muito diferentes do que realmente são. As duas tornam-se amigas e 

voltam a ser quem eram. Porém, incorporam características uma da outra, demonstrando que 

aprenderam novas formas de viver, conforme expresso no trecho do livro: 

 

Agora, Teresinha e Gabriela são grandes amigas. 

E cada uma aprendeu muito com a outra. 

Gabriela sabe a lição de história do Brasil, embora seja ainda a campeã de bolinha de 

gude. 

E Teresinha, embora ainda seja uma boa aluna na escola, já sabe andar de bicicleta, 

pular amarelinha, e até já está aprendendo a fazer suas gracinhas. (ROCHA, 2011, p. 

42). 

 

Esse conto permite a exploração e reflexão de vários conceitos, como identidade, 

preconceito, necessidade de aceitação pelo grupo e a própria ideia de menina que a sociedade 

espera, estereotipada e limitante. Mais uma vez, a história surpreende quando as duas se tornam 

amigas e repensam seus comportamentos, adquirindo mais segurança em ser quem são, porém, 

agregando novos comportamentos, ou seja, as personagens não só refletem sobre si mesmas, 

como evoluem, adotando nova postura de comportamento. 

 

Figura 2: Cena que expressa os novos comportamentos de Teresinha e Gabriela e o 

relacionamento que elas constroem brincando juntas. 

 

Fonte: Rocha (2011, p. 40-41). 

 

Já o terceiro conto, O dono da bola, é contada a história de Caloca, Carlos Alberto, um 

menino que, diferente dos seus amigos de rua, possui muitos brinquedos, a casa mais bonita da 

rua, o que supomos ser pela melhor condição financeira de que seus pais desfrutam. Porém, se 

tinha muitos brinquedos legais, não tinha amigos, conforme afirma Rocha (2011, p. 48): 
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“Caloca só não tinha amigos. Porque ele brigava com todo mundo. Não deixava ninguém 

brincar com os brinquedos dele.” 

A personagem Caloca queria sempre mandar nas brincadeiras, decidir quem brinca e 

quem não brinca e, toda vez que o juiz marcava uma falta nele no jogo de futebol, ele dizia que 

não iria brincar mais e que devolvessem a bola dele. Os amigos tentavam acalmá-lo, mas não 

adiantava, ele pegava a bola, dizia que seu nome não era Caloca e sim Carlos Alberto e ia para 

casa, pois a bola lhe conferia uma posição de poder sobre o jogo e sobre seus amigos, porque 

nenhum dos meninos da sua rua tinha uma bola de futebol de verdade para brincar, e um 

campeonato de futebol, do qual a turma da rua gostaria de participar, se aproximava. 

 

Figura 3: Cena que mostra Caloca saindo do jogo com a bola após ser contrariado pelo 

juiz, que marcou falta. 

 

Fonte: Rocha (2011, p. 53). 

 

Toda vez que Caloca era contrariado, ele se zangava, pegava a bola e ia embora. 

Nenhum treino chegava ao fim, então, seus colegas se reuniram e disseram que ou ele dava a 

bola para o time, ou não podia mais jogar. Caloca resistiu, tentou jogar com os meninos de outra 

rua, o que não deu certo, pois, ao pegar a bola antes de terminar o jogo com a turma nova, pela 

primeira vez, isso quase resultou em Caloca apanhar do time todo. Ele também tentou ficar 
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sozinho, brincar sozinho, mas não conseguiu. No fim, ele cedeu a bola, aprendeu a conviver 

melhor com seus amigos e aceitou seu apelido como um marco de seu desenvolvimento e 

aprendizagem em lidar com as frustrações e não tentar dominar os amigos pela chantagem. O 

excerto abaixo revela o momento em que Caloca repensa e muda seu comportamento, doando 

sua bola para o time, abrindo mão do poder em troca de ser aceito pelo time. 

      

- Oi, turma, que tal jogar com uma bola de verdade? 

Nós estávamos loucos para jogar com a bola dele. 

Mas não podíamos dar o braço a torcer. 

- Olha, Carlos Alberto, você apareça em outra hora. 

Agora, nós precisamos treinar – disse Catapimba. 

- Mas eu quero dar a bola para o time. De verdade! 

Nós todos estávamos espantados: 

- Você nunca mais pode levar embora? 

- E o que você quer em troca? 

- Eu só quero jogar com vocês... 

(ROCHA, 2011, p. 59). 

 

Assim, percebemos que os personagens construídos por Ruth Rocha (2011), nesses 

três contos, representam tipos da vida real, do cotidiano, e passam por situações pelas quais 

todo mundo já passou, ou conhece alguém que passou... Alguém que seja questionador, alguém 

que tem ciúmes de uma pessoa nova no grupo e até alguém que pensa que pode mandar em 

todo mundo. Essas personagens passaram por situações que trouxeram à tona emoções como 

medo, angústia, tristeza, raiva, ciúme, inveja e solidão, mas então elas aprenderam a lidar com 

essas emoções para superar os seus conflitos, a fim de se sentirem bem e estarem bem em seus 

relacionamentos. As personagens dos três contos evoluíram, e com eles o leitor evolui junto, 

aprende a perceber comportamentos que podem ou não ser saudáveis para seus relacionamentos 

e como é positivo lidar com essas dificuldades. 

Retomando a importância das personagens como fio condutor da obra, conforme Luiz 

e Ferro (2011) e relacionando com a obra escolhida para o desenvolvimento do produto 

educacional dessa pesquisa, Marcelo, marmelo, martelo, temos personagens muito 

significativas nos três contos: Marcelo e seus pais, Teresinha e Gabriela, Caloca e seus amigos, 

personagens imperfeitas, como qualquer pessoa comum, mas nelas adultos e crianças podem se 

reconhecer, seja por suas ações ou pelas situações que elas vivem.  

A função humanizadora defendida por Candido (2011) pode estar presente em todos 

os tipos de literatura, seja infantil, infanto-juvenil ou adulta, o que não significa que seja em 

toda e qualquer obra. Nos contos de Marcelo, marmelo, martelo, encontramos a possibilidade 

de promover essa humanização, por meio da interação e da reflexão, posto que as três histórias 
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contidas em Marcelo, Marmelo, Martelo não são apenas contos infantis divertidos e permeados 

de polissemia, pois extrapolam o nível de entretenimento, possibilitando o letramento, pela 

função social que os contos exercem na sociedade, de exprimir por meio de histórias,  conceitos 

e ideias que podem fazer o homem refletir sobre si e a sociedade, e ajudá-lo nas suas práticas 

sociais de leitura e escrita. 

O letramento literário, que é uma das formas de letramento, caracteriza-se pela 

apropriação da literatura, como um processo formativo de sentidos (PAULINO, 2001), 

portanto, para que o aluno reflita e seja humanizado, ele perpassa a construção de sentidos, ou 

seja, é letrado na literatura, que vai além do uso de livros e narrativas nas aulas de Português, 

pois desenvolve no aluno o domínio para as práticas sociais, indo além, dando ao sujeito meios 

de entender o mundo, por meio da literatura. 

 Sendo assim, conforme Paulino (2001), a criação artística literária proporciona a 

fruição, a compreensão da função social da literatura, o valor estético das histórias, que é 

contemplar a arte pela arte, a reflexão e a possibilidade de ler o mundo, por meio da literatura, 

o que culminará na contribuição para a formação do leitor nas séries iniciais do ensino 

fundamental.  

Percebe-se, desse modo, que a compreensão de uma história vai muito além da 

interpretação textual, pois insere no jogo da leitura a interação e o diálogo, contemplando a 

percepção da linguagem verbal e não verbal, permitindo ao leitor a empatia, a negação, a 

extrapolação de sua razão e de seus sentimentos.  

Quando inserida no ambiente escolar, a criança não aprende apenas o que o professor 

ensina, antes, ela aprende na interação, aprende a perceber os sons, as palavras e seus 

significados, cria hipóteses e testa os limites da língua, coloca ordem sobre como deve organizar 

as palavras, de modo que elas expressem os efeitos de sentido esperados. Mas, sobretudo, 

aprende o valor de se expressar para o outro, de moldar sua linguagem para que o outro participe 

do ato interlocutivo e que a linguagem é para expressar seu ponto de vista sobre o assunto. Da 

mesma forma, acontece com a literatura infantil no ambiente escolar, pois ela ultrapassa o 

sentido da palavra e perpassa relações sociais, emocionais e intelectuais do sujeito, o que vai 

muito além do significado textual. 

É justamente pelas infinitas possibilidades que um texto literário possui que deve haver 

na escola um ambiente em que se promova o letramento literário de modo sistematizado, a fim 

de conduzir a criança/aluno a novas aprendizagens e possibilidades de interagir com o texto 

literário, sem esquartejar ou calar a função primária do texto literário, que é levar o leitor a 
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compreender outras experiências, a perceber o mundo da linguagem, dos fatos e da condição 

humana. 

Em Marcelo, marmelo, martelo, as personagens das três histórias passam por 

transformações. A crise desencadeada por cada situação pela qual passam faz com que tenham 

que refletir sobre suas ações e o impacto delas, para si e para as pessoas ao seu redor, a fim de 

resolver o conflito instaurado que, no caso dos três, converge para a aceitação e bem-estar 

social, ou seja, estar bem e se sentir acolhido pelo grupo do qual fazem parte. Para isso, as 

personagens tiveram que repensar seus comportamentos no convívio social, o que fica claro 

para quem lê quando o pai e a mãe de Marcelo decidem, pelo bem da família, aceitar e tentar 

entender como Marcelo se comunicava, ou quando Teresinha e Gabriela aprendem coisas novas 

uma com a outra e se tornam amigas, demonstrando  que a insegurança com suas identidades  

foi superada abrindo espaço para aprender coisas novas e ter uma nova amiga, ou mesmo 

quando Caloca repensa as suas atitudes  de se “emburrar” e “chantagear” os seus colegas, e 

percebe que não tem mais amigos por causa do seu comportamento, o que o leva a mudá-lo, o 

que ocorre quando ele dá para o time a bola de futebol, aquilo que lhe conferia o poder de agir 

mal com os colegas. 

A transformação das personagens vem por meio da reflexão, é gradual e permite ao 

leitor ter tempo para pensar nas atitudes das personagens e no resultado delas, relacionando 

com as suas próprias experiências e conhecimento, seja julgando as personagens, expressando 

sua opinião sobre os fatos, ou refletindo verbalmente se é certo ou errado, o que a personagem 

fez. Podendo evoluir para o estabelecimento de relações mais complexas, como se colocar no 

lugar da personagem e pensar sobre como ela se sentiu, o que demonstra o papel humanizador 

da literatura nos sujeitos, que, por meio da leitura dos contos, vão refletindo sobre si e o mundo, 

reforçando ou excluindo conceitos e comportamentos. Logo mais, será abordado o papel das 

ilustrações e como isso impacta na leitura. 

 

2.6 O poder das ilustrações 

 

As ilustrações possuem um papel fundamental no livro literário infantil, pois 

expressam outras facetas contidas na obra, podendo complementar a narrativa ou mesmo 

extrapolá-la com a função de estimular a imaginação do leitor. As imagens também têm o papel 

de transmitir aquilo que não foi expresso por palavras, ou confirmar o que foi dito, ou seja, elas 

contribuem para a compreensão do texto, podendo inclusive atuar sozinhas.  
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Sobre as ilustrações dos contos da nova edição de 2011, Lajolo (2011) define os traços 

de Marina Massarani como imagens fortes, com contornos definidos e que lembram caricaturas 

e desenhos em quadrinhos, sendo inclusive mais rica em detalhes se comparada com a versão 

publicada anteriormente, de Adalberto Cornavaca, que tinha contornos maiores, mais delicados 

e com menos detalhes e cores. Cornavaca ilustrou a segunda edição do livro e representou por 

muito tempo as ilustrações desse clássico da literatura infanto-juvenil, sendo substituído apenas 

em 2011, quando as ilustrações foram assumidas por Mariana Massarani. 

 

Figuras 4 e 5: Capas da edição de 1976 e 2011. 

 

Fonte: https://bit.ly/2B8d4gG e https://amzn.to/2TlzaU2. 

 

As duas capas revelam a diferença de visão, tempo e estilo dos autores, pois a primeira 

capa foca em Marcelo num jardim, sentado e com a expressão de possíveis pensamentos de 

dúvida, título linear centralizado, enquanto a segunda mostra Marcelo e seu cão Godofredo, 

com o uso de cores mais fortes, letras do título mais fluidas, também centralizadas, e expõe 

Marcelo com aspecto mais feliz e confiante.  

Vários motivos explicam  as formas de ilustrar os contos de Marcelo, marmelo, 

martelo e outras histórias (ROCHA, 2011), tais como as possibilidades de recursos para 

ilustradores que foram ampliadas, o estilo artístico dos autores, que são diferentes e mudanças 

do tempo, cultura e sociedade, que revelam a natureza temporal da imagem e impactam 

diretamente na criação artística das imagens. 
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Figura 6: Cena da casa do cachorro pegando fogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha (1976, p. 19). 

 

                       Figura 7: Cena da casa do cachorro pegando fogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Rocha (2011, p. 21). 

 

Apesar das ilustrações serem, em geral, semelhantes, no sentido dos elementos que as 

compõem, Cornavaca (1976) ilustrou a casa pegando fogo com cores brancas, que representam 

a fumaça, chamada por Marcelo de “braseiro”, e a expressão assustada,  estática, do cachorro 

de Marcelo, enquanto Massarani (2011) ilustrou a casa com fogo em tons laranja e vermelhos, 

o que confere mais impacto com a expressão de “braseiro” que Marcelo usou para definir a 

situação da casa pegando fogo e o cachorro fugindo e chorando. As diferenças nas imagens 

expressam reações diferentes do cachorro, que, em ambas as edições do livro, não tem fala; na 

primeira ilustração, de Cornavaca (1976), o leitor terá uma imagem do cachorro de assustado, 

sem muita reação, enquanto na ilustração de Massarani (2011) o cachorro Godofredo, o qual 
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tem seu nome na placa da casa, está fugindo, chorando, o que denota a sua tristeza com o que 

aconteceu com a sua casa. Outro detalhe é a visualização da ponta de cigarro que alguém jogou 

na casa de Godofredo, chamado por Marcelo de Latildo. Na primeira imagem, não há a 

visualização dessa ponta, a qual muitas crianças podem querer saber como é, e está ilustrada na 

versão de Massarani (2011). Os pontos de vista dos autores ficam claros quando Cornavaca 

(1976) ressalta o branco da “branqueira” à qual Marcelo se refere, ao passo que Massarani (2011) 

ressalta o “braseiro”, representação da casa em chamas. 

Em todo caso, a mudança da ilustração e a reformulação foram muito importantes para 

que o livro ganhasse destaque outra vez, voltando para a lista de mais vendidos do Publish 

News, lista da qual Ruth Rocha não aparecia desde 2012. 

Camargo (1995) discorre sobre a dificuldade dos pesquisadores no campo das 

ilustrações dos livros infantis, para ele, o pesquisador dessa área utiliza os parâmetros das artes 

gráficas, visuais e da literatura para composição das suas análises, por ser um campo de pouca 

atuação, que passou a ser melhor desenvolvido há cerca de 30 anos. Por outro lado, Faria (2004, 

p. 34) afirma que “nos bons livros infantis ilustrados, o texto e a imagem se articulam de tal 

modo, que ambos concorrem para a boa compreensão da narrativa”, portanto, as ilustrações 

possibilitam ao leitor ampliar o repertório verbal através do não verbal, estimula a imaginação, 

e ajuda o leitor a empregar novos significados por meio da relação imagem-texto, extrapolando 

os sentidos verbais. O que torna-se um importante aliado nas práticas de letramento literário e 

relação entre imagem não verbal e texto. 

Na seção a seguir, será tratado a leitura dos contos em sala de aula e seu caráter artístico 

e discursivo.  

   

2.7 Os contos em sala de aula: A arte e expressão discursiva para a contribuição na formação 

do leitor nas séries iniciais 

 

Todo trabalho com literatura para alunos-leitores iniciantes tem como preocupação 

qual ou quais são as funções da literatura. Eco (2003) refere-se à literatura como um bem 

imaterial, que possui uma série de funções, tais como manter a língua como patrimônio coletivo, 

contribuir para a formação da língua, criar a identidade de um povo, manter o desenvolvimento 

da nossa língua individual, nos obrigar ao exercício de respeito à liberdade de interpretação, 

além de também possuir a função educativa de transmissão de valores e ideias morais, sejam 

elas boas ou más, como defende Candido (2011), que destaca o papel humanizador da literatura, 

como sendo o principal.  



64 

 

Todas essas funções, defendidas tanto por Eco (2003), quanto por Candido (2011), 

levam à compreensão de que a literatura é muito importante para os seres de linguagem que 

somos e, portanto, possuem imensurável valor para a formação dos indivíduos e sociedade, bem 

como para as escolas e instituições de ensino. O que não significa que as diversas instituições 

de ensino trabalhem a literatura de modo que essas funções atribuídas à literatura (CANDIDO, 

2011; ECO, 2003) sejam contempladas. 

Uma dúvida que, infelizmente, assola muitos professores da educação básica é sobre 

o modo de conceber o ensino de literatura como arte e como expressão de um discurso. 

Zilberman (2009, p. 16), a esse respeito, expressa que, “por sua vez, a execução dessa tarefa, 

depende de se conceber a leitura não como o resultado satisfatório do processo de letramento e 

decodificação de matéria escrita, mas como atividade propiciadora de uma experiência única 

com o texto literário”. Assim, o texto literário, para Zilberman (2009), não deve ser usado como 

fonte de atividades gramaticais tradicionais, de codificação e decodificação, incluindo 

atividades de interpretação de baixa qualidade, mas deve propiciar primeiramente uma 

experiência de fruição. 

Nesse sentido, Todorov (2006) afirma que toda obra literária tem em sua essência a 

criação artístico-verbal, de modo que essa obra apresenta o seu valor artístico por meio da 

linguagem, ideia que, mal interpretada por muitos professores da educação básica, acaba 

transformando a literatura infantil em recurso de ensino do Português nas escolas tradicionais, 

desconsiderando a fruição e reflexão destacada por Zilberman (2009) e Candido (2011). 

 

A literatura goza, como se vê, de um estatuto particularmente privilegiado no seio das 

atividades semióticas. Ela tem a linguagem ao mesmo tempo como ponto de partida 

e como ponto de chegada; ela lhe fornece tanto sua configuração abstrata quanto sua 

matéria perceptível, é ao mesmo tempo mediadora e mediatizada. A literatura se revela, 

portanto, não só como o primeiro campo que se pode estudar a partir da linguagem, 

mas também como o primeiro cujo conhecimento possa lançar uma nova luz sobre as 

propriedades da própria linguagem. Essa posição particular da literatura determina 

nossa relação com a linguística (TODOROV, 2006, p. 52).  

 

Assim, como signo verbal e cultural, a literatura se manifesta por meio da linguagem 

e só pode ser compreendida através dela; face representada pelo conceito de letramento literário. 

Por outro lado, a linguagem se constitui na literatura sob nova forma, pois, além das construções 

linguísticas, os enunciados relacionam-se uns com os outros formando a obra por inteiro, que é 

permeada de polissemia. O que não autoriza a leitura da literatura como “pretexto” para o seu 

uso em atividades mecânicas e descontextualizadas para aprendizagem da língua. 
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Zilberman (1988a) trata da incumbência da escola de ensinar a ler, atividade que em 

muitas escolas tem sido transformada em algo mecânico e estático, baseando-se principalmente 

na decodificação e codificação, sem muitas vezes se preocupar com as formas de compreensão 

e expressão desse código. Essa forma mecânica de lidar com a linguagem também pode ser 

observada no trato da literatura, em muitas salas de aula brasileiras, pois a leitura de obras 

literárias tem sido usadas como um instrumento didático para trabalhar apenas as manifestações 

gramaticais ou aspectos de interpretação de texto, o que compromete todas as possibilidades 

reflexivas, humanizadoras, de compreensão e expressão que a obra poderia oferecer. “Neste 

caso, a criança afasta-se de qualquer leitura, mas sobretudo dos livros, seja por ter sido 

alfabetizada de maneira insatisfatória, seja por rever na literatura experiências didáticas que 

deseja esquecer” (ZILBERMAN, 1988a, p. 17). Em geral, as atividades de sala de aula a partir 

da leitura literária se limitam a atividades desligadas do contexto e da perspectiva interacional 

da linguagem, o que certamente faz com que as crianças não vejam nos livros literários nada 

mais do que atividades cansativas e enfadonhas. 

Muitos pesquisadores e escritores posicionam-se contrários a leitura da literatura como 

fonte de ensinamento, pois o que ocorre em muitas aulas de literatura pelo Brasil é o massacre 

do valor estético da obra, sendo a literatura tratada como um objeto de ensino-aprendizagem 

vazio de vida própria, uma mera atividade escolar para se aprender a gramática, tanto que existe 

um mercado que atende a esse objetivo, quando autores escrevem obras literárias, muitas vezes 

de baixa qualidade, com o objetivo de tratar um conteúdo específico da escola (ROCHA, 1983). 

Não que a literatura não deva ser observada pelo prisma gramatical, para se compreender os 

efeitos de sentido criados pelas construções linguísticas, mas a maneira como a literatura vem 

sendo trabalhada na escola, por meio de atividades de gramática e interpretação, sem sentido 

para o aluno, tem afastado os leitores dela, pois essa criança/aluno passa a compreender a leitura 

como uma “tarefa” da escola, não como uma aventura ou fonte de conhecimento e diversão, o 

que impede a fruição da obra literária e destrói seu valor estético, como afirma Rocha: 

 

[...] a leitura não deveria ser encarada como uma obrigação escolar, nem deveria ser 

selecionada, vamos dizer, na base do que ela tem de ensinamento, do que ela tem de 

‘mensagem’. A leitura deveria ser posta na escola como educação artística, ela devia 

ser posta na escola como uma atividade e não como uma lição, como uma aula, não 

como uma tarefa. O texto não devia ser usado, por exemplo, para a aula de gramática, 

a não ser que fosse de uma maneira muito criativa, muito viva, muito engraçada, muito 

interessante, porque se assim não for faz com que a leitura fique parecendo uma 

obrigação, fica parecendo uma tarefa e aquela velha frase de Monteiro Lobato – ‘É 

capaz de vacinar a criança contra a leitura para sempre’. (ROCHA, 1983, p. 4). 
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Existe um cuidado, que deve ser tomado, um preparo ao lidar com textos e obras 

literárias na escola, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental 1,  uma atividade 

que requer atenção, leitura e preparo do professor, para não cometer os erros destacados por 

Rocha (1983), de construir na mente dos alunos a imagem de que a literatura só serve para se 

interpretar ou que ela pertence à escola. Para isso, o estudo da literatura deve partir da escola e 

do educador da educação básica, uma vez que esse trato com a literatura não compõe a matriz 

curricular de grande parte dos cursos de pedagogia. Assim, em muitas escolas brasileiras, o 

professor acaba por utilizar as obras literárias para fins de aprendizagem gramatical e de 

interpretação, seja por ignorância, falta de reflexão, ou por concepções de ensino de literatura 

equivocadas, o que não contribui para uma sociedade com letramento literário, um tipo de 

letramento essencial à formação do sujeito. 

 

Toda ação de ler estabelece não somente com o mundo dos objetos, mas 

principalmente com a linguagem. Emergindo esta da interação entre o ser humano e a 

realidade, sua existência não pode ser compreendida sem o ato de leitura, posto que é 

ele que está no bojo de um tal intercâmbio. (ZILBERMAN, 1988a, p. 18). 

 

Rocha (1983) explica que, se é a para usar a obra literária como recurso de atividades 

gramaticais, que essa atividade seja feita de modo bem planejado, a fim de contemplar o 

objetivo do conteúdo e permitir a fruição, não anulando o valor individual e estético da obra. 

Segundo Zilberman (1988a, p. 21), “[...] a proposta de que a leitura seja reintroduzida na sala 

de aula significa o resgate de sua função primordial, buscando, sobretudo, a recuperação do 

contato do aluno com a obra de ficção”, e foi justamente isso a que se propôs esse trabalho, de 

promover o contato do aluno com a leitura, favorecendo a leitura num ambiente de interação, 

letramento, reflexão, discussão e letramento literário, que incentive o leitor a descobrir novos 

mundos em busca do gosto pela leitura. 

Para que o trabalho com a leitura dos contos em sala de aula, da turma pesquisada, 

contemplasse os objetivos de trabalhar a linguagem numa perspectiva de interação, o letramento 

e o letramento literário, foi necessário muito estudo e bastante planejamento escolar. O 

tratamento dos contos Marcelo, marmelo, martelo, Teresinha e Gabriela e O dono da bola nas 

aulas aplicadas como intervenção em sala de aula nos levou a entender que, antes de mais nada, 

a obra tem o seu valor estético e dialoga com o eu do leitor, o que foi priorizado nas sequências 

didáticas. Em segundo plano, possibilitamos um ambiente interacional e que permitisse a 

construção dos processos de letramento, que é levar os alunos a compreender a função social 

daquele texto, os significados expressos nas obras, conduzindo a reflexão das temáticas de cada 



67 

 

conto e inserindo cada aluno no contexto de criação de sentidos, em atividades dialógicas que 

primaram pela participação dos alunos, o que certamente contribuiu para que os alunos 

gostassem e criassem suas opiniões sobre as obras.  

Esses alunos participaram das discussões dirigidas, depois leram com interesse e gosto 

as obras propostas. Houve crianças que gostaram mais, outras que gostaram menos, desse ou 

daquele conto, porém, todas expressaram gostar muito das leituras. As discussões também 

contaram com a participação de todos, pois todos tinham vivido e observado uma situação que 

desejavam compartilhar. 

  

2.8 Elementos linguístico-discursivos do texto literário e sua influência na construção 

linguística 

 

A leitura é um processo que envolve diversos sistemas do corpo, a começar pelo 

cerebral, porque depende da memória para fazer relações; o cognitivo, porque desencadeia o 

pensamento, a reflexão, a dúvida e os questionamentos; o afetivo, porque pode mexer com as 

emoções ou despertá-las; e o simbólico, porque relaciona o real e o imaginário (JOUVE, 2002).  

O ato de ler depende do funcionamento de diferentes funções do cérebro e age da 

transferência das palavras para o campo do significado, ou seja, as palavras traduzem as 

emoções e ideias que o texto vai suscitar no leitor, num processo simbólico de criação e 

emprego de sentidos, o que faz do texto literário escrito uma fonte quase que infinita de 

possibilidades, a começar pela pluralidade de interpretação, que Jouve (2002) afirma ser de  

“[...] caráter diferido da comunicação literária, que, de certa forma, faz a riqueza dos textos”, 

pois, quando o leitor lê, ele não o faz sozinho, pois traz para a leitura suas experiências, cultura 

e valores, o que está diretamente associado aos sistemas que envolvem a leitura, conforme 

descritos por Jouve (2002).  

De certa forma, o leitor modula a interpretação relacionando-a ao que conhece (seu 

conhecimento de mundo) e a suas experiências, acionadas pela leitura de um livro, de um filme 

ou experiência relatada que ele tenha ouvido ou vivido.  

Para Chartier, R. (1999), a leitura é inventiva e criativa, não sendo inventiva e criativa 

somente para o autor, mas também para o leitor, que encontra num texto literário variadas 

possibilidades e efeitos de criação, que vão partir da relação que o sujeito terá com a obra. 

Sendo assim, os três contos escolhidos para o desenvolvimento das sequências didáticas 

propostas por esta investigação, muito além de promover leitura, interpretação, reflexão e 
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debate, podem suscitar reflexões, outras ideias e emoções nos sujeitos, proporcionando 

confirmação, ampliação ou mudança das ideias já existentes. 

O primeiro elemento da narrativa para o sujeito que a lê ou escuta é a interpretação 

diversa que um livro poderá possibilitar. Um mesmo texto literário pode ser analisado por um 

poeta, um psicanalista e um linguista de pontos de vista completamente diferentes, porque cada 

um vai ler pautado por uma perspectiva e expectativa distintas. Não é que se possa ter qualquer 

interpretação, pois há aquilo que é possível e aquilo que não é possível numa leitura, mas, pela 

estrutura textual, o leitor reconstrói o significado por meio das pistas fornecidas pelo autor, o 

que atesta Chartier, R. (1999) quando diz haver o comando dos leitores, dentro do território 

disponível. 

O texto literário das narrativas contém algumas características comuns a outros 

gêneros: os jogos de linguagem que criam efeitos semânticos, as metáforas, a organização 

textual, coesão e coerência são alguns dos elementos que não só caracterizam os textos 

narrativos, como também constituem a sua essência, além de que, como todos os outros textos, 

tem o objetivo de dialogar com alguém. 

Podemos encontrar os contos narrados em 3ª pessoa ou primeira pessoa, portanto, o 

modo como é narrada uma história delineia o tipo de apreensão do fato narrado e, na escola, o 

professor deve estar atento a essa mudança de foco. A criança, por sua vez, nem sempre percebe 

a presença ou ausência desse narrador. Inicialmente porque não entende que o narrador ou uma 

personagem pode contar a história. Porém, na alfabetização, pelo modo como a história é 

contada, ou pela forma como o texto é escrito, a criança tem a possibilidade de diferenciar o 

tipo do narrador. O narrador, para Gotlib (2006), guia o desenvolvimento da narrativa, e sua 

voz pode interferir diretamente nos fatos do conto, de modo que existe o momento e a maneira 

de contar, uma forma que delimita a construção de sentido desejada pelo autor. 

A organização textual também atua na construção do significado do texto. Por 

exemplo, quando surge o discurso direto, expresso textualmente pelo uso do travessão e dos 

dois pontos. Nesse momento, sabe-se que a personagem vai falar. O que torna os sinais de 

pontuação um elemento linguístico que também guia a leitura.   

Esses aspectos que parecem simples no uso da língua são fundamentais para a criança 

encontrar as vozes presentes no texto literário e entender que há uma distribuição do conteúdo 

literário, dos modos de representação do diálogo de personagens e do narrador ao longo da 

história. Assim, uma exclamação, dependendo das palavras que a acompanham, pode sugerir 

um grito, uma emoção forte, ao passo que um ponto final pode apenas afirmar, negar ou 

descrever sem a intensidade de uma exclamação. 
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Um dos êxitos estéticos do conto está na relação harmoniosa entre os vários fatores 

que o compõem. Exemplo: no caso dos contos infantis, a relação entre a linguagem e as 

ilustrações possui um papel muito importante, pois a imaginação permite o caráter estético, que 

deve, porém, estar ligado, como mencionado, à realidade concreta das palavras. 

A linguagem e seus vários efeitos no conto têm como objetivo narrar um conflito e 

direcionar a construção do sentido da trama. Assim, as palavras que expressam o conflito nas 

narrativas não só dizem, como convertem-se nas inúmeras possibilidades de dizer algo por meio 

do uso das figuras de linguagens, coesão e coerência, as quais, apesar de necessárias a 

praticamente todos os gêneros textuais, no campo do conto tem papel especial para garantir a 

verossimilhança do texto ficcional. 

No conto, convivem juntas a linguagem de caráter estável, cristalizada e aquela 

linguagem literária que recria significados e nos diverte com as expressões. Para Lajolo (2011), 

porém, a linguagem do conto também deve ser objetiva e plástica, com metáforas de curto 

espectro, de simples compreensão e deve estar longe das grandes abstrações, o que confere a 

grande parte dos contos um caráter mais focado nos fatos, nas consequências, do que nas 

possibilidades do futuro, ou nas nuances do passado.  

Outro componente importante dos contos são os diálogos. Ainda que sua característica 

primária seja a de ser “contado” ou “narrado”, os diálogos são de suma importância, pois é onde 

muitos dramas, conflitos e resoluções vivem e acontecem, principalmente na fala das 

personagens, o que faz deles a ponte que leva o leitor da obra da ignorância à compreensão e 

reflexão dos fatos.  

Quando em contato com os contos, lidos para elas ou impressos, as crianças vão se 

familiarizando com esse gênero e, aos poucos, passam a perceber os elementos que os 

constituem: o conflito, os personagens, a voz do narrador, o desenvolvimento da trama, a 

relação da linguagem com as ilustrações, como no caso de Marcelo, marmelo, martelo; 

Teresinha e Gabriela e O dono da bola, bem como a percepção das escolhas linguísticas, das 

construções semânticas e o emprego das expressões para cada situação. Essa construção vai 

formando no leitor uma rede de hipóteses semânticas de escolhas linguísticas que compõem o 

arsenal linguístico da criança. Ainda que o professor não fale nada sobre a coesão e coerência 

textual daquele conto, a criança consegue perceber num processo, nem sempre consciente, essas 

relações e traz essa experiência para a sua própria fala, sua dimensão linguística. 

Vygotski (2009) afirma que “toda generalização, toda formação de conceitos é o ato 

mais específico, mais autêntico e mais indiscutível de pensamento”. A língua no plano escrito 

ou verbal é viva e vive na interação, mas seu palco de compreensão, criação e recriação acontece 
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no pensamento. E nem sempre é algo que se ensina na escola, pois se aprende nas relações que 

se tem com a língua. Assim, a leitura literária permite à criança estabelecer a imaginação 

relacionada à ordem sintática da língua, mas a extrapola para o mundo dos sentidos e é 

estabelecida pelas relações no plano estético, histórico e social, mediante a relação com outros 

saberes, construindo assim os conceitos a que Vygotski (2009) se refere. No próximo capítulo, 

nos deteremos na pesquisa e na descrição dos dados coletados. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo, serão tratados os dados referentes à pesquisa de campo, a metodologia 

adotada, o tipo de pesquisa ao qual ela se adequou e posteriormente segue para a 

contextualização da pesquisa e descrição dos dados coletados acerca da influência dos contos 

na constituição do leitor em séries iniciais do E.F. 

Trata-se da descrição das aulas observadas na sala de aula da turma pesquisada, as 

entrevistas feitas com a professora, as produções feitas pelos alunos e também a coleta da 

opinião dos professores sobre o minicurso para professores. 

As entrevistas foram feitas em duas partes, assim como a coleta da produção de texto. 

A primeira entrevista foi feita para se conhecer os aspectos teóricos, como a concepção de 

linguagem, gênero, letramento e literatura que embasa as práticas em sala de aula da professora 

Ana4. A segunda entrevista aconteceu depois da realização do minicurso, e visou avaliar se 

houve reflexão e contribuição deste sobre as práticas com linguagem e literatura em sala de 

aula. Assim, a primeira entrevista foi feita antes da aplicação das sequências didáticas e outra, 

após o minicurso.  

As produções de texto foram coletadas para a análise de como as crianças da turma 

pesquisada entendem as narrativas. A primeira foi coletada durante a observação da 5° aula e 

não contou com nenhuma orientação da professora pesquisadora, enquanto a segunda foi 

coletada após a aplicação das Sequências Didáticas e teve como objetivo checar se as 

sequências didáticas contribuíram para a formação desse leitor de série inicial do E.F. 

Também será descrito o embasamento teórico sobre as sequências didáticas e o modo 

como foram construídas, com base numa perspectiva interacional de linguagem. O capítulo é 

finalizado com a explanação acerca da elaboração dos dois produtos Educacionais produzidos 

por meio dessa pesquisa, sendo o primeiro as sequências didáticas que trabalham os contos de 

Ruth Rocha (2011), e o segundo planejado a partir das dúvidas sobre concepção de linguagem 

e de como trabalhar as narrativas em aula, que a professora Ana apresentou na entrevista inicial 

e que poderia ser a dúvida de muitos outros professores, a ideia do minicurso agradou muito a 

instituição onde foi feita a pesquisa. E assim foi elaborado um minicurso para professores que 

queriam trabalhar as narrativas curtas em suas aulas, guiados pelo ângulo interacional de 

linguagem, que contempla o letramento e o letramento literário. 

 

                                                 
4 Pseudônimo da professora regente da turma pesquisada. 
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3.1 Metodologia adotada 

 

Esta pesquisa buscou investigar se a leitura de contos, dentro do processo de 

letramento, contribui para a formação do leitor iniciante, buscando entender os princípios que 

envolvem a aquisição da língua, leitura e letramento literário em séries iniciais do E.F., bem 

como a apropriação e a relação dos alunos com esse tipo de literatura.  

A pesquisa de campo e os sujeitos envolvidos, que são os alunos, a professora da turma 

e os professores que participaram do minicurso, serão contextualizados. Em seguida, será 

abordado o método de pesquisa adotado e como foi organizada a fase da coleta de dados e o 

diagnóstico inicial acerca da turma e professora pesquisadas. Adiante, será discutida a 

elaboração de estratégias para a aplicação do Produto Educacional5, o coração da pesquisa, 

pois é através desse produto que validaremos a proposta dessa pesquisa e poderemos refletir, 

ainda mais, sobre as práticas de leitura e literatura na escola. Mais adiante, os dois produtos 

educacionais que compõem a pesquisa serão descritos, porém, é necessário destacar que, 

inicialmente, havia sido planejado apenas um Produto Educacional, que seria a sequência 

didática para trabalhar a leitura de contos com os alunos. No entanto, após a entrevista, 

observou-se que a professora da turma tinha muitas dúvidas sobre como trabalhar linguagem, 

leitura e literatura e, por isso, foi pensado um segundo produto educacional, um minicurso para 

professores da escola, que visou colaborar para a leitura das narrativas curtas em sala de aula, 

bem como para o modo de pensar linguagem e literatura numa perspectiva interacional e 

reflexiva (BAKHTIN, 2004, 2006). 

Nesse contexto, a pesquisa-ação constitui-se como o tipo de pesquisa que permitiu que 

esse planejamento fosse feito baseado na coleta de dados e no conhecimento dos sujeitos e 

ambiente pesquisados (ANDRÉ, 1995), o que faz desse tipo de pesquisa uma opção valiosa 

para o pesquisador que quer promover a contribuição efetiva do tema na escola-campo em que 

pesquisa. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

 

A presente pesquisa se constitui como uma pesquisa qualitativa e, dentro dessa 

perspectiva, uma pesquisa-ação, que, segundo André (1995), tem caráter de análise, coleta de 

                                                 
5 O Produto Educacional é a contribuição de forma prática feita após a realização da pesquisa com o objetivo 

de provar ou não a validade da hipótese de pesquisa.  
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dados, conceituação de problemas, planejamento de ações, execução dessas ações e nova coleta 

de dados para a avaliação dos resultados da execução. Esse tipo de pesquisa contribui para que, 

na investigação das relações sociais no contexto de letramento em uma turma de alfabetização, 

seja possível obter mais componentes para a reflexão sobre as práticas relacionadas à leitura, à 

literatura, letramento literário e à abordagem do gênero conto em turmas de alfabetização 

inseridas em contexto de letramento. 

Toda a pesquisa é controlada e desenvolvida de modo sistemático pelo pesquisador, 

como afirma André (1995), e esses procedimentos devem atender aos objetivos do tipo de 

pesquisa. A autora exemplifica a pesquisa como uma situação em que 

  

o professor decide fazer uma mudança na sua prática docente e a acompanha com um 

processo de pesquisa, ou seja, com um planejamento de intervenção, coleta 

sistemática dos dados, análise fundamentada na literatura pertinente e relato dos 

resultados (ANDRÉ, 1995, p. 31). 

 

Essas atribuições da pesquisa-ação, por atenderem aos critérios de ser uma pesquisa 

qualitativa, que está inserida no ambiente de pesquisa, e por contarem em seu processo com a 

coleta de dados, diagnóstico, planejamento das ações que comporiam o Produto Educacional, 

foram determinantes para a escolha desse tipo de pesquisa, guiando as ações desta, com ênfase 

no caráter de plano de ação preparado, e na observação e análise dos resultados dessa ação, ou 

da intervenção, que é o momento em que apliquei o Produto Educacional. 

Assim, neste trabalho, procurou-se compreender se a leitura de contos, inserida no 

processo de letramento, contribui para a formação do sujeito leitor em séries iniciais do E.F., 

que está se apropriando da leitura e do código alfabético, em fase inicial de alfabetização, de 

modo que os sujeitos leiam autonomamente, conscientes e que se apropriem das leituras 

narrativas, fazendo relações e compreendendo sua função social, para exercer seu papel social 

no mundo, de modo crítico e reflexivo. 

Antes disso, porém, buscou-se compreender como as concepções da professora sobre 

conceitos como leitura, literatura, letramento e gênero conto em sala de aula influenciam nas 

suas aulas de português e literatura e na formação dos leitores da sua turma.  

O foco principal da pesquisa não é a aquisição de leitura e a escrita em si, mas se a 

leitura de contos, pautada na interação da linguagem, letramento e letramento literário, contribui 

para a formação desse sujeito leitor. 
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3.3 Contextualização da pesquisa 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar, com base no uso de gêneros textuais 

narrativos, especificadamente, os contos, se o trabalho com estes textos contribui para a 

formação do leitor inserido no contexto de letramento, em uma turma de primeiro ano do Ensino 

Fundamental de uma escola privada localizada na cidade de Goiânia – Goiás. Os alunos têm 

entre 6 e 7 anos e, conforme os dados socioeconômicos da escola investigada, são 

predominantemente de classe média, e seus pais, em geral, possuem ensino superior. 

A escola está situada em um bairro privilegiado da cidade e possui mensalidade 

atualmente na faixa de quase um salário mínimo. É importante ressaltar que a escola é vinculada 

a uma Igreja Evangélica, que também fica próximo à escola e é administrada, em parte, pela 

igreja e em parte por uma equipe gestora e pedagógica, com membros diretamente ligados à 

igreja. 

A pesquisa foi realizada em uma turma de primeiro ano da primeira fase do ensino 

fundamental, no turno matutino, série e escola, na qual eu também atuo, como professora de 

outra turma de primeiro ano. A escola é organizada em séries, e essa é a primeira série da 

primeira fase do ensino fundamental, a qual contempla alunos que já tiveram escolarização na 

educação infantil e também alunos advindos de creches e outras escolas, o que, apesar de ser a 

minoria (cerca de 20%), torna a turma heterogênea em níveis de compreensão de leitura, escrita 

e letramento escolar. 

 

Quadro 1: Características dos alunos 

Crianças Meninos Meninas 

Total 12 11 

Alunos da casa 8 7 

Alunos advindos de creche 2 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Atualmente, a escola possui 8 turmas no turno matutino, assim divididas: 1º ano – 2 

turmas, 2º ano – 2 turmas, 3º ano – 2 turmas, 4º ano – 1 turma, 5º ano – 1 turma. A escola conta 

com salas de aula, laboratório de informática, quadra coberta, sala de balé, sala de inglês, 

lanchonete, brinquedoteca, sala para os professores, secretaria, duas salas de coordenação, uma 

para cada fase, sendo uma para a Educação Infantil e outra para Ensino Fundamental, pátio 
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coberto e pátio aberto. A escola oferece também os anos finais do ensino fundamental, que 

compreende as turmas de 6° a 9° ano, porém em outra unidade e local.  

As atividades propostas pela pesquisadora e que compõem o Produto Educacional 

foram desenvolvidas na sala de aula e com materiais obtidos pela pesquisadora (folha, lápis, 

borracha, livro literário) ou disponíveis na escola (quadro branco, computador, projetor de 

imagens, caixa de som). 

A pesquisa deu-se nessa instituição pelo vínculo empregatício que tenho com a 

instituição, sendo a sala de aula o lugar que, em parte, suscitou o desejo e a necessidade de 

saber mais sobre o tema, bem como a vontade de contribuir para uma maior elucidação sobre a 

relação da leitura de contos e formação de leitores no contexto de letramento, uma vez que, por 

meio de conversas informais com colegas pedagogos, havia muitas queixas sobre a dificuldade 

dos alunos de ler e compreender de modo autônomo e reflexivo, mas, ao mesmo tempo, grande 

parte desses profissionais não sabe como superar e lidar com esses entraves acerca dos 

processos de leitura, letramento e tratamento dos gêneros em sala de aula. 

Outro fator influenciador para o interesse do uso dos contos em séries iniciais do 

Ensino Fundamental surgiu a partir de reflexões realizadas na especialização em Língua 

Portuguesa que fiz, e, também, a partir de minha experiência como professora de uma turma de 

primeiro ano do Ensino Fundamental I, com a qual trabalho e busco construir, adaptar e colocar 

em prática os conhecimentos teóricos e práticos acerca das ideias que fundamentam a aquisição 

da leitura, por meio dos contos, num contexto de letramento autônomo, que é o letramento feito 

pela escola, ou seja, o que dá significado e vida natural ao processo de leitura e escrita. 

Assim, surgiu a necessidade de estudar e pesquisar melhor os pressupostos das ideias 

norteadoras dos processos educacionais de leitura, literatura, gêneros textuais, contos, 

letramento e letramento literário, numa concepção interacional de linguagem, numa turma de 

primeiro ano do Ensino Fundamental (EF). Utilizando como fonte teórica principalmente 

Bakhtin (2003, 2004, 2006), Coelho (1981), Zilberman (1988a, 1988b, 2008, 2009), Schneuwly, 

Dolz e Noverraz (2004), Gotlib (2006), Street (2014), Cosson (2006), Candido (2011), Paulino 

(1998, 2001), Luiz e Ferro (2011), Marcuschi (2011) e Rocha (2011), foram pensadas e 

construídas propostas de intervenção didáticas que possam contribuir para a constituição de 

aulas com leituras de narrativas, centradas nas práticas de letramento e letramento literário, 

posto, que apesar de ambos serem processos de letramento, possuem caráter distintos. 
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3.4 Descrição dos dados 

 

Esta pesquisa, ao propor investigar como se dá a contribuição da leitura literária 

mediada pelo uso do gênero conto, buscou entender os princípios que envolvem a concepção 

interacional de linguagem, os tipos de letramento e suas diferentes abordagens, os gêneros 

discursivos, as narrativas e os contos, no momento ímpar do Ensino Fundamental, que é o de 

aquisição de leitura e escrita no primeiro ano, bem como a apropriação da língua por parte dos 

alunos. 

Para isso, a pesquisa foi planejada por etapas. A primeira contou com um levantamento 

bibliográfico e compõe, em grande parte, o primeiro e segundo capítulo. Essa fase norteia, 

orienta e nutre a pesquisa, pois é por meio da teoria que se pode compreender a realidade da 

sala de aula, relacionar teoria e prática e planejar as ações que, por meio dos produtos 

educacionais, visam contribuir para a formação do leitor e de professores, bem como fazer uma 

análise comparativa dos dados obtidos na coleta de dados (antes da aplicação da sequência 

didática), com o resultado que se espera obter, que é a contribuição dos contos da formação de 

leitores nas séries iniciais do E.F, e o resultado obtido após a aplicação dos produtos 

educacionais. 

O quadro abaixo representa a coleta de dados feita durante a pesquisa. A coleta foi 

dividida duas fases. A primeira fase representa a coleta feita antes da aplicação da sequência 

didática, ou seja, a observação de cinco aulas da turma, entrevista com a professora Ana e 

produção de texto dos alunos. A segunda fase foi feita após a intervenção, que consistiu na 

aplicação das sequências didáticas e do minicurso para professores, e consta da análise de uma 

segunda produção textual dos alunos, nova entrevista com a professora, voto do melhor conto 

na opinião dos alunos e opinião dos professores acerca do minicurso, que constitui o segundo 

Produto Educacional.  

 

Quadro 2 – Coleta de dados 

COLETA DE DADOS: FASES DA PESQUISA 

TIPO QUANTIDADE FASE DA COLETA 

Aulas  5 1 

Entrevista com a professora 

antes da aplicação da SD 

1 1 
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Produção de texto feita com 

a professora regente 

1 1 

Entrevista com a professora 

após da aplicação da SD 

1 2 

Produção de texto feita com 

a professora pesquisadora 

1 2 

Votação de melhor conto 1 2 

Opinião sobre a validade do 

minicurso para a prática 

pedagógica 

1 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás6, 

foi realizada a coleta de dados por meio do diagnóstico inicial, com a observação de cinco aulas 

de Língua Portuguesa, gravação de uma entrevista realizada com a professora e coleta da 

Produção Textual 1, planejada pela professora da turma. Esses três elementos serviram para 

compor a delimitação da concepção de língua da professora, por meio das aulas, da metodologia 

que usa para o tratamento da língua e literatura nas aulas de Português e o modo como a 

literatura e as narrativas curtas são trabalhadas em sala de aula. Essa fase foi de suma 

importância para a pesquisa, pois por meio dela foi possível compreender o objeto de estudo e 

sua relação com aquilo que se planeja propor por meio das ações pedagógicas (sequências 

didáticas e minicurso para professores) que têm como objetivo contribuir para a formação do 

leitor no contexto de letramento, nas séries iniciais do E.F. 

É importante salientar que os participantes da pesquisa, tanto os alunos que tiveram 

seus textos recolhidos, seus responsáveis legais, quanto a professora entrevistada e os 

participantes do minicurso, assinaram termos autorizando o uso dos dados coletados nessa 

pesquisa. Os termos são Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e tratam da sobre o conteúdo da pesquisa, dando aos 

participantes da pesquisa acesso aos objetivos e fases da pesquisa, além de através desses 

documentos terem seus direitos de privacidade e confidencialidade garantidos. Esses termos 

estão nos anexos. 

                                                 
6 Por envolver seres humanos, a pesquisa teve que ser submetida à aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Goiás, antes de ter sido colocada em prática. 
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Assim, organizou-se a fase preparatória da pesquisa. Nas seções seguintes, 

procederemos à descrição e análise dos dados coletados. 

 

3.4.1 As aulas 

 

A observação das aulas aconteceu em cinco dias, em dias da semana diferentes, porém, 

sempre nas primeiras aulas, a pedido da professora Ana. O objetivo com isso era observar as 

aulas de português em diferentes situações de tratamento, texto, gramática, literatura e práticas 

de letramento. 

Antes da minha entrada em sala de aula, para observar as cinco aulas ministradas pela 

professora da turma, a professora Ana explicou para os seus alunos o que é uma pesquisa, e 

falou que uma pesquisadora do PPGEEB/CEPAE/UFG estaria ali para observar como são as 

aulas que eles têm e depois fazer muitas “atividades divertidas” com eles. Quando entrei em 

sala, fui muito bem recebida e me posicionei no fundo da sala para observar e anotar o que 

acontece nas aulas em diferentes dias e situações de trabalho com a Língua Portuguesa. Foram 

cinco dias de observação que duraram de 1h a 1h30, sendo que o último dia foi a observação 

da aula de literatura e a realização da produção textual 1, elaborada e aplicada pela professora 

Ana. Essa produção faz parte da fase 1 da coleta, que antecede a aplicação das sequências 

didáticas.  

Sempre que houve dúvida sobre a concepção da teoria ou do método aplicado à 

disciplina de Língua Portuguesa nas aulas, fui bem atendida pela professora da turma, que teve 

uma postura muito colaborativa. Portanto, a observação das aulas, a primeira entrevista com a 

professora e a produção de texto 1 feita com a professora Ana compuseram a fase 1 da coleta 

de dados, que teve por objetivo descrever, analisar e compreender o tratamento da língua, da 

leitura literária, para então, por meio das observações e análise da produção 1, desenvolver o 

planejamento e as ações necessárias para aplicação das minhas  sequências didáticas,  

elaboradas  a partir da leitura dos contos de Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias 

(ROCHA, 2011). 
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Aula 1 

 

Data 16/05/2017 (terça-feira) 

  

A professora Ana solicitou que as observações das aulas fossem sempre feitas nas 

primeiras aulas, em função das aulas de outras disciplinas e também porque as aulas de 

Português aconteciam nos primeiros horários. Assim, a aula foi no primeiro horário e contou 

com a presença de 22 alunos, a turma estava relativamente tranquila. A sala de aula possui 

muitos cartazes com textos de diversos gêneros, como poema, carta, texto bíblico e receita. A 

professora Ana explicou que, a cada semana em que se trabalha um gênero, ela faz um cartaz 

para trabalhar o texto no quadro e tomar leitura diariamente da turma. Há um aluno autista que 

fica com uma professora de apoio. Por seu autismo ser considerado “leve”, conforme a 

professora, ele participa das aulas e atividades como todos os outros alunos. 

A professora começou a aula de Língua Portuguesa trabalhando o texto poético O 

menino azul, de Cecília Meireles (2013). 

 

O Menino Azul 

 

O menino quer um burrinho 

para passear. 

Um burrinho manso, 

que não corra nem pule, 

mas que saiba conversar. 

 

O menino quer um burrinho 

que saiba dizer 

o nome dos rios, 

das montanhas, das flores, 

— de tudo o que aparecer. 

 

O menino quer um burrinho 

que saiba inventar histórias bonitas 

com pessoas e bichos 

e com barquinhos no mar. 

 

E os dois sairão pelo mundo 

que é como um jardim 

apenas mais largo 

e talvez mais comprido 

e que não tenha fim. 

 

(Quem souber de um burrinho desses, 

pode escrever 

para a Ruas das Casas, 

Número das Portas, 

ao Menino Azul que não sabe ler.) 

(MEIRELES, 2013) 
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Ela começou repassando as marcas formais e estilísticas do poema, como verso e 

estrofe, e depois foi lendo cada verso, tocando cada palavra do cartaz enquanto lia, e as crianças 

foram repetindo. Havia um texto no quadro e as palavras com rr estavam sublinhadas. A 

professora foi falando sobre o que é poesia e o que ela representa, explicando que ela expressa 

as palavras de um jeito bonito e que mexe com os nossos sentimentos. As crianças foram 

interagindo, levantando hipóteses sobre o que era poesia, dizendo que tem rimas, palavras 

bonitas, autor, títulos e estrofes, e a professora foi confirmando, mostrando no texto as 

informações que ficavam no campo da organização textual do poema, como título, versos e 

estrofes. Posteriormente, foi feita uma atividade em que a professora entregou palavras com o 

dígrafo rr para os alunos, e eles foram devolvendo as palavras, após lerem cada uma. 

As crianças começaram a questionar se esse “burrinho” existia, que seria legal ter um 

burrinho desses. Outra criança disse que ele só existia na imaginação, assim como não existia 

“menino azul”. Apesar de o poema oferecer diversas possibilidades de criação de sentidos 

(como relacionar esse burrinho com o Burro, do filme Shrek, escrever para o menino azul, 

pensar em como escrever para um menino que não sabe ler, ou explorar as coisas que o menino 

azul gostaria de fazer com esse burrinho), essas possibilidades não foram desenvolvidas na aula 

e uma excelente oportunidade de imaginar e criar hipóteses para a língua foi perdida. Apesar de 

a perspectiva interacional de linguagem ter sido contemplada de certa forma no tratamento do 

poema durante o levantamento de hipóteses sobre o texto, foi interrompida quando não se 

permitiu que a discussão avançasse, o que impediu a reflexão e a construção de sentidos. 

Portanto, o letramento literário não aconteceu. 

O sentido do texto não foi problematizado ou discutido com as crianças, pois a 

preocupação da professora estava centrada em trabalhar as palavras com rr do texto, pois queria 

trabalhar o dígrafo a partir do poema. Quando questionada sobre o motivo da escolha dos textos, 

a professora disse que são escolhidos para contemplar os diversos gêneros textuais, mas que 

também devem atender aos grupos silábicos ensinados a cada semana, ou seja, O menino Azul 

foi escolhido por ter palavras com rr. O que penso não ser o problema, pois podemos trabalhar 

a gramática por meio de textos. O que não foi adequado foi a utilização do texto como pretexto 

para ensinar os dígrafos, que esvaziou todas as possibilidades de reflexão e de construção de 

sentidos do poema, limitando o texto a um instrumento de ensino do rr. 

Depois as palavras deram corpo a um banco de palavras que foi colado na parede ao 

lado do quadro. Foram coladas 18 palavras escritas com rr em papel criativo colorido, tais como: 

carro, carroça, corrida, carrossel e outras. A professora tomou a leitura das palavras da turma, 

colocando o dedo sobre a palavra e a turma lia cada uma, então a professora lia e depois as 
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crianças repetiam. Logo, a professora trabalhou a diferença do som do r e do rr (relação 

fonema/grafema) e trabalhou a separação de sílabas. Em todo o tempo, as crianças foram 

interagindo com a professora, falando o som do r sozinho, do rr e dizendo várias palavras com 

r e rr. Um grupo de 7 alunos não dizia nada, estava distraído escrevendo cabeçalho, pintando 

ou brincando com objetos do estojo. 

A professora colou algumas atividades no caderno sobre o grupo silábico, e as crianças 

tiraram dúvidas sobre como fazer a tarefa. As atividades eram uma cruzadinha com palavras 

com rr e uma atividade de nomear as palavras e separar as sílabas. Os alunos foram fazendo 

sozinhos e a professora recolheu os cadernos. 

Nota-se que, apesar de a professora deixar que os alunos interagissem na aula, 

encontrando palavras com rr e levantando hipóteses para o texto, como, por exemplo, se o 

burrinho e o menino existiam, fica expresso, pelo seu modo de dar aula, sua concepção de língua 

e de trabalho com a língua, pois seu trabalho com o texto não contempla a reflexão dos sentidos 

do texto e sua preocupação está voltada para a decodificação e codificação da língua, por meio 

da repetição do som e sua relação fonema-grafema, o que, conforme Soares, M. (2014) e Street 

(2014), remete ao conceito limitado de alfabetização, de se saber ler e escrever como 

codificação e decodificação, sem contemplar uma abordagem contextualizada de ensino de 

língua ancorada ao letramento.  

 

Aula 2 

 

19/05/2017 (sexta-feira) 

  

A professora desenvolveu dois trabalhos na aula de Português. O primeiro, uma 

produção livre, intitulada como diário, cujo objetivo era verificar o desenvolvimento da escrita 

espontânea. A professora solicitou que fosse feito um texto de sete linhas, a partir do enunciado: 

“Querido diário, eu vou te contar como foi a minha semana.” 

 As crianças reclamaram de ter que escrever e tentaram negociar o número de 7 páginas, 

mas a professora não cedeu. Aqui ficou claro o caráter obrigatório e enfadonho da atividade 

para as crianças. Enquanto os alunos iam fazendo, ela foi dando visto na agenda dos alunos. 

Posteriormente, 45 minutos depois, ela apenas recolheu os diários, checando superficialmente 

se todos tinham feito as 7 linhas. Apesar da explicação da professora sobre o diário ser um 

instrumento de liberdade para as crianças escreverem espontaneamente, pareceu que, na 

verdade, era uma atividade para ocupar as crianças enquanto ela vistava as agendas. 
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Em seguida, a professora trabalhou 5 páginas do livro de Português. As atividades 

dessa tarefa no livro eram sobre leitura e interpretação. Depois de rapidamente ler o texto, a 

professora Ana foi lendo as perguntas para as crianças e, junto com elas, verbalizando as 

respostas, que eram transcritas no quadro para que fossem copiadas pelos alunos. Não houve 

muito tempo para pensar nas perguntas e nem articular e refletir sobre as respostas. Mais uma 

vez, uma atividade que, por meio da interação e reflexão, pautada no letramento, poderia ser 

rica e cheia de significado e aprendizagem, tornou-se numa tarefa para cumprir o plano de aula. 

Ou seja, foi uma aula de cópia de respostas do quadro, em que não houve reflexão e diálogo 

sobre a língua, o que traduziu bem o conceito de alfabetização mecânica de Soares, M. (2014). 

 

Aula 3 

 

25/05/2017 quinta-feira  

 

Nessa aula foi trabalhado o livro Porque te amo!, do autor Max Lucado7. A professora 

começou a aula entregando o livro de cada aluno e fazendo um levantamento prévio das 

informações disponíveis na capa, como título e autor, e também a sinopse na contracapa do 

livro. Algumas crianças foram contribuindo com informações sobre o que é sinopse, mostrando 

que já possuíam algum conhecimento sobre esse gênero, comentando sobre o que era a história 

e levantando hipóteses sobre as figuras. 

 

                                   Figura 8: Capa do livro Porque te amo! Max Lucado 

 

Fonte: https://bit.ly/2DINWzC. 

                                                 
7 Escritor e pastor evangélico norte-americano. 
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A professora começou a ler a história e ia comentando alguns significados de palavras, 

como tora, pomar, macieira. Algumas crianças estavam com sono, outras prestavam muita 

atenção e algumas estavam lendo sozinhas, não acompanhando a professora. 

A professora leu com entonação, e a história mostrou-se interessante e envolveu a 

maioria das crianças. O livro era longo, com 32 páginas, mas possuía ilustrações e um enredo 

envolvente. A história trata de um menino que morava com outras crianças num lugar que 

parecia um jardim, cercado por um muro alto. O jardim e as crianças eram protegidos pelo 

protagonista Shaddai, que na história representa Deus. Porém, no muro, tinha um buraco, que 

foi descoberto pela personagem do Paladim, que ficou muito curiosa ao saber o que tinha do 

outro lado do buraco, mesmo sabendo que era proibido. Esses elementos (Shaddai, muro, 

buraco no muro e floresta) podem ser relacionados à história bíblica de Adão e Eva, no livro de 

Gênesis, em que se conta a história do pecado, quando Adão e Eva, que moravam num jardim 

criado por Deus, comeram um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal (passagem 

para floresta através do buraco), atitude contrária ao que Deus (o protetor do jardim e do homem) 

havia estabelecido.   

 Paladim, após um longo período de reflexão, desobedecendo à ordem de Shaddai, 

resolveu entrar no buraco para ver como era do outro lado (ação de comer o fruto da árvore 

proibida). Na floresta, o menino acabou se distanciado do buraco e se perdeu na floresta, que, 

ao cair da noite, já estava escura e muito assustadora, deixando o menino assustado. Shaddai, 

porém (onisciente), já sabia que o menino tinha passado pelo buraco e saiu em busca dele, 

salvando-o. 

No contexto de discussão sobre o livro, algumas crianças conseguiram relacionar a 

história do livro com a Bíblia e outras tiveram mais dificuldade para compreender. No momento 

em que o menino (personagem) passa pelo buraco, as crianças se indignaram e se agitaram 

porque ele foi desobediente. 

Após a leitura, a professora foi perguntando sobre o que se poderia pensar que era a 

história, a floresta, o diabo, a mentira... E depois, ela foi falando o que significava para ela, que 

a história retratava que Deus fez um mundo maravilhoso para nós, mas que existe um mal do 

qual Deus quer nos proteger, porém, é preciso que se obedeça a Ele, mas se não obedecer, 

mesmo assim, ele é um pai amoroso que sempre nos socorre. A palavra da professora se 

embasou principalmente na Bíblia, na sua religião e na proposta da Escola de trabalhar 

princípios bíblicos. 



84 

 

Os alunos gostaram muito da aula e, apesar de nem todos aparentarem estar 

interessados no momento da leitura, participaram em peso da discussão sobre o livro. Não teve 

preenchimento de ficha, a professora explicou que eles leriam o livro em casa e fariam uma 

produção de texto sobre a história do livro. 

O papel da literatura nessa aula foi o de levar uma lição moralizadora que causasse 

medo nas crianças das consequências de seus erros, como na história, em que o menino 

desobedeceu e se perdeu na floresta, ficando exposto a todo tipo de risco. Sendo assim, a 

literatura nessa aula esteve longe do papel da reflexão crítica preconizado por Chartier, R. 

(1996), Paulino (2011), Zilberman (1988a, 1988b, 2008), Cortazar (2006) e dos diversos 

sentidos proporcionados pela história, que nos humanizam, como afirma Candido (2011), o que 

leva ao questionamento se esse livro pode ser considerado como parte de literatura. 

Ainda que o caráter da obra fosse tendencioso, e a discussão amarrada nos conceitos 

bíblicos, a professora julgou junto com os alunos a ação da personagem do menino, numa 

atitude preconceituosa, que, além de negar a fruição da obra, a compreensão dos elementos que 

a compõem e seu contexto, sacrificou o seu valor semântico, em prol de um ensinamento moral. 

Assim, se na aula com o texto O menino azul, o texto foi um pretexto para ensinar o rr, nessa 

aula o livro literário serviu como pretexto para ensinar que o pecado tem consequências. 

Sobre a escolha dos livros literários, a professora explicou que, durante o ano, a escola 

trabalha 4 livros literários, dos quais dois são de cunho cristão indicados pela direção da escola 

e outros dois seriam seculares, ou seja, que não estariam diretamente vinculados à religião 

praticada pela escola. Nessa escola, a literatura é utilizada como princípio moralizador, pois o 

trabalho de compreensão de sentidos do livro, conforme as falas da professora, centra-se em 

perceber que, assim como aconteceu com o menino, na história de Adão e Eva (Gênesis), as 

personagens também desobedeceram a Deus (pai e protetor) e por isso sofreram consequências 

ruins (medo, solidão, insegurança, perda do jardim), tendo futuramente alcançado o perdão e a 

salvação por Jesus, o que no livro é retratado no momento em que Shaddai resgata o menino. 

Esse modo de trabalhar a literatura certamente não humaniza os sujeitos, conforme defende 

Candido (2011) e Eco (2003), pois moraliza intencionalmente em vez de promover reflexão. 
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Aula 4 

 

30/05/2017 (terça-feira)  

 

A aula de Português nesse dia começou com a professora lendo com as crianças o texto 

Bolhas, que estava fixado no quadro. Ela lia e os alunos liam após ela. O texto se chama Bolhas, 

também da autora Cecília Meireles (2012). A professora perguntou sobre o que o texto fala, e 

os alunos responderam: “bolha de sabão”. A professora então começou a explicar o que é poema 

e uma aluna falou que tinha versos, estrofes e rimas, enfatizando a estrutura em função do seu 

papel e valor nas práticas sociais, conforme atesta, ao falar das práticas de muitos professores 

em relação ao gênero, Marcuschi (2011). Mais uma vez, foi trabalhada a estrutura do gênero 

poema, a professora relembrou os conceitos estruturais e disse que nem sempre um poema tem 

rima. Mas que, nesse caso, havia rimas.  

 

Bolhas 

 

Olha a bolha D’água  

No galho! 

Olha o orvalho! 

 

Olha a bolha de vinho 

Na rolha! 

Olha a olha! 

 

Olha a bolha na mão 

Que trabalha! 

 

Olha a bolha de sabão 

Na ponta da palha: 

Brilha, espelha 

E se espalha. 

Olha a bolha! 

 

Olha a bolha 

Que molha a mão do menino: 

A bolha da chuva na calha. 

(MEIRELES, 2012, p. 19) 

 

O texto foi transcrito para o cartaz e colado no quadro, a professora foi junto com as 

crianças sublinhando as palavras com rima (galho, orvalho, rolha, bolha, mão, sabão, espelha, 

espalha, calha). Ela começou a falar do h e do seu som, que o h sozinho estava triste e fraco e 

por isso não tinha som, mas que, quando ele encontrou o l, eles fizeram uma aliança e agora o 

h adquiriu um som: lh. Isso porque essa semana a professora Ana estava trabalhando o som e 

grafia do lh e para isso, conforme ela salientou, ela usou um texto que continha muitas palavras 



86 

 

com o grupo silábico que ela estava trabalhando, bem como três tarefas do grupo da semana, 

uma vez que em cada semana era trabalhado um grupo silábico ou dígrafo. O que demonstra a 

ausência de um trabalho com a linguagem literária, estética do gênero do poema, impedindo o 

deleite, a apreciação e a formação de letramento literário do leitor, que, segundo Paulino (1998), 

lê para refletir, repensar, imaginar, empregar sentidos e aprender a entender a si e o mundo que 

o cerca pela linguagem literária. 

O gênero do poema foi trabalhado com relação à forma e não em relação a sua função 

social ou sentidos pretendidos e possíveis, ou seja, valorizou-se o formato, estrofes e rimas, 

mais uma vez ignorando seu significado, o que mais constitui na leitura do texto como pretexto 

para o ensino de gramática, como afirmam Zilbermann (1988b) e Antunes (2014), ao criticarem 

tal abordagem, que prejudica e limita as possibilidades de compreensão do texto e impede a 

formação crítica e autônoma desse leitor. 

Questões como: para que serve o poema? O que esse poema expressa? O que penso 

sobre esse poema? Quais os diversos significados que a bolha pode ter? Não fizeram parte da 

abordagem da professora. Nenhuma criança explorou os sentidos da palavra bolha, usados de 

modo tão rico por Meireles (2012), algumas somente lembraram do brinquedo que forma as 

bolhas, o que demonstra que o letramento literário, como parte específica do letramento, não 

fez parte das aulas observadas. 

Em seguida, foram entregues os cadernos de Português aos alunos para a realização da 

atividade de criação de frases com lh e uma cruzadinha com lh. Os alunos foram inventando 

frases e escrevendo, suas dúvidas eram sobre como se escreviam algumas palavras, tanto com 

lh quanto sem lh. Os alunos demonstraram uma preocupação muito grande em escrever certo, 

o que pode ser reflexo da preocupação com a codificação e decodificação das palavras que a 

professora Ana tem nas aulas de Português. 

 

Aula 5 

 

31/05/2017 (Quarta-feira) 

 

No último dia de observação, a professora Ana iniciou a aula dizendo aos alunos que 

gostaria que eles escrevessem um texto narrativo (Eu disse a ela que precisaria de um texto dos 

alunos), mas solicitei que ela conduzisse como ela costumava fazer. A professora Ana explicou 

para os alunos que o texto que eles fariam deveria ser uma história e que por isso deveria ter 

título, personagens, início, meio e fim e pelo menos três parágrafos, o que os alunos 
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demonstraram, por meio das dúvidas, não saber para que serve ou como usar. Não houve 

nenhuma explicação ou revisão sobre o que era uma narrativa e também não se partiu de 

nenhum contexto para a escrita dessa produção. Ela entregou um papel em branco e disse para 

eles começarem. 

Esse texto foi uma produção solicitada pela professora Ana e se constituiu na produção 

textual 1. Sugeri que a professora fizesse como costumava fazer, ao trabalhar uma produção 

textual nas aulas de Português, não dando nenhuma orientação de como a produção deveria ser 

feita, sendo a única solicitação a de que o gênero da produção fosse uma narrativa. 

O objetivo foi analisar a escrita dos alunos para perceber o que eles entendiam sobre 

narrativa, como eles se expressam por escrito e o que valorizam na escrita de uma narrativa. 

Também foi observado de que modo usavam a linguagem para promover sentidos, como 

recorriam às histórias já lidas e ouvidas, bem como os temas e tratamento deles na produção, 

que revelariam o modo com a linguagem e formação do leitor estariam acontecendo. 

Esse texto foi comparado a um segundo texto, que foi feito pelos alunos após a 

aplicação das sequências didáticas, como se verá no capítulo seguinte. Após a comparação dos 

elementos dos dois textos, com contextualização, reflexão e análise, foi possível avaliar se a 

leitura dos contos contribuiu para a formação do sujeito leitor que expressa seu conhecimento 

de língua por meio da escrita.  

A seguir será descrito como transcorreu a entrevista 1 com a professora Ana. 

 

3.4.2 Primeira entrevista feita com a professora da turma 

 

A Entrevista 1, com a professora Ana, foi feita após a observação das 5 aulas. Essa 

entrevista teve grande importância para a compreensão de quais os pressupostos metodológicos 

e teóricos embasam e norteiam as aulas da professora e, por meio desses dados, também foi 

possível compreender, em parte, as dificuldades dos professores em trabalhar a linguagem e as 

narrativas curtas, de modo interacional, reflexivo e significativo. Assim também o minicurso 

para professores, outra ação desse projeto, baseou-se principalmente nas falas da professora 

nessa entrevista, pois levou à reflexão de que, assim como a professora Ana, outros professores 

precisariam de esclarecimentos sobre os conceitos de linguagem interacional, letramento e 

letramento literário. 

Deste modo, o objetivo de contribuir com as sequências didáticas, que trabalham com 

os contos para a formação linguística e estético-literária desse leitor, não poderia alcançar êxito 

com professores que quisessem usá-las, mas pautados numa perspectiva de linguagem errônea, 



88 

 

de pergunta e resposta, codificação e decodificação, e por isso o minicurso adquiriu um papel 

muito importante para que a sequência desenvolvida nessa pesquisa fosse útil a outros 

professores. 

Segue abaixo a entrevista realizada com a professora Ana, no dia 20 de junho de 2017. 

A professora não conseguiu atender a mim em nenhum horário na escola, por isso, a entrevista 

foi feita após o expediente em uma cafeteria. A entrevista durou cerca de 35 minutos, foi 

gravada e transcrita por mim. Antes de ler as perguntas, expliquei que as perguntas seriam para 

eu entender como ela concebe os conceitos de linguagem, letramento e letramento literário. A 

professora foi muito receptiva, apesar de mostrar estar cansada. 

 

1. Qual o nível de leitura e escrita que os seus alunos possuíam no primeiro bimestre e 

agora no segundo bimestre? 

 

Resposta: Os meus alunos chegaram pra mim conhecendo, decodificando toda a letra 

do alfabeto e liam palavras simples, não a maioria, né?! Metade, metade. E possuem 

uma coordenação excelente pra escrita. Todavia são copistas, não conseguiam produzir 

palavras por ditado, não tinham consciência fonológica pra escrita. A partir do trabalho 

de textos, tomando leitura diariamente no segundo bimestre, já conseguiam formar 

frases, pequenos textos, alguns com toda a estruturação que o texto precisa ter. É isso. 

 

2. O que você entende por letramento? 

Resposta: O que eu entendo por letramento? Eu gosto muito de uma frase de Magda 

Soares, quando ela diz sobre letramento que você deixa de ser para estar, de pertencer a 

algo. Eu acho que o letramento, eu penso, eu concordo muito com a linha de Magda 

Soares porque o texto, ele te envolve, né, não é apenas a letra, o código da letra e nem a 

escrita da letra. Mas você entende o texto e a mensagem que ele passa pra você desde 

quando a criança nasce, num outdoor, num brinquedo que ela ganha. Nós somos 

rodeados por escrita. Então o letramento passa o entendimento... da interpretação... do 

que as palavras vão dizer e “não apenas o código da letra”. 

 

3. Como você faz uso do conceito de letramento na sua prática alfabetizadora? 

 

Resposta: Tem dois dias da semana que eu invisto muito no texto, que é na segunda e 

terça-feira, que são os dias mais especiais que eu considero, que é quando o texto chega 
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e eu mostro toda a estrutura do gênero semanal. Toda semana tem um gênero diferente 

para as crianças e eu invisto tempo em mostrar a estrutura, o que que significa, trazendo 

pra vivência das crianças, levando elas a interpretar e entender. Posteriormente que eu 

apresento pra elas a letra que nós vamos trabalhar na semana, e quando chega nesse 

ponto, eles já tiveram toda uma compreensão do gênero trabalhado naquela semana. 

 

4. Como são trabalhados os gêneros textuais na sua turma? 

 

Resposta: Eles [os alunos] chegam na sala, a gente já tem um texto fixado na lousa, né?! 

Então a partir daí eu faço várias perguntas, “o que eles estão vendo? Como que é a 

estrutura de um texto”, o que é o título, autor, parágrafo, aquilo que tem que ser falado, 

após as crianças identificarem toda estruturação de um texto, eu parto, porque o texto 

comunica algo pra nós, então, partindo desse princípio eu pergunto pra eles - O texto 

essa semana está comunicando a nós através de... Um conto, uma fábula, uma moral. 

Então... a partir desse princípio... eu passo pra eles o gênero textual da semana. 

 

5. Quem escolhe os gêneros textuais que vocês vão trabalhar? 

 

Resposta: Certo. No início do ano, nós somos uma equipe de quatro professoras e nós 

nos reunimos e nós então selecionamos os gêneros a ser trabalhados semanalmente 

durante todo o ano. Então nesse ano, nós enriquecemos, são vários os gêneros, e por ser 

primeiro ano, não dá pra trabalhar todos, porque são muitos. Todavia, a gente achou 

aqueles que seriam relevantes pra eles nessa fase. 

 

6. Com que frequência e como são trabalhado os contos? 

Resposta: Nós intercalamos porque o conto é muito rico, o conto trabalha com valores, 

com narrativa, então intercalamos isso de duas formas, através de gêneros e também 

através de contos, que nós temos um período de leitura diariamente com as crianças, 

então partindo disso também, a gente fala de contos que já são conhecidos e, todavia, a 

gente trabalha a narrativa a partir disso, os personagens, a estruturação do conto... E é 

isso. 

 

7. Quais os tipos de contos que são trabalhados e como é feito o letramento literário? 

 



90 

 

São trabalhados contos bíblicos... por ser uma escola confessional, mas também 

trabalhamos fábulas, narrativas curtas, contos de Andersen. No entanto, há uma 

preocupação com o tipo de material que é oferecido aos alunos e tudo passa pelo crivo 

da coordenação. Esses contos são trabalhados por meio dos textos utilizados para 

trabalhar o grupo silábico que será trabalhado na semana, para a alfabetização, mas 

ocorrem intercalados com outros gêneros, então... pode-se dizer que eles são trabalhados 

cerca de uma vez por mês. 

 

8. Como isso afeta a capacidade de leitura dos alunos? 

 

Resposta: Uau... são muitos... Porque eles leem com uma entonação, eles não apenas 

leem, mas eles entendem aquilo que estão lendo, então isso pra mim é algo que o 

letramento traz. É o entendimento, a interpretação, é você trazer uma moral, uma 

vivência. Então com as crianças, partindo do conto, então eles trazem isso com uma 

leitura de entonação, eles conseguem colocar emoção e sentimento nas falas deles. E 

quando eles fazem frase, mesmo não sabendo a estruturação de verbo, substantivo, eles 

conseguem construir frases por causa do entendimento que o letramento traz pra eles. 

 

Após a observação das aulas, descritas antes da entrevista, foi feita a coleta da 

produção textual 1. Essa produção foi coletada antes da entrevista com a professora e, quando 

analisada com relação às aulas da professora e os textos dos alunos, revela o modo pelo qual a 

Escola e a professora entendem e trabalham a linguagem, leitura e literatura, o que será 

analisado no capítulo 4. 

 

3.4.3 Produção textual 1 elaborada com a professora regente 

 

O terceiro elemento constitui a coleta de dados da Fase 1. Foi solicitado à professora 

que fizesse um texto de caráter narrativo com as crianças para que fosse coletado. Não fizemos 

nenhuma observação de como o conto deveria ser feito, apenas foi dito à professora que fizesse 

como costuma fazer.  

Essa produção é a primeira de duas produções que os alunos irão fazer. A primeira foi 

feita para o diagnóstico de como os alunos compreendem e criam seus textos narrativos, quais 

elementos linguísticos e literários os alunos usam e que relações conseguem estabelecer com 

suas leituras prévias. 
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A professora não trabalhou nenhum livro ou contexto para solicitar a escrita do texto. 

Pediu que eles escrevessem uma história do jeito que quisessem, sem qualquer orientação mais 

detalhada, mas que se lembrassem de que o texto deveria ter título, início, meio e fim. 

Todos os alunos fizeram os textos, que foram posteriormente recolhidos. Porém, só 

serão utilizados para a pesquisa os textos em que os alunos assinaram o Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido (TALE) e os responsáveis que assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), documentos solicitados pelo Comitê de Ética da Educação, em que 

participantes e responsáveis se informam e autorizam a participação na pesquisa. 

Quase 50% dos pais ou responsáveis pelos alunos permitiram o uso dos textos para 

subsídio de análise desta pesquisa. Não pôde ser feita uma reunião com os responsáveis dos 

alunos da turma pesquisada, por isso, os termos foram mandados pela coordenação para casa, 

via agenda, e a escola mandou um bilhete informando do que se tratava a pesquisa e 

disponibilizou data de reunião com a pesquisadora, caso os pais tivessem interesse. No entanto, 

nenhum pai ou responsável ligou ou agendou encontro com a pesquisadora. A seguir, trataremos 

da produção textual 2, feita após a realização das sequências didáticas por mim. 

 

3.4.4 Produção textual 2 coletada após a aplicação das Sequências Didáticas 

 

Para que a pesquisa pudesse seguir para a terceira fase, da intervenção pedagógica, 

foram construídas estratégias para a aplicação das ações práticas, que constituem um dos 

produtos educacionais do presente trabalho. A primeira foi a construção das sequências 

didáticas, e a segunda, um minicurso para professores, sobre o qual falaremos mais adiante. 

Enquanto a primeira narrativa foi feita para o diagnóstico das condições de produção 

da narrativa, a segunda foi feita com o intuito de medir o grau de interferência de uma SD, de 

natureza interacional, aplicada em sala de aula. 

Deste modo, a sequência didática foi prevista com cinco aulas, tendo como objetivo 

contribuir para a formação do leitor, por meio dos contos. A sequência didática necessitou ser 

testada, por meio da análise da produção da segunda narrativa, feita após a aplicação das 

sequências didáticas por minha parte como pesquisadora, para que fosse possível validar ou não 

a sua contribuição para o sujeito leitor nas séries iniciais da alfabetização. 

A proposta era que os alunos escolhessem uma temática para escrever uma história. 

As temáticas estavam diretamente relacionadas aos contos trabalhados na Sequência didática. 

Tema 1 – Preconceito, relacionado ao conto Teresinha e Gabriela, de Ruth Rocha (2011), tema 
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2 – Linguagem, relacionado ao conto Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha (2011), e por 

fim o tema 3 tratava sobre o compartilhar, associado ao conto O dono da bola, de Ruth Rocha 

(2011).  

Após a aplicação das SD, as crianças puderam votar, por meio de papel, de qual dos 

três contos trabalhados de Rocha (2011) eles mais gostaram, explicando o motivo. Esses votos 

tiveram o objetivo de avaliar por que tipo de narrativa as crianças tiveram mais interesse, e 

foram usados os votos dos 23 alunos da sala, cujo resultado será também analisado a seguir no 

capítulo 4. 

 

3.4.5 O minicurso 

 

Após a realização da primeira entrevista com a professora Ana, foi observado que 

havia muitas dúvidas e inseguranças sobre suas práticas metodológicas com relação à 

linguagem na perspectiva interacional, letramento e letramento literário. Conversando 

informalmente com ela, com a coordenação e outros professores da instituição, percebi que a 

angústia da professora, que também já tinha sido minha um dia, era de outras professoras. Passei 

a refletir sobre como eu poderia preparar uma sequência didática de cunho interacional e com 

práticas de reflexão e humanização se o professor, que poderá aplicá-la, não está preparado 

teoricamente. Deste modo foi que surgiu o nosso segundo produto educacional, um minicurso 

para professores. 

O objetivo do minicurso para os professores é contribuir para a reflexão sobre as 

práticas de abordagem de linguagem, de leitura e de literatura, bem como o uso das narrativas 

curtas em sala de aula. Nesse minicurso, foram abordados os conceitos que permearam a 

pesquisa, numa perspectiva interacional de linguagem, tratando da importância do letramento 

literário como função humanizadora e social e do gênero narrativo conto, assim como 

estratégias de como fazê-lo. 

O minicurso para professores da instituição pesquisada tem o tema “Trabalhando com 

as narrativas curtas”, cujo objetivo foi o de contribuir para práticas de leitura em sala de aula 

numa perspectiva interacional de linguagem, observando o letramento literário, a reflexão e a 

construção de sentidos, conforme defendem Paulino (2008) e Cosson (2006), para que houvesse 

uma real contribuição para as discussões das práticas de linguagem dos professores em sala de 

aula e, como consequência, a possibilidade de contribuição no processo de formação dos 

leitores. 
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O minicurso “Trabalhando com as narrativas curtas” foi oferecido no mês de dezembro 

de 2017, após o término das aulas do ano letivo de 2017, e foi disponibilizado para os 

professores, para auxiliares e coordenadores que tivessem interesse, a caráter de convite, não 

somente para professores do Ensino Fundamental, mas também para os colaboradores da 

Educação Infantil. Participaram 30 pessoas, conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 3 – Participantes do minicurso 

Participantes do minicurso 

Auxiliares Professores 

Educação Infantil 

Professores Ensino 

Fundamental 

Coordenadores 

4 14 11 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O minicurso buscou promover conhecimento, interação e reflexão por meio de 

dinâmicas, levantamento de hipóteses, discussão e muita interação. Realizado em 2 horas, 

começou questionando os professores sobre como eles enxergavam a linguagem, como 

ensinavam a linguagem e para que ensinavam linguagem. Muitos responderam sobre o que é 

gramática, sobre ler e escrever com eficiência e outros falaram sobre ler e escrever para viver, 

pensar e se expressar. Após a breve discussão, foi lido o texto “Como peixes e linguagem”, de 

Marcos Bagno, o qual defende que a língua é viva e deve ser aprendida e trabalhada no seu 

contexto de vida, que é a interação. 

Posteriormente, foi feito uso de slides para a explanação de conceitos, como a função 

da linguagem, segundo Vygostky (2009), a perspectiva interacional de linguagem e o papel da 

Escola de se trabalhar leitura e escrita promovendo o letramento literário. 

Com base nas teorias as quais essa pesquisa se fundamenta, também foram abordados 

outros conceitos, como a diferença entre alfabetização e letramento, letramento autônomo e 

ideológico, o trabalho com os gêneros e sua relação com leitura e o letramento literário. Por 

fim, eu apresentei brevemente minha pergunta e hipótese de pesquisa, demonstrando como foi 

pensada e aplicada a Sequência Didática que é o primeiro Produto Educacional dessa pesquisa. 

O minicurso contou também com vídeo e charges, sempre buscando a reflexão e aprendizado 

por meio da interação.  

Após o minicurso, foi entregue aos professores um papel em branco para que eles 

escrevessem o que foi mais importante no minicurso para as suas práticas metodológicas em 
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sala de aula com a linguagem. Essa opinião, escrita em papel, nos ajudou a compreender a 

relevância ou não do minicurso para os professores. Os slides desse minicurso também estarão 

disponibilizados na página do programa PPGEEB do CEPAE – UFG. 

 

3.4.6 Sequências didáticas em sala de aula  

 

Sobre as sequências didáticas como um procedimento metodológico, Scheneuwly, 

Dolz e Noverraz (2004, p. 82) dizem que “é o conjunto de atividades escolares organizadas de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Assim, o propósito da 

sequência didática é fazer com que o aluno domine melhor um tipo de gênero específico, 

permitindo que adquira habilidades de leitura e escrita na escola adequadas às diversas situações 

de interação. As SD podem ser aplicadas por qualquer área do conhecimento ou abranger 

qualquer conteúdo, mas, no caso da presente pesquisa, as sequências didáticas se concentraram 

no gênero conto. 

As principais características das SD, conforme Schneuwly, Dolz e Noverraz (2004), 

são a apresentação da situação, produção inicial, módulos 1, 2 e 3 e produção final. A etapa de 

apresentação explica o processo da pesquisa para os alunos, a produção inicial é aquela feita 

pelos alunos da turma pesquisada e contempla o gênero que será trabalhado, permitindo ao 

professor-pesquisador avaliar as capacidades dos alunos sobre aquele gênero, de modo a 

produzir e ajustar atividades, que vão favorecer um maior desenvolvimento da capacidade de 

leitura do aluno no gênero trabalhado.  

Os módulos constituíram as atividades que foram propostas por meio das SD e a 

produção final tem o mesmo caráter da inicial, ou seja, de avaliação, mas, ao contrário de 

constatar as dificuldades dos alunos para promoção de atividades de desenvolvimento, esse 

momento serviu para a constatação do progresso dos alunos após a aplicação das sequências 

didáticas, funcionando igualmente como critério avaliador da própria SD, a fim de validar ou 

não sua funcionalidade no processo de apreensão do gênero conto. Schneuwly, Dolz e Noverraz 

(2004). 
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Figura 9 - Esquema da Sequência Didática de Schneuwly, Dolz e Noverraz. 

 

 Fonte: Schneuwly, Dolz e Noverraz (2004, p. 98).  

 

Sobre a sequências didáticas, Zabala (1998, p. 18) as define como “atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos”. Essas 

sequências detêm a finalidade de avaliar as práticas educativas por meio do planejamento de 

atividades que poderão ser aplicadas e servirão como unidade de análise dos processos de 

ensino-aprendizagem (ZABALA, 1998). 

Na ampliação do uso das sequências didáticas, Zabala (1998) elenca o conjunto de 

relações necessárias para facilitar a aprendizagem, conjunto esse que serviu de orientação para 

a construção da intervenção didática desta pesquisa. Ele propõe os seguintes passos para uma 

elaboração eficiente de sequências didáticas:   

 

a) Planejamento da ação docente com flexibilidade e possibilidade de adaptação;  

b) Incentivar a participação dos alunos antes e depois das atividades; 

c) Criar um elo entre o conteúdo e aluno, de modo que faça sentido; 

d) Estabelecer metas e oferecer suporte para que a meta seja conquistada; 

e) Oferecer suporte constante aos alunos; 

f) Promover atividade autoestruturante que permita a relação do novo conhecimento 

com os prévios;  

g) Estabelecer um ambiente de confiança e boa autoestima; 

h) Promover canais de comunicação eficientes na negociação e participação;  

I) Estimular a autonomia do alunos; 

J) Avaliar os alunos pelo crescimento mediante capacidade e esforço. (ZABALA, 

1998, p. 94). 

 

A partir desses princípios, Zabala (1998) afirma que esses elementos podem orientar a 

ação didática e que, de maneira específica, ajudam a caracterizar e a planejar as interações 

educativas que formam uma sala de aula, estabelecendo as bases de um ensino que possa ajudar 

os alunos a se formar como pessoas no contexto da instituição escolar, bem como contribuir 

para o planejamento da ação do professor. 

O modelo desenvolvido por Zabala (1998), bem como o de Schneuwly, Dolz e 

Noverraz (2004) para as SD, vai ao encontro da perspectiva interacionista de linguagem adotada 
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neste trabalho e também do que é proposto pelos PCNs (1997), porque faz da interação social 

e do contexto social a base das atividades escolares relacionadas ao desenvolvimento das 

competências e habilidades de cada conteúdo. Zabala (1998) aponta esses conteúdos para além 

dos assuntos a serem trabalhados em cada disciplina, pois também considera o desenvolvimento 

e a aprendizagem das capacidades motoras, afetivas, interpessoais na esfera social, de modo 

que o conteúdo não é visto somente pelo viés do conteúdo, conforme Duarte (2015), mas 

considerado na vida e realidade de cada indivíduo, o que é feito por meio da interação em sala 

de aula. 

Zabala (1998) defende que os conteúdos expõem as intenções educativas e podem ser 

classificados em conceituais, procedimentais e atitudinais, enfatizando que, ao serem 

desenvolvidos em sala de aula, respondem respectivamente às seguintes questões: O que se 

deve saber? O que se deve saber fazer? E como se deve ser? A exemplo desse trabalho temos 

que o aluno deve saber ler com reflexão e autonomia. Para chegar nesse objetivo, deve-se 

trabalhar a linguagem na interação, contemplando o letramento e letramento literário, a fim de 

contribuir para a formação do leitor, que deve ser autônomo, reflexivo e crítico, capaz de atuar 

ativamente em qualquer esfera de interação. 

Os conhecimentos conceituais envolvem os conceitos, que podem ser aprofundados, 

portanto, segundo Zabala (1998) e Duarte (2015), nunca realmente esgotados, enquanto os 

procedimentais referem-se à prática do que foi apreendido, e os atitudinais são os que provocam 

a mudança de atitude, que nessa pesquisa é a contribuição da formação do leitor nas séries 

iniciais. 

Por outro lado, relacionando as intenções educativas propostas por Zabala (1998), com 

a Sequência Didática desta pesquisa, temos a narrativa, a leitura literária dos contos como 

conteúdo conceitual, que vai ajudar a criança a saber como funcionam os contos, conhecer 

livros e autores da literatura infantil, a organização das narrativas e seus elementos.  

Para a ação procedimental, as crianças continuaram a escrever após aplicação das 

sequências didáticas baseadas nos contos, diferentemente da primeira produção, que não teve 

um direcionamento prático-pedagógico-textual. A segunda produção contou com o 

direcionamento, por meio do enunciado e sua explicação. Já a ação atitudinal, que é a reflexão 

que pode promover mudança no comportamento, na leitura e escrita, aconteceu por meio dos 

contos, na aplicação das SD, pois permitiu a reflexão a partir da análise e a possível relação dos 

conflitos vividos pelos personagens com a vida de cada criança/ aluno. Ou seja, a criança 

repensou e refletiu sobre as ações das personagens, bem como sobre as suas, e com isso 

aprendeu a relacionar e desenvolveu sua capacidade de leitura e criação de sentidos. 
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O motivo da escolha das sequências didáticas como parte do produto educacional 

proposto para esta investigação tem como aparato teórico o trabalho de Zabala (1998), que 

conceitua as sequências didáticas como um conjunto de atividades organizadas numa ordem 

sistematizada e significativa, que podem ser um objeto de intervenção pedagógica eficiente, 

podendo ressignificar-se nos termos de unidade didática, unidade de programação e unidade 

de intervenção. 

A unidade temática define o que será estudado como conteúdo, a unidade de 

programação se refere às possibilidades de trabalho para o desenvolvimento de um conteúdo, e 

a unidade de intervenção é a aplicação das atividades programadas. No meu caso, a unidade 

temática foi o trabalho com as narrativas curtas, a unidade de programação foi a pesquisa no 

campo, para conhecer as aulas, metodologias aplicadas e modos de conceber linguagem, leitura 

e literatura. Por fim, a unidade de intervenção se constituiu pela construção das SD e do 

minicurso. 

Essas atividades planejadas e organizadas são necessárias ao processo de intervenção, 

pois “possibilitam contemplar as fases de intervenção reflexiva: planejamento, aplicação e 

avaliação” (ZABALA, 1998, p. 18), o que contemplará os objetivos da pesquisa, que visa 

compreender se a leitura de contos pode contribuir para a formação do sujeito leitor reflexivo e 

crítico.  

As etapas que constituíram as sequências didáticas foram, conforme Duarte (2015), a 

etapa de produção inicial, para sondagem do que as crianças sabiam ou da experiência que 

tiveram com a leitura de contos. A segunda etapa consistiu na aplicação dos módulos 

desenvolvidos, ou seja, das atividades propostas pela SD, que foram pensadas a partir dos 

problemas apresentados na primeira produção, ou produção textual de sondagem. A terceira 

fase, e fase final, foi a escrita de mais uma produção textual para análise do desenvolvimento 

obtido por meio dos módulos da sequência.  

O Produto Educacional dessa pesquisa analisa a formação do leitor, por meio da leitura 

de contos, de modo que possa contribuir para uma maior reflexão sobre a relação de leitura de 

contos e sua relação com a literatura, num contexto de letramento que considere uma 

perspectiva interacional de linguagem ao trabalhar atividades que propiciassem a experiência 

com a leitura de contos variados, visando também compreender se esse trabalho sistematizado 

por meio das SD contribuiu ou não para a formação desse leitor. 
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3.4.7 Segunda entrevista feita com a professora após a realização do minicurso 

 

A Entrevista 2, feita com a professora Ana, permitiu saber a sua opinião acerca das 

sequências didáticas e também do minicurso para professores, bem como se eles contribuíram 

ou não para as aulas de Língua Portuguesa e nas práticas de leitura e escrita, por meio dos 

contos literários. Por meio dessa entrevista, também busquei verificar por meio das respostas 

da professora se as suas concepções de linguagem, letramento e letramento literário, tratadas 

por meio das SD e do minicurso, contribuíram para reflexão das suas práticas com a linguagem 

em sala de aula. 

Essa entrevista foi realizada após a aplicação da sequência didática e também após a 

realização do minicurso8 com os professores da escola-campo. O objetivo é, além de buscar 

saber a opinião da professora regente da turma pesquisada acerca das SD, também saber quais 

as contribuições dos produtos educacionais dessa pesquisa. A segunda entrevista foi feita na 

Escola quatro dias após a realização do minicurso. Durou cerca de 30 minutos e foi gravada e 

também transcrita pela pesquisadora. 

 

Entrevista 2 

 

1. O que você achou das sequências didáticas? 

 

Eu achei que faz todo sentido porque entendendo que existe um processo com as 

crianças de assimilação, compreensão, né? Então a sequência se fez necessária para as 

crianças terem um maior entendimento do processo, do significado, como trabalhar com 

textos é importante pra, no final, as crianças terem a compreensão plena, completa do 

que é aquele gênero, no caso como você trabalhou especificadamente o conto. 

 

2. Você adotaria uma sequência didática? 

 

Sim. Com certeza eu adotaria sim uma sequência para trabalhar com os alunos, 

entendendo a importância desse processo de compreensão, né?!, visto que existe um 

processo de entendimento neles de repetição, né?! 

                                                 
8 O minicurso para professores de tema “Trabalhando a leitura através das narrativas curtas” foi ministrado para 

todos os professores e educadores da Escola que tivessem interesse no convite e contou com educadores da 

Educação infantil e Ensino fundamental 1. 
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3. Quais os pontos positivos e negativos das sequências didáticas? 

 

Os benefícios da sequência didática é a organização, e entender esse processo como eu 

falei nas questões 1 e 2. O ponto negativo talvez seja se o professor ficar só preso, só 

nessa sequência, e não estar aberto a atender à necessidade, ou talvez uma dúvida que a 

criança possa ter nessa sequência, né?! Então, por mais que tenha uma sequência, o 

malefício entra também quando você ignora, né?! As crianças ainda não acompanhando 

e você passa por elas, porque tem que passar. 

 

4. Após o minicurso, você teve a sua ideia de letramento e letramento literário expandida 

ou continuou como era? 

Bom, até hoje eu tenho as anotações do minicurso e outro dia eu estava até lendo, que 

eu considero pérolas. Então, com certeza, expandiu meu conhecimento e me estimulou, 

sem dúvida nenhuma, a continuar entendendo que a melhor forma de alfabetização de 

uma criança é através do letramento, através de uma sequência didática, através da 

riqueza que é trabalhar um texto com crianças.  

 

5. Como você relaciona os contos com o letramento? 

 

O gênero textual, o conto é um gênero, então eu relaciono da seguinte forma, quando a 

gente trabalha o conto com a criança, a gente conduz ela no processo da imaginação, de 

trazer ela para a vivência, onde você tem a oportunidade também de trabalhar as 

emoções dela, de trazer ela para um contexto. Através do conto,  é claro, a gente aprende 

também, ensina elas a estrutura deles, como que se dá, o que que é o conto, como é a 

estrutura deles e, por despertar isso nas crianças, a gente consegue conduzir elas no 

processo de novas palavras, a gente consegue conduzir elas ao estímulo delas 

escreverem os próprios textos, deles contarem as próprias histórias, imaginar histórias, 

então eu relaciono o conto como algo completo, porque o conto você trabalha desde as 

emoções que eles estão vivenciando desde casa, escola, né!? O ambiente que ele está 

inserido, como você conduz ele no processo de curiosidade, então eu vejo o conto muito 

rico. 
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A análise das falas da professora Ana acerca da aplicação das Sequências didáticas e 

do minicurso, bem como das suas concepções teóricas, será realizada no capítulo 4. 

 

3.5 Produto educacional 

 

A elaboração do produto educacional configura-se numa exigência do Mestrado 

Profissional, pois a ideia central do Programa de Pós Graduação em Ensino na Educação Básica 

(PPGEEB) do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) é o de contribuir para que haja no campo da Educação Brasileira 

pesquisas na Escola Básica relacionadas às práticas educativas, formação de professores, 

métodos e procedimentos relacionados a conteúdos e disciplinas, entre outros, com o objetivo 

de, por meio de uma reflexão crítica da realidade investigada e da experiência pessoal, criar 

meios de contribuir através de ações práticas no Sistema Educacional.   

Para se pensar no produto, antes, foi necessária uma investigação de como se dá a 

leitura e a leitura de contos, em turma de alfabetização e todos os aspectos que envolvem esse 

processo, como letramento, alfabetização, história da leitura, da literatura e seu vínculo com a 

escola, dos gêneros, dos gêneros narrativos, dos contos, da interação de que vive a língua, isso 

porque a concepção dos conceitos desses elementos irá influenciar diretamente, no modo como 

o conhecimento é concebido. 

Assim, foram planejados dois Produtos Educacionais, que visam, mediante a relação 

da teoria aqui adotada com a pesquisa da realidade investigada, contribuir para as práticas 

educativas da turma investigada e ajudar outros professores que desejem aplicar Sequências 

Didáticas, para a contribuição da formação do leitor, por meio dos contos. 

Existem várias possibilidades de criar um Produto Educacional, como as Sequências 

Didáticas, sites educacionais, livros, minicursos etc. No caso desta pesquisa, as Sequências 

Didáticas, que tratam dos conteúdos e atividades para desenvolver a leitura de contos para a 

formação do leitor, foram a primeira escolha por atender o que a pesquisa demonstrou ser 

necessário, ou seja, o trabalho em aulas com os contos em atividades que contemplassem o 

letramento, reflexão e interação, para que não só houvesse contribuição para o processo de 

aquisição de leitura, mas também para a formação humana e reflexiva dos sujeitos. 

Como já mencionado, a Sequência Didática era o único Produto Educacional planejado, 

porém, após a entrevista com a professora da turma pesquisada, percebi a necessidade de levar 

alguns conceitos e modos de tratamento como os de linguagem, linguagem e interação, 

letramento, letramento literário, funcionalismo da linguagem e gêneros textuais, para serem 
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discutidos com os professores da instituição, que, por falas informais, demonstraram ter muita 

dificuldade de lidar com esses elementos em sala de aula. Para contribuir com esses docentes, 

foi realizado o minicurso com o título “Trabalhando as narrativas curtas, numa perspectiva 

interacional e funcionalista de linguagem”. Isso porque, ao perceber a realidade e dificuldades 

dos professores da instituição pesquisada sobre esses conceitos, foi constatada a necessidade de 

contribuir com subsídios não somente práticos, por meio das Sequências Didáticas, mas 

também teóricos, pelo minicurso dos professores, para que fosse possível a compreensão 

conceitual e de aplicação do produto que foi testado. 

A quarta fase formou-se pela análise, comparação, classificação dos resultados 

relacionados com a teoria adotada pela pesquisa, ou seja, os dados serão analisados numa 

perspectiva de funcionalismo de linguagem em que a interação, contexto e leitura de contos 

contribuam para a formação do leitor autônomo e reflexivo e estará a seguir no capítulo 4. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse capítulo, foi feita a análise dos dados da pesquisa coletados e já descritos no 

capítulo 3. Para análise dos dados, seguimos a ordem em que os elementos foram coletados, a 

análise das aulas ministradas pela professora da turma, a Produção de Texto 1, e a primeira 

entrevista com a professora, antes da intervenção com as sequências didáticas. Em seguida, 

discursamos sobre a aplicação com as sequências didáticas e a produção de texto 2, feita pelos 

alunos após a intervenção pedagógica. Logo, foram feitas observações acerca do minicurso 

“Trabalhando com as narrativas curtas” e da opinião dos professores que participaram desse 

minicurso sobre a contribuição dele para as suas práticas com a Língua Portuguesa em sala de 

aula e, por fim, foi feita a análise da segunda entrevista com a professora-regente, feita após a 

realização do minicurso. 

Iniciamos assim as observações das aulas ministradas pela professora, relacionando-

as com as teorias que fundamentam esse trabalho. 

 

4.1 As aulas 

 

As cinco aulas foram observadas segundo os seguintes critérios: primeiro, que 

concepção de linguagem a professora revela através das aulas e das tarefas que ministra; 

segundo, como se dá o tratamento com o texto, as práticas de leitura nas aulas de Português, 

bem como qual a relação das narrativas com o letramento literário nas aulas observadas. 

A professora Ana afirmou que utiliza vários gêneros textuais em sua prática de 

alfabetização, dos quais um gênero é escolhido por semana. A escolha dos textos, conforme já 

mencionado no capítulo 3, é feita conforme as possibilidades de trabalho com o grupo silábico 

que será estudado naquela semana, ou seja, o texto O menino azul, de Meireles (2013), 

trabalhado no primeiro dia de observação, foi um pretexto para trabalhar o rr, o que demonstra, 

conforme Antunes (2014) e Zilberman (2008, 2009), que para a professora Ana o texto é apenas 

um objeto de ensino de gramática. 

A professora Ana trabalhou os diversos elementos textuais de O menino azul, partindo 

das marcas estruturais, para que as crianças compreendessem o que é um poema por meio da 

sua forma, e não pelo seu caráter literário e sua função social, de modo que o gênero então ficou 

reduzido a sua estrutura, conforme atesta Mascuschi (2011) sobre o trabalho com os gêneros 

em diversas escolas. Ao trabalhar o texto, com vistas ao ensino do dígrafo, numa perspectiva 
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estrutural de conto, a professora anulou o valor semântico conforme Cosson (2006) e Paulino 

(1998, 2001), e social que aquele texto tem, como atesta Street (2014). 

A professora fez uma tentativa de explorar os conceitos sobre poesia ao discursar sobre 

a beleza dela, de suas rimas e de sua representação como algo do coração, porém, na aula, ficou 

claro que a professora não dominava os conceitos e papéis dos gêneros (MARCUSCHI, 2011) 

e por isso expressava uma opinião de senso comum acerca da poesia, negando a possibilidade 

de fruição, reflexão e letramento promovida pelo gênero do poema. 

Por meio dessa aula, observou-se que, apesar de a professora trabalhar os gêneros, 

nesse caso o poema, ela investiu mais tempo na estrutura linguística, estrofe, verso, rimas, do 

que no significado e na função social do texto, o contrário do que defendem Schenewly, Dolz e 

Noverraz (2014), que afirmam que a escola sempre trabalhou com os diversos gêneros 

discursivos, mas que sua preocupação centra-se nos aspectos formais e estruturais do texto, a 

fim de que se aprenda a escrever vários tipos de textos, o que configura-se num equívoco que 

impede os alunos de se relacionarem com os gêneros, como algo que faz parte da vida de todos 

em sociedade. 

Com relação ao tratamento de linguagem, a professora não permitiu que houvesse a 

interação para a construção de sentidos, de acordo com o letramento literário (COSSON, 2006). 

O texto foi apresentado às crianças como algo exterior a elas, vazio de sentidos, e o que 

importava nele era o rr destacado, assim não foi possível que, por meio da literatura, aquelas 

crianças refletissem, criassem sentidos e fossem humanizadas. 

Após o trabalho com o texto, a professora foi deixando que cada aluno escrevesse uma 

palavra com rr no quadro. O objetivo, segundo a professora, é que se memorizem palavras com 

rr. Depois dessa atividade, a professora passou duas tarefas de rr, uma de autoditado e outra de 

uma cruzadinha. Em nenhum momento, as atividades ou o emprego de palavras com rr foram 

contextualizados, o que demonstrou que, para a professora, uma aula de Português não é voltada 

para a interação e práticas sociais (letramento) de linguagem, pois o seu foco está na escrita das 

palavras, na codificação e decodificação, conforme Soares, M. (2014) afirma ainda acontecer 

em muitas escolas. Esse modo de conceber a gramática, desvinculada do seu uso, vai de 

encontro com o que defendem Neves (1997) e Antunes (2014), que afirmam que, ao se trabalhar 

um texto, deve-se partir das relações de sentido carregadas pelos itens lexicais que constituem 

o gênero. No caso do poema citado, os jogos de linguagem expressam a solidão do eu poético 

e sua busca por um burrinho amigo com quem pudesse interagir. O interdiscurso presente por 

meio de gêneros correlacionados (poema-carta-anúncio) reforça o desejo do menino por um 
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interlocutor. E não ressaltar essas propriedades do texto literário é matá-lo, assim como a língua, 

pois essa só ganha sentido se articulada a um propósito interacional e estético. 

Outras duas atividades observadas nas aulas de português foram a de escrita 

espontânea, chamada diário, que acontece uma vez na semana, e a aula de Português, por meio 

do livro didático de Português. A primeira, conforme explicou a professora, tem como objetivo 

incentivar e analisar a escrita espontânea das crianças, sem ajuda da professora na escrita. A 

professora anotou no quadro o enunciado do diário do dia que era “Querido diário, vou te contar 

como foi a minha semana”, apesar da proposta parecer interessante, foi constatado, pela 

quantidade de reclamação das crianças, que elas detestam essa atividade. O motivo, conforme 

a professora, seria que eles tinham preguiça de escrever, porém, o que percebi foi que os alunos 

não veem sentido nessa atividade e por isso não gostam de fazê-la, deixando, como afirma 

Zilberman (2009), a criança vacinada contra a leitura e a escrita. 

A professora explicou que o que guia as práticas de alfabetização e letramento, bem 

como os conteúdos da turma, não são os livros, mas os cronogramas de conteúdos semanais a 

serem trabalhados, organizados pelo grupo de professoras do primeiro ano e que contemplam 

as disciplinas de Português, Matemática e Ciências, sendo os livros, portanto, apenas um 

suporte didático, do qual, inclusive, as professoras não participam da escolha. 

A fala da professora Ana sobre o livro foi a de que “ele existe porque os pais exigem, 

mas não precisamos dele”. Esse discurso expressou a sua insatisfação com o livro. Quando 

questionada sobre o motivo, ela disse que ele é muito superficial e não trabalha os sentidos dos 

textos, conforme defende Candido (2011), sendo apenas um livro de gramática. Nesse momento, 

percebi a pouca reflexão da professora em relação a suas aulas e o seu tratamento com o texto, 

pois a crítica que ela faz ao tratamento do texto pelo livro didático poderia ser aplicada à sua 

própria prática com os textos, conforme observado com o texto O menino Azul.  

As atividades com o livro didático eram de interpretação de texto, para isso, a 

professora leu o texto em voz alta e depois foi lendo as perguntas para os alunos responderem 

verbalmente. As questões eram: Qual o título? O que aconteceu com a personagem? O que a 

personagem aprendeu com a lição? Quem é o autor? E as crianças, após responderem, também 

verbalmente, copiaram no livro as respostas feitas pela professora no quadro. Não houve 

contextualização, interpretação, reflexão e tampouco foi abordada a perspectiva interacional de 

linguagem (BAKHTIN, 2004), pois não houve discussão, reflexão e construção de sentidos por 

meio da atividade. 
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Tanto a atividade de diário quanto a do livro didático foram feitas mecanicamente, sem 

valorizar os contextos de uso da linguagem (NEVES, 2006; ANTUNES, 2014). A função social 

da leitura e da escrita, em vez de aproximar os sujeitos da linguagem, afastou-os dela, 

transformando os exercícios de escrita espontânea e do livro didático em atividades maçantes e 

sem sentido, que, por serem assim, não podem contribuir para a formação do leitor. Antunes 

(2014, p. 17), a esse respeito, diz que “em atividades assim não há possibilidade de construção, 

porque não há interação para alguma intencionalidade comunicativa”, portanto, não há interesse, 

nem empenho dos alunos, porque não faz parte da vida deles, não tem significado e, portanto, 

não faz sentido. 

A aula que envolveu leitura “literária” utilizou um livro escolhido pela escola e posto 

na lista de materiais chamado “Porque te amo”, de Max Lucado, um autor cristão. O livro foi 

entregue a cada um dos alunos e lido pela professora com entonação, envolvendo as crianças 

na leitura e nas ilustrações, bem expressivas, que cada aluno ia observando no seu próprio 

exemplar. 

Durante a leitura, as crianças demonstraram estar interessadas, e a professora foi 

instigando a interpretação dos elementos da história, seus significados e que relações 

semânticas seriam possíveis. Tais como o muro, que significava proteção, o buraco, a passagem 

para o pecado, a floresta, que seria um lugar cheio de perigos, a personagem Shaddai, que 

representava Deus, e o menino, que representava as crianças, as pessoas. Ao final da história, 

os alunos foram falando o que entenderam, e ela foi guiando o significado do livro, afirmando 

que o menino errou ao desobedecer à ordem de não passar pelo buraco, e por isso teve a 

consequência de se perder e passar por um momento difícil. Por sorte, Shaddai, que o amava 

muito, foi atrás dele na floresta escura para salvá-lo. 

O papel dessa história na aula de Português, conforme observado, era o de promover 

a ideia moral de que o pecado traz consequências ruins, e que Deus pode nos ajudar e nos salvar, 

mesmo se errarmos. Esse papel moralizante que recebeu a literatura nessa aula está bem distante 

da experiência prazerosa, a qual Zilberman (1988b) afirma que se deve ter com a literatura, pois 

essa leitura surtiu o efeito de gerar “medo”. Sua intenção, tanto na obra, quanto na abordagem 

da professora, promoveu a aprendizagem de que pecar tem consequências. Sendo assim, além 

de negar a fruição, essa literatura também negou o exercício da reflexão e criação de sentidos 

na interação, defendidos por Paulino (1998, 2001) e Bakhtin (2004), visto que os alunos tiveram 

suas opiniões “podadas” e sua interpretação moldada pelo discurso da professora. Portanto, a 
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literatura nessa aula perdeu sua função humanizadora, a qual Candido (2011) defende, gerando 

nos sujeitos cerceamento e medo, o que não contribui em nada na formação do leitor.  

O trabalho com o livro literário nessa aula remete a uma ideia bem antiga do papel 

moralizante que detinha a literatura sobre as crianças no passado, segundo Eco (2003), porém, 

esse modo de trabalhar a literatura já mostrou no seu decorrer histórico ser alienante e, em vez 

de promover reflexão e construção de sentidos, forma sujeitos passivos e sem senso crítico, o 

que os impede de compreender o mundo e exercer com autonomia a sua cidadania, conforme 

sugerem os PCNs (BRASIL, 1997b). 

Na segunda aula de Português, em que se trabalhou o texto A bolha, de Cecília 

Meireles (2012), também foi observado o tratamento que o gênero poético recebeu. O texto foi 

trabalhado enfatizando-se o estudo do dígrafo lh, assim como o rr, foi trabalhado no texto O 

menino azul (MEIRELES, 2013). A professora, mais uma vez, trabalhou a estrutura do texto, 

buscando envolver as crianças por meio de perguntas sobre os aspectos da forma do gênero do 

poema (versos, estrofes, título, autor), que os alunos já dominam, pois trabalham 

constantemente a forma estrutural dos gêneros. Em seguida, ela relembra aos alunos que “nem 

toda poesia tem rima”, mas não mostra um poema desse tipo que exemplificasse a sua afirmação, 

deixando as crianças sem a compreensão da sua explicação. 

A professora Ana avança no tratamento do texto Bolhas iniciando uma discussão 

“sobre o que o texto fala?” e as crianças vão falando mecanicamente, sem refletir, sem mostrar 

muito interesse “sobre bolha de sabão”. A “interação” nas aulas ora não acontece, ora mostra-

se mecânica e reduzida, ou ainda, ocorre oposta ao que defende Bakhtin (2004), pois funciona 

como um jogo de perguntas e respostas certas, em que não há espaço para interação, reflexão e 

composição de significados.  

A professora não investiu tempo e energia em pensar com os alunos sobre os elementos 

semânticos do texto. A bolha em questão, que tem vários significados para serem explorados, 

passou despercebida, posto que em nenhum momento se faz o exercício de pensar o porquê e o 

para quê, o que poderia ajudar o leitor a ver o sentido que as bolhas podem ter na vida cotidiana. 

Deste modo, o tratamento desse poema fez com que fosse perdida, mais uma vez, sua função 

humanizadora e de letramento (STREET, 2014), pois a função social daquele poema foi 

ignorada, a favor do dígrafo lh e da estrutura do texto. 

 As atividades propostas após a leitura do texto também foram feitas a fim de trabalhar 

o uso das palavras do dígrafo lh, estudado naquela semana. As atividades eram uma de 

cruzadinha, e outra para formar frases com as palavras existentes com lh. Nenhuma das 
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atividades partiu da interação e contextualização (BAKHTIN, 2004) e também não houve 

nenhum vínculo entre a gramática e o seu contexto de uso, conforme Antunes (2014) e Neves 

(2006, 2010) defendem. 

O tratamento que a professora dá ao gênero nas aulas, ao texto e ao seu significado 

demonstra o desconhecimento dela e da escola a respeito de práticas de linguagem e leitura, 

que envolvam os alunos na construção dos sentidos e nas práticas de letramento. Isso fica 

evidenciado na fala da professora, quando, na entrevista, ela afirma: “que entende por 

letramento, o que o texto fala, sua interpretação”, o que mostra que sua prática de letramento 

baseia-se numa concepção equivocada de interpretação, o que tem impedido os alunos de se 

desenvolverem na leitura e escrita para as práticas sociais e de construção de sentidos. 

A última atividade observada, em sala, foi com relação à produção de texto. Essa 

produção foi solicitada por mim, a fim de compor um elemento de análise. Como já mencionado 

no capítulo 3, eu solicitei o texto, mas pedi que ela fizesse como costumava fazer as produções 

de texto em sala. A professora começou o pedido de escrita da produção textual aos alunos, 

mencionando os aspectos formais de um texto, o título, parágrafo e coerência cronológica na 

escrita através do início, meio e fim. A professora Ana também salientou que as narrativas 

devem ter personagens, sinais de pontuação e que “algo deve acontecer” para que haja uma 

história. A professora não deu exemplos de uma história e nem partiu de um contexto para 

embasar a produção escrita. Essa ação demonstrou que a professora não se vale das práticas de 

letramento e não contempla a perspectiva interacional da linguagem nas aulas de Português, 

pois solicitou uma produção textual sem fornecer subsídios semânticos, textuais ou de contexto, 

que deveriam ser construídos na interação com os alunos, para que o aluno tivesse um ponto de 

partida para a sua escrita. 

O objetivo da análise desse texto narrativo feito com a professora Ana é perceber como 

os alunos enxergam as histórias e como eles se expressam por escrito, evidenciando a 

apropriação que fazem da leitura dos textos trabalhados.  

A seguir, serão investigadas, por meio de entrevista, as concepções de linguagem, 

letramento e letramento literário que a professora tem e como essas concepções conduzem suas 

práticas metodológicas em sala de aula. 
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4.2 Análise da primeira entrevista  

 

A análise da entrevista 1 com a professora Ana serviu para observarmos quais são as 

concepções teóricas que embasam as práticas de linguagem da professora. Essa entrevista será 

comparada a uma segunda entrevista, que ocorrerá após a realização do minicurso e terá como 

objetivo observar se, após a aplicação das sequências didáticas e da realização do minicurso, 

houve reflexão por parte da professora acerca das suas práticas com linguagem nas aulas de 

Português. 

Primeiramente, a professora descreveu a situação de leitura e escrita dos seus alunos 

ao chegarem no primeiro ano. Ana diz que a maioria dos alunos era copista e que metade da 

turma lia palavras simples, realidade que foi modificada já no primeiro bimestre, após o trabalho 

com textos semanalmente, pois no segundo bimestre a maioria dos alunos já formava frases e 

pequenos textos. 

A professora afirmou que os alunos chegaram ao primeiro ano “decodificando toda a 

letra do alfabeto” e “a metade dos alunos liam palavras simples”, o que revela em seu discurso 

que a professora tem alguma ideia do caráter distinto de alfabetização e letramento, conforme 

Soares, M. (2014), pois refere-se ao reconhecimento das letras ao usar o termo “decodificar”, 

ao passo que para falar da leitura das palavras ela usa o termo “ler”. 

Ao retratar suas práticas de linguagem na entrevista, a professora explica que “leva as 

crianças” a entender o texto e completa dizendo que “eu passo para eles” o que significa. Essas 

expressões associadas às aulas observadas demonstram que não há um ambiente de interação, 

discussão e levantamento de hipóteses sobre os textos, gêneros discursivos ou atividades de 

português, o que de certa forma cerceia o exercício da reflexão e impede a construção de 

sentidos que poderiam ser adquiridos na interação, segundo Bakhtin (2004). 

Ao falar de letramento, a professora embasa-se em Magda Soares e demonstra que 

sabe existir uma diferença entre alfabetização e letramento quando diz que letramento não é o 

código ou escrita da letra, mas é pertencer a algo, entender a mensagem e se apropriar dela, 

porém, não sabe dizer o conceito de letramento e o confunde com a interpretação do texto. 

Sobre a sua prática de letramento, ela afirma que “trabalha muito o texto, principalmente em 

dois dias da semana”, enfatizando muito o gênero do texto, sua estrutura e interpretação, o que 

demonstra que a professora não compreende o processo de letramento e sua constituição nas 

aulas, como a capacidade de refletir sobre a própria linguagem (KLEIMAN, 1995). O que 

levaria a um processo de compreensão da função social da linguagem, em que o sujeito 
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consegue ler, escrever e compreender os textos, nos diversos meios de interação, com a clareza 

de que há diversas formas de letrar, sendo a da escola é apenas uma delas (STREET, 2014). 

A não compreensão do que é letramento, observada no discurso da professora, acaba 

por impossibilitar que haja nas aulas de Português práticas de linguagem que favoreçam que o 

sujeito, por meio da linguagem, compreenda e saiba lidar com a expressão da língua, afim de 

também poder atuar na sociedade como um cidadão autônomo e crítico. 

Ao falar de gênero discursivo na entrevista, a professora parte do pressuposto de que 

o texto comunica algo para nós e que cada um se comunica de um jeito, e esses diferentes jeitos 

de se expressar são os gêneros textuais. Porém, sua maior preocupação, demonstrada nas suas 

aulas não é com a função sociolinguística do texto, com a importância do contexto de interação, 

mas, sim, com a estrutura do texto e sua composição, como título, autor, parágrafo, estrofe e 

verso. Elementos que são muito importantes, por constituírem o gênero, mas não mais 

importantes do que sua missão primária que é a de apresentar uma intenção comunicativa, que 

se manifesta por meio de diversas condições de se representar realidades. 

Ao expor sobre os vários gêneros textuais com que trabalha, a professora Ana reitera 

na entrevista que o texto é escolhido conforme as possibilidades de trabalho com o grupo 

silábico que será ensinado na semana. A professora não demonstra perceber que tem usado o 

texto como um objeto de ensino de grupos silábicos e que com isso os alunos têm se preocupado 

mais com a escrita adequada do que com as possibilidades de sentidos e de letramento 

fornecidas pelo texto (PAULINO, 1998, 2001). 

Marcuschi (2011) relata que o trabalho prioritário com a estrutura, tal como ocorre na 

sala de aula da turma pesquisada, acontece em muitas salas de aula brasileiras, e afirma que 

essa prática acarreta em o aluno se preocupar mais com os aspectos formais do que os sociais 

(de uso) e semânticos dos gêneros, o que, segundo os PCNs (BRASIL, 1997b), não contribui 

para a formação leitora e competente do aluno. 

Com relação à leitura e trabalho com o gênero conto, a professora diz que o seu efeito 

na leitura e escrita dos alunos são muitos, sendo que eles “leem com entonação e entendem 

aquilo que estão lendo”, o que expressa que a professora enxerga no conto seu papel de auxílio 

na leitura e na interpretação, mas que não concebe ou não valoriza o caráter estético do conto, 

que, segundo Cortazar (2006), são expressões das nossas próprias vidas.  

Deste modo, o trabalho com conto feito pela professora Ana, ao se basear na estrutura 

e interpretação, desvinculado das práticas sociais e das vidas dos alunos nas aulas, acaba não 

contemplando todas as possibilidades que o trabalho com os contos pode oferecer, pois deixa-
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se de lado, muitas vezes, o trabalho intertextual, de argumentação e de exposição de ideias por 

parte dos alunos, em prol do trabalho com os aspectos estruturais da língua, desvinculados de 

seu contexto de uso, muitas vezes enfatizando-se procedimentos de estímulo-resposta, 

apresentando uma concepção de ensino mecanicista, embora a professora demonstre tentar se 

ligar a uma tendência discursiva de ensino de língua. 

A seguir serão feitas as observações acerca das produções de texto. 

 

4.3 Produção de texto 1 (PT1) 

 

A primeira produção textual foi feita com o objetivo de captar, por meio da escrita, a 

forma com a qual os alunos compreendem as histórias e seus elementos linguísticos e 

semânticos. Não houve a minha intervenção ou orientação, pois a segunda produção feita 

comigo foi comparada a essa. 

Duarte (2015) descreve a etapa da produção textual da Sequência Didática como 

“atividade reguladora”, pois é por meio dessa produção que se pode observar o nível de 

conhecimento relacionado ao objeto de estudo em sala de aula e definir a partir daí as atividades 

pedagógicas e estratégias de leitura que irão contribuir para o desenvolvimento na área de 

estudo na qual a pesquisa será realizada.  

Nesta pesquisa, na produção de texto 1, foi observado como os alunos do primeiro ano 

do ensino fundamental compreendem as narrativas e como a produção textual expõe os 

processos de letramento e letramento literário nos quais estão inseridos os alunos. Também 

analisamos o modo como os alunos da turma apreendem a linguagem literária, o modo como 

as ideias são articuladas, bem como o próprio tratamento da linguagem, a escolha do 

vocabulário e de sua organização textual. Esses são dados de muita importância para descobrir 

as dificuldades e potencialidades do aluno e estabelecer metas específicas, para leitura e escrita 

para que esse aluno se desenvolva com autonomia e emancipação em relação à linguagem 

(BRASIL, 1997b; FREIRE, 2003b).  

A coleta de dados dessa pesquisa ocorreu no mês de maio. A professora Ana me 

explicou, durante as observações em sala, que inicia o ano, de janeiro a março, trabalhando 

palavras e frases por meio dos textos. Ela explicou que no mês de maio a maioria das crianças 

já está alfabetizada, mas que muitas leem, porém ainda não escrevem. A partir do mês de abril 

até o fim do ano, a professora já desenvolve a escrita de textos coletiva e individualmente de 

vários gêneros textuais, como receita, poesia, texto informativo, narrativas, sinopse, entre 
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outros. Portanto, no momento de realização e coleta da produção 1, as crianças já possuíam a 

experiência em escrever textos, tanto sozinhas, quanto coletivamente.  

A professora Ana, a respeito das produções de texto, explicou que toda semana as 

crianças tinham que produzir 3 textos; um é feito em casa, seguindo uma determinada consigna, 

que é um tipo de enunciado de produção textual, que já fica anexa no caderno de produção de 

texto e deve tomar por base um livro literário lido na semana, que é trocado semanalmente. O 

objetivo dessa atividade, segundo a professora, é o de promover a escrita por meio da literatura 

de diversos gêneros textuais.  

A segunda produção é feita em forma de diário, o qual já foi indicado nesta pesquisa 

e que também obedece a um enunciado que varia, como nos exemplos “querido diário vou te 

contar como foi a minha semana”, “querido diário vou te contar como são meus amigos”, ou 

“querido diário vou te contar o que eu mais gosto de fazer”, e trata da escrita espontânea das 

crianças. As produções do diário, conforme a professora, não são corrigidas, servindo para a 

escrita livre e a observação da evolução da escrita, o que faz com que essa seja apenas uma 

atividade de análise, visto que, sem correção, o aluno não pode ver onde errou e como pode 

melhorar. 

O terceiro tipo de produção é feita em sala, e o seu gênero, depende do gênero estudado 

naquela semana por meio do texto, por exemplo, na semana em que se trabalha um poema, a 

turma vai produzir coletiva ou individualmente um poema.  

Assim, podemos verificar que a escola e a professora possuem um modo de conceber 

as práticas de linguagem. Esse modo, porém, não está de acordo com os pressupostos teóricos 

dessa pesquisa, pois a prática com a linguagem não é interacional Bakhtin (2004) e não há o 

favorecimento do letramento e letramento literário (COSSON, 2006), que contribuem para a 

formação de um leitor crítico e capaz de lidar com a linguagem nas diversas situações de 

interação (STREET, 2014; SOARES, M., 2004). 

Os títulos dos textos dos alunos da primeira produção que foram coletados são: A 

lagartixa e o Castor, A cola grudante e a colorida, A menina rosa, O menino e o gato, O leão e 

o zumbi, A formiguinha e o formigão, O leão (o oitavo texto não possui título). Os títulos 

partiram de interesse dos alunos, bem como a temática, pois a professora deixou que essa 

produção fosse livre.  

A partir dos títulos atribuídos aos textos, as crianças demonstraram ter muito interesse 

pelos animais, uma vez que a maior parte das produções possuía animais como personagens 

centrais da história, e mesmo as produções sem título, ou as que possuíam seres humanos, 
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também contavam com a presença de personagens animais. Jouve (2002) afirma que a 

comunicação literária diversa expressa valores, conhecimentos, cultura, experiências e, sendo 

assim, reflete-se na expressão escrita, pois a criança parte de algo que ela viu, que gosta ou que 

imagina para escrever, o que explica o interesse por animais que é refletido na escrita. 

Já os títulos dos textos A menina rosa e O menino e o gato podem ter sido pensados a 

partir do título do texto trabalhado anteriormente, O menino azul, o que mostra a constante 

relação intertextual que fazemos ao escrever algo, consciente ou inconscientemente 

(CHARTIER, R., 1999), pois o conhecimento de mundo da criança, ao ler e escrever, pode vir 

de experiências e visões de mundo que ela possui. 

Os alunos escreveram seus textos com liberdade e, em média, cada texto possui de 8 a 

12 linhas e não apresentam domínio das noções de parágrafo e pontuação, o que, provavelmente, 

deve-se ao fato de que a professora Ana ainda não havia ensinado sobre os sinais de pontuação, 

conforme ela explicou. Porém, a maioria dos textos possui título e ilustração, o que revela a 

ideia de que, para os alunos, o texto deve ter ilustração, o que podemos supor ser por orientação 

da professora ou por associação às histórias que as crianças já leram. Em dois dos textos escritos 

pelos alunos há a edição, editora e ilustrador, atribuições aos quais os alunos dão o seu próprio 

nome, o que provavelmente parte da sua relação com os livros literários que já leram ou da fala 

da professora, que, ao trabalhar o livro Porque te amo, enfatizou muito o título, editora e 

ilustrador, formando na consciência das crianças a existência desses elementos. 

A organização dos textos produzidos pelos alunos, em geral, não obedeceu aos critérios 

de organização textual, como parágrafo, sinais de pontuação, inclusive para diferenciar fala do 

narrador e da personagem (discurso direto e indireto), porém, alguns alunos utilizaram essas 

marcas das narrativas, como no texto A cola grudante, em que a narradora diz: “Uma pessoa 

grudou na cola grudante e está pessoa rrolou na roa e acolou em duas pessoas ele falou assim: 

eiiiiiii! Coidado!!!!! E a cola colou neles”, o que mostra que a criança soube fazer o uso dos 

dois pontos a fim de diferenciar a fala do narrador para a fala do personagem. Porém, em outro 

texto, o aluno escreve “Era uma vesum um leão tava na foresta: Porque lá na foresta muito 

perigoso, Porque tem tigre: mas onsa 3. Porque de leão e onsa na foresta ”, o que nos permite 

supor que ou algumas crianças aprenderam os sinais de pontuação e outras não, pela menção 

da professora, ou que algumas crianças têm mais e outras menos experiência com a leitura.  

No entanto, os outros textos coletados não apresentavam sinais de pontuação, com 

exceção do ponto final, utilizado após a última palavra do texto e o de exclamação, usado para 

enfatizar emoções fortes no texto como “Socorro!!!!” e “Aiii”. 
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O repertório linguístico é rico para a idade, pois as crianças usam muitas palavras de 

diferentes sentidos, o que demonstra um contato contínuo com a cultura escrita e oral “os 

umanos conseguiram matar o líder foi morto com matou todos eles mutidão setenas de novo 

robôs conseguiram eles derrotaram todos...”. Outro exemplo de repertório linguístico rico: “o 

Principe ele dava distraído”. E ainda, “A lagartixa vivia zombando do castor a casa dele era 

dentro dágua”. Isso porque um dos inúmeros benefícios da leitura é a ampliação do repertório 

linguístico. 

Segundo o Conselho Nacional de Educação e a lei do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino 

fundamental estão em processo de alfabetização, que é considerado um processo contínuo, por 

isso as inadequações gráficas são compreensíveis, uma vez que fazem parte das construções 

com a linguagem. Contudo, a professora afirma que realiza intervenções nas “falas e escritas 

erradas das crianças”, principalmente através da consciência fonológica, levando os alunos ao 

exercício de perceber o som que sai da boca ao dizer a palavra, para depois escrevê-la. 

Dos textos coletados nessa primeira fase, três começavam com a expressão era uma 

vez, o que também remete à ideia de estarmos lidando com crianças que possuem contato com 

livros literários, ao menos, com leitura dos contos de fada. Outros textos já começam por meio 

da ação dos personagens como “A menina rosa foi fazer compras”, “a formiguinha foi casar 

comida” ou “a lagartixa vivia zombando do castor”. O que expressa a imagem que cada criança 

possui das histórias, pois para elas na história há ação, acontece alguma coisa, conforme a 

professora afirmou, ao explicar que na história “deve acontecer alguma coisa”. 

Os textos possuem, na sua forma de contar a história, uma estrutura ainda primitiva, 

pois os alunos encontram-se em fase inicial de alfabetização, entretanto, os alunos já 

demonstram escrever coisas pelas quais se interessam, com sentido e, inclusive, evidenciando 

o aspecto cronológico da narrativa, por meio dos acontecimentos que sustentam as histórias e 

das personagens (LUIZ; FERRO, 2011). No entanto, foi percebido que ainda falta repertório 

textual e semântico para o melhor desenvolvimento e sentido que toda boa história deva ter, 

conforme Gotlib (2006), sentido que se constatou ser a maior dificuldade da turma ao escrever, 

que configura no reflexo das aulas de português, visto que não há nas aulas uma perspectiva 

interacional de linguagem e o favorecimento das práticas de letramento e construção de sentidos.  

Deste modo, compararemos essa produção textual, a produção textual 2, feita pelos 

alunos após a aplicação das sds, a fim de observar se o produto dessa pesquisa, que é a sequência 

didática, contribuirá na formação desse sujeito leitor, fazendo com que ele enxergue as 
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narrativas de modo mais reflexivo, construa significados, faça relações delas com as suas 

práticas sociais e, por consequência, escreva empregando mais sentido ao seu texto. 

A seguir será abordado o modo de elaboração das sequências didáticas, que são o 

primeiro produto educacional dessa pesquisa, a sua composição e análise de aplicação nas aulas 

em que ocorreu a intervenção pedagógica. 

 

4.4 Primeiro produto Educacional: sequências didáticas 

 

As sequências didáticas compuseram o primeiro produto educacional dessa pesquisa e 

buscaram validar a hipótese de que o trabalho com o gênero conto, por meio das SD, contribuem 

para a formação do leitor que está cursando as séries iniciais do ensino fundamental. 

A sequência didática foi elaborada como um procedimento metodológico 

(SCHENEUWLY; DOLZ; NOVERRAZ, 2004) e teve como objetivo contribuir para a 

formação dos leitores da turma pesquisada, uma vez que, conforme Zabala (1998), as 

sequências didáticas têm como função o cumprimento de algum objetivo educacional. O 

objetivo de contribuir para a formação do leitor das séries iniciais, por meio das sequências 

didáticas perpassou a análise das aulas, a observação das concepções teóricas e metodológicas 

da professora Ana e sua prática em sala de aula com a linguagem, leitura, literatura e escrita. A 

análise do contexto de investigação, que no caso dessa pesquisa foi a sala de aula e o trabalho 

desenvolvido pela professora com os alunos, foi de suma importância para que a realidade fosse 

investigada e compreendida, para que então o plano de ação pudesse ser desenvolvido.  

Segue a sequência didática organizada para ser feita em 4 aulas e posteriormente o 

planejamento de cada sequência. 

 

Quadro 4: Sequências didáticas 

Sequências didáticas – Produto educacional desenvolvido para turma 

de primeiro ano do E.F 
 

 Livro Conto Temática Duração 

 

Sequência 

didática 1 

Marcelo, Marmelo, 

Martelo e outras 

histórias, Ruth 

Rocha 

       

Marcelo, 

Marmelo, 

Martelo 

Temática: Tudo tem 

nome/ Reflexões sobre a 

linguagem 

1h30 

 Marcelo, Marmelo, 

Martelo e outras 

 Contação de história/ 

Reflexão sobre a língua e 

a comunicação. 

1h30 
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Sequência 

didática 2 

histórias, Ruth 

Rocha 

Marcelo, 

Marmelo, 

Martelo 

 

Sequência 

didática 3 

Marcelo, Marmelo, 

Martelo e outras 

histórias, Ruth 

Rocha  

 

 

Teresinha 

e Gabriela 

Contação de história/ 

Reflexão sobre as 

diferenças/ preconceito/ 

Tolerância e respeito 

1h30 

 

Sequência 

didática 4 

Marcelo, Marmelo, 

Martelo e outras 

histórias, Ruth 

Rocha 

 

O dono da 

bola 

Contação de história/ 

Reflexão sobre o 

compartilhar na sociedade 

atual 

1h30 

 

Atividade 

de 

produção 

de texto 

Marcelo, Marmelo, 

Martelo e outras 

histórias, Ruth 

Rocha 

 Escrita da narrativa para 

análise da contribuição 

das sequências didáticas 

na escrita. 

1h30 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Quadro 5: Sequências didáticas – Aula 1. 

Sequências didáticas – Aula 1 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Conteúdo: Tudo tem nome/ Palavras são instrumento de comunicação/ A 

importância da comunicação. 

Objetivos: Compreender que tudo tem um nome e que esses nomes dados às coisas 

têm o objetivo de promover uma comunicação eficiente. 

Metodologia: 
Passo 1.  Serão espalhadas na sala de aula várias palavras do livro e do próprio título 

do livro Marcelo, marmelo, martelo para que os alunos procurem. Cerca de 24 palavras 

para que cada aluno possa achar uma palavra. Os nomes devem ser colados antes de a 

aula começar para que os alunos não vejam onde as palavras foram escondidas. Quem 

achar mais de uma compartilha com o colega. 

As palavras são: Marcelo, marmelo, martelo, cachorro, latildo, suco de vaca, menina 

chata, bola, o dono da bola, meninos, amigos, amizade, briga, preconceito, igreja, casa, 

comida, arrumadinha, custosa, solário, lunário, livro, história e igreja. 

Passo 2. Depois da caça às palavras e com cada criança com um nome em mãos, a 

turma e a pesquisadora se sentarão em roda e cada uma vai dizer (ler) a palavra que 

achou e dizer o que pensa que é, ou que representa aquela palavra. Por exemplo: 

Marcelo – nome de pessoa. Martelo: Objeto de bater no prego para pregar alguma coisa. 

Deixar que eles falem livremente. 

Passo 3: Após cada aluno discorrer sobre a sua palavra, faremos uma breve reflexão 

sobre o fato de que tudo tem nome. E será levantado o questionamento para as 

crianças... - Por que tudo tem nome? Qual a importância dos nomes e das palavras? 

Como seria o mundo se não houvesse as palavras? Como poderíamos nos comunicar? 

Espera-se que os alunos compreendam que as palavras servem para que nós possamos 

nos comunicar e por isso elas são muito importantes na nossa vida. Mesmo os cegos e 
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os surdos têm sua forma de se comunicar pelo braile e língua de sinais. Ou seja, eles 

também usam as palavras dentro do código de linguagem deles. 

* Criar expectativa para a próxima aula. Falar que vai ser levada uma caixa com 

um presente.  

Atividades: Caça palavras na sala. Compartilhamento das palavras encontradas e 

seus significados. Reflexão sobre linguagem e comunicação.  

Recursos: Papel creative para escrever as palavras. 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

O objetivo com essa primeira sequência didática foi a de brincar com as palavras, 

fornecer pistas sobre o trabalho que foi desenvolvido com os contos e criar expectativa para as 

próximas aulas. Ao buscarem as palavras, as crianças ficaram curiosas para saber o que cada 

palavra significava, e as que iam achando mais de uma palavra foram compartilhando com os 

colegas que não tinham. 

O momento de sentar em roda foi o momento de se comunicar e se expressar, pautado 

na perspectiva interacional de linguagem (BAKHTIN, 2004), onde os alunos puderam falar 

sobre o que eram e significavam as suas palavras. Algumas crianças ao lerem, começaram a 

contar de experiências, pensamentos e fatos sobre as palavras que tinham achado na brincadeira, 

como quando, por exemplo, o aluno contou que seu pai machucou o dedo com o martelo, ou 

em outra situação, que o seu cachorro morreu. Ao surgirem palavras como solário, lunário ou 

suco de vaca, as crianças começaram a criar hipóteses, chegando bem perto dos significados 

que Marcelo, do conto Marcelo, marmelo e martelo, atribuiu a elas. 

Esse exercício simples de ler palavras e falar sobre elas permitiu pensar sobre a 

linguagem e a sua função de comunicação e expressão em nossas vidas (BAKHTIN, 2004).  

 

Quadro 6: Sequência didática 2 

Sequência didática 2 

Disciplina: Língua Portuguesa. 

Conteúdo: Narrativa/ Contação de história e reflexão sobre a língua/ Ordem 

cronológica da história: início, meio e fim. 

Conto: Marcelo, marmelo, martelo - Ruth Rocha (2011) 

Metodologia:  
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Passo 1: Sentar com as crianças em roda. Relembrar o fato de que hoje eles terão um 

presente. Pegar o livro Marcelo, marmelo, martelo colocado numa caixa de papelão 

embrulhada para presente e perguntar para as crianças o que poderia estar dentro 

daquela embalagem de presente. Deixar que elas criem hipóteses a partir das dicas 

abaixo: 

a) É muito divertido. 

b) Faz a gente pensar em muitas coisas. 

c) Faz a gente conhecer muitas pessoas, lugares e situações. 

d) Pode fazer sorrir e chorar. 

e) Tem muitas palavras juntas. 

Espera-se que eles descubram que é um livro. Dar a caixa para quem acertou primeiro 

desembrulhar. 

Mostrar o livro para as crianças e deixar que elas peguem no livro e folheiem suas 

páginas. 

Passo 2: Pegar o livro e ler o título e autor. Observar quem vai conseguir relacionar o 

livro com a atividade anterior. 

Retomar a ideia de que as palavras que dão nomes às coisas servem para comunicar e 

que um livro comunica para as pessoas os fatos, histórias e situações que podem ou não 

ter acontecido. 

Explorar os nomes da capa: Título, autor, ano em que foi escrito. Levantar hipóteses 

sobre o que significam esses nomes e se eles são importantes. Para que servem. 

Distribuir alguns exemplares da obra para que as crianças possam manusear o livro. 

Mostrar a capa do livro em projeção de datashow. Inquirir sobre o título. Será que 

relação ele tem com a história? Como eles acham que é a história desse Marcelo? 

Levantar hipóteses. 

Passo 3. De uma forma bem divertida, contar a história Marcelo, Marmelo, Martelo – 

Ruth Rocha. Que é o primeiro conto, de três que compõem o livro? 

Passo 4. Após a contação da história, perguntar o que gostou e o que não gostou. 

Estimular a expressão oral da opinião acerca do livro. 

Passo 5. Destacar o papel cronológico da sequência de fatos, início, meio e fim, bem 

como o papel do significado da história através das questões. 

A) O que aconteceu na história? 

B) Qual mensagem o livro traz? 

C) Será que essa história é de verdade ou de mentira? 

D) O que eu achei dessa história? 

E) Que relação você faz dessa história com outras histórias que você já leu? 

Responder a essas questões oralmente com as crianças. É de suma importância que as 

crianças se expressem. O professor dá pistas, mas seu papel principal é instigar as 

crianças a falar e criar hipóteses. 

Atividades: Contação de história e exploração das imagens e marcas linguísticas 

da capa. Discussão sobre o papel da linguagem na comunicação. 

Recursos: Caixa embrulhada com o livro Marcelo, Martelo, Marmelo. Projeção da 

capa do livro. Alguns exemplares do livro para que as crianças possam manusear. 
Fonte: elaborado pela autora. 
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No segundo dia de aplicação das SD, foi feita a leitura da primeira narrativa, Marcelo, 

marmelo, martelo. O objetivo, ao trabalhar com essa narrativa, era a de inserir a criança no 

universo de Marcelo, que passa por um conflito, para refletir sobre a história e ação das 

personagens no contexto do conto. 

Comecei a aula relembrando do presente que disse na última aula que eles iriam ganhar, 

dando pistas para que os alunos descobrissem o que era o presente, pistas como “pode fazer 

sorrir, pode fazer chorar”. Na terceira dica “faz a gente pensar em muitas coisas”, duas alunas 

já acertaram, dizendo que era um livro, porém, eu continuei dando as dicas a fim de que todos 

chegassem a essa conclusão, que foi alcançada. Ao abrir o presente, a aluna achou o livro lindo 

e ficou muito empolgada, contagiando todos os alunos, que queriam tocar no livro e ver as 

ilustrações contidas nele. 

Foi feito o levantamento das hipóteses acerca do livro, para que os alunos fossem 

inseridos no universo de Marcelo, e as perguntas “Como será que é esse Marcelo? O que será 

que aconteceu?” despertaram nos alunos a curiosidade e vontade de ouvir a história, num 

processo de encantamento, conforme atestam Lajolo (2011) e Tietzman (1994) sobre os contos 

de Rocha (2011). 

Ao ouvir a história, as crianças riram muito de Marcelo, mas ficaram tristes porque a 

casinha do Godofredo, o cachorro de Marcelo, pegou fogo. De modo que a literatura permitiu 

lidar com as emoções boas e ruins. No momento da discussão sobre o que aconteceu e o que 

acharam da história, as crianças em geral gostaram muito do conto e afirmaram terem achado 

muito legal o Marcelo inventar palavras novas, e houve ainda crianças que disseram preferir as 

palavras que ele inventou para as coisas às que existem normalmente. 

No processo de ouvir a história, levantar hipóteses, e posteriormente refletir, construir 

sentidos e estabelecer as relações sobre o que entendeu, às memórias que foram acionadas, há 

o favorecimento do processo de letramento literário, segundo Paulino (1998, 2001) e Cosson 

(2006), e que, portanto, conduzem à humanização do sujeito Candido (2011). 

A reflexão da linguagem inserida no contexto do conto levou os alunos a também 

pensarem sobre a linguagem e sua importância na comunicação. Os alunos verbalizaram que a 

língua é para as pessoas conversarem e se entenderem, e que é importante para as nossas vidas. 

Alguns alunos disseram que “a gente tem que saber ler e escrever para escrever cartas, ler a 

tarefa de casa e até mesmo ler o cardápio da lanchonete”, o que é a relação da linguagem com 

o letramento com vista às práticas sociais, conforme Street (2014) e Kleiman (1995). 
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Quadro 7: Sequência didática 3 

Sequência didática 3 

Disciplina: Língua Portuguesa. 

Conteúdo: Narrativa/ Contação de história/ preconceito/ Respeito/ Sinais de 

pontuação que organizam o texto/ O papel das ilustrações 

Conto: Teresinha e Gabriela – Ruth Rocha (2011) 

Metodologia:  

Passo 1: No datashow mostrar várias imagens de vários tipos de pessoas, de diferentes 

nacionalidades, raça, tamanhos e classes sociais. Instigar as crianças a dizer o que elas 

veem. As crianças vão observar os aspectos físicos, de vestuário, de expressões etc. As 

crianças podem ficar sentadas nas cadeiras, porém, em círculo. 

Conduzir a discussão para: O que será que essas pessoas fazem? Trabalham? Estudam? 

Quais serão os sonhos delas? Do que elas gostam de brincar? O que gostam de comer? 

Deixar e estimular que as crianças falem. 

Passo 2: Sair da sala e ir para o parque da escola para a contação da história Teresinha 

e Gabriela. 

Passo 3: Após o término da história, perguntar aos alunos se eles conhecem alguém 

como a Teresinha ou como a Gabriela. E o que eles acharam do jeito de ser e de viver 

das personagens. 

Deixar que os alunos compartilhem suas percepções e lançar a questão: Vocês sabem o 

que é preconceito? Deixar que eles falem e dizer que no dicionário podemos encontrar 

o significado de todas as palavras. Mostrar o dicionário e explicar que ele explica o 

significado das palavras. 

Ler no dicionário o significado de preconceito: Ideia ou conceito formado 

antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. 

Passo 4: Perguntar para os alunos.  

1. Vocês acham que Teresinha e Gabriela tiveram preconceito uma a respeito da 

outra? 

2. Por que Teresinha e Gabriela mudaram o seu jeito de ser? 

3. Elas tinham motivo para não gostarem uma da outra? 

4. O que vocês acham que elas poderiam ter feito diferente? 

Passo 5: Pegar a palavra respeito escrita grande e perguntar o que eles acham que 

significa respeito. Após o levantamento de hipóteses, explicar a importância do respeito 

às diferenças. 

Questionar se Teresinha ou Gabriela resolveram o seu preconceito. Como elas fizeram 

isso? Como isso repercutiu na vida delas? As personagens mudaram o seu jeito de ser 

por qual motivo? Como elas terminaram no fim da história? 

Passo 6: Mostrar que cada página do livro tem uma parte da história e possui uma 

ilustração. Instigá-los a dizer por que eles pensam que o livro é organizado assim. Por 

que tem tantas ilustrações? Para que servem o travessão e as demais pontuações? Para 

que serve o título? Deixá-los se expressar a fim de construir coletivamente as respostas 

para essas questões. Mostrar o título, travessão, vírgula, ponto de interrogação, 

exclamação e final em papel colorido com formato grande. 

Atividades: Contação da história Teresinha e Gabriela, discussão sobre 

preconceito e respeito relacionados ao livro, discussão da organização do texto em 

partes, as ilustrações e pontuações que servem para organizar o texto. 
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Recursos: Livro Marcelo, Marmelo, Martelo, dicionário, slides de pessoas de várias 

raças, classes sociais, idades e expressões emocionais, palavra respeito escrita grande. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

No terceiro dia de aplicação das sequências didáticas em sala de aula, foi trabalhado o 

conto Teresinha e Gabriela. Porém, não partimos do livro em si, mas antes problematizamos o 

tema que foi abordado na história. Foi mostrado no data show imagens de diferentes tipos de 

pessoas, gordas, magras, altas, baixas e de diferentes nacionalidades. As crianças foram falando 

das características das pessoas retratadas, concluindo coletivamente que as pessoas eram 

diferentes. Em seguida, partimos para a discussão de pensar sobre aquelas pessoas, “que tipo 

de sonhos teriam”, “será que trabalham, estudam?” A partir dessa reflexão, o processo de 

letramento literário e reflexão já foi acionado, preparando os alunos para a leitura. 

Ao ouvir a história, as crianças, principalmente as meninas, demonstraram gostar 

muito, alguns meninos, porém, não gostaram, por se tratar, conforme eles, de uma “história para 

meninas”. Após a contação da história no pátio da escola, foi o momento da interação, no qual 

as crianças puderam falar sobre o que entenderam e o que acharam das atitudes da Teresinha e 

da Gabriela. Em geral, as crianças falaram que as meninas estavam com ciúmes uma da outra, 

mas algo interessante que surgiu no momento, foi que as meninas relataram que isso acontecia 

com elas na escola, o que revelou um processo de relação entre o que foi lido e a própria história 

de vida das alunas (PAULINO, 1998, 2001). 

Avançamos na discussão inserindo o elemento da problematização do conceito de 

preconceito, que as crianças demonstraram saber e conhecer superficialmente o que é. Algumas 

crianças disseram “é falar mal de alguém que é pobre ou negro” e assim, ao trabalharmos o 

conceito de preconceito pelo dicionário, verificamos que automaticamente algumas crianças se 

lembraram da história de Teresinha e Gabriela, relacionando o conceito à história, afirmando 

que as meninas do conto tiveram preconceito, o que constitui um movimento de relação e 

construção de sentidos, conforme Paulino (1998, 2001). 

Após a compreensão do significado de preconceito e sua relação com a história, foi 

trabalhado o conceito de respeito, amizade e identidade. Coletivamente, as crianças foram 

falando e formando a sua opinião sobre a história, sem julgar as personagens ou suas ações. 

Concluímos a atividade mencionando sobre a organização do livro, em páginas, ilustrações, 

início, meio e fim, bem como os sinais de pontuação. Com relação à gramática, nesse dia 

também mostrei para as crianças vários sinais de pontuação, em contexto de uso no conto, 

conforme sugere Antunes (2014). As crianças foram dizendo o que cada um representava nas 

frases, mostrando nesse ponto do ano, já terem sido ensinadas sobre os sinais de pontuação e 
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serem capazes de perceber os sinais de pontuação na história para a sua melhor compreensão, 

sem esvaziar o sentido da história, ou seja, ainda que superficialmente, foi feita a abordagem 

dos sinais de pontuação numa perspectiva de contexto e uso (NEVES, 2006). 

 

Quadro 8: Sequência didática 4. 

Sequência didática 4 

Disciplina: Língua Portuguesa. 

Conteúdo: Narrativa/ Contação de história/ O compartilhar / Histórias reais e 

inventadas 

Conto: O dono da bola – Ruth Rocha (2011) 

Metodologia:  

Passo 1: Levar uma bola de futebol para a sala de aula e falar que a história do dia está 

relacionada com aquela bola. Perguntar do que eles acham que a história fala. 

Levantar outros questionamentos.  

Será que tem criança nessa história? 

Menino ou menina? 

O que será que acontece com essa bola? 

Quem gosta de brincar de bola? 

Que brincadeiras podemos brincar com a bola? 

Bola é coisa de menina ou de menino? 

Vamos ver o que essa história conta? 

 Estimular a expectativa dos alunos para a história. 

Passo 2: A partir do livro digitalizado, contar a história O dono da bola. Deixar a sala 

organizada em círculo. 

Passo 3: Sobre a história, perguntar o que eles acharam? 

O que é compartilhar? 

O que podemos e não podemos compartilhar?  

Será que as meninas também passam pelo mesmo problema que o Carlos Alberto? O 

que você mudaria na história? 

Será que o que aconteceu é verdade ou inventado? 

Passo 4: Mostrar um vídeo da Ruth Rocha sobre os contos Marcelo, marmelo, martelo, 

Teresinha e Gabriela e O dono da bola. 

Passo 5: Entregar um papel para cada um para que escrevam sobre qual história mais 

gostou e por quê. 

Atividades: Contação da história digitalizada, discussões acerca do conto e 

relacionando-o com as nossas atitudes, vídeo da autora falando dos contos e roda de 

opinião sobre os contos.  

Recursos: Datashow, slides, bola de futebol, vídeo de Ruth Rocha, papel para 

escrita. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O quarto dia de aplicação das sequências didáticas desenvolveu o trabalho com o conto 

O dono da bola, para isso levei uma bola para a sala de aula e instiguei os alunos sobre o que 

seria a história do dia, e todos disseram “sobre bola”. Fiz um levantamento de hipóteses para 



122 

 

que os alunos falassem sobre o que achavam da história e perguntei se bola era coisa de menina 

ou coisa de menino. As meninas disseram que era dos dois, entretanto, os meninos afirmaram 

que era coisa de menino. 

Dessa vez, a contação da história foi feita por meio de slides, pois digitalizei o livro, a 

fim de levar a literatura em outra roupagem, por slides. Após a contação, as crianças tiveram 

tempo para falar o que acharam, o que gostaram e o que não gostaram. Logo, iniciamos a 

discussão sobre o que é compartilhar, se o que aconteceu com a personagem poderia acontecer 

também com as meninas e se a história era verdade ou mentira. 

Pelo fato de a escola trabalhar com princípios, as crianças já apresentavam conhecer 

bem o conceito de compartilhar e disseram que não compartilhar é egoísmo. Disseram também 

que, para se ter amigos, “você tem que fazer o bem” e que ninguém quer ser amigo de pessoas 

que se acham “as melhores”. Nesse conto, as crianças tentaram se colocar no lugar dos 

personagens e concluíram durante a discussão que a personagem deveria mudar suas atitudes 

para ser uma pessoa melhor, o que nos leva ao conceito de humanização, acontecendo na aula, 

promovendo a reflexão que ocorre pela literatura, segundo Candido (2011). 

Assim, chegamos ao fim da aplicação das sequências didáticas promovendo a leitura 

de contos, a discussão sobre seus elementos semânticos e sociais (COSSON, 2006; STREET, 

2014), pautados numa perspectiva interacional de linguagem (BAKHTIN, 2004), que 

contemplam o conteúdo gramatical de modo contextualizado (ANTUNES, 2014), a fim de 

contribuir para a formação de um leitor que seja reflexivo, crítico e humanizado, capaz de usar 

a linguagem nas diversas situações de comunicação. A seguir, analisaremos a produção textual 

2, feita após a aplicação das SD, comparando-a com a primeira. 

 

4.5 Produção textual 2 

 

A produção textual 2 foi realizada após a aplicação das sequências didáticas (SD) e 

visou analisar se o trabalho com as narrativas curtas “contos” contribuiu para aumentar a 

percepção dos alunos sobre narrativas e como a escrita de textos narrativos é afetada pela leitura 

constante desses textos, observando se esses alunos incorporaram aspectos das narrativas à 

escrita do seu texto. 

Um ponto importante de ser salientado é que, enquanto a primeira produção foi 

recolhida no primeiro semestre (maio), a segunda ocorreu no segundo semestre (outubro), com 

uma distância de cerca de 5 meses, tempo durante o qual as crianças, que estão em processo de 
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alfabetização, naturalmente já desenvolveram melhor sua capacidade de leitura, compreensão 

e escrita.  

Os textos analisados são os mesmos dos alunos que tiveram sua primeira produção 

verificada, pois não houve desistência dos sujeitos de participarem do processo de investigação. 

Porém, no dia em que essa produção foi feita, três alunos faltaram e, por isso, alguns alunos 

que realizaram a primeira produção não possuíam a segunda produção textual. De modo que 

temos três grupos textuais, sendo o 1° o dos alunos que tinham feito os dois textos, o 2° dos 

alunos que fizeram somente a primeira produção, e o 3° dos alunos que fizeram somente a 

última produção. 

Assim, os alunos do grupo 2 e 3 terão suas produções textuais apenas mencionadas, 

pois não temos as duas produções necessárias para a comparação e análise. Esse fato impacta a 

pesquisa, pois limita a quantidade de textos em que poderíamos encontrar elementos de 

comparação e análise para problematizar. 

O quadro abaixo mostra os títulos dos textos dos alunos. Nele pode-se verificar que há 

alunos que fizeram os dois textos (1°grupo), alunos que fizeram somente a 1ª produção (2° 

grupo) e os alunos que fizeram a 2ª produção (3° grupo). 

 

Quadro 9: Produções textuais 1 e 2. 

Número de 

textos 

Título produção de texto 1 Título produção de texto 2 

2 A cola grudante Ana 

2 A lagartixa e o castor Vicente o trapalhão 

2 O leão e o zumbi As piadas 

2 A formiguinha e o formigão O natal 

2 O menino e o gato As sapatilhas mágicas 

1 A menina rosa Faltou 

1 Sem título Faltou 

1 Faltou Escola  

1 Faltou O Miniom especial 

1 O leão Faltou 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Através do quadro, podemos perceber que só puderam ser observados na segunda 

análise 5 textos, escritos de 5 a 14 linhas, pois no dia da realização da primeira produção 

faltaram dois alunos e, no dia da escrita da segunda produção, faltaram 3 alunos. 

O enunciado que guiou a criação de texto foi: A partir dos contos Marcelo, marmelo, 

martelo, Teresinha e Gabriela e O dono da bola (ROCHA, 2011) e das discussões feitas nas 

aulas, escreva uma história sobre uma das temáticas: A nossa linguagem, comunicação, 

preconceito nas relações sociais, amizade, minha identidade, egoísmo e compartilhar. 

O objetivo dessa proposta foi o de verificar a contribuição do trabalho com os contos, 

por meio das sequências didáticas para a formação do leitor. Foi verificado que por meio das 

atividades desenvolvidas nas SD e o trabalho de formação estético-literária, desenvolvido num 

ambiente pautado na perspectiva interacional de linguagem, houve a contribuição na formação 

desse leitor, que expressou o que apreendeu por meio das sequências didáticas na produção 

textual.  

Pelos títulos dos textos, pode-se observar que a temática dos textos 1 e 2 mudaram 

bastante. Na primeira produção, a escrita era livre e os alunos poderiam escrever sobre o que 

quisessem, porém, o fizeram sem nenhum direcionamento pela professora. Já na segunda 

produção, feita comigo, houve um trabalho com os contos de Ruth Rocha (2011) por meio das 

sequências didáticas, em que os temas para a escrita da segunda produção foram refletidos e 

debatidos num contexto de interação, para então serem definidos como temática, dando ao 

aluno, porém, a alternativa de escolher que temática desenvolver. 

A definição dessa temática é importante para delimitar as escolhas dos alunos e 

favorecer a retomada de conceitos e de leitura de mundo para a construção textual. Por exemplo, 

a criança que quer falar sobre amizade pode lembrar do Caloca, que ficou sozinho porque não 

queria seguir as regras do jogo de futebol. Assim, a partir do que entendeu da história, o aluno 

poderá criar outra, mas vai eliminar conceitos e ideias que não contribuem para a sua produção, 

de modo que a temática vai guiar a sua escrita. 

Dos textos 5 textos observados, apenas um não contemplou as temáticas estabelecidas, 

o texto Ana, que conta sobre o sonho de uma menina que queria ter uma festa de 15 anos e que 

foi realizada. Os outros textos são Vicente o trapalhão e O Natal, que adotaram a temática do 

compartilhar, e o texto Sapatilhas Mágicas, que trata de amizade e preconceito. 

O texto Vicente o trapalhão trata da história de um menino que tinha três amigos e não 

queria dividir um brinquedo. Quando ele não dividia, ele perdia os amigos, mas, quando dividia, 
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podia contar com os seus amigos por perto. O texto O Natal conta que uma mãe tinha quatro 

filhos e juntou dinheiro para comprar presentes iguais para os quatro filhos, e o texto Sapatilhas 

Mágicas conta a história de uma menina que não tinha nenhuma amiga porque julgava todo 

mundo e que, precisando de ajuda num momento crítico, não conseguiu, tendo que mudar o seu 

comportamento social para conquistar a amizade das meninas. Já os textos as piadas conta uma 

piada sobre o que o menino entendeu de uma piada, respondendo com outra piada, o que 

demonstra a relação da linguagem para explicar uma piada, ou algo da própria linguagem que 

demonstrou relação com o conto Marcelo, marmelo, martelo.  

Através da análise dos textos, percebe-se que os alunos compreenderam as temáticas 

e tentaram criar suas histórias baseando-se no trabalho desenvolvido por meio das sequências 

didáticas, o que conferiu aos textos a possibilidade de reflexão e humanização, conforme 

Paulino (1998) e Candido (2011). Os alunos sabiam o sentido que queriam empregar, então, 

para eles, foi mais fácil ter um ponto de partida para a criação de uma história, personagens e 

enredo. Daí a grande importância de trabalhar temas e informações como subsídio teórico antes 

de solicitar uma produção textual, pois o aluno precisa de conhecimentos e experiência para 

tratar um assunto, ou seja, o aluno precisa ser preparado para escrever o texto.  

Podemos verificar várias mudanças nos textos quando comparamos a primeira e a 

segunda produção textual, a começar pelas personagens, que na maioria dos textos da PT19 

eram animais, enquanto na PT2 as personagens são todas humanas, o que deve-se, supomos ser, 

pela relação que as crianças fizeram entre as personagens que elas criaram com as personagens 

dos contos trabalhados, o que nos remete à importância que tem o trabalho que antecede 

qualquer produção textual, que de certa forma vai guiar e influenciar a escrita do aluno. 

O “era uma vez” ainda está muito presente na percepção da construção da narrativa, 

muito embasada nas primeiras leituras dos contos de fada. Em três dos sete textos encontra-se 

uma forte ligação ou exposição que os alunos têm com os contos de fadas, o que representa o 

acesso que fazem ao seu conhecimento de mundo e às suas experiências de leitura (FREIRE, 

2003a). 

Podemos notar a evolução entre as PT1 e PT2 nos 5 textos observados, essa evolução 

pode ser observada principalmente por dois aspectos,  por meio do sentido que o aluno atribuiu 

ao texto, que demonstra que ele refletiu sobre os contos e as temáticas definidas pelas SDs 

(CÂNDIDO, 2011; PAULINO, 1998, 2001), e também pela escrita das histórias que expressam 

                                                 
9 Usaremos PT1 como abreviação de Produção Textual 1 e PT2 como abreviação de Produção Textual 2. 
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as diversas relações que os alunos fizeram entre os contos lidos, sentidos trabalhados nas 

histórias e suas próprias experiências e conhecimento dos temas e de linguagem. 

Esses dois aspectos refletem a construção de um processo de autoria, mesmo em 

leitores iniciantes que se apropriam da linguagem para estabelecer o processo de criação de 

sentido na narrativa, fazendo uso de recursos como narrador, personagens, situações e o próprio 

enredo (LUIZ; FERRO, 2011).  

No texto Vicente o trapalhão, o aluno João 10  expressa a ideia de que se não 

compartilhar um brinquedo, Vicente será posto no telhado longe dos amigos “e toda vez que o 

Vicente não dividia com o Trapalhão o palhaço falava – Eu vou te pôr no telhado e ninguém 

vai brincar com você”, o que remete à história de Caloca, O dono da bola, em que a personagem 

iria ficar sem amigos, por não compartilhar a bola. Nessa produção, além de relacionar o texto 

ao conto trabalhado, o aluno também criou um final em que a sua personagem, o Vicente, 

compartilhou e seu brinquedo e voltou a brincar com os seus amigos. 

No texto O Natal, a mãe compra presentes iguais para todos os filhos: “a mãe comprou 

vários prezentes e deu para todos os filhos igual”. O aluno Caio11  representou a ideia do 

compartilhar numa outra perspectiva, pois apresenta o caráter de igualdade entre os filhos, para 

os pais. O que mostra que ele associou às leituras dos contos com outras percepções que tem 

de mundo, relacionando-as em seu texto. (FREIRE, 2003a). 

Já o texto Sapatilhas mágicas, da aluna Sofia, 12conta a história de uma menina que 

não tinha amigas porque julgava todos pela aparência e que só conseguiu ter amigas depois de 

mudar a sua postura: “essa menina não tinha nenhuma amiga porque ela jugava todo muito pela 

aparência”, o que ressalta a relação que a aluna fez entre a ação de discriminar e a consequência 

desse ato, além de usar um narrador que contou sua história e mostrou que a aluna aprendeu 

observou o elemento do narrador nos contos (LUIZ; FERRO, 2011). 

Assim, podemos verificar a influência que o trabalho com a literatura, por meio dos 

contos, com as sequências didáticas nas séries iniciais, afeta não somente os processos de 

letramento literário da criança, que vai refletindo, construindo significados e se humanizando, 

formando uma consciência mais crítica, como também vai afetar a escrita do aluno, uma vez, 

que segundo Abramovich (1997), o aluno que tem maior convívio com a literatura e com a 

leitura, consequentemente, escreverá melhor, ampliando também seu repertório vocabular. 

                                                 
10 Pseudônimo para aluno. 

11 Pseudônimo para o aluno. 

12 Pseudônimo para a aluna. 
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Sobre a relação da leitura com efeito na escrita, os PCNs (BRASIL, 1997b), dizem que 

a produção de texto desvinculada de contexto dificilmente será uma escrita eficiente, pois não 

fornece o suporte de atividade intertextual e, com isso, não há relação entre a produção e as 

práticas sociais de comunicação. Discurso dos PCNs (BRASIL, 1997b), que pudemos verificar 

na relação comparativa da PT1 com a PT2, pois, na segunda produção, houve uma construção 

de sentidos mediante a reflexão promovida pelas atividades das sequências didáticas, sentidos 

esses que não se apresentaram de modo tão reflexivos nas PT1. 

Na próxima seção desse capítulo, será apresentado o segundo produto educacional 

dessa pesquisa, o minicurso para professores. 

 

4.6 Segundo Produto Educacional: O minicurso 

 

O minicurso, cujo título foi “O letramento através das narrativas curtas”, foi pensado 

para a elucidação dos conceitos acerca de letramento e letramento literário, gêneros textuais, os 

contos e o funcionamento da linguagem na perspectiva interacional, que envolve a prática de 

ensino de língua e literatura na escola básica.  

O objetivo foi o de promover a compreensão desses conceitos de forma prática, em 

formato de levantamento de hipóteses e discussão, para que o professor, além de compreendê-

los pudesse refletir sobre a sua concepção de linguagem, a perspectiva de linguagem que 

perpassa as suas aulas, as atividades de Língua Portuguesa e literatura que planeja e faz com os 

alunos, bem como toda a sua prática pedagógica que perpassa a leitura e escrita. 

O minicurso iniciou-se após a leitura texto Sobre peixes e linguagem, de Marcos Bagno 

(2014), para incitar a reflexão sobre o modo pelo qual muitos professores querem tratar a 

linguagem em suas aulas de Português, como sendo um peixe morto na mesa para ser analisado, 

enquanto que, como seres de linguagem, devemos ter a nossa linguagem observada no seu 

habitat de vida, que é a interação, assim como os peixes que para serem compreendidos, devem 

ser observados, vivos, na água. 

Muitos professores participantes do minicurso falaram muito bem sobre o texto e 

alguns afirmaram que, às vezes, acontece de não tratarem a linguagem nas aulas como algo 

vivo, e que realmente isso precisa ser repensado. 

Em seguida, foi tratado sobre a teoria de linguagem e pensamento de Vygotski (2009), 

para promover a discussão do quanto é importante a língua como um instrumento de 

pensamento, exercício de compreensão, e de expressão, que, portanto, deve ser desenvolvido 
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pelas escolas, segundo Soares, M. (2014), Kleiman (1995) e Rojo (1998). Logo, discutimos 

uma charge da Mafalda que induziu a reflexão para as práticas de linguagem numa concepção 

de letramento. 

Nesse momento, inserimos a pergunta que utilizamos com a professora Ana sobre o 

que é letramento, e verificamos que a maioria das participantes do minicurso acreditavam que 

letramento é a interpretação dos diversos textos da vida cotidiana, o que demonstrou um 

conceito reduzido de letramento, que, segundo Marcuschi (2011), envolve reflexão, 

compreensão de si e da sociedade, fazer relações e ler os contextos. A partir dessa reflexão, 

inseri, por meio de vídeo da Rojo, os conceitos dos múltiplos letramentos, letramento autônomo, 

ideológico (STREET, 2014) e letramento literário (PAULINO, 1998, 2001; COSSON, 2006), 

por meio de slides. Observei que a professoras estavam muito interessadas, principalmente no 

letramento literário, pois houve muitas perguntas sobre os tipos de letramento e o que era, em 

especial o letramento literário, como se fosse uma ideia nova e nunca ouvida antes, o que nos 

leva à compreensão de que o estudo e exercício de pesquisa dos professores devem ser 

contínuos. 

Por conseguinte, chegamos à abordagem dos gêneros textuais como forma essencial 

de trabalhar a linguagem, tirando o foco da estrutura, a fim de priorizar o seu sentido e a sua 

função social conforme (MARCUSCHI, 2011; BRASIL, 1997b).  

 O objetivo de mostrar a sequência didática que realizei na instituição para os 

professores no minicurso foi o de exemplificar como se pode elaborar uma SD para desenvolver 

melhor nos alunos os diversos aspectos de uso da linguagem, como leitura e escrita num 

contexto de letramento e letramento literário, ressaltando, inclusive, o impacto positivo que o 

professor pode ter ao realizar levantamento das dificuldades dos alunos com a linguagem, para 

então criar um material específico de trabalho que promova o desenvolvimento e 

aprimoramento dos alunos em suas dificuldades de usos da linguagem. 

 Após o minicurso, que estará disponível na plataforma do programa do PPGEEB do 

CEPAE-UFG, os professores puderam, por meio de papel não identificado por nome, emitir as 

suas opiniões sobre a contribuição do minicurso para as suas práticas com a linguagem em sala 

de aula. Das 25 opiniões escritas, todas positivas, selecionamos 3 para análise. Selecionamos 

as opiniões que abordavam os diferentes aspectos de reflexão sobre o minicurso. A pergunta 

que conduziu a escrita de opinião para as professoras foi: Esse minicurso contribuiu em que 

para as suas concepções ou práticas pedagógicas de linguagem? 
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A primeira opinião “Foi muito importante pensar sobre que a língua tem que fazer 

sentido, eu nunca tinha realmente avaliado se as atividades que eu faço faz sentido ou parte da 

vida dos alunos. Acaba que a gente sempre faz o que está no livro e tem tanta coisa para fazer 

que nem sempre refletimos sobre o que nos é passado para fazer com os alunos, mas agora vejo 

que muita coisa que ensino não tem sentido nem pra mim.” (Professora Ensino fundamental). 

Essa fala expõe a relação muitas vezes passiva que o professor possuiu com as práticas de 

ensino, pois, muitas vezes, apenas segue o que é determinado pelo livro didático, sem exercer 

o senso de reflexão e crítica sobre o papel que desempenha como professor. 

A opinião 2 relatou que “a respeito do minicurso sobre narrativas curtas, oferecidos 

para os educadores da escola, como coordenadora, destaco que foi um momento muito rico e 

esclarecedor para toda a equipe. Ficou claro que tanto letramento, como gênero narrativo são 

essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. Percebi paixão enquanto a ministrante 

falava. O curso acrescentou profissionalmente muito para equipe e para mim também. Deu 

vontade de ouvir mais.” (Coordenadora Ensino Fundamental 1). Assim, apesar do que atestam 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997b), a coordenadora da instituição mostrou 

que compreendeu a importância do letramento e gênero narrativo, denotando que antes não 

havia uma compreensão tão clara, o que com certeza incide sobre as práticas de linguagem dos 

professores de todas as séries sob a sua supervisão. 

 Uma outra professora disse que “O curso dado pela professora Juliana foi de extrema 

importância para a minha melhor compreensão das formas de expressão, tanto através da língua 

e também de outras formas não verbais... foi muito interessante adquirir maior compreensão 

também sobre literatura e letramento, o curso foi claro e de fácil entendimento, contribuiu muito 

para o meu aprendizado.” (Professora Ensino fundamental 1.) A fala dessa professora atesta a 

contribuição do minicurso para as suas práticas, pois com ele, além de ter melhor compreensão 

das formas de expressão, ela aprendeu mais sobre literatura e letramento. 

Através das opiniões selecionadas das professoras e coordenadoras de diferentes fases 

(Educação Infantil e Ensino fundamental), evidenciou-se que, apesar de os professores ouvirem 

tanto acerca de conceitos como letramento, gêneros textuais e contos, eles não compreendiam 

muito bem o que exatamente significavam e como trabalhá-los na sua prática. A maioria relatou 

durante o minicurso que não estudou isso na faculdade. No final do minicurso, foi apresentada 

a sequência didática que foi usada na turma do primeiro ano como meio de contribuição e 

sugestões de atividades que promovem o letramento pelas narrativas curtas. As professoras 

gostaram muito de ver as SD e perceberam que montar um projeto baseado no interesse e nas 
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dificuldades da turma, partindo da interação, promove um aprendizado mais gostoso e 

significativo, pois considera antes de tudo o falante e sua linguagem no seu contexto 

(BAKHTIN, 2004; ANTUNES, 2014). 

A seguir, apresentamos como a professora interpretou o processo de intervenção 

pedagógica em sua sala de aula e as decorrências teórico-metodológicas dessa presença externa, 

a minha no caso, no processo de desenvolvimento da leitura literária para crianças em fase de 

alfabetização. 

 

4.7 Análise das entrevistas 

 

A segunda entrevista ocorreu após a realização das sequências didáticas e do minicurso 

para os professores da instituição. O objetivo da segunda entrevista com a professora é a 

observação de como a professora Ana percebeu as sequências didáticas como uma possibilidade 

teórico-metodológica, de abordagem interacional, que busca propiciar o acesso à leitura com 

base em princípios de contextualização da situação comunicativa (ANTUNES, 2014), dos 

papéis dos interlocutores, da função do texto literário na sociedade (CANDIDO, 2011) e na 

constituição do sujeito (BAKHTIN, 2004). Pretendemos também validar o papel do minicurso 

apresentado aos professores da escola-campo, como possibilidade de um momento de troca de 

experiências, reflexão sobre conceitos e práticas de sala de aula e de aprofundamento teórico, 

envolvendo o uso de contos na sala de aula. 

A segunda entrevista aconteceu no ambiente de trabalho da professora, após a 

conclusão do expediente. Foi usado o gravador do celular para a gravação da entrevista que 

durou cerca de 45 minutos, e depois as respostas foram transcritas, sem quaisquer correções. 

Durante a entrevista, a professora apresentou-se bem tranquila e bem-disposta a contribuir com 

a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, também apresentou certa preocupação em responder “errado 

conforme as teorias adotas na pesquisa”, me pedindo para que interviesse, caso ela dissesse 

algo errado. No entanto, lhe expliquei que o objetivo da pesquisa é contribuir para a sua prática. 

Na pergunta número 1, em que ela fala sobre o que achou da sequência didática, antes 

de responder, confessa que não conhecia o termo SD, mas que, partindo do pressuposto de que 

a aprendizagem é um processo, faz todo o sentido e, em especial, no caso do gênero, pois pela 

sequência didática, o aluno pode ter uma “compreensão completa” de algo, sem os cortes da 

tarefa ou livro didático. Por isso, respondendo à questão de número dois, a professora adotaria 
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sim uma sequência didática, bem como gostou da ideia de criar as suas próprias atividades, 

conforme as necessidades dos seus alunos. 

Para falar dos benefícios e malefícios das SD, a professora retorna na questão número 

1 para salientar a ideia processual que envolve as sequências didáticas e que promove mais 

tempo e oportunidade de compreensão de algum conteúdo, mas que, ao mesmo tempo, essa 

sequência pode ser um problema se o professor quiser trabalhar limitado a ela, ignorando as 

dificuldades ou desinteresse da criança, com o intuito de apenas fazer e concluir a sequência, 

ou seja, para a professora Ana, a SD tem que ser flexível, o que, conforme Zabala (1998), é uma 

das possibilidades que a SD oferece, visto que estabelece um canal de comunicação com o aluno 

de negociação e participação. 

Na quarta questão, em que foi inquirida sobre a sua ideia de letramento ter sido 

expandida, a entrevistada disse que, além de expandir o seu conhecimento, a estimulou a querer 

saber mais. Nesse ponto, percebi que a professora ficou mais retraída e insegura para falar de 

letramento, ao contrário da entrevistada número 1, que afirmou que letramento era a 

interpretação do texto. Essa reação indica que, por meio do minicurso, a professora percebeu 

que precisa compreender melhor o que é letramento e o modo de conceber esse letramento em 

sala de aula. 

Já na quinta questão, sobre como a professora Ana relaciona os contos ao processo de 

letramento na escola, ela demonstra enxergar o conto como um gênero que estimula a 

imaginação e trabalha as emoções da criança, mas, por outro lado, continua com a sua 

preocupação com a estrutura do conto, com outro enfoque, porém, “através do conto é claro 

que a gente aprende, e também ensina a elas a estrutura deles”, ou seja, a professora 

secundarizou a estrutura dos contos em prol do sentido do conto e suas possibilidades de 

compreensão, o que denota a sua mudança de concepção da primeira para a segunda entrevista.  

Para relacionar sua prática como ação de letramento, a professora Ana diz que os 

contos estimulam a escrita de novas palavras e novos textos, incentivando as crianças a imaginar, 

pensar e escrever, como se fosse um processo natural em que a ação do uso do conto nas aulas 

já fosse um trabalho de letramento e que, além de desenvolver as emoções, desenvolve a 

linguagem. 

Após a realização da análise dos dados, no capítulo a seguir, desenvolveremos as 

considerações finais acerca dos resultados pesquisa, a fim de validar ou não a contribuição da 

formação do leitor por meio dos produtos educacionais elaborados nessa pesquisa.  
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa intitulada A contribuição do gênero conto para a formação do leitor nas 

séries iniciais do ensino fundamental buscou confirmar se o trabalho planejado com o gênero 

conto, uma narrativa curta, contribui para a formação leitora do aluno que cursa as séries iniciais 

do ensino fundamental. Para tanto, ancorou-se em pressupostos teóricos que fundamentaram a 

pesquisa e a elaboração e aplicação dos dois produtos educacionais, de modo que os resultados, 

também foram observados conforme o prisma teórico que sustenta esta investigação.   

A concepção de linguagem na qual que se apoia esse trabalho é a de que é em um 

contexto interacional de linguagem que os falantes estabelecem suas percepções e usos da 

língua, com suas funções sociais indo desde a interação comunicativa até expressão mais 

abstrata e estética da linguagem. Fundamentamos nossa concepção de linguagem interacional 

em Bakhtin (2004), e as condições de contexto de uso da língua em Neves (2006, 2010), 

considerando que a linguagem é uma expressão indissociável de sua natureza social e, portanto, 

não pode ser compreendida se separada das situações de interação. 

Dessa forma, todas as ações da pesquisa, tais como o levantamento bibliográfico, a 

coleta de dados, a elaboração dos dois produtos educacionais e a análise de dados, foram 

conduzidas pela ótica da interação, com o intuito de contribuir para a formação de um leitor 

que lê para compreender a si e ao mundo, para se expressar e participar com autonomia das 

práticas sociais no contexto em que em vive. 

A formação do leitor para lidar com a literatura demanda da escola e do professor uma 

compreensão de linguagem interacional, tal como a de Bakhtin (2004), a fim de que, por meio 

da interação e da reflexão, propostas intencionalmente pelo professor, o sujeito possa fazer 

relações entre obra que leu, o que já sabe e o seu modo de ver o mundo, criando o sentido para 

o que foi lido. Nesse contexto, percebemos que o trabalho com a literatura deve partir de 

situações contextualizadas, possibilitando que o aluno desenvolva o letramento literário. 

Por esse motivo, buscamos subsídio teórico em autoras como Neves (2006, 2010) e 

Antunes (2014), que defendem que o objetivo de trabalho com a linguagem em sala de aula 

deve ser a língua em uso. Nesse sentido, escolhemos o conto, um gênero literário com potencial 

para contribuir para o desenvolvimento dos produtos educacionais dessa pesquisa, pois faz os 
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jovens leitores se interessarem pelos jogos de sentido criados com a “inventividade” ficcional, 

abordando o cotidiano das pessoas, e oferecendo a possibilidade de criar novos mundos e 

diversos sentidos, o que constitui o processo de letramento literário.  

O desenvolvimento da pesquisa envolveu uma turma de alfabetização, série inicial do 

Ensino Fundamental e propiciou elementos para a compreensão das práticas com a linguagem 

e literatura nessa etapa escolar específica, de modo que os conceitos de alfabetização, de 

letramento e de letramento literário, considerados como processos diferentes, conforme Soares, 

M. (2014), Street (2014) e Cosson (2006), foram relacionados às práticas da professora da turma 

pesquisada nas aulas de Língua Portuguesa, disciplina cujo principal intuito é ensinar o aluno a 

ler, escrever e interpretar.  

Como a investigação buscou nos contos um elemento de contribuição para a formação 

do leitor das séries iniciais, também foi necessário buscar fundamentação nos princípios 

constituintes da narrativa curta manifestada por meio do conto, baseando-se principalmente em 

Cortazar (2006), Candido (2011) e Gotlib (2006), a fim de discutir como os elementos 

constituintes desse gênero se relacionam às práticas de leitura, partindo-se do uso dos contos 

em sala de aula. 

 Consideramos que se trata de um gênero literário propício para ser trabalhado em sala 

de aula nas séries iniciais por várias de suas características, principalmente por serem mais 

curtos, de desenvolvimento mais rápido e por se tratar de um gênero com o qual as crianças têm 

mais familiaridade. Nesse contexto, tendo os objetivos da pesquisa como base, buscamos 

subsídios na sala de aula, para compreender como a literatura infantil poderia influenciar a 

formação de leitores na escola, bem como desenvolver a percepção do caráter estético literário 

dos contos nesse leitor.  

Para Candido (2011), a formação leitora e a percepção estética acontecem por meio de 

uma reflexão que leva o sujeito para além do bem e do mal em um processo no qual o homem 

lida com as suas emoções e visão de mundo. Desse modo, ao trabalhar o letramento literário, a 

escola permite ao leitor iniciante experienciar, por meio da linguagem da narrativa, diversos 

universos e situações que somente a arte pode propiciar, uma vez que temos, nas narrativas 

curtas, diversos temas abordados de diferentes maneiras, permitindo que o leitor possa interagir 

com as personagens, situações e emoções suscitadas pela história, para então compreender esse 

universo e os conflitos que os envolvem, estabelecidos pela linguagem. 

Despertar o gosto pela leitura no aluno das séries iniciais é uma das preocupações que 

a escola tem. Buscando, também, contemplar esse objetivo da escola, escolhemos Marcelo, 

Marmelo, Martelo e outras histórias, de Ruth Rocha (2011), livro com os três contos utilizados 
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nas sequências didáticas, obra que evidencia como a autora ganha a atenção das crianças não 

somente por tratar de temas vivenciados na escola, família e com os amigos, mas também 

utilizar a linguagem a serviço da narrativa, de modo divertido e interessante, conforme Lajolo 

(2011). 

Esta pesquisa partiu das seguintes questões de análise: A leitura de contos em sala de 

aula pode contribuir para a formação do leitor? Como promover o letramento literário por 

meio dos contos? Como desenvolver o trabalho de contos nas sequências didáticas? Qual a 

contribuição do minicurso oferecido para os professores da escola investigada? 

Tais questões, além de nortearem as fases da pesquisa, possibilitaram a contínua 

reflexão sobre o papel da literatura e, em especial, dos contos na formação humanizadora 

defendida por Candido (2011), bem como na capacidade de leitura literária dos sujeitos, como 

atesta Paulino (1998). 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desta investigação foi a pesquisa-ação 

(ANDRÉ, 2015), escolhida por contemplar os processos de conceituação de problemas, coleta 

de dados, análise dos dados coletados, planejamento e execução das ações, e observação dos 

resultados, que envolveu a minha intervenção no processo pedagógico e os sujeitos da pesquisa 

(professora/alunos do 1° ano e professores participantes do minicurso).  

Iniciamos o trabalho com o levantamento bibliográfico sobre a concepção interacional 

de linguagem e como ela influencia o processo de alfabetização e letramento, refletindo sobre 

as condições de leitura que permitem o letramento literário dos alunos. Ao tratarmos da 

linguagem em contexto oral ou escrito, estamos lidando com os gêneros, a partir daí, definimos 

o uso do gênero conto para o desenvolvimento da pesquisa. Por se tratar de um gênero literário 

utilizado no trabalho com as crianças, tivemos que buscar compreender o contexto histórico de 

literatura infantil no Brasil e sua relação com a escola.  

Na etapa seguinte, a pesquisa desenvolveu-se em sala de aula, com a observação de 

cinco aulas da professora, a fim de conhecer as suas práticas com a linguagem e literatura nas 

aulas de Português. Na quinta aula, foi solicitada uma produção textual dos alunos, que foi feita 

com a professora da turma, buscando reconhecer nessas produções como as crianças 

compreendiam as narrativas e que elementos compuseram os seus textos, revelando suas ideias 

sobre as histórias e os seus modos de lidar com a linguagem por meio delas. Percebemos nessas 

observações o tratamento da professora com os gêneros de poemas materializados nos textos 

trabalhados em sala, as atividades de gramática dos cadernos das crianças, as de interpretação 

do livro didático, bem como o modo de trabalhar a produção textual, o que demonstrou que a 

professora Ana não contemplou, em suas aulas, a concepção interacional de linguagem, uma 
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vez que não houve discussão coletiva sobre o uso da linguagem para a construção dos sentidos 

e práticas sociais. 

Após essa fase, foi realizada uma entrevista com a professora Ana buscando 

compreender as concepções teóricas que embasam as práticas dessa professora, principalmente 

no que se refere à concepção de linguagem, letramento, letramento literário e o trabalho com 

gênero conto em sala de aula. Essas informações foram de suma importância para compreender 

as dificuldades conceituais apresentadas pela professora e seu impacto nas aulas de Português. 

Ficou evidenciado que a professora não compreende o que é o processo de letramento e de 

letramento literário e que, apesar de defender a promoção da linguagem de modo interacional, 

não consegue praticar em suas aulas o que defende. Compreendemos as práticas de trabalho 

com o texto, gramática descontextualizada e literatura para interpretação e moralização, 

procedimentos equivocados em relação às concepções de letramento, letramento literário, 

gêneros textuais e produção textual.  

As práticas com linguagem promovidas pela professora Ana são um reflexo das suas 

concepções teóricas, um exemplo disso é que, na entrevista, a professora demonstrou saber a 

importância de usar os diversos gêneros nas aulas de Português, e por isso os insere em suas 

aulas, porém os utilizou enfatizando a estrutura em vez da função, o que, conforme Marcuschi 

(2011), leva ao esvaziamento da função do gênero e à sua desvinculação das práticas sociais. 

 Ao discorrer sobre o letramento e letramento literário, a professora demonstra 

concebê-los como fatores diferentes da alfabetização, no entanto, atribuiu ao letramento o 

conceito de “interpretar”, expressando que acredita ter práticas de letramento nas aulas, por 

meio das atividades de interpretação. Essa concepção teórica foi refletida nas aulas de Português 

e literatura e não favoreceu os processos de letramento, pois as atividades de Português 

desenvolvidas nas aulas, não foram discutidas visando à compreensão, expressão da língua para 

as práticas sócias dos sujeitos, mas, ao contrário, na atividade de interpretação do livro, por 

exemplo, os alunos nem pararam para pensar sobre o texto, uma vez que a preocupação deles 

era a cópia das respostas do quadro.  

Ao tratar dos textos poéticos Bolhas (MEIRELES, 2012) e O menino azul 

(MEIRELES, 2013), a professora pareceu tê-los utilizado como um “pretexto” para o ensino de 

dígrafos, pois desconsiderou o valor estético, literário, de sentidos e a própria constituição do 

gênero, o que ficou evidenciado quando a professora ignorou os sentidos do texto e desenvolveu 

superficialmente o conceito de poema como texto “que tem rimas, versos, estrofes”, atribuindo 

mais valor à estrutura do que às virtudes estéticas e humanizadoras do poema, como defende 

Candido (2011). O resultado das aulas que trabalharam o texto para ensino de dígrafos foi que 
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os alunos conheceram alguns aspectos estruturais do poema, mas não compreenderam o que o 

poema diz, nem puderam refletir sobre essa compreensão, portanto, essas aulas não 

contribuíram para o letramento literário dos alunos. 

No que se refere à abordagem da literatura na aula de Português, o uso de textos 

literários teve efeito moralizador, apontando a consequência que ocorreu pela desobediência do 

menino, indo de encontro ao papel da literatura de “humanizar para além do bem e do mal”, 

promovendo a reflexão crítica para compreender a si e ao mundo, proposta por Candido (2011). 

Nessa situação, no entanto, houve dois aspectos que contribuíram para o tratamento equivocado 

com a literatura, o primeiro, com relação ao livro Porque te amo, um livro cristão, adotado com 

o propósito específico de ensinar uma moral bíblica, e segundo, a abordagem da professora no 

tratamento da literatura, que leu a história, compartilhou alguns significados, mas guiou e 

cerceou a compreensão e reflexão dos alunos sobre o livro, tal como defendido por Cosson 

(2006). 

Sobre a produção textual realizada pela professora, foi solicitado um trabalho escrito 

no gênero narrativo, sem inserir os alunos num contexto e sem propósito de produção definido, 

procedimento que reforçou uma concepção de linguagem mecanicista, desvinculando a língua 

da interação e dos contextos de uso, como afirma Neves (2010). Nas atividades de gramática, 

a professora demonstrou centrar a sua preocupação nas formas de escrita e regras gramaticais, 

explícitas nas atividades de cruzadinha, fazer frases com palavras com lh e autoditado do rr, 

que constituíram situações da gramática sem vínculo com a vida e que não incitaram a reflexão 

e a compreensão da linguagem com autonomia. 

Nesse contexto, tanto as falas expressas pela professora na entrevista, quanto suas 

práticas em sala de aula com a linguagem, leitura, escrita e literatura parecem revelar que a 

professora não possuía subsídios teóricos suficientes para o desenvolvimento de atividades que 

promovessem, por meio da interação, a reflexão, a crítica e a construção de sentidos nas diversas 

situações de comunicação, ou seja, as aulas da professora Ana não favoreceram a formação do 

sujeito autônomo e crítico. 

A intervenção pedagógica foi realizada a fim de testar a hipótese dessa investigação: o 

uso nos contos pode favorecer a formação do leitor em séries iniciais do E.F. Assim, foram 

elaborados dois produtos educacionais. O primeiro já estava definido em projeto de pesquisa, 

como a elaboração de uma sequência didática em que os contos seriam trabalhados nas aulas 

de Literatura com os alunos. Porém, com base na coleta de dados, verificamos a necessidade de 

um produto educacional que pudesse contribuir para as concepções teóricas dessa professora, 

o que deu origem, então, ao minicurso para professores, que, por meio da perspectiva 
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interacional de linguagem, de letramento e letramento literário, possibilitou que os professores 

refletissem sobre esses conceitos e o tratamento do gênero conto para o letramento literário dos 

alunos. 

Os planos de ação aplicados (sequência didática e do minicurso para professores) 

foram desenvolvidos na perspectiva interacional de linguagem e contemplando os processos de 

letramento literário. As SD tiveram como foco os contos do livro Marcelo, marmelo, martelo e 

outras histórias (ROCHA, 2011), buscando a fruição e construção de sentidos. Já o minicurso 

para os professores da instituição pesquisada teve como objetivo favorecer a reflexão sobre a 

concepção interacional de linguagem, letramento e letramento literário, por meio das narrativas 

curtas, indicando também as possibilidades e modos de se trabalhar com as sequências didáticas. 

Durante a aplicação das SD, buscamos contemplar a leitura dos contos e a discussão 

coletiva para reflexão e construção dos sentidos subsidiados pela obra, percebemos maior 

interesse dos alunos em participar da aula, pois todos queriam dar um exemplo, contar um fato 

ou levantar hipóteses sobre as histórias contadas. Essa maior participação no processo de 

interação e promoção dos sentidos através dos contos foi exposta na segunda produção textual, 

feita comigo após a aplicação das SD, que mostrou que os alunos, ao participarem da construção 

de sentidos do conto, tinham mais subsídios semânticos e mais possibilidades de reflexão ao 

escreverem seus textos, demonstrando a construção de sentidos estabelecida no processo de 

letramento literário com os contos de Rocha (2011), valendo-se das relações entre as temáticas 

e suas histórias, cruzando dados e escrevendo com mais interesse, o que deve-se ao fato de que, 

nessa produção, os alunos foram envolvidos no processo de reflexão, construção de sentidos e 

humanização. 

Para checar a validade dos dois produtos educacionais, foram utilizados três 

instrumentos de pesquisa, uma segunda produção textual, feita comigo pelos alunos após a 

aplicação das sequências didáticas, uma segunda entrevista com a professora Ana para saber o 

que ela pensa a respeito das sequências didáticas e como ficaram as suas concepções de 

linguagem após o minicurso, e as opiniões por escrito das professoras que participaram do 

minicurso, acerca da sua contribuição para as práticas com as narrativas em sala de aula. 

A segunda produção textual dos alunos demonstrou que, ao escreverem o texto, 

também de caráter narrativo como na primeira produção textual, os alunos tiveram a 

preocupação de produzir conforme as discussões e temáticas estabelecidas pelas sequências 

didáticas, expressando por escrito as relações que fizeram entre contos e uma nova história de 

sua autoria, em que materializaram a sua compreensão dos contos e as novas relações e 

possibilidades de criação de sentido que atribuíram a essa compreensão. 
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Concluímos, através da segunda entrevista com a professora, por meio dos relatos dos 

professores durante o minicurso e também pelas opiniões dos professores descritas nos papéis, 

que a maioria gostou muito do momento do minicurso para repensar suas práticas e aprender 

conceitos e abordagem de linguagem novos. Os conceitos novos referiram-se principalmente 

às práticas de letramento, à abordagem interacional e ao tratamento dos gêneros e das narrativas 

em sala de aula. 

Desse modo, os resultados da pesquisa mostraram-se favoráveis, demonstrando 

contribuir não somente para a formação do leitor, mas contribuindo também com o professor, 

que quer formar esse sujeito leitor que é crítico, reflexivo e autônomo. É um trabalho importante 

para a área da educação básica e alfabetização, pois promove a formação do leitor das séries 

iniciais do E.F. por meio dos contos, numa perspectiva interacional de linguagem em que há o 

favorecimento das práticas de letramento. 

Constatamos por meio da observação das aulas, relacionadas às concepções teóricas 

da professora Ana, que, além de contribuir para as práticas de linguagem em sala de aula, o 

minicurso ofereceu novas possibilidades e perspectiva de trabalho com os gêneros e, em 

especial, os contos. Alertamos, porém, que a aplicação da sequência didática requer que o 

professor esteja preparado para lidar com as SD, pois, conforme as concepções teóricas dessa 

pesquisa, sem essa competência ele não garantirá a contribuição para a formação desse leitor. 

Para que o professor utilize as SD dessa pesquisa, ele, antes, deve ter acesso ao minicurso de 

professores. Os dois produtos serão disponibilizados na página do programa PPGEEB/ CEPAE/ 

UFG. 

No entanto, essa discussão não se esgota nessa pesquisa, pois, a partir da entrevista 

com a professora Ana e das opiniões dos professores do minicurso, verificamos que as 

concepções dos professores sobre linguagem e letramento impactam contundentemente nas 

aulas de Português e na formação linguística dos sujeitos, sendo, portanto, uma possibilidade 

de continuidade desta pesquisa.  
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Você/Sr./Sra. (ou o/a seu filho/filha) está sendo convidado(a) a participar, como 

voluntário(a), da pesquisa intitulada “Os processos de letramento a partir do gênero conto”. 

Meu nome é Juliana Silva Alves Oliveira sou o(a) pesquisador(a) responsável e minha área de 

atuação é como professora pedagoga, e pesquisadora na área de códigos e linguagens. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e 

a outra pertence ao(à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas 

sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 

(juliana.s.a.oliveira@hotmail.com) e (elisandrafiletti@yahoo.com.br), inclusive, sob forma de 

ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 984002753/(62) 99166 

1360 Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 
 

O título da pesquisa é “Os processos de letramento a partir dos contos”. O presente 

projeto tem como objetivo investigar o processo de alfabetização e letramento por meio do uso 

dos gêneros textuais narrativos, com ênfase nos contos, bem como seus respectivos resultados. 

A pesquisa é necessária para que se possa entender melhor o processo de letramento com 

crianças de turma de alfabetização, que já integram e participam da realidade da linguagem e 

seus significados. Essa pesquisa também investiga o plano da consciência do professor, para 

que se possa entender o modo com o qual ele organiza esse trabalho a partir o uso dos gêneros 

textuais narrativos em sala de aula.  

 Deste modo, pretende-se esclarecer os conceitos de alfabetização e letramento numa 

concepção de língua e de texto, como práticas sociais. Bem como esse esclarecimento pode, 

associado ao ensino do tipo de gênero narrativo, contribuir para o processo de alfabetização e 

letramento dialógico e significativo. A investigação será composta, basicamente, por quatro 

fases: a primeira fase será o levantamento bibliográfico acerca das quatro vertentes, 

alfabetização, letramento, gêneros textuais e o gênero narrativo conto. A segunda fase será a 

realização de entrevistas gravadas com o professor para saber como ele usa o gênero conto na 

práxis alfabetizadora. Essas entrevistas serão transcritas e terão perguntas simples e 

compreensíveis. A terceira fase será a produção escrita de um conto a partir do modo como eles 

entendem a narrativa, a escrita será livre em tema e quantidade de linhas, somente o gênero 

narrativo será definido.  A quarta fase consiste na elaboração e aplicação de uma sequência 

didática por meio dos contos, a partir dos dados obtidos no diagnóstico. Ao final da sequência 

didática, será solicitado aos alunos que elaborem uma produção textual escrita de um texto 

narrativo, que será comparada àquela utilizada na composição do diagnóstico.   

Não há nenhum risco ou desconforto nesse processo de pesquisa, mas há vários 

benefícios, principalmente o de checar a compreensão ou não das histórias e também a análise 

do desenvolvimento da escrita do antes e depois da intervenção com as sequências didáticas. 

Não haverá nenhum tipo de gasto financeiro para participar dessa pesquisa. E fica assegurado 

ao participante total privacidade e anonimato na divulgação da pesquisa. Fica garantida também 

a expressa  liberdade do participante de se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, 
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em qualquer fase da pesquisa, sem penalização, bem como a informação sobre o direito de 

pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da 

participação na pesquisa; 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

  

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “Os processos de letramento a partir dos contos”. Informo ter mais de 18 anos de 

idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Juliana Silva Alves Oliveira 

sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos 

e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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ANEXO 2 – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Os processos de letramento a partir dos contos”. Meu nome é Juliana Silva Alves 

Oliveira, sou o pesquisador(a) responsável e minha área de atuação é Linguagem e códigos. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e 

a outra pertence ao(à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas 

sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 

(juliana.s.a.oliveira@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 984002753./(62) 991661360 Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

 

O título da pesquisa é “Os processos de letramento a partir dos contos”. O presente 

projeto tem como objetivo investigar os processos de letramento por meio do uso dos gêneros 

textuais narrativos, com ênfase nos contos, bem como seus respectivos resultados. A pesquisa 

é necessária para que se possa entender melhor o processo de letramento com crianças de turma 

de alfabetização, que já integram e participam da realidade da linguagem e seus significados. 

Essa pesquisa também investiga o plano da consciência do professor, para que se possa entender 

o modo com o qual ele organiza esse trabalho a partir o uso dos gêneros textuais narrativos em 

sala de aula.  

Deste modo, pretende-se esclarecer os conceitos de alfabetização e letramento numa 

concepção de língua e de texto, como práticas sociais. Bem como esse esclarecimento pode, 

associado ao ensino do tipo de gênero narrativo, contribuir para o processo de alfabetização e 

letramento dialógico e significativo. A investigação será composta, basicamente, por quatro 

fases: a primeira fase será o levantamento bibliográfico acerca das quatro vertentes, 

alfabetização, letramento, gêneros textuais e o gênero narrativo conto. A segunda fase será a 

realização de entrevistas gravadas com o professor para saber como ele usa o gênero conto na 

práxis alfabetizadora. Essas entrevistas serão transcritas e terão perguntas simples e 

compreensíveis. A terceira fase será a produção escrita de um conto a partir do modo como eles 

entendem a narrativa, a escrita será livre em tema e quantidade de linhas, somente o gênero 

narrativo será definido.  A quarta fase consiste na elaboração e aplicação de uma sequência 

didática por meio dos contos, a partir dos dados obtidos no diagnóstico. Ao final da sequência 

didática, será solicitado aos alunos que elaborem uma produção textual escrita de um texto 

narrativo, que será comparada àquela utilizada na composição do diagnóstico.   

Não há nenhum risco ou desconforto nesse processo de pesquisa, mas há vários 

benefícios, principalmente o de checar a compreensão ou não das histórias e também a análise 

do desenvolvimento da escrita do antes e depois da intervenção com as sequências didáticas. 

Não haverá nenhum tipo de gasto financeiro para participar dessa pesquisa. E fica assegurado 

ao participante total privacidade e anonimato na divulgação da pesquisa. Fica garantida também 

a expressa liberdade do participante de se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização, bem como a informação sobre o direito de 

pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da 

participação na pesquisa; 
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1.2 Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “Os processos de letramento a partir dos contos”. Destaco que minha participação 

nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 

pesquisador(a) responsável Juliana Silva Alves Oliveira sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


