
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS 

 
 
 
 
 
 
 

ELIANA APARECIDA DA SILVA CALIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COMO ESTRATÉGIA PARA O 
LETRAMENTO LITERÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ILHÉUS – BAHIA 
AGOSTO/2015 



 

 

 

 

ELIANA APARECIDA DA SILVA CALIARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COMO ESTRATÉGIA PARA O 
LETRAMENTO LITERÁRIO 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Mestrado Profissional em Letras – 
PROFLETRAS – da Universidade 
Estadual de Santa Cruz – UESC, na 
Área de concentração Leitura e 
Produção textual: diversidade social e 
práticas docentes, para a obtenção do 
título de Mestre em Letras. 

 
Orientadora: Dra. Inara de Oliveira 
Rodrigues 

 
 
 

 
 
 
 
 

ILHÉUS – BAHIA 
AGOSTO/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C153      Caliari, Eliana Aparecida da Silva. 

                         As sequências didáticas como estratégia para o       
                    letramento literário / Eliana Aparecida da Silva Caliari. 
                    – Ilhéus, BA: UESC, 2015. 

                   x,108 f. : il. ; anexos. 
                         
                   Orientadora: Inara de Oliveira Rodrigues. 
                   Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual  
               de Santa Cruz. Programa de Mestrado Profissional 
               em Letras. 
                   Inclui referências. 
                                                     
                  1. Leitura – Estudo e ensino. 2. Livros e leitura. 3.   
               Letramento. 4. Incentivo à leitura. 5. Professores – 
               Formação. I. Título.  

                                            
                                                      CDD 372.4 

 

 

 
 



 

 

 

 

ELIANA APARECIDA DA SILVA CALIARI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COMO ESTRATÉGIA PARA O 
LETRAMENTO LITERÁRIO 

 
 

Ilhéus, 06 de agosto de 2015 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 
 

 

_________________________________________  

Dra. Inara de Oliveira Rodrigues 
UESC 

(Orientadora) 
 

 

 

_________________________________________  

Dra. Fabiane Verardi Burlamaque 
UPF/RS 

 
 

 

 

_________________________________________  

Dr. Rogério Soares de Oliveira 
UESC 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos educadores e às educadoras que vêm assumindo, em sua prática 
cotidiana, o desafio de formar leitores literários. A todos e a todas, 
este trabalho é dedicado, partilhando angústias, reflexões, fracassos, 
conquistas, críticas e medos típicos de uma professora que entende a 
leitura literária como instrumento de construção de cidadania.  

  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 

Aos meus familiares, em especial à minha mãe, minha grande incentivadora. 

À minha orientadora Dra. Inara de Oliveira Rodrigues, pela confiança em mim e em 

meu trabalho, sendo guia nesta caminhada. 

Aos colegas do PROFLETRAS, pelos momentos de partilha, não só do conhecimento 

acadêmico, mas do conhecimento da vida. A todos. Em especial a Aline Souza, Bougleux, 

Eliana Sausmickt, Ivonete, Janaina, Tadna e Tiago, pelos momentos de cumplicidade e risos 

fáceis durantes as viagens para as aulas e para os Congressos. 

Aos colegas de trabalho do Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa e da Escola 

Cooperativa de Teixeira de Freitas, verdadeiros amigos, sensíveis à necessidade de liberação e 

colaboração para minha qualificação profissional. Em especial a Sayonara Andrade, amiga de 

todas as horas, e a Fabiana Figueiredo que, com sugestões valiosas, auxiliou-me na 

elaboração das sequências didáticas. 

Por fim, agradeço a todos que contribuíram de alguma forma para a conclusão de mais 

uma etapa de minha vida acadêmica. 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A literatura corresponde a uma necessidade universal 
que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 
personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 
sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos 
liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição 
da literatura é mutilar a nossa humanidade.” 

Antonio Candido 

  



 

 

 

 

RESUMO 
 
 
 
 
Investiga-se como a leitura literária vem sendo trabalhada nas séries finais do Ensino 
Fundamental, considerando-se o professor enquanto mediador privilegiado nesse processo 
tanto por sua maior experiência de leitura quanto por sua proximidade com o aluno. O estudo 
tem por pressuposto que a leitura literária, entendida como objeto de ensino, vem sendo 
desenvolvida com lacunas que dificultam a formação do leitor, em especial nessa fase escolar 
referida, comprometendo a competência leitora e a formação do gosto pelo texto literário. 
Como fundamentação teórica da pesquisa, eminentemente bibliográfica, adotam-se 
perspectivas críticas advindas de estudos referenciais no âmbito da leitura literária, 
pretendendo-se contribuir com propostas analíticas que afirmam a importância da literatura 
juvenil para a formação leitora do adolescente. Nesse sentido, reconhece-se a importância das 
sequências didáticas como estratégia para a exploração dos textos literários, no intuito de 
propor um trabalho significativo a partir de obras da literatura juvenil indicadas pelo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Acredita-se que, assim, tendo como centro 
o letramento literário, a formação leitora permite ao aluno apropriar-se de forma autônoma e 
significativa do próprio processo da leitura e dar continuidade ao estudo e fruição dos textos 
literários no Ensino Médio e em outros espaços sociais. 
 
 
Palavras-chave: Leitura literária. Letramento literário. Sequência didática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

ABSTRACT  
 
 
 
 
It is examined how the literary reading has been seen in the final grades of Elementary 
School, considering the teacher as a privileged mediator in this process both for his/her higher 
reading experience and for his/her proximity to the student. The study is the assumption that 
literary reading, understood as a teaching tool, has been developed with gaps that delay the 
formation of the reader, especially in that school age mentioned, compromising the reading 
competence and the formation of the taste for literary text. As theoretical foundation for the 
research, eminently literature, critical perspectives are adopted arising from referential studies 
within the literary reading; it is intended to contribute to analytical proposals which recognize 
the importance of literature for the adolescent reading formation. In due course, the 
importance of teaching sequences are recognized as a strategy for the exploitation of literary 
texts, in order to propose a significant work from literature for the adolescent and youth 
literature presented by the National Program of School Library (PNBE). It is believed that 
thus centered in the literary literacy, the reading formation allows students themselves to take 
ownership of autonomous and meaningful way on the reading process and continue the study 
and enjoyment of literary texts in High School and in other social spaces. 
 
 
Keywords: Literary reading. Literary literacy. Teaching sequence. 
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INTRODUÇÃO

 

 

Não há dúvidas de que a leitura se constitui em um dos caminhos mais importantes 

para a informação e, principalmente, para a formação do educando. Entretanto, nem sempre 

desenvolver a competência leitora é uma tarefa fácil, exigindo de pais e educadores não 

apenas boa vontade, mas esforço e dedicação constantes. Tentar despertar o gosto pela leitura 

e ajudar na formação leitora de cada aluno, fazendo-o compreender que quem lê transcende o 

tempo e permite uma viagem de prazer indescritível, visto que a leitura é uma experiência 

pessoal, ímpar, tem se tornado um grande desafio na atualidade e não é novidade que as 

escolas brasileiras se encontram em níveis muito baixos de desempenho frente a outros países, 

conforme variadas fontes1.  

 Motivos que tentam explicar a falta de leitura dos estudantes, em especial de textos 

literários, nas escolas brasileiras não faltam. Podem-se encontrar fatores que vão desde 

problemas conjunturais, como crianças e adolescentes morando em lugares sem espaço e 

iluminação adequada para estudo, os altos preços dos livros e a quase inexistência, fora dos 

grandes centros, de livrarias e bibliotecas; até problemas de ordem teórica, não menos 

importantes, como a própria conceituação do que seja leitura e a compreensão dos aspectos 

cognitivos envolvidos na aquisição e desenvolvimento da competência leitora. 

Aprender a ler e a interpretar o que se leu não se resume a apenas decodificar os 

símbolos escritos. Ler é compreender e, mais ainda, para Corrêa (2007, p. 53) “[...] é indagar, 

deduzir, inferir, associar, prever, concluir, discordar, concordar, acrescentar, selecionar, entre 

outras formas de interpretar e fruir um texto”. O processo de formação leitora deve ser 

contínuo e incessante e, por vezes, interminável, uma vez que um leitor proficiente precisa 

dominar algumas competências e habilidades que o levarão à compreensão adequada dos 

textos (CORRÊA, 2007). 

                                                           
1 Uma das fontes a ser citada é, por exemplo, o Programme for International Student Assessment (PISA) – 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O PISA é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a 
estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 
maioria dos países. Em 2012, o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009. De 
acordo com dados do Programa, o país somou 410 pontos em leitura, dois a menos do que a sua pontuação na 
última avaliação. Com isso, dentre os 65 países avaliados, o Brasil ficou com a 55ª posição do ranking de leitura, 
abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia.  
Disponível em http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos. Acesso em 22 de 
jun. 2015. 
 



11 

 

 

 

Segundo Kleiman (2004), a leitura é uma atividade bastante complexa porque envolve 

múltiplos processos cognitivos a serem utilizados pelo leitor, e não ocorre linearmente, pelo 

simples acúmulo superposto de palavras e de seus significados para que se constitua o sentido 

do texto. O ato de ler é um processo dinâmico e ativo, transmitido por meio das informações 

inseridas no texto, e que pressupõe o engajamento dos vários campos do conhecimento do 

leitor, uma vez que é “[...] mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o 

conhecimento linguístico, o textual e o conhecimento de mundo, que o leitor consegue 

construir o sentido do texto” (KLEIMAM, 2004, p.13).  

No plano oficial da educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

documento lançado no final da década de 1990, consideram que: 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do 
significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, 
sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre a linguagem. Não se trata simplesmente de 
extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 
atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem 
as quais não é possível proficiência (BRASIL, 1998, p. 69). 
 

A leitura assume, portanto, seja na escola ou fora dela, uma dimensão bem mais ampla 

do que a simples decodificação de um sistema de signos. O ato de ler deve ser um exercício 

de indagação, de reflexão crítica, de entendimento, de captação de símbolos e sinais, de 

mensagens, de conteúdo, de informações. Para Zilberman (2009, p. 27), “[...] seja no âmbito 

coletivo, seja no plano individual, a conquista da habilidade de ler é simultaneamente o 

primeiro passo na direção da liberdade, de uma parte e de outra, para a assimilação dos 

valores da sociedade”. 

Acredita-se que um leitor competente, crítico e criativo é aquele que, por iniciativa 

própria, seleciona, de acordo com suas necessidades e interesses, o que pretende ler dentre os 

vários tipos de textos que circulam na sociedade. Para que isso se efetue, compreende-se que a 

escola é uma instituição de fundamental importância nesse processo, pois é nela que o 

educando tem a oportunidade de vivenciar práticas constantes de leitura de diversos gêneros e 

tipologias textuais, inclusive de textos literários. 

No entanto, a leitura literária tem se tornado cada vez mais escassa no âmbito escolar, 

porque, muitas vezes, encontra-se diluída em meio aos vários tipos de discurso ou textos, ou 

está sendo substituída por resumos e compilações (BRASIL, 2006). Relegada a lugar 

secundário e sem força na formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens, parece 

comum encontrar professores que pouco priorizam a leitura literária com seus alunos, 
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explorando tão somente a leitura e interpretação de textos trazidos pelo livro didático, 

geralmente textos incompletos.  

No que concerne particularmente ao Ensino Fundamental, foco deste trabalho, deve-se 

ressaltar que parte muito importante da formação leitora das crianças e dos adolescentes está 

voltada para o texto de ficção da literatura infantil e juvenil. Nos últimos anos, esse tipo de 

texto tem sido criado como produto para um público específico, contando com um mercado 

editorial em ascendência e com programas de políticas públicas de incentivo à leitura. Porém, 

mesmo estando presentes na escola, até o 9º ano pelo menos, pouco se discute sobre a 

adequada utilização das obras literárias voltadas a crianças e jovens e, em sua maioria2, os 

professores negligenciam o trabalho com a leitura desses textos, privilegiando resumos, fichas 

de leitura e debates superficiais em sala de aula, tendo o objetivo, muitas vezes, de apenas 

recontar a história lida ou ainda ignorando a presença desse material na escola. 

Os objetivos deste trabalho foram deflagrados, portanto, a partir do pressuposto de que 

a leitura literária, entendida como objeto de ensino, vem sendo desenvolvida com lacunas que 

dificultam a formação do leitor, em especial no Ensino Fundamental, comprometendo a 

competência leitora e a formação do gosto pelo texto literário. O objetivo geral da pesquisa é 

discutir a forma como a leitura literária vem sendo trabalhada na Educação Básica, em 

especial nas séries finais do Ensino Fundamental, propondo atividades que viabilizem a 

utilização de obras da literatura juvenil distribuídas pelo Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE). 

A abordagem dessa temática é resultado de um interesse especial pelo ensino da 

leitura literária nas séries finais do Ensino Fundamental e por entender que esse ensino na 

escola é relevante quando se pretende promover nos alunos uma formação leitora 

significativa, que possa ter continuidade tanto no Ensino Médio quanto em outros espaços 

sociais. Considera-se que, a partir da literatura, seja pela leitura, seja pela escritura, pode-se 

explorar as potencialidades da linguagem, prática fundamental para a constituição de um 

sujeito da escrita. Segundo Cosson (2012, p. 16), “[...] é no exercício da leitura e da escrita 

dos textos literários que se desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos 

padronizados da sociedade letrada e se constrói um modo próprio de se fazer dono da 

linguagem que, sendo minha, é também de todos”. 

A partir dos objetivos específicos, a pesquisa se propõe a: discutir a importância da 

formação do leitor literário no Ensino Fundamental, utilizando-se de práticas leitoras que 
                                                           
2 A generalidade desse argumento assenta-se em considerações de Zilberman (2009), além da própria prática 
docente exercida por mais de vinte e cinco anos na escola pública. 
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levem ao letramento literário, por entender que o letramento literário na escola tem a função 

de conduzir o aluno para além da simples leitura, ajudando-o a ler melhor, não apenas para 

adquirir hábito ou por simples fruição, mas porque fornece os instrumentos necessários para 

articular a linguagem e o mundo que o cerca (COSSON, 2012); apresentar uma breve descrição 

das versões do PNBE até o momento, no intuito de mostrar a importância e a abrangência do 

Programa; e contribuir com propostas que afirmam a importância da literatura juvenil para a 

formação leitora do adolescente, utilizando-se sugestões de sequências didáticas, formuladas a 

partir de obras da literatura juvenil do acervo do PNBE 2013, como estratégia para promover o 

letramento literário.  

Ao se falar em sequência didática como proposição de estudo do texto em sala de aula, 

não se deve esquecer as contribuições teóricas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Para 

os pesquisadores suíços, a sequência didática é definida como 

 

[...] um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 
torno de um gênero textual oral ou escrito. [...] tem, precisamente, a finalidade de 
ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo, assim, escrever ou 
falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação (DOLZ; 
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97). 

 

 Esse conjunto de atividades tem uma estrutura base composta por etapas que vão 

desde a apresentação da situação ou temática, até a produção final e sua divulgação. Entre a 

primeira e a última etapa são realizados vários módulos de atividades. O primeiro passo para 

o desenvolvimento da sequência didática é o momento em que o professor descreve aos 

alunos o que será por eles realizado, ou seja, especifica uma situação que será desenvolvida 

por meio de um determinado gênero. Essa fase, segundo os autores, tem por objetivo motivar 

os alunos e perceber o que eles já dominam sobre a temática e sobre o gênero. A partir disso, 

os módulos seguintes devem contemplar as lacunas percebidas para o domínio das habilidades 

diagnosticadas. Na produção final, observa-se se o texto possui as características e os critérios 

preestabelecidos como parâmetros para a constituição de um gênero que atenda aos propósitos 

de interação. 

As sequências didáticas são mais amplas que um plano de aula por se constituírem de 

variadas etapas, por abordarem diferentes estratégias de ensino e aprendizagem e por serem 

atividades propostas para um conjunto de aulas. Acredita-se que, por meio da utilização dessa 

metodologia, haja avanços na aquisição de novos conhecimentos, permitindo as intervenções 

do professor assim que necessárias, no intuito de que os saberes adquiridos não sejam 

utilizados somente no momento da aula, mas levados à vida dos estudantes. 
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Quanto à natureza das fontes utilizadas para a abordagem e tratamento do tema, a 

pesquisa define-se como de natureza bibliográfica e documental, uma vez que se realiza a 

partir de registros de outros pesquisadores, decorrentes de pesquisas anteriores (SEVERINO, 

2007). Para tal, utiliza-se de dados e de categorias teóricas de autores reconhecidos por seus 

estudos referenciais no âmbito da leitura literária na Educação Básica e de documentos e 

programas oficiais que versam sobre a leitura, em especial os PCN de Língua Portuguesa do 

terceiro e quarto ciclos, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) e o PNBE. 

Objetiva-se, com isso, a ampliação da discussão sobre a temática e a proposição de sugestões 

de atividades que possam auxiliar na prática dos professores de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental, no tocante ao desenvolvimento da competência leitora dos educandos, a partir 

de obras da literatura juvenil. 

O corpus para proposição das atividades, em forma de sequências didáticas, constitui-

se de três obras literárias: Enquanto aurora: momentos de uma infância brasileira, de 

Margarida Patriota; Pão feito em casa: três jovens, uma receita, alguns segredos, de Rosana 

Rios; e Histórias para jovens de todas as idades, de Laura Sandroni. Essas obras foram 

selecionadas dos acervos 2 e 3 do PNBE, distribuídos em 2013, para as séries finais do Ensino 

Fundamental. Utilizou-se como critério geral para a escolha desses textos o fato de abordarem 

temas relacionados à infância e à juventude, universo próximo dos adolescentes. 

Para atingir os objetivos assim propostos, dividiu-se a dissertação em três capítulos. 

No primeiro, apresenta-se uma abordagem sobre a concepção de leitura como ato dialógico, 

a partir das contribuições de Bakthin (2006), para, em seguida, abordar a importância da 

leitura literária no espaço escolar, discutindo-se o que é letramento literário e quais práticas 

podem ser utilizadas para efetivá-lo na escola. Compreende-se que é necessário e urgente 

que o trabalho com a literatura no Ensino Fundamental tenha como foco o letramento 

literário, no intuito de empreender esforços para dotar o educando da capacidade de se 

apropriar da literatura, obtendo dela a experiência literária (BRASIL, 2006). Ainda nesse 

capítulo, sequencialmente, enfocam-se as principais implicações relacionadas ao universo 

da literatura infantil e juvenil, discutindo-se a necessidade de sua adequada escolarização 

(SOARES, 2011), bem como se apresentando um breve histórico sobre a expansão do livro 

infantil e juvenil nas últimas décadas. Faz- se uma abordagem também sobre alguns 

elementos constitutivos do que se deve considerar na escolha das obras literárias destinadas 

ao público juvenil. 
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No segundo capítulo, aborda-se a importância da biblioteca escolar na formação 

leitora, enfatizando-se o importante papel de outros mediadores de leitura, além dos 

professores, como, em especial, bibliotecários e auxiliares de biblioteca, no espaço escolar. 

Em seguida, em função do objetivo a que se propõe a pesquisa, apresenta-se uma discussão 

mais diretamente voltada ao PNBE, de forma a se destacar as principais ações do Programa, 

ano a ano, uma vez que as sequências didáticas sugeridas são desenvolvidas a partir de obras 

literárias constituintes do acervo 2013 desse Programa. Nesse sentido, entende-se como 

relevante a compreensão do Programa em todas as suas versões, destacando-se sua premissa 

para a formação dos acervos das bibliotecas nas escolas, a partir da distribuição de obras com 

diferentes gêneros de textos e diferentes formas de leitura. Além disso, evidenciam-se os 

critérios utilizados para a seleção das obras literárias do acervo 2013, sublinhando-se a 

necessidade da efetiva utilização dessas obras na realidade escolar. 

O reconhecimento da importância das sequências didáticas como estratégia para 

propor um estudo mais detalhado de algumas obras da literatura juvenil distribuídas pelo 

PNBE para as séries finais do Ensino Fundamental constitui o foco central do terceiro e 

último capítulo. Inicia-se com uma abordagem sobre a relevância das sequências básicas 

(COSSON, 2012) como proposição didática para se enfocar a leitura literária. Em seguida, 

apresenta-se a sugestão de três sequências didáticas, utilizando-se de três obras literárias de 

ficção previamente selecionadas dos acervos de 2013 do PNBE e que estão nas escolas para 

serem utilizados, com o intuito de demonstrar que as atividades de leitura dessas obras 

podem ser realizadas de maneira agradável e com bons resultados. O ato de ler implica 

motivação, e só se consegue estar motivado para algo quando se vislumbra claramente um 

propósito para aquilo que se realiza. Essas propostas certamente não pretendem ser 

modelos, mas possibilidades de uma abordagem mais significativa das obras da literatura 

juvenil do PNBE, colaborando para a difusão de um trabalho mais consistente nas aulas de 

Língua Portuguesa. 

Entende-se, assim, que a proposta de trabalho apresentada insere-se na perspectiva de 

formação do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), uma vez que o Programa 

visa à formação de professores de Língua Portuguesa para o exercício da docência no Ensino 

Fundamental, no intuito de desenvolver pedagogias que efetivem a proficiência em leitura, 

escrita e oralidade, tendo em vista a perspectiva dos letramentos. Além disso, por se constituir 

de uma parte teórica e outra prática, a dissertação insere-se adequadamente nas Diretrizes para 
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a Pesquisa do Trabalho Final do PROFLETRAS3, que deve ser de natureza interpretativa e 

interventiva e ter como objeto de investigação um problema da realidade escolar do 

mestrando, no que concerne ao ensino e à aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa 

no Ensino Fundamental, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 

no país. 

Por fim, pretende-se, com este trabalho, contribuir com práticas leitoras de textos 

literários, de modo efetivo, pois é necessário o professor de Língua Portuguesa ampliar 

seus conhecimentos, o que possibilitará a busca de possíveis respostas para inúmeras 

indagações acerca do ensino da leitura literária e da formação de leitores proficientes. 

Espera-se que o conhecimento advindo do estudo aqui desenvolvido possa, de algum 

modo, auxiliar na elaboração de propostas eficazes para o estímulo à leitura das obras da 

literatura juvenil do PNBE. 

  

                                                           
3 Disponível em http://www.ufjf.br/profletras/files/2014/04/Proposta-de-Trabalho-de-Conclusao-Final-TCF-
PROFLETRAS. Acesso em 10 de jun. 2015. 
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1 O LUGAR DA LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA 

 

 

Literatura não é luxo. É a base para a construção de si mesmo. 
Teresa Colomer 

 

 

Dada a importância da leitura na constituição da sociedade moderna, não 

surpreende que o ato de ler, segundo Cosson (2014), tenha sido objeto de inúmeras 

investigações, que vão desde o mapeamento do cérebro no momento físico da leitura, até 

ao alto investimento em políticas públicas, visando à criação e ao aprimoramento de 

projetos que objetivem a formação de leitores proficientes. Inúmeros são os conceitos, 

definições e concepções sobre a leitura, sustentados por diversas teorias provenientes da 

Linguística, da Filosofia e da Educação. Interessa, porém, para esta discussão, escolher 

aquela que toma a leitura como diálogo. 

A base teórica da concepção dialógica da linguagem está centrada principalmente nos 

estudos do Círculo de Bakhtin. Para Bakthin (2006) o papel central da linguagem é o da 

comunicação, sendo a linguagem, necessariamente, fruto das relações do eu com o outro. 

Assim, segundo o autor: 

 

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. 
A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia 
sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra 
é o território comum do locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2006, p. 115). 

 

A palavra é, portanto, uma espécie de elo condutor que estabelece relações sociais 

entre os indivíduos, construindo uma teia comunicativa entre eles. E, nessa ótica, a concepção 

de linguagem é embasada nas relações dialógicas e sociais, sendo a linguagem fruto da 

interação verbal, da qual a enunciação é parte integrante. A enunciação é uma espécie de 

instância que promove os diálogos dos sujeitos com o meio em que estão inseridos. Bakhtin 

(2006, p. 114) salienta que “[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído 

pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor”. A enunciação é, assim, 

a junção do material linguístico com o social. Enfatiza ainda o autor que toda enunciação é 
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única e exclusiva, pois um enunciado proferido em um determinado momento será sempre 

irrepetível (BAKHTIN, 2006). 

Com Bakhtin (2006, p. 123) ainda se aprende que “[...] o centro organizador de toda 

enunciação, de toda expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio social que 

envolve o indivíduo”. No movimento de interação social, os sujeitos constituem os seus 

discursos e, assim, a produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo 

discurso relaciona-se, de alguma forma, com outros que já foram produzidos. Nesse sentido, 

os textos, como resultado da atividade discursiva, estão em constante e contínua relação uns 

com os outros, ainda que isso não fique explícito para o leitor. O sentido de um texto constrói-

se a partir de relações dialógicas, e o processo de leitura “[...] deve levar em consideração as 

relações internas produtoras de significação e as relações do texto com sua exterioridade, 

outros discursos ou textos” (FIORIN, 2009, p. 46). 

Dessa forma, Cosson (2014, p. 36), apropriando-se do conceito de linguagem 

enquanto um ato dialógico, afirma que “[...] ler é um diálogo que cria vínculos, estabelece 

laços entre o leitor e o mundo e os outros leitores”. Para o autor, é por meio da leitura que o 

indivíduo pode ter acesso e fazer parte de uma comunidade de leitores, tornando-se a leitura, 

assim, “[...] um processo de compartilhamento, uma competência social” (COSSON, 2014, p. 

36). A escola precisa ter como principal função, desse modo, constituir-se como um espaço 

em que os alunos aprendam a partilhar, a compartilhar e a processar a leitura. Cosson (2014) 

salienta ainda que se a escola falhar nesse compartilhamento no que concerne ao processo de 

formar leitores, falhará em tudo o mais, pois não há conhecimento sem a mediação da palavra 

e da sua interpretação, ou seja, sem a leitura. 

Sendo a leitura essa atividade cognitiva de alto grau de complexidade, mesmo quando 

feita silenciosa e isoladamente, constitui-se em uma prática social. Zilberman (2009, p. 30) 

considera que “[...] a ação de ler caracteriza toda relação racional entre o indivíduo e o mundo 

que o cerca”. Por isso, ao priorizar a formação do leitor, a instituição escolar precisa oferecer 

aos estudantes oportunidades para trocar experiências e debater o que leram, tornando essa 

atividade plural, instigante e significativa, tanto para os alunos quanto para os professores. 

Paulino e Cosson (2009, p. 69) salientam que todos os indivíduos constroem e reconstroem sua 

identidade enquanto são “[...] atravessados pelos textos. O que cada um é, o que quer ser e o que 

foi dependem tanto de experiências efetivas, aquelas vividas, como da leitura que se faz das 

próprias possibilidades de ser e das experiências alheias a que tenha acesso por meio dos textos”. 
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Considera-se, então, que ler é produzir sentidos por meio de um diálogo com a 

experiência do outro, sendo por meio da leitura que o indivíduo se insere em uma 

comunidade de leitores. O ato de ler, consequentemente, deve ser compreendido como uma 

competência individual e social de extrema relevância, uma vez que sintoniza o cidadão no 

tempo e no espaço.  

Nesse sentido, a escola tem um importante papel, pois ainda é o lugar onde a maioria 

das crianças e dos jovens pode ter a oportunidade de se familiarizar com a leitura. É nesse 

ambiente que devem ocorrer as práticas leitoras sistematizadas. E, para pensar a leitura 

enquanto processo dialógico, é preciso trazer o leitor para o centro, enxergá-lo como o 

interlocutor do texto. O leitor precisa ser um sujeito que se sinta responsável por preencher 

as lacunas que o texto possui, numa atitude que envolve criticidade e construção de 

sentidos. Zilberman (2009) salienta que, se a formação leitora não for bem trabalhada, pode, 

muitas vezes, afastar em vez de aproximar os alunos do texto. Para a autora, “[...] a escola 

pode ou não ficar no meio do caminho: se cumprir sua tarefa de modo integral, transforma o 

indivíduo habilitado à leitura em um leitor; se não o fizer, arrisca-se a alcançar o efeito 

inverso, levando o aluno a afastar-se de qualquer leitura” (ZILBERMAN, 2009, p. 27). 

O ato de ler precisa ser uma tarefa acessível, prazerosa e significativa para o aluno, 

uma vez que, como afirma Kleiman (1995, p.16), “[...] ninguém gosta de fazer aquilo que é 

difícil demais, nem aquilo do qual não consegue extrair o sentido. Essa é uma boa 

caracterização da tarefa de ler na sala de aula: para uma grande maioria dos alunos, a leitura é 

difícil demais justamente porque não faz sentido”. 

Em se tratando do texto literário, a tarefa de formar leitores torna-se ainda mais 

complexa, pois a leitura literária exige, mais do que qualquer outra, a utilização intensa de 

processos cognitivos, por se tratar de algo que causa estranhamento devido ao fato de os 

vocábulos poderem apresentar vários significados, diferentes daqueles habitualmente 

atribuídos. Para Paulino e Cosson (2009), a escola há muito encontra em sua tradição 

dificuldades na formação do leitor literário, exatamente porque enfatiza em demasia o 

conhecido e o mensurável, negando espaço para o estranho e o inusitado. 

Faz-se necessário, assim, atentar para o fato de que é principalmente a escola, como 

instituição, que tem outorgado, ao longo do tempo, um sentido específico para o ensino da 

literatura e para a leitura das obras literárias. Nesse sentido, torna-se importante lembrar que 

durante muito tempo a literatura exerceu um papel preponderante como eixo vertebral do 

ensino linguístico e da formação moral. A própria definição do termo literatura já esteve 
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relacionada à capacidade de ler e de, portanto, possuir conhecimento. O texto literário era 

utilizado com a finalidade de se ensinar o código verbal, e o modelo de ensino consistia em 

aprendizagens para criar discursos orais e escritos, uma vez que o texto literário representava 

o repertório do bem falar e bem escrever.  

Por bastante tempo, o ensino desenvolveu-se através do eixo da retórica e se baseou na 

leitura de autores gregos e latinos em sua língua original. Segundo Colomer (2007), era 

comum utilizar-se das obras literárias para se fazer agrupamentos das referências culturais, 

estudar os recursos expressivos empregados e tomar as citações de autoridade ou os exemplos 

adequados para incluí-los na construção do próprio discurso, sempre levando em conta a 

função de instruir moralmente os alunos. A autora enfatiza ainda que, mesmo que a literatura 

reunisse diferentes funções, não significava, no entanto, que “[...] os alunos tivessem se 

dedicado a ler obras literárias nas aulas, nem que a literatura lida fosse adequada à sua 

capacidade e interesse” (COLOMER, 2007, p. 15). 

Em meados do século XIX, houve a substituição desse modelo pelo estudo da história 

da literatura nas línguas nacionais. Livros pensados para as etapas escolares começaram a ser 

escritos em diferentes países. Esses “livros de leitura” (COLOMER, 2007) não se 

distanciavam muito do modelo anterior, pois agrupavam desde relatos edificantes e histórias 

humorísticas até sequências narrativas sobre diferentes aspectos educativos, além de poemas e 

fragmentos da literatura nacional. Essa nova modalidade levou ao ensino uma linha de 

evolução cronológica literária em que se poderiam encontrar textos nos quais os alunos 

deveriam comprovar o juízo de valor e as características estudadas, fazendo com que, até há 

pouco tempo, as obras consideradas escolares e as antologias de textos de autores conhecidos 

fossem os livros presentes nas salas de aula. Colomer (2007, p. 17) afirma que, 

 

No melhor dos casos, tratava-se de ‘belas páginas’ para moldar o gosto e imitar nos 
exercícios de redação; poemas e fragmentos para memorizar e compartilhar como 
referências da coletividade cultural ou nacional; e fábulas e contos morais curtos 
para educar em relação a valores e comportamentos. 

 

Somente na segunda metade do século XX, em decorrência do acelerado processo de 

industrialização, a sociedade começou a redefinir a formação que se esperava que a escola 

fosse oferecer a seus cidadãos. Efetivamente no final da década de 1960, constatou-se que, 

mesmo seguindo o largo processo de escolaridade ampliado até a etapa secundária, os 

adolescentes tinham deficiência no processo de formação leitora, o que não condizia com as 

expectativas geradas com a mudança no sistema educacional. Isso levou a uma reconsideração 
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sobre o modelo de ensino oferecido pela escola, o que afetou sobremaneira o ensino da 

literatura, uma vez que este tinha representado, até então, um dos pilares da formação escolar. 

Segundo Colomer (2007), o desajuste se achava exatamente no novo perfil dos alunos 

do ensino secundário, uma vez que, com a necessidade de ampliar o período de escolaridade a 

todos os cidadãos até os 15 ou 16 anos, juntamente com a explosão demográfica do pós-

guerra, esse perfil havia se modificado. O alunado se formava então por crianças e 

adolescentes provenientes de todos os setores sociais. Os problemas encontrados na formação 

leitora começaram a sinalizar, já a partir da década de 1960, que o modelo educativo 

concebido para os setores minoritários da população era ineficaz para uma escola que tinha 

como objetivo atender as massas. 

Outra causa apontada ainda para esse fracasso da leitura estaria no perfil dos 

estudantes do secundário, que não havia mudado unicamente pela entrada de novos setores 

sociais na escola, mas também porque estavam inseridos agora em uma sociedade que 

primava seu funcionamento pelo uso intenso e variado da palavra escrita, pelo surgimento de 

novos meios de comunicação e já caminhava em direção a uma crescente implantação de 

variados recursos tecnológicos (COLOMER, 2007). Nesse contexto, funções que sempre 

estiveram principalmente a cargo da literatura, como entreter e informar, agora estavam sendo 

assumidas pelos meios de comunicação de massa e pelas novas tecnologias. 

Em função de todas essas mudanças, o papel da literatura teve que ser redimensionado 

em seu espaço e em sua função social, além da maneira como as obras literárias circulavam 

nas escolas. Os novos mecanismos de produção editorial e consumo ampliaram o número de 

livros em circulação, modificando a antiga função escolar de transmitir um corpus literário 

nacional, ordenado e valorizado segundo uma tradição uniforme. A internacionalização do 

mercado fez com que essas obras evoluíssem em direção ao jogo intertextual, ampliando para 

um panorama configurado por uma grande quantidade de obras que apareceram em lugares e 

idiomas diferentes.  

Esse novo modo de conceber literatura novamente afeta sobremaneira o contexto do 

universo e uso dos textos literários. Para Colomer (2007), pode-se considerar que somente 

aí, teoricamente, dava-se por terminada a hegemonia literária no ensino da linguística, pois 

se diversificaram os materiais escolares, incorporando à sala de aula a possibilidade de 

leitura de diversos textos com diferentes funções sociais, no intuito de introduzir na escola 

leituras tão parecidas quanto possível ao uso social delas realizado fora da escola. Além 

disso, foi nesse período que se ampliou a concepção de texto literário, com a presença de 
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obras nacionais ou não canônicas nas escolas, tais como livros infantis e juvenis. A autora, 

porém, salienta que todas essas mudanças, e consequentemente a gestação de um novo 

modelo educativo, acabaram por tornar os objetivos do ensino da literatura bastante 

confusos, continuando-se, na maioria das vezes, a se utilizarem objetivos e práticas próprias 

dos modelos educativos do passado.  

Assim, apesar de há mais de um século existir o discurso de que a literatura precisa ser 

trabalhada adequadamente em sala de aula e que a escola deve permitir o acesso dos alunos a 

livros apropriados à sua idade, a realidade ainda é outra. Essa prática, considerada inovadora, 

manteve-se em espaço minoritário, pois a formação dos professores continuou sendo 

deficiente no tocante ao trabalho com o texto literário, e os métodos didáticos para se abordar 

com esse tipo de texto não tiveram grandes variações. Por muito tempo difundiu-se a ideia de 

que saber literatura era saber história literária, e o desenvolvimento da competência literária 

dos alunos deveria ser feito através da leitura e da formação de instrumentos interpretativos, 

em que se exigia a análise dos elementos que configuravam as obras (COLOMER, 2007). 

Zilberman (2007) ainda acrescenta duas considerações importantes sobre o ensino da 

literatura atualmente: a primeira é que o livro didático tem sido, na maioria das vezes, o 

suporte em que materialmente se tem veiculado o texto literário nas salas de aula. E é comum 

encontrarem-se nele apenas fragmentos de textos literários, os quais são trabalhados com os 

alunos, deixando de fora ou para depois a leitura de obras completas. Para a autora, “[...] 

investir somente na leitura de fragmentos dos textos trazidos pelos livros didáticos não forma 

o leitor literário” (ZILBERMAN, 2007, p. 265).   

A segunda é que as novas teorias da leitura parecem não priorizar o texto literário 

como instrumento de formação leitora. Ainda que não tenha sido essa a intenção original, o 

uso da diversidade de gêneros e tipos textuais para o trabalho com a leitura tem levado, muitas 

vezes, ao abandono do texto literário em favor dos demais (ZILBERMAN, 2007). Nesse 

contexto, o velho hábito de não explorar as características próprias do texto literário só tem 

feito aumentar o esquecimento da literatura e a sensação de se trata de algo difícil ou mesmo 

impossível, principalmente para o Ensino Fundamental (GOULART, 2007). Assim, se os 

estudantes já foram formados pela e para a literatura, hoje, eles são alfabetizados e preparados 

para entenderem uma diversidade de textos, sejam orais ou escritos, conforme apregoam os 

PCN de Língua Portuguesa do segundo segmento do Ensino Fundamental, com os quais “[...] 

se educa para ler, não para a literatura” (ZILBERMAN, 2007, p. 265). Com isso, a literatura 
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nem sempre se faz presente no cotidiano da escola, ficando ainda sacralizada ou diluída em 

meio a tantos outros tipos de textos apresentados aos alunos na sala de aula. 

Cosson (2014) dialoga com Zilberman (2007) quando afirma que, em muitos casos, 

o ensino da literatura acaba sendo feito a partir de fragmentos de textos, listas de autores e 

características de estilos de época. Em decorrência desses e de outros fatores, tem 

ocorrido o estreitamento do espaço que a literatura ocupa na escola e, consequentemente, 

na prática leitora das crianças e jovens, não surpreendendo, portanto, que “[...] professores 

e alunos recusem esse modelo de ensino de literatura ou que a escola tenha dificuldade de 

subscrevê-lo como uma prática significativa para o letramento literário dos alunos” 

(COSSON, 2014, p. 15). 

Em função disso, é comum se ver hoje, nas escolas, que professores e alunos se 

sentem pouco motivados com a leitura de textos literários, resultando, muitas vezes, em 

pouca exploração ou mesmo no esquecimento desse tipo de texto. Para Cosson (2014, p. 

15): “Se a presença da literatura é apagada da escola, se o texto literário não tem mais lugar 

na sala de aula, desaparecerá também o espaço da literatura como lócus de conhecimento”. 

Nesse sentido, é procedente discutir qual é o verdadeiro lugar que o texto literário 

precisa ocupar na sala de aula, em especial no Ensino Fundamental, e em que medida esse 

tipo de texto pode contribuir para a formação leitora dos adolescentes atuais. Bronckart (1997 

apud COLOMER, 2007, p. 29) afirma: “Se a literatura é verdadeiramente um patrimônio, este 

patrimônio é, antes de mais nada, um patrimônio de debates, de trabalho interpretativo a 

propósito da pessoa humana, de sua sociabilidade, da sua diversidade sociocultural e das 

possibilidades de uso da língua”. 

Cosson (2012) ainda acrescenta que se aprende a ler literatura da mesma maneira 

como se aprende a fazer tantas outras coisas na vida. As pessoas não nascem sabendo ler 

literatura. Se a aprendizagem é boa ou ruim, depende, em grande parte, da maneira como essa 

aprendizagem foi efetivada, o que certamente trará consequências positivas ou negativas para 

a formação do leitor. Para o autor, “[...] o ensino da literatura, no Ensino Fundamental, tem a 

função de sustentar a formação do leitor e, no Ensino Médio, integrar esse leitor à cultura 

literária” (COSSON, 2012, p. 20). 

Deve-se ressaltar, contudo, que não se trata de atribuir pouco crédito à leitura dos 

diversos gêneros textuais oferecidos aos alunos na atualidade, mas sim de privilegiar um 

objeto específico da ação de ler, que é o texto literário, uma vez que esse tipo de texto 

sobrepuja e sintetiza as demais formas de expressão escrita (ZILBERMAN, 2009). De tal 
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modo, a leitura literária em sala de aula não deve ser vista apenas como mais uma leitura. 

Colomer (2007, p. 27) ratifica essa ideia quando afirma que 

 

[...] o texto literário ostenta a capacidade de reconfigurar a atividade humana e 
oferece instrumentos para compreendê-la, posto que, ao verbalizá-la, cria um espaço 
específico no qual se constroem e negociam os valores e o sistema estético de uma 
cultura. Essa ideia básica contribuiu para a nova argumentação sobre a importância 
da literatura no processo educativo. 

 

Certamente, formar os alunos como cidadãos da cultura escrita é um dos principais 

objetivos educacionais da escola. Dentro desse propósito geral, pode-se afirmar que a 

finalidade da educação literária é a formação do leitor competente. Assim, o debate sobre o 

ensino da literatura se superpõe ao debate da leitura, uma vez que escola deve ensinar mais do 

que “literatura”, é “ler literatura” (COLOMER, 2007). 

No que se refere concretamente ao currículo escolar, há atualmente diversos 

documentos que se propõem como norteadores para as escolas e para os professores de 

Língua Portuguesa e Literatura no tocante à concepção de ensino de língua e literatura. Nesse 

sentido, percebe-se a necessidade de uma reflexão a propósito da concepção de literatura que 

se encontra presente em dois documentos oficiais que norteiam a Educação Básica, 

considerados essenciais para o debate: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua 

Portuguesa do 3º e 4º ciclos e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa para as séries 

finais do Ensino Fundamental, publicados em 1998, têm como finalidade constituírem-se 

como referência para as discussões curriculares da área de linguagens e contribuírem no 

processo de elaboração das propostas didáticas estaduais e municipais (BRASIL, 1998). O 

documento organiza-se em duas partes: na primeira, faz a apresentação da área e definem-se 

as linhas gerais da proposta; e, na segunda, definem-se objetivos e conteúdos, apresentam-se 

orientações didáticas e propõem-se critérios de avaliação. 

No tocante à abordagem sobre o trabalho com o texto literário nesse documento, pode-

se dizer que é bastante resumida. Na primeira parte, há uma breve abordagem no item que 

trata da seleção de textos, a partir de uma seção intitulada “A especificidade do texto 

literário”, na qual se encontra a seguinte consideração:  

 

O texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que 
predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética. Não é mera fantasia 
que nada tem a ver com o que se entende por realidade, nem é puro exercício lúdico 
sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua (BRASIL, 1998, p. 26). 
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Dessa maneira, a concepção presente no documento mostra que na literatura há a 

possibilidade de recriação do real, sem abandonar os elementos da linguagem.  O texto 

literário ultrapassa e transgride os planos da realidade “[...] para constituir outra mediação 

de sentidos entre o sujeito e o mundo, entre a imagem e o objeto, mediação que autoriza a 

ficção e a reinterpretação do mundo atual e dos mundos possíveis” (BRASIL, 1998, p. 26). 

Nota-se uma concepção de texto literário como patrimônio cultural, como forma de 

produção e apreensão do conhecimento, reservando-lhe lugar nas atividades didáticas de 

escuta, leitura e escrita de textos.  

O documento enfatiza, ainda, que é preciso desfazer os equívocos de que o texto 

literário venha a ser tomado como pretexto para o tratamento de valores morais ou tópicos 

gramaticais. O texto literário precisa contribuir “[...] para a formação de leitores capazes de 

reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das 

construções literárias” (BRASIL, 1998, p. 27). 

Outro ponto a se ressaltar nos PCN (1998), presente na segunda parte, é que a 

preocupação com a literatura se dá na apresentação dos textos literários entre os “Gêneros 

privilegiados para a prática de escuta e leitura de textos” (BRASIL, 1998, p. 54). Estes 

aparecem relacionados à linguagem oral – cordel, causos e similares, texto dramático, canção 

– e à linguagem escrita – conto, novela, romance, crônica, poema, texto dramático (BRASIL, 

1998). Quanto à prática de produção, os textos literários sugeridos são a canção e os textos 

dramáticos, na linguagem oral; e a crônica, o conto e o poema, na linguagem escrita. Porém, 

no que se refere ao tratamento didático, tanto da escuta e leitura quanto da produção, não há 

nenhuma orientação específica para exploração desses textos.  

Apesar da pequena abordagem sobre o trabalho com a literatura, nota-se que os PCN 

corroboram a ideia de que a literatura é essencial ao desenvolvimento do educando no que se 

refere à formação do sujeito crítico. Para tanto, torna-se necessário que se tenham condições 

favoráveis à formação do leitor, que vão desde os recursos materiais disponíveis até ao uso 

que deles se faz nas práticas de leitura.  

Na perspectiva do documento, a literatura aparece integrada às práticas de leitura e 

produção de textos e ao lado de textos não literários de todo tipo: notícia, editorial, artigo, 

reportagem jornalística, charge e tira, propaganda (BRASIL, 1998). Disso decorre, 

claramente, a concepção de que é o texto, não necessariamente o literário, que deve 

nortear o ensino da Língua Portuguesa, incluindo-se as práticas de leitura, interpretação e 

produção textual. 
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Outro documento a se destacar são as Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (OCEM), que, apesar de se pautarem nas habilidades e competências para o 

Ensino Médio, abordam também questões relativas ao Ensino Fundamental. As OCEM giram 

em torno de três questões fundamentais: o ensino da literatura, o processo de formação do 

leitor e o processo de letramento literário. Uma das preocupações desse documento é 

exatamente a “[...] de formar o leitor literário, melhor ainda, de ‘letrar’ literariamente o aluno, 

fazendo-o apropriar-se daquilo a que tem direito” (BRASIL, 2006, p. 54). 

As OCEM enfatizam que não se pode falar em leitura literária sem evidenciar-se a 

questão da passagem de um nível de escolaridade a outro. Preconiza o documento que o 

ensino da literatura no segundo segmento do Ensino Fundamental “[...] caracteriza-se por uma 

formação menos sistemática e mais aberta do ponto de vista das escolhas, na qual se misturam 

livros que indistintamente denominamos ‘literatura infanto-juvenil’ a outros que fazem parte 

da literatura dita ‘canônica’ [...]” (BRASIL, 2006, p. 61). 

Com relação às escolhas de leitura dessa faixa etária, o documento aborda que a 

maioria dos adolescentes e jovens, pela pouca experiência de leitura e pela ausência de 

referências sobre o campo da literatura, acaba se orientando por desejos imediatos, que podem 

surgir por um título sugestivo, por indicação de um amigo ou por uma capa atraente. Por isso, 

a produção, a recepção e a circulação da literatura para esse público leitor não pode ser 

estudada como fenômeno isolado das outras produções culturais (BRASIL, 2006), uma vez 

que os alunos do Ensino Fundamental, quando leem literatura, lêem à sua maneira, de acordo 

com as possibilidades que lhe são oferecidas. 

Segundo as OCEM, as práticas escolares de leitura literária têm mostrado que os 

alunos do terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental normalmente iniciam sua 

formação literária pelas obras juvenis, com temáticas em que se percebem modelos de ação 

e de aventura. Vale ressaltar, no entanto, que a filtragem desse material se inicia antes de os 

livros chegarem à escola, pois além de estarem inseridos em um repertório sociocultural, há 

a forte presença de um mercado editorial para o público juvenil que tem crescido muito nos 

últimos anos, além de que as obras, para chegarem aos catálogos das editoras, passam pela 

apreciação de leitores mais experientes, ou pelas premiações, quando se tem acesso a seus 

resultados. Sem deixar de mencionar ainda o crivo dos bibliotecários e professores em 

relação às obras que serão repassadas aos alunos. Por fim, o documento ratifica que, ao 

concluir o Ensino Fundamental, supõe-se que os alunos “[...] já estejam preparados para a 

leitura de textos mais complexos da cultura literária” (BRASIL, 2006, p. 63). 
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 Nesse sentido, é que se ratifica a ideia da importância da leitura literária no Ensino 

Fundamental para a formação de leitores proficientes, uma vez que a literatura, quando 

bem trabalhada, convida à exploração da experiência humana, do enriquecimento do 

imaginário e da sensibilidade por meio da experiência fictícia. Essa construção do 

pensamento pode ajudar na formação identitária do sujeito enquanto leitor, pois este 

investe no texto a partir de sua experiência de mundo. A incompletude do texto poderá, 

assim, suscitar no leitor as inferências linguísticas, lógicas, pragmáticas, dentre outras, 

que certamente oferecerão a possibilidade de diversos debates interpretativos sobre os 

textos lidos. Para Zilbermam (2009, p. 33), 

 

[...] a obra de ficção avulta como modelo por excelência da leitura. Sendo uma 
imagem simbólica do mundo que se deseja conhecer, ela nunca se dá de maneira 
completa e fechada; ao contrário, sua estrutura, marcada pelos vazios e pelo 
inacabamento das situações e das figuras propostas, reclama a intervenção de um 
leitor, o qual preenche essas lacunas, dando vida ao mundo formulado pelo escritor. 

 

Portanto, há necessidade de uma prática para o ensino da literatura como processo de 

formação de um leitor que possa dialogar no tempo e no espaço com sua cultura e que se 

reconheça como membro ativo de uma comunidade de leitores. A atenção dada ao aluno, 

enquanto sujeito, ao seu pensamento construído na escrita e pela escrita, formará a sua 

identidade leitora, ou seja, é papel da escola formar leitores qualificados de textos literários, o 

que é possível a partir do letramento literário dos estudantes. 

Nessa perspectiva, a literatura precisa ser trabalhada em sala de aula com foco não 

somente na aquisição de habilidades de ler gêneros literários, mas no aprendizado da 

compreensão e da ressignificação desses textos, ampliando os horizontes e adquirindo novas 

dimensões do saber e compreensão do texto literário. O fazer reflexivo presente no cotidiano 

da escola, no qual o professor é um importante mediador, pode legitimar o desejo dos alunos 

em ler textos literários. O letramento literário, desse modo, tem o intuito de direcionar e 

fortalecer o trabalho com a literatura na sala de aula, a fim de contribuir para a proficiência 

leitora dos alunos, dentro e fora do contexto escolar. 

 

1.1 O letramento literário   

 

Os estudos sobre o letramento estão ancorados em um amplo debate no discurso 

educacional e tem sido abordado de maneira distinta por inúmeros pesquisadores. Assim 

como as discussões sobre a leitura, o termo letramento refere-se a um campo amplo do saber, 
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o que leva à contínua revisão de seu conceito, não havendo apenas uma única definição para 

letramento e, por isso, seu sentido tem mudado ao longo do tempo. De modo geral, o termo 

focaliza as situações cotidianas que envolvem a leitura, a escrita e a oralidade. 

Interessa, no entanto, as discussões em que o termo letramento deixa de ser 

relacionado apenas à habilidade ou competência individual de ler e escrever e passa a ser 

entendido como um fenômeno de cunho social, em que se destacam características sócio-

históricas adquiridas por um grupo social. Letramento designa, nesse sentido, não apenas o 

processo de ensinar a ler e a escrever, mas o domínio de habilidades relativas às práticas 

diárias de leitura e escrita, de forma a atender às necessidades de seus usuários. De acordo 

com Soares (2003, p. 72), o letramento é: 

 

[...] o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um 
contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, 
valores e práticas sociais. Em outras palavras, letramento não é pura e simplesmente 
um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à 
leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. 

 

O letramento, ao ser entendido como um conjunto de práticas sociais, orais e escritas, 

desenvolvidas pelos indivíduos em seus grupos sociais e na relação com outros grupos, está 

relacionado, portanto, à concepção de linguagem como atividade constitutiva, como 

acontecimento discursivo, em que a língua é vista como um objeto heterogêneo. Para 

Goulart (2007, p. 38), é exatamente “[...] no movimento de interação social que os sujeitos 

constituem os seus discursos por meio de palavras alheias de outros sujeitos”. 

Também se destaca, nessa concepção, o fato de que há vários tipos de letramentos, 

uma vez que é possível a sua aplicabilidade em diversos campos do conhecimento. Assim, 

é recorrente o uso da expressão múltiplos letramentos, no intuito de se enfatizar que o 

“[...] letramento envolve um contínuo de aprendizagem habilitando os indivíduos a 

alcançar seus objetivos, desenvolver seus conhecimentos e potencial e participar 

plenamente em suas comunidades e sociedades em geral” (UNESCO, 2004 p. 13, apud 

PAULINO; COSSON, 2009, p. 66). 

Na esteira dessa discussão, em que o termo letramento refere-se à aquisição de 

competências voltadas para o processo de construção de sentidos e de leitura crítica da 

sociedade, visando ao engajamento social do indivíduo, interessa focalizar o letramento 

literário.  Paulino e Cosson (2009, p. 67) definem “[...] letramento literário como o processo 

de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”. Segundo os autores, 

não se trata de um conhecimento facilmente mensurável, mas de um processo que desenvolve 
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um estado permanente de transformação, em uma ação contínua de incorporação e 

transformação daquilo que se recebe, no caso, a literatura. Esse processo, apesar de ser de 

responsabilidade da escola, não começa nem termina nela, pois se trata de uma aprendizagem 

que acompanha o indivíduo por toda a vida e pode se renovar a cada leitura de uma nova obra 

literária (PAULINO; COSSON, 2009). 

Paulino (2004) destaca também que o saber literário está presente na formação 

humana e não deve ser visto como algo que pode ficar à margem da instituição escolar, pois a 

literatura é tida como uma das mais poderosas formas de cultura e de expressão artística da 

humanidade. Paulino (2004, p. 61) afirma ainda que: 

 

A leitura de textos literários, ao colocar o sujeito-leitor diante de um trabalho de 
linguagem inusitado, fora das formas rotineiras, apostando no estranhamento de um 
mundo recriado, renovado e não prescrito, permite-lhe desenvolver, no nível da 
subjetividade como um todo sincrético, habilidades que não se esgotam no momento 
da leitura propriamente dita. 

  

 Nesse sentido, a particularidade que faz do letramento literário um tipo especial de 

letramento efetiva-se por meio de um processo constituído de dois grandes procedimentos: no 

primeiro deles, deve-se destacar a interação verbal intensa que a leitura literária oferece, uma 

vez que a leitura e a escrita de textos literários ocorrem em um universo constituído 

essencialmente de palavras, tornando necessária uma integração profunda com o universo da 

linguagem. Paulino e Cosson (2009, p. 69) salientam que “[...] essa interação verbal intensa 

que é o primeiro procedimento do ato de fazer sentido no letramento literário envolve tanto a 

leitura quanto a escrita, pois [...] ambas são partes do mesmo processo de construção de 

sentidos da literatura”. 

 O segundo procedimento, que tem relação intrínseca com o primeiro e não pode ser 

dissociado dele, é o conhecimento e o reconhecimento da experiência do outro e a interação 

no mundo que ocorre por meio da leitura literária. Para Paulino e Cosson (2009, p. 69): “É 

assim que a literatura permite que o sujeito viva o outro na linguagem, incorpore a 

experiência do outro pela palavra, tornando-se um espaço privilegiado de construção de sua 

identidade e de sua comunidade”. 

Compreender, portanto, como a proposta de letramento nas práticas escolares no trato 

com o texto literário pode colaborar na formação crítica, ou seja, no engajamento discursivo 

do aluno, podendo agir no mundo através do seu próprio discurso de forma consciente e 

crítica, não é apenas função do professor de Língua Portuguesa e Literatura, mas é uma de 

suas tarefas primordiais. No ambiente escolar, a literatura é um lócus de conhecimento e, para 
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que funcione como tal, convém ser explorada de maneira adequada. E é o professor o 

principal agente da tarefa de ensinar ao aluno a fazer essa exploração (COSSON, 2012). 

Importa destacar, sobretudo, que, sendo o letramento literário visto como uma prática 

social, este se constitui como uma responsabilidade da escola (COSSON, 2012). E é essa 

concepção de ensino da literatura voltada para a promoção do letramento literário que deve 

ser levada às escolas da Educação Básica. Para Cosson (2012, p. 17): 

 

É por possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível transformando 
sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente 
humanas que a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas. 
Todavia, para que a literatura cumpra o seu papel humanizador, precisamos mudar 
os rumos de sua escolarização, promovendo o letramento literário. 

 

Pode-se ratificar, assim, que o letramento literário extrapola a ideia de apenas ensinar 

literatura e passa a fazer parte de uma prática que dá conta dos usos sociais da leitura literária. 

Isso porque deve conduzir a uma leitura literária efetiva, que construa competências para a 

compreensão de textos mais complexos e que ultrapassem os muros da escola.  

Deve-se ressaltar também que o letramento literário só poderá se efetivar 

concretamente se o aluno estiver em contato direto e constante com os diferentes tipos de 

textos literários (PAULINO; COSSON, 2009). Por isso, é imprescindível que o poder público, 

a escola e os professores criem possibilidades para oferecer aos alunos a oportunidade de 

conviver com textos dessa natureza, a partir da utilização de algumas estratégias, como o uso 

constante do acervo da biblioteca, a existências de salas de leitura, um banco de textos, ou 

ainda o bom uso do acervo dos livros de literatura distribuídos pelo governo federal como 

forma de incentivo à leitura, dentre eles os que compõem os acervos do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE).  

Para Paulino e Cosson (2009), há algumas práticas que podem ajudar a concretizar o 

letramento literário na escola. Para os autores, a primeira ação a se realizar é que seja 

estabelecida uma “[...] comunidade de leitores na qual se respeitem a circulação dos textos e 

as possíveis dificuldades de respostas à leitura deles” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 74). 

Essa medida pode ser efetivada, na sala de aula ou em outro espaço da escola, a partir de 

diversas estratégias, como a formação de grupos de estudos, clubes e rodas de leituras, dentre 

outras tantas formas de associação entre os alunos, de modo que a leitura literária e as 

atividades de interação que esta oferece possam ser compartilhadas de forma criativa e 

prazerosa. 
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Outra prática necessária é a ampliação e o fortalecimento da relação dos alunos com o 

texto literário. Para os autores, duas medidas são necessárias para a concretização dessa 

prática: a primeira diz respeito à compreensão de que a literatura se faz presente não apenas 

nos textos escritos e reconhecidos como literários, mas também em outras formas que possam 

construir um sistema literário. Esses textos podem estar presentes inclusive na comunidade 

em que os alunos estão inseridos, como os de tradição oral ou outras manifestações, 

mostrando que a literatura não é algo distante da vida cotidiana; e, a segunda, é a necessidade 

de que se alargue o horizonte literário para além do objeto livro impresso, alcançando outros 

veículos, como a internet, por exemplo. 

Outra medida de grande relevância refere-se à interferência crítica do professor na 

formação do aluno leitor. É de suma importância que o professor seja agente motivador e 

crítico para a formação do repertório literário a ser oferecido ao aluno, ligando as atividades 

escolares à vida social e à história dos estudantes, uma vez que os textos literários têm um 

papel importante a cumprir e não podem ser utilizados, na escola, para simples fruição. 

Paulino e Cosson (2009, p. 76) afirmam que “[...] a interferência crítica do professor é 

fundamental para que os alunos ampliem sua competência de leitura, lendo textos 

culturalmente significativos e entendendo o que os faz significativos”.  

E, por último, deve-se dar ênfase à produção escrita na interação com a literatura. O 

objetivo aqui, conforme salientam os autores, não é de formar escritores, mas de oportunizar a 

prática de textos escritos como exercício da palavra na construção de sentidos, e a 

possibilidade de se perceber os inúmeros recursos utilizados pelo texto literário no que tange 

aos mecanismos de expressão e apropriação de sentidos. Paulino e Cosson (2009) apontam 

como interessantes os exercícios de paráfrase, estilização, paródia e outros procedimentos que 

promovam um diálogo criativo dos alunos com os textos literários a que tiveram contato e, por 

meio deles, com a linguagem em geral. Isso certamente só terá sentido se advir das respostas à 

leitura dos textos literários realizada anteriormente, como salienta Jobim (2009, p. 114): 

 

Por meio da leitura literária o aluno pode ter acesso ao texto, como instrumento 
privilegiado de modelização do uso escrito da língua, instrumento que pode ajudá-lo 
desenvolver-se, ele próprio, como um melhor produtor textual, a partir do aumento de 
seu acervo de experiências textuais. 

 

Nesse sentido, ao experienciar a atividade de produção a partir das leituras literárias 

realizadas, o aluno poderá incluir em seu repertório novos gêneros e modalidades de escrever, 

normalmente diferentes da modalidade linguística a que está habituado, uma vez que, ao 



32 

 

 

 

produzir o próprio texto, partindo do contato com outros já produzidos, poderá enriquecer o 

seu potencial linguístico e cultural. 

Essas práticas descritas por Paulino e Cosson (2009) podem e devem ser 

desdobradas em atividades de diversas naturezas, no intuito de promover a interação verbal 

e o reconhecimento do outro e do mundo a partir da experiência literária. Dentre essas 

diversas atividades, podem-se utilizar as sequências didáticas que, se bem exploradas, 

representam uma excelente estratégia para um trabalho mais adequado com o texto literário 

em sala de aula.  

Assim, tendo como foco o letramento literário no Ensino Fundamental, em especial 

a partir da adequada utilização das obras de ficção da literatura infantil e juvenil, é 

importante salientar que os livros para crianças e jovens podem e devem ocupar o espaço 

da sala de aula, visando ao ensino e aprendizagem da leitura e à formação do gosto 

literário. Não se trata apenas de incluí-los no espaço escolar, mas de lhes atribuir o devido 

destaque cultural e pedagógico, a partir da seleção do que se oferece ao aluno e do 

tratamento didático dado a esse tipo de texto literário, utilizando-se de estratégias 

adequadas para a sua abordagem e exploração.  

 

1.2 A literatura infantil e juvenil  

 

Soares (2011), ao analisar o ensino de literatura, considera o processo de escolarização 

dos livros infantis e juvenis como inevitável, por ser da essência da escola a instituição dos 

saberes escolares. Para a autora, não há como ter escola sem ter escolarização dos 

conhecimentos, uma vez que o surgimento da escola está indissociavelmente ligado à 

constituição de saberes que se corporificam e se formalizam em currículos, matérias, 

disciplinas, programas e metodologias. 

Na concepção de Soares (2011), a escola é uma instituição em que o fluxo das tarefas 

e das ações é ordenado através de procedimentos formalizados de ensino. Para a 

pesquisadora: 

 

É a esse inevitável processo – ordenação de tarefas e ações, procedimentos 
formalizados de ensino, tratamento peculiar dos saberes pela seleção e, 
consequentemente exclusão, de conteúdos, pela ordenação e sequenciação desses 
conteúdos, pelo modo de ensinar e de fazer aprender esses conteúdos – é a esse 
processo que se chama escolarização, processo inevitável, porque é da essência 
mesma da escola, é o processo que a institui e a constitui (SOARES, 2011, p. 21. 
Grifos da autora). 
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A escolarização da literatura constitui-se, portanto, na apropriação do texto literário 

pela escola, no intuito de atender a seus fins formadores e educativos. Nessa perspectiva, 

não há como evitar que a literatura, principalmente quando se pensa em uma literatura 

produzida para crianças e jovens, ao tornar-se saber escolar, não seja escolarizada, uma vez 

que a literatura infantil e juvenil teve a sua expansão intimamente ligada à escola e ao novo 

público que se queria formar, ou seja, transformou-se em modalidade de texto literário 

produzido para ser consumido na escola ou através dela. 

Importa destacar, contudo, que Soares (2011) não se posiciona contrariamente à 

escolarização do conhecimento literário, mas sim à forma inadequada como vem sendo 

realizada no cotidiano escolar. A forma imprópria como a literatura vem sendo trabalhada na 

sala de aula tem contribuído para a deturpação, a distorção e, muitas vezes, a ausência da 

literatura, em especial no Ensino Fundamental. Isso certamente tem contribuído para que se 

esvazie o texto literário do seu potencial, afastando, assim, o aluno das práticas de leitura 

literária e, em muitos casos, desenvolvendo nele resistência e aversão. 

Nessa linha de raciocínio, Soares (2011) aponta a necessidade de uma escolarização 

adequada da literatura, em que a escola possa conduzir eficazmente as práticas de leitura 

literária dentro do espaço escolar, a partir de atitudes e valores que visem à formação de um 

leitor competente. Na prática de leitura e exploração desse tipo de texto devem ser obedecidos 

“[...] critérios que preservem o literário, que propiciem à criança a vivência do literário e não 

de uma distorção ou caricatura dele” (SOARES, 2011, p. 42). 

Portanto, para que o ensino da leitura literária não se torne apenas mais um 

componente curricular sem sentido para o aluno, a escolarização da literatura deve ser feita a 

partir de atividades que visem ao envolvimento do estudante com o texto literário. Deve-se, 

assim, oferecer possibilidades de o indivíduo conhecer e interagir de maneira mais autônoma 

com o mundo. 

Para ampliar essa compreensão, vale lembrar que a literatura como expressão humana 

precede em muito o surgimento da instituição escolar, porém, uma vez consolidada, a escola 

tornou-se a principal responsável pela iniciação e habilitação do leitor na educação literária. 

Esse atrelamento da literatura à instituição escolar acabou favorecendo o surgimento do 

gênero literário juvenil, cuja produção/circulação pode ser considerado fato recente na história 

ocidental. Foi somente a partir do século XVIII, com a ascensão da ideologia burguesa, que 

começaram a existir livros dirigidos a crianças e adolescentes. Nesse período, segundo 

Zilberman (1997), com a consolidação de instituições como a escola e a família, além do 
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crescimento da sociedade por meio da industrialização, as relações sociais foram 

profundamente modificadas e uma nova concepção de infância foi construída. 

Essa nova concepção de infância se consolidou com o reconhecimento das 

necessidades infantis que se diferenciavam das necessidades dos adultos, além da ideia de que 

o adulto é o responsável direto pela aprendizagem dessa nova geração. É a evolução dessa 

concepção que, conforme Colomer (2003), pode relacionar-se com a criação de uma produção 

específica para os crianças, focada, na maioria das vezes, na capacidade interpretativa dos 

seus destinatários e naquilo que se julgava ser de interesse para uma educação moral. Para a 

autora, “Foi, precisamente, a função educativa que tornou possível a aceitação social do novo 

‘produto’ [...]” (COLOMER, 2003, p. 160). 

No entanto, a expansão do livro infantil e juvenil só teve ascensão na segunda metade 

do século XIX, e sua expressiva circulação só ocorreu nos últimos cinquenta anos do século 

XX, tornando-se possível e necessária na escola. A instituição escolar tornou-se o principal 

lugar para a utilização desse gênero, contribuindo para que esse atrelamento ao currículo 

escolar acabasse constituindo fator de desprestígio desse tipo de texto. Um dos problemas que 

deriva desse fato é exatamente o uso desses textos para se trabalhar com conteúdos morais ou 

conceitos de natureza não artística. Segundo Fernandes (2013, p. 2), “A aliança estabelecida 

entre literatura infantil e juvenil e escola faz com que parte significativa da crítica não 

considere a primeira como arte, devido ao compromisso pedagógico que a instrumentaliza 

para veicular valores morais”. 

Foi somente na década de 1970 que o poder público, ao colocar em andamento os 

primeiros projetos de incentivo à leitura, começou a financiar publicações de obras literárias 

por meio do Instituto Nacional do Livro (INL). Essa década representou também um 

período de renovação da literatura infantil e juvenil, pois se intensificaram as discussões, 

prêmios, seminários e congressos sobre a temática. Além disso, houve o aquecimento do 

mercado editorial e o surgimento de novos autores. Nesse contexto, também os cursos de 

formação de professores deixaram de ignorar esse gênero, introduzindo em seus currículos 

discussões sobre o tema. Professores universitários e teóricos questionaram a necessidade 

de interferência de orientações pedagógicas na produção editorial e reconheceram já existir 

um vasto número de obras de qualidade que não se limitavam à intenção moralizante. Esses 

estudiosos já defendiam a importância da literatura infantil e juvenil na formação dos 

leitores, bem como seu estatuto literário (FERNANDES, 2013). 
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Alguns anos mais tarde, por volta dos anos de 1980, a literatura infantil e juvenil 

acabou sendo privilegiada pelo poder público, em decorrência da necessidade de se investir na 

formação do leitor, no intuito de melhorar os índices de desempenho quanto à leitura. A 

produção literária foi então favorecida por uma política pública que investiu na compra de 

livros, a partir da criação de programas oficiais de distribuição, como o Programa Nacional 

Sala de Leitura (PNSL), que, na época, objetivava distribuir obras literárias infantis e juvenis 

nas escolas públicas. Bordini (1998, p. 39) salienta: “Esses programas tornaram o governo o 

principal cliente da indústria editorial [...] em que a rede escolar foi fartamente abastecida de 

livros não apenas didáticos e paradidáticos, mas de literatura infanto-juvenil, determinando 

um novo panorama na produção e recepção nessa área”. 

Sobre as décadas de 1970 e 1980, há que se destacar, assim, o crescimento da oferta de 

literatura dirigida a crianças e jovens. Conforme Gregorin Filho (2012), as obras da literatura 

infantil e juvenil direcionadas às escolas procuravam discutir não apenas a realidade do país, 

mas também o conflito dos jovens nesse universo social. Afirma o autor que escritores como 

José Mauro de Vasconcelos, Luiz Puntel, Pedro Bandeira, Lygia Bojunga, Roseana Murray, 

Marina Colassanti, entre outros, “[...] colocaram no papel a voz do jovem e o seu universo 

cotidiano para serem lidos, vistos, sentidos e vivenciados, com uma proposta de diálogo, e 

não de imposição de valores, por intermédio de uma literatura que busca a arte, sua 

característica primeira” (GREGORIN FILHO, 2012, p. 6). 

Na atualidade, é imenso e diversificado o universo da literatura infantil e juvenil no 

Brasil e esse tipo de produção tem crescido muito, tornando cada vez mais refinada a vasta 

sugestão de obras. Nota-se, nas obras contemporâneas, o surgimento de uma narrativa mais 

plural, entremeada de várias vozes, e mais enriquecida no que tange a seus diálogos com a 

realidade sociocultural. Além disso, outros programas de distribuição e incentivo à leitura têm 

sido implementados pelo governo federal, com critérios bem definidos para seleção das obras 

que devem ser encaminhadas às escolas.  

 As obras classificadas como literatura infantil e juvenil devem ser vistas, segundo 

Gregorin Filho (2012, p. 12), “[...] como textos cujo objetivo principal é expressar 

experiências humanas de cunho existencial/social/cultural, numa construção estética (literária) 

apropriada à experiência de vida e a um tipo de linguagem específico de seu público alvo”. 

Assim, quando se fala em literatura infantil e juvenil, há que se considerar que se 

trata de um olhar de alguém que já tem uma experiência social e cultural sobre o mundo. 

Que se dirige a um destinatário que enxerga o mundo de forma diferente em função de estar 
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em outra fase de vida e em outro contexto sociocultural, com outras características e 

aptidões de leitura. 

Segundo Colomer (2003), desde o fim da década de 1970, a literatura infantil e juvenil 

tem procurado por inovações para adequar-se às características de seu destinatário, que pode 

ser definido como um leitor que tem a capacidade de aprender em sociedade e a ele se dirigem 

textos que podem favorecer sua educação social e a sua interpretação do mundo. Mas, 

principalmente,  

 

[...] como um leitor [..] adolescente, que aprende uma forma cultural codificada – a 
literatura –, e a quem se dirigem alguns textos, que ultrapassam algumas formas 
fixadas do imaginário, algumas formas narrativas com tradição de uso literário, uma 
avaliação estética do mundo e um uso especial da linguagem (COLOMER, 2003, p. 
173). 

 

Esse leitor, para Colomer (2003), é um leitor característico das sociedades atuais. Ele 

está integrado a uma cultura que tem como centro o uso da linguagem escrita, em especial de 

caráter audiovisual, a quem devem se dirigir textos que refletem as mudanças ocorridas na 

forma de se pensar o mundo na atualidade. 

A partir do perfil, portanto, desse novo leitor, Colomer (2003), após a seleção e análise 

minuciosa de um corpus de obras atuais da literatura infantil e juvenil consideradas de 

qualidade, apresenta algumas características gerais sobre a narrativa infantil e juvenil atual. 

Apesar de partir de uma experiência referente ao contexto europeu, com narrativas publicadas 

para crianças e jovens em língua catalã ou espanhola, o trabalho de Teresa Colomer oferece 

um enfoque valioso para se compreender alguns elementos constitutivos do que se deve 

considerar nas narrativas infantis e juvenis.  

Segundo a autora, a primeira conclusão a que se chega é que as obras da literatura 

infantil e juvenil "Configuram-se como novos modelos na representação literária do mundo" 

(COLOMER, 2003, p. 375), pois apresentam uma certa renovação dos modelos literários até 

então existentes. Os gêneros literários adotados, os temas tratados e os valores veiculados 

encontram-se bem articulados e, “[...] como consequência, pode-se afirmar que a fantasia, o 

humor, o jogo literário, a psicologização e a ruptura de tabus temáticos caracterizam a 

narrativa atual, assim como, também, que os valores que apresenta respondem aos valores 

educativos em auge na sociedade [...]” (COLOMER, 2003, p. 376). 

Continuando sua análise, Colomer (2003, p. 376) afirma que nesse tipo de obra, 

desenvolveu-se “[...] uma tendência à fragmentação e houve um aumento da complexidade 

narrativa”. Isso ocorreu devido a um grau elevado de autonomia das sequências e das 
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unidades narrativas do discurso e da inclusão de uma variedade de tipos de textos no interior 

da narrativa, contribuindo para que a narrativa atual, como forma literária escrita, esteja “[...] 

em consonância com os traços próprios da cultura audiovisual e das tendências culturais 

definidas como ‘pós-modernidade’” (COLOMER, 2003, p.376-377). Com isso, houve a 

incorporação de novas possibilidades de apresentação do discurso narrativo, adequando-o à 

idade leitora a quem se dirige a obra. 

Além disso, “Incrementou-se o grau de participação outorgado ao leitor na interpretação 

da obra” (COLOMER, 2003, p. 377), exigindo uma leitura mais participativa por parte do 

aluno. A presença de ambiguidades, o uso do humor, as relações intertextuais e a diminuição do 

controle explícito da narrativa por parte da figura do narrador clamam por um leitor mais 

preparado e que tenha condições de conceber o texto como um produto prazeroso e com uma 

nova forma de exploração da realidade. E, por fim, afirma que a “[...] narrativa infantil e juvenil 

consolidou sua vertente de literatura escrita”, pois esta, a partir das características já expostas, 

passou “[...] a explorar as possibilidades das condições de enunciação, que lhe oferecem sua 

consolidação como forma escrita” (COLOMER, 2003, p. 378).  

Pode-se notar, portanto, que a literatura infantil e juvenil, se bem escolhida e 

aproveitada, descortina a sua excelência para o desenvolvimento da competência leitora dos 

alunos. Como ratifica Lajolo (1993, p. 106), “[...] a literatura é importante no currículo 

escolar: o cidadão, para exercer plenamente a cidadania, precisa apossar-se da linguagem 

literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente”. Por isso, esse tipo de obra 

precisa tomar de fato o lugar que lhe é devido na escola, uma vez que é o trabalho intensivo e 

qualitativo com a leitura e a literatura em sala de aula que poderá formar jovens leitores 

competentes e críticos. 

Se é fato, portanto, que a literatura juvenil deve estar presente na formação leitora dos 

adolescentes, servindo para que os alunos se utilizem dela para se integrarem no campo do 

debate sobre a cultura e sobre a representação da construção do discurso literário, deve-se 

destacar outro ponto importante sobre a sua presença na sala de aula para que essa leitura seja 

produtiva para os alunos e não apenas textos desinteressantes e distantes da realidade em que 

estão inseridos: a leitura deve desenvolver-se por deleite, por prazer. Embora os documentos 

oficiais há muito preconizem a importância da leitura prazerosa e, segundo Colomer (2007), o 

Ensino Fundamental ser a fase de se conquistar os leitores, os professores dessa etapa escolar 

nem sempre conseguem inserir em seus planejamentos obras de literatura juvenil que 

consigam atingir esse objetivo. 
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 Certamente os livros juvenis precisam promover uma leitura que realmente 

represente um fator incisivo no desenvolvimento geral do leitor, inclusive no tocante a 

habilidades afetivas, objetivando o gosto pela leitura e não meramente o hábito de ler. Para 

Paiva (2008, p. 101): 

 

Esse gosto precisa estar alicerçado na noção de que ler é – deve ser – um meio pelo 
qual se compreende melhor o mundo, posicionando-se diante dele. Assim, o material 
sobre o qual o professor trabalha deve ser capaz de levar o aluno a descobrir a sua 
capacidade criativa e libertadora. 

 

 Embora se considere que o prazer da leitura possa ser alcançado por outras 

modalidades de texto, salienta-se que esse é um dos objetivos da literatura juvenil, por suas 

características e pela contradição que lhe é própria de aproximação e de afastamento do real, 

além da sua adequação às experiências do público juvenil, coadunando-se, em grande parte, 

com as vivências do sujeito leitor. Isso pode permitir que o aluno viva experiências apenas na 

imaginação, o que seguramente torna esse tipo de leitura propícia para a sedução do aluno. 

Para favorecer a leitura prazerosa, é importante que o professor, em especial no Ensino 

Fundamental, tenha preocupação e cuidado ao selecionar as obras literárias a serem 

trabalhadas, estando atento àquelas que possam realmente oferecer uma experiência literária 

de qualidade, tendo como um dos requisitos a conquista do leitor. Segundo Paiva (2008), 

algumas experiências têm mostrado que para instaurar o prazer de ler o texto literário em sala 

de aula, principalmente no tocante à literatura juvenil, torna-se necessário saber quem é esse 

aluno e o seu tipo de leitura favorita, a frequência com que lê, entre outros aspectos que o 

professor considerar relevante. Ou seja, deve-se conhecer o público a que se destina a obra 

literária e, se possível, que os alunos auxiliem na escolha, para que não sejam feitas apenas 

indicações que agradem ao gosto do professor.  

Trata-se, portanto, de desenvolver, nos alunos, a partir da leitura de obras juvenis, uma 

capacidade interpretativa que permita uma socialização mais rica e lúdica dos indivíduos, com 

a experimentação de um prazer literário que se constrói ao longo do processo.  Nesse 

contexto, Colomer (2003) é contundente em afirmar que devem ser priorizadas as leituras de 

obras literárias completas, pois o aprendizado vai se conceber a partir da percepção do todo e 

não apenas de fragmentos isolados e descontextualizados. Assim, pode-se dizer que, se bem 

escolhida, a literatura juvenil pode sim constituir-se em um rico material para o engajamento e 

a formação do aluno enquanto leitor, na qual se pode experimentar o prazer da leitura, uma 
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vez que a obra ficcional se articula a diversas áreas do conhecimento e a ela podem ser dados 

múltiplos enfoques. 

A escola, por tal perspectiva, precisa refletir sobre a forma como os professores 

concebem e desenvolvem o trabalho com a literatura juvenil e se de fato existem propostas 

de trabalho para o letramento literário, pois esse tipo de texto pode se constituir em um 

ótimo material para o aprendizado da leitura literária, uma vez que a leitura dessas obras 

tende a criar um novo horizonte de expectativas nos alunos. Além disso, Colomer (2003, p. 

138) afirma: 

 

[...] o fato das obras literárias fazerem parte de coleções juvenis as faz exequíveis 
aos alunos e permite aceder, com facilidade, às vantagens de um trabalho por 
gêneros muito demarcados, que ajudam a construir o horizonte de expectativas sobre 
o qual há de situar-se a leitura, experiência iniludível no campo da educação 
literária.  

 

Vale salientar que, atualmente, a literatura juvenil oferece uma série de obras de ficção 

de qualidade, tendendo a criar um novo horizonte de expectativas e interpretações nos alunos 

do Ensino Fundamental. Entretanto, deve-se ter, como primeira garantia, o acesso a obras 

integrais, para que possam ser utilizadas como ferramentas para a formação leitora, pois, sem 

a materialidade do objeto, não há como se investir na formação de leitores proficientes.  

Um dos caminhos possíveis para concretizar-se esse acesso é a recepção efetiva e a 

utilização adequada dos livros de literatura destinados ao Ensino Fundamental pelo Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). O PNBE é um investimento muito relevante no que 

tange ao acesso proporcionado aos alunos das escolas públicas às obras da literatura juvenil. 

Ademais, não basta apenas o Estado criar e distribuir acervos às bibliotecas escolares por 

meio dos programas de incentivo à leitura, se os livros não forem utilizados efetivamente. 
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3 A RELEVÂNCIA  DA  BIBLIOTECA  ESCOLAR  E  DO  PROGR AMA NACIONAL 
      BIBLIOTECA DA ESCOLA (PNBE)  
 

 

Deixavam-me vagabundear pela biblioteca  
e eu dava assalto à sabedoria humana. 

Foi ela quem me fez [...]. 
As densas lembranças, e a doce sem-razão das crianças do campo,  

em vão procurá-las-ia, eu, em mim.  
Nunca esgaravatei a terra nem farejei ninhos,  

nem herborizei nem joguei pedras  
nos passarinhos. Mas os livros foram meus passarinhos  

e meus ninhos, meus animais domésticos,  
meu estábulo e meu campo;  

a biblioteca era o mundo colhido num espelho;  
tinha a sua espessura infinita,  

a sua variedade e a sua imprevisibilidade. 
Jean Paul Sartre 

 

 

A reflexão sobre a formação do leitor, principalmente do leitor literário, não pode 

deixar de contemplar uma discussão sobre as bibliotecas escolares, em especial da rede 

pública de ensino. Deve-se considerar sua organização, suas condições de funcionamento, 

políticas públicas que visam à ampliação dos seus acervos e os profissionais que atuam nessa 

importante instância dentro da escola. 

Entre tantos recursos necessários para se investir na formação de alunos leitores da 

palavra, da vida e do mundo, certamente a biblioteca constitui-se um dos meios mais 

importantes, uma vez que as diversas fontes de informação e as possibilidades de leitura 

oferecidas pela biblioteca dentro do espaço escolar são condições fundamentais para o 

desenvolvimento da competência leitora. Segundo Silva (2009, p. 192), citando Ana Maria A. 

Polke (1973), nenhum outro setor dentro da escola 

 

[...] tem condições melhores de reunir e dinamizar material bibliográfico condizente 
com as aptidões de leitura das crianças do que a biblioteca escolar: a proximidade da 
sala de aula, a interação professor-bibliotecário-aluno, as orientações mais atuais do 
ensino que impelem as crianças para a busca-descoberta através de diferentes textos 
[...]. 

 

Valorizar a biblioteca como uma fonte de recursos aliada à aquisição dos 

conhecimentos trabalhados em sala de aula torna-se de suma importância para que a leitura 

efetivamente ocorra no ambiente escolar. Apesar disso, a realidade das escolas brasileiras é 

bem distinta do ideal, pois não são todas as escolas que possuem bibliotecas e, das que as 
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possuem, uma parcela considerável não as utiliza como deveria, tanto em relação ao espaço 

físico, como em relação à sua funcionalidade. Esse rico espaço que pode viabilizar a 

interação do leitor para a construção de novos conhecimentos ainda não tem o seu potencial 

totalmente reconhecido pelos gestores públicos e por muitos educadores. Há profissionais 

que, ainda hoje, subestimam ou ignoram a importância que os recursos bibliográficos e 

outras fontes de informação disponíveis na biblioteca escolar representam para o processo 

ensino-aprendizagem.  

Silva (2009) confirma essa abordagem quando informa que boa parte das escolas 

públicas ainda enfrenta problemas com relação à instalação e uso da biblioteca e, em muitos 

lugares, esse espaço ainda é visto como lugar para estoque de livros ou local de xerox e até 

mesmo para punição dos alunos por indisciplina. Rösing (2005, p. 214) também ratifica essa 

ideia, afirmando que o “[...] espaço que abriga materiais capazes de disponibilizar um pouco 

de conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade aos leitores em formação é 

tratado com descaso, sem nenhuma prioridade, desconsiderado no processo de construção 

curricular”.  

A preocupação com a biblioteca escolar, entretanto, não é nova e tem suscitado 

debates entre educadores e outros setores da sociedade. Enfatiza-se, no entanto, que a 

implementação e o bom funcionamento de uma biblioteca escolar não é tarefa fácil, uma vez 

que, além de possuir boa infraestrutura bibliográfica, é preciso que se incluam nos acervos as 

múltiplas linguagens, inclusive a partir dos recursos tecnológicos, além da atuação de 

profissionais habilitados para o seu bom funcionamento.  

Deve-se pontuar também que, mais recentemente, essa preocupação ressurge a partir 

de ações governamentais para a implantação obrigatória de bibliotecas em todas as 

instituições públicas e privadas de ensino. Promulgada em 24 de maio de 2010, a Lei nº 

12.2444 afirma: 

 

Art. 1º As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino 
do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.  
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, 
materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a 
consulta, pesquisa, estudo ou leitura.   
Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, 
um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino 
determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como divulgar 
orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento das bibliotecas 
escolares.  

                                                           
4 Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12244.htm. Acesso em jun. de 2014. 
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Art. 3º Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos 
para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta Lei, 
seja efetivada num prazo máximo de dez anos [...]. 
 

 Pode-se notar, nos Artigos e Parágrafo citados, a obrigatoriedade de instalação de 

bibliotecas nas escolas e a universalização desse espaço em, no máximo, 10 anos, inclusive 

com um acervo que atenda a toda a clientela da escola, com pelo menos um exemplar para 

cada aluno. Como se lê no Artigo 2º da referida Lei, não se restringe a constituição da 

biblioteca escolar a um espaço físico disponível, mas a falta desse espaço tem sido elemento 

preponderante para se explicar a ausência dessa instância dentro das escolas. Certamente o 

que melhor caracteriza uma biblioteca não é a beleza do seu espaço físico, apesar de ser 

fator importante, mas a qualidade do seu acervo e a boa funcionalidade dos seus serviços.  

 Para Silva (2009), a qualidade do acervo está ligada ao atendimento das necessidades 

reais de pesquisa e formação leitora dos seus usuários, levando-se em consideração a busca do 

conhecimento, a recreação e a fruição estética. Aí reside um dos problemas que afeta as 

bibliotecas, pois, conforme o autor, muitos acervos são mais impostos do que formados a 

partir das necessidades reais de seus usuários, sendo comum de se ouvir de alunos e 

professores que não encontraram o material de que necessitavam na biblioteca. 

 Outro ponto crucial diz respeito à funcionalidade dos serviços prestados à 

comunidade escolar. Segundo Silva (2009, p. 199), essa funcionalidade “[...] é definida pela 

própria dinâmica interna da biblioteca, nos seus aspectos de seleção e aquisição de obras, 

agilização do processo técnico, sistema de empréstimos e pela sua capacidade de atrair e 

aumentar o público leitor”. Há aí um sério problema ainda muito comum nas escolas: a 

biblioteca é vista como um espaço sem importância, entregue às mãos de pessoas que não 

têm formação adequada na área ou permanece, muitas vezes, fechada a maior parte do 

tempo, por não haver pessoas disponíveis e habilitadas para o seu funcionamento. 

 Maroto (2012) salienta que a presença de bibliotecários habilitados é praticamente 

inexistente nas escolas públicas brasileiras, e a tarefa de gerir a biblioteca é passada aos 

auxiliares, que, muitas vezes, são tratados como subalternos e se sentem desrespeitados 

dentro da escola onde trabalham. Alguns se limitam a cumprir apenas a função burocrática 

de empréstimos de livros e organização de estantes. Porém, a autora ressalta também que 

muitos desses auxiliares, mesmo não tendo formação na área, valorizam o trabalho com a 

leitura, são dedicados e realizam suas atividades com interesse e competência. 

 A compreensão do valor que deve ser dado à formação da competência leitora dos 

alunos, ao contrário do que muitos pensam, não deve estar apenas na consciência dos 
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professores de Língua Portuguesa. Enxergar a biblioteca como um lugar em que o aluno 

experimenta, através da leitura, outras sensações distintas daquelas vivenciadas em sala de 

aula é dever de todos os profissionais envolvidos na estrutura escolar. Conforme Silva 

(2009, p. 195): 

 

[...] a organização e o funcionamento de bibliotecas escolares exige e exigirá o 
esforço e cooperação dos administradores, professores, alunos, bibliotecários e 
membros da comunidade. [...] esforço significa atualização política, pedagógica e de 
conhecimentos; cooperação significa partilha na disseminação de uma nova intuição 
de vida, coroada pelo trabalho produtivo coletivo (Grifos do autor). 

 

Nesse sentido, os educadores precisam criar estratégias para motivar os alunos a se 

sentirem convidados a frequentarem a biblioteca, com ou sem o professor, concebendo-a 

como um lugar onde se pode, além de pesquisar, experimentar o prazer que o livro pode 

trazer. Onde se pode, sensorialmente, ter contato com diversas obras, exercer o poder de 

escolha e construir o gosto de leitor. 

Constata-se, portanto, que a importância desse espaço é determinante para um bom 

fazer pedagógico, no entanto, ter acesso aos livros, à biblioteca da escola ou ter tempo para 

ler não basta. Para apresentar os livros aos leitores em formação há que se investir na 

mediação da leitura. Silva, Ferreira e Scorsi (2009, p. 52) são incisivas quando afirmam que 

somente “[...] assegurar o acesso aos estudantes a uma boa quantidade e diversidade de 

livros, por si, não assegura o êxito na formação do leitor”. Para as autoras, faz-se necessário 

que haja um investimento em cursos de formação continuada de professores e agentes de 

leitura, para que possam estar habilitados para apresentarem os livros aos alunos. 

Assim, torna-se importante destacar o relevante papel que têm, não somente os 

professores, mas também bibliotecários, auxiliares de biblioteca e outros segmentos da escola 

na implantação e desenvolvimento de ações de mediação e de incentivo à leitura e à pesquisa 

na comunidade escolar. 

 

2.1 Os mediadores de leitura  

 

Não se pode falar em práticas escolares de leitura, sem se falar em mediação e do 

importante papel que exercem os mediadores na formação leitora dos alunos, pois esses são 

imprescindíveis quando se deseja propiciar ao leitor o envolvimento com o texto e, se 

possível, o seu compartilhamento com outros leitores. Colomer (2007, p. 102) diz que 

“‘Estímulo’, ‘intervenção’, ‘mediação’, familiarização’ ou ‘animação’ são termos associados 
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constantemente com a leitura no âmbito escolar, bibliotecário ou de outras instituições 

públicas e que se repetem sem cessar nos discursos educativos”. 

A mediação, segundo Barbosa e Barbosa (2013), pode ser vista como o ato de fazer 

com que os textos passem a ter sentido para os alunos e se constituam como parte de suas 

experiências de vida. Por isso, o medidor deve ser alguém que detém uma experiência e um 

conhecimento que o aprendiz ainda não tem para olhar, analisar e explorar um texto, com a 

finalidade de suscitar a compreensão naquele que lê. Ainda para Barbosa e Barbosa (2013, p. 

11), o medidor é o indivíduo que 

 

[...] manifesta à criança, ao adolescente e também ao adulto uma disponibilidade, 
um acolhimento, uma presença dialógica e que, principalmente, considera o outro – 
que precisa ser levado ao texto – como um sujeito histórico, cultural, portanto, 
‘construído por’ e ‘construtor de palavras’ carregadas de sentidos. 

 

Visto assim, os medidores de leitura servem de ligação entre o aluno e as palavras 

que se materializam em forma de textos. Cabe refletir, no entanto, que toda mediação de 

leitura deve acontecer a partir de sujeitos que leem, discutem, promovem e facilitam o 

diálogo entre o texto e o leitor. Nesse sentido, Yunes (1994) observa que não é possível 

estimular a leitura e cativar os leitores sem se estar convencidos das vantagens de se ler. 

Para a autora, se os intermediários entre os livros, as crianças e os adolescentes não viverem 

a leitura como um ato permanente, nem praticarem o prazer da convivência com os textos, 

não lograrão promovê-la, nem ampliar o número de leitores proficientes. 

 Isso se torna ainda mais latente quando se pensa em mediadores no trato com o texto 

literário. Conforme defende Loyola (2013), há no texto literário particularidades que precisam 

ser percebidas e experimentadas pelos estudantes, em especial do Ensino Fundamental, uma 

vez que são leitores em formação. E a descoberta dessas particularidades resulta de um 

processo de mediação, a partir da leitura de textos completos e não apenas de fragmentos 

descontextualizados. A autora enfatiza que “[...] a aprendizagem da leitura literária é fruto de 

atividade mediada” (LOYOLA, 2013, p. 115), tornando-se, assim, fundamental a figura do 

mediador quando se fala na relação entre literatura e ensino. 

Ao se discutir sobre mediação de leitura, surge quase que instantaneamente a imagem 

do professor de Língua Portuguesa ocupando esse papel junto ao aluno. Essa visão, fruto de 

concepções sacralizadas de que quem deve ensinar o aluno a ler é o professor de Português, 

por vezes, ainda hoje, responsabiliza esses profissionais pelo sucesso ou fracasso dos alunos 

na aprendizagem da leitura. Não se deve negar que o professor de Língua Portuguesa é um 
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mediador em potencial, uma vez que o objetivo principal da disciplina é habilitar os alunos a 

interagirem linguisticamente por meio de textos orais ou escritos, bem como na construção de 

sentidos desses textos. Assim, o centro da aula de Língua Portuguesa deve ser, na essência, o 

texto, sendo tarefa do professor a seleção daqueles textos que favoreçam a reflexão crítica e a 

fruição estética dos usos artísticos da linguagem, habilitando os estudantes a participarem de 

forma competente da sociedade letrada (BRASIL, 1998). 

Deve-se destacar que, no espaço escolar, entretanto, além dos professores de Língua 

Portuguesa, as crianças e os adolescentes convivem com professores das demais disciplinas, 

com bibliotecários, auxiliares de biblioteca e outros profissionais, os quais podem se tornar 

importantes mediadores de leitura na escola. Para Maroto (2012, p. 76), a dinamização da 

leitura e da pesquisa no espaço escolar ganha uma dimensão muito mais ampla a partir do 

momento em que há “[...] um planejamento coletivo e efetivo, entre os responsáveis pela 

biblioteca (bibliotecários e auxiliares de biblioteca) e os professores de todas as áreas e 

séries”, pois os serviços e as atividades de prática e de produção da leitura que serão 

oferecidos e desenvolvidos na escola passam a ser uma tarefa de todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. 

 Mesmo sabendo do importante papel a ser desempenhado pelos profissionais das 

bibliotecas escolares, é bom lembrar que o cotidiano desses profissionais, em muitos casos, é 

marcado pelas rotineiras tarefas de emprestar livros e organizar estantes. Não são atividades 

pouco importantes, mas acaba sendo relegada a segundo plano a realização efetiva de ações 

que visem à formação de leitores e pesquisadores. 

Assim, parece consensual entre os teóricos que muitos profissionais que trabalham nas 

bibliotecas escolares ainda necessitam de formação adequada para atuarem como mediadores 

na formação leitora dos estudantes, como salienta Maroto (2012, p. 84): 

 

Para que a escola possa promover satisfatoriamente as atividades de dinamização e 
promoção da leitura e da pesquisa, os profissionais responsáveis pelo 
desenvolvimento desse trabalho precisam ter uma formação que contribua para o seu 
aperfeiçoamento profissional, bem como para o seu crescimento como leitor. 

 

Para a biblioteca ter o seu lugar de destaque na instituição escolar, faz-se necessário 

que os profissionais inseridos nesse espaço estejam habilitados para gestarem estratégias 

organizacionais e pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento da leitura e da pesquisa. A 

figura central para se conseguir esse objetivo encontra-se, sem dúvida, no bibliotecário que, 

além de possuir uma formação acadêmica e conhecimentos na área de catalogação e 
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administração do acervo, precisa ainda ser capar de oferecer variadas propostas para o uso da 

biblioteca na escola. Para isso, esses profissionais necessitam, além dos conhecimentos de 

biblioteconomia, de uma formação didático-pedagógica, principalmente no tocante à 

formação leitora. 

Almeida Júnior e Bortolin (2013, p. 207/8), discorrendo sobre a postura dos 

profissionais que atuam nas bibliotecas escolares, informam que “[...] estes devem ser 

empáticos e versáteis, pois quando um profissional se coloca no lugar de seus educandos, 

torna-se também um aprendiz e o resultado dessa postura se revela no trabalho de um 

mediador mais flexível, interessado e respeitoso”. Outra característica enfatizada pelos 

autores é que devem ser leitores atentos e desprendidos de preconceitos, sendo um “modelo” a 

ser seguido, sem deixar de, no entanto, manifestar as suas preferências pessoais (ALMEIDA 

JÚNIOR; BORTOLIN, 2013). 

Torna-se urgente pensar em uma biblioteca escolar com a tarefa político-pedagógica 

de grande importância na escola no tocante às possibilidades para formação leitora, uma vez 

que no Brasil o acesso ao livro ainda é restrito em muitos lugares. Silva (2009, p. 195) 

salienta: “A conquista e a organização de uma biblioteca dentro das escolas, recheada de 

literatura crítica e com serviço democrático de circulação, certamente servirá como um outro 

patamar educacional para a produção de um ensino de qualidade”. Essa perspectiva pressupõe 

que bibliotecários, auxiliares e professores precisam mediar práticas significativas de leitura a 

partir dos acervos disponíveis na escola para que os alunos participem, efetivamente, desse 

espaço para a partilha do conhecimento. 

 Visando investir na formação leitora de alunos e professores e ampliar os acervos das 

bibliotecas escolares da Educação Básica, o governo federal, a partir de várias organizações e 

instituições, tem promovido, ao longo dos anos, diversas ações e programas de distribuição de 

livros de literatura às escolas públicas brasileiras. Dessa forma, pretende promover o encontro 

dos alunos com os livros, destacando-se, dentre esses programas, o PNBE. 

 

2.1 O PNBE e outras políticas públicas de leitura 

 

Ações de incentivo à leitura, bem como a distribuição de livros, principalmente de 

literatura, para as escolas públicas já é uma realidade, como política pública, desde a década 

de 1980. Nesse período, a questão da formação de leitores foi colocada em pauta de forma 

mais específica, a partir de diversos programas implementados pelo governo, cujas ações 
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denotam a preocupação não apenas com a formação leitora dos estudantes, mas também com 

a formação do professor como agente mediador da leitura junto aos seus alunos. Além disso, o 

Ministério da Educação (MEC) tem promovido ações com vistas à composição dos acervos 

das bibliotecas e à sua utilização nas escolas, dentre elas, o Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE), que tem se constituído um dos principais meios de aproximar os alunos dos 

livros de literatura. 

Muitas dessas ações, segundo Paiva (2009), tiveram um caráter assistemático e 

bastante restrito, pois não atendiam a todas as escolas, e as escolas atendidas em um ano 

poderiam não receber as ações no ano seguinte. Essa descontinuidade dos programas, 

motivada muitas vezes pela divergência de concepções governamentais, fez com que muitos 

deles fossem extintos prematuramente, não atingindo a meta desejada. 

Dentre os vários programas instituídos pelo governo visando à formação leitora, 

Custódio (2000), citada por Paiva (2012), destaca alguns deles que chamam particularmente a 

atenção: o Programa Nacional Sala de Leitura (PNSL), o Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura (Proler), o Pró-leitura e o Programa Nacional Biblioteca do Professor (PNBP). 

Anteriores ao PNBE, esses Programas, como afirma Paiva (2012), serviram de base para que o 

PNBE se tornasse hoje o principal meio para a distribuição, pelo governo federal, de livros de 

literatura às escolas públicas da Educação Básica. Assim, entende-se como imprescindível uma 

breve apresentação sobre esses Programas para que se possa compreender em que contexto e 

sobre qual metodologia está pautado o PNBE. 

O Programa Nacional Sala de Leitura (PNSL) foi instituído pela Resolução número 

14, de 26 de julho de 1984. Criado pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), em 

parceria com as Secretarias Estaduais de Educação e com as Universidades, o Programa 

distribuiu livros de literatura e periódicos para os alunos e professores. Considerado pela 

FAE como de grande importância, teve como principal objetivo compor, enviar acervos e 

repassar recursos para ambientar as salas de leitura nas escolas. Ofereceu uma oportunidade 

alternativa ao trânsito do livro no circuito escolar através da criação de salas de leitura, 

especialmente naquelas escolas que não possuíam instalações apropriadas para uma 

biblioteca, no intuito de possibilitar o acesso à leitura da literatura infantojuvenil, de jornais 

e de revistas aos professores e aos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

Em 1992, visando à formação de leitores em espaços sociais, foi criado o Programa 

Nacional de Incentivo à Leitura (Proler). Mantido pela Fundação Biblioteca Nacional, do 

Ministério da Cultura, surgiu com o objetivo principal de possibilitar à comunidade em geral 
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o acesso a livros e a outros materiais de leitura. Esse Programa teve a sua ação voltada não só 

para a escola formal, mas também para outros espaços culturais e outros agentes. Segundo 

Maroto (2012), o Programa surgiu com o propósito de formar uma sociedade leitora a partir 

de duas importantes ações: a revitalização de bibliotecas públicas, escolares e comunitárias, e 

a capacitação de mediadores de leitura. O Programa teve o intuito de articular instituições e 

profissionais das mais diversas áreas com a promoção da leitura em diversos espaços sociais, 

públicos e privados. Segundo Custódio (2000 apud PAIVA, 2012), a atuação do Proler, nesse 

momento, estava vinculada a uma política de leitura com perspectivas bastante amplas, pois 

buscava a qualificação das relações sociais, com vistas à formação de leitores conscientes e 

críticos dentro do seu contexto social. 

Já o Pró-leitura na formação do professor, com atuação entre 1992 a 1996, foi 

instituído através de uma parceria entre o MEC e o governo francês. O objetivo principal era 

contribuir para a formação continuada de professores leitores, oportunizando discussões 

teóricas e ampliação do repertório de vivências de leitura, para que os educadores pudessem 

facilitar a entrada de seus alunos no mundo da leitura e da escrita. O Programa aspirava 

estimular a prática leitora na escola através da criação e organização de salas de leitura, 

cantinhos de leitura e biblioteca escolares, articulando os três níveis de ensino: alunos e 

professores do Ensino Fundamental, professores em formação e professores pesquisadores das 

universidades públicas. 

O Programa Nacional Biblioteca do Professor (PNBP), em vigência de 1994 a 1997, 

concomitante com o Pró-leitura, foi criado com o objetivo de trabalhar com a formação de 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, pautado em duas ações: a aquisição e 

distribuição de acervos bibliográficos e a produção e difusão de materiais para subsidiar a 

capacitação do trabalho docente. Esse Programa foi extinto com a instauração do PNBE. 

Como visto, o tema leitura há muito vem sendo discutido como uma importante ação 

pelas instâncias públicas e atualmente se concretiza nas ações do PNBE. Nesse sentido, 

entende-se como fundamental a apresentação do Programa, em todas as suas versões, pois 

este tem se destacado como uma política mais duradoura e mais abrangente que os anteriores, 

uma vez que visa atender à escola, ao professor e aos alunos. 

O PNBE foi criado em 1997, por meio da Portaria Ministerial número 584, de 28 de 

abril, tendo como objetivo democratizar o acesso a obras de literatura infantil e juvenil, 

brasileiras e estrangeiras, a alunos das escolas públicas de todo o país, além de distribuir 

material de pesquisa e de referência também a professores da Educação Básica, visando à 
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formação leitora (PAIVA, 2012). O Programa é executado pelo Fundo de Desenvolvimento 

da Educação (FDE), em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação. O PNBE destina-se à composição e distribuição de acervos para as bibliotecas das 

escolas públicas da Educação Básica, desde a Educação infantil até o Ensino Médio, 

incluindo-se ainda a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Conforme se encontra na página oficial do PNBE5, ao longo dos anos, a distribuição dos 

livros pelo Programa tem sido realizada por meio de diferentes ações. Em 1998, o Programa 

teve início com um acervo contendo 215 títulos, dentre os quais se incluíam obras clássicas e 

modernas da literatura brasileira, enciclopédias, atlas, globos terrestres, dicionários, livros sobre 

a história do Brasil e sua formação econômica e um Atlas Histórico Brasil 500 Anos, 

distribuído às escolas de 5ª a 8ª série. Em 1999, a distribuição contou com 109 obras de 

literatura infantil e juvenil, sendo quatro obras voltadas às crianças portadoras de necessidades 

especiais, distribuídas às escolas de 1ª a 4ª série.  

Em 2000, o material foi direcionado ao atendimento dos docentes do Ensino 

Fundamental, das escolas públicas participantes do Programa de Desenvolvimento Profissional 

Continuado-Programa Parâmetros em Ação. As escolas foram contempladas com um acervo 

composto de materiais didático-pedagógicos, tendo como propósito apoiar e incentivar o 

desenvolvimento profissional de professores e especialistas em educação. Os acervos eram 

compostos dos seguintes materiais: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de 1ª a 8ª séries; 

Parâmetros em Ação; Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; Referencial 

Nacional para a Educação Indígena e a Proposta Curricular para a EJA. Nos anos de 1998, 1999 

e 2000, os acervos foram enviados diretamente para as bibliotecas escolares.  

No ano de 2001, ocorreu uma significativa mudança na dinâmica de distribuição das 

obras, implementando-se um novo formato para o PNBE, com a justificativa de democratizar 

o acesso aos livros, levando-os aos alunos e a seus familiares. Durante o período de vigência 

da mudança (2001 a 2004), ficou conhecido como Programa Nacional Biblioteca da Escola - 

Literatura em Minha Casa e Palavra da Gente. Nesse novo modelo, foram entregues obras 

representativas da literatura diretamente para os alunos de algumas séries, no intuito de que, 

tanto os alunos como seus familiares, tivessem acesso direto a coleções para uso pessoal. Em 

2001, o acervo foi composto por seis coleções diferentes, cada uma com cinco títulos e, em 

2002, por oito coleções de diferentes editoras, cada uma com cinco títulos. As coleções 

apresentavam variados gêneros literários, dentre eles, poesia, crônica, novelas, romances 
                                                           
5 Disponível em www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola. Acesso em mar/abr de 
2015. 
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brasileiros e estrangeiros (adaptados ou não), peças teatrais, textos de tradição popular, 

biografias e relatos de viagens. Custódio (2000 apud PAIVA, 2012) informa que se tem 

registros de que o PNBE atendeu, em 2001, a alunos de 4ª e 5ª séries; em 2002, foram 

contemplados alunos de 4ª série; e em 2003, o Programa atendeu aos alunos de 4ª e 8ª séries e 

do último segmento da EJA.  

Especificamente na edição de 2003, os livros foram distribuídos, considerando cinco 

diferentes ações: Literatura em minha casa (4ª série e 8ª série), com a distribuição de uma 

coleção composta de cinco livros de literatura de gêneros variados para cada aluno; Palavra 

da gente (EJA), com seis volumes de obras literárias para cada aluno da última série da EJA; 

Biblioteca Escolar, com a distribuição de 144 títulos de ficção e não ficção para as bibliotecas 

das escolas com maior número de alunos de 5ª a 8ª série; Biblioteca do professor, sendo 

entregues 144 títulos de ficção e não ficção diretamente aos professores de alfabetização e de 

1ª a 4ª série do Ensino Fundamental; e, por fim, a Casa da leitura, com a distribuição de obras 

literárias para acesso comunitário nos municípios, entregues às prefeituras para que 

dinamizassem o acervo de bibliotecas itinerantes. Paiva (2009) salienta que, nessa edição, 

muitos alunos, professores, escolas e municípios foram beneficiados, conforme mostra a 

tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Ações do PNBE 2003 

Ações do PNBE 2003 Beneficiados 

Literatura em Minha Casa – 4ª série 3,4 milhões de alunos 
Literatura em Minha Casa – 8ª série 2,9 milhões de alunos 
Palavra da Gente – EJA 463 mil alunos 
Biblioteca do professor 724 mil professores 
Biblioteca Escolar 20 mil escolas de 1ª a 4ª séries 
Casa da Leitura 3,6 mil municípios 

Fonte: PAIVA (2009, p. 147) 

 

 Em 2004, foi dada continuidade às ações do PNBE 2003.  A partir de 2005, o 

modelo de distribuição individualizado do Programa foi substituído e voltou-se ao anterior, 

redirecionando os livros novamente para as bibliotecas escolares, modelo que permanece até 

os dias atuais. Essa mudança teve como objetivo a retomada da valorização do espaço da 

biblioteca e da possibilidade de acesso aos acervos pelo coletivo da escola (PAIVA, 2009). 

Nesse ano, tendo como foco as escolas públicas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

atingiu-se a universalização para cada etapa de atendimento, sendo beneficiadas todas as 

136.389 escolas públicas brasileiras de 1ª a 4ª série, com pelo menos um acervo composto 
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de 20 títulos diferentes. As coleções foram compostas por obras de diferentes gêneros e 

tipos de texto, como poesias, quadras, parlendas e cantigas; contos, crônicas, teatro, textos 

de tradição popular, mitologia, lendas, fábulas, apólogos, contos de fadas e adivinhas; e 

novelas (clássicos, terror, aventura, suspense, amor, humor). Uma novidade do Programa 

nesse ano foi a distribuição de clássicos da literatura em Libras, com o objetivo de garantir 

aos estudantes com deficiência auditiva a acessibilidade à comunicação, à leitura e à 

educação. Disponível em CD ROM, o material fez parte da biblioteca escolar e das 

atividades em sala de aula. 

Em 2006, o acervo de 75 títulos de literatura dos mais variados gêneros (poesia, conto, 

crônica, romance) foi destinado às escolas públicas de 5ª a 8ª série. Ao todo, foram atendidos 

cerca de 13,5 milhões de alunos em 46.700 escolas. A partir de 2007, foi mudada a nomenclatura 

do PNBE. Até 2006, o nome do Programa se referia ao ano de aquisição. Em 2007, passou a 

referir-se ao ano de atendimento. Assim, os livros do PNBE 2008 foram adquiridos em 2007, não 

havendo uma versão intitulada PNBE 2007. 

Em 2008, o Programa teve sua abrangência ampliada. Além das escolas de Ensino 

Fundamental, as de Educação Infantil e de Ensino Médio passaram a receber obras de 

literatura. Os acervos foram compostos por textos em verso (poemas, quadras, parlendas, 

cantigas, travalínguas, adivinhas), em prosa (pequenas histórias, novelas, contos, crônicas, 

textos de dramaturgia, memórias, biografias), livros de imagens e de histórias em quadrinhos 

e, ainda, obras clássicas da literatura universal. 

Em 2009, as escolas contempladas foram as que ofereciam as séries finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) e as do Ensino Médio de todo o país. Os acervos foram compostos 

por títulos de poemas, contos, crônicas, teatro, textos de tradição popular, romances, 

memórias, diários, biografias, ensaios, histórias em quadrinhos e obras clássicas. A partir 

desse ano, a distribuição dos acervos trouxe uma novidade: passou a ocorrer, nos anos 

ímpares, para as escolas dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio; nos anos 

pares, a distribuição ocorreu para as escolas de Educação Infantil, anos iniciais do Ensino 

Fundamental e a inclusão regular, a partir de 2010, da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Em 2010, compostos por títulos de poemas, contos, crônicas, teatro, textos de tradição 

popular, romances, memórias, biografias, ensaios, histórias em quadrinhos e obras clássicas, 

os acervos contemplaram cerca de 24 milhões de alunos. A distribuição envolveu 10,7 

milhões de livros a todas as escolas públicas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 

da EJA. Nesse ano, além de incluir a distribuição para a EJA, o Programa contou com mais 
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três novidades: o PNBE do Professor, com livros de apoio pedagógico, destinados a subsidiar 

teórica e metodologicamente os docentes no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem nas disciplinas, áreas do conhecimento e etapas/modalidades da Educação 

Básica; o PNBE Especial, em que foram distribuídas obras de orientação pedagógica aos 

docentes do ensino regular e de atendimento educacional especializado e, ainda, obras de 

literatura infantil e juvenil em formato acessível aos alunos com necessidades educacionais 

especiais sensoriais; e o PNBE Periódicos, com aquisição e distribuição de periódicos às 

bibliotecas das escolas públicas. De caráter pedagógico, as revistas são complemento à 

formação e à atualização dos docentes e demais profissionais da educação.  

Em 2011, o atendimento foi direcionado aos alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio com títulos de diversos gêneros literários, como contos, 

crônicas, romances, poemas e histórias em quadrinhos. Foram formados seis acervos 

diferentes, três deles com livros adequados aos alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental e os outros três acervos adequados aos alunos do Ensino Médio. Já em 2012, 

os acervos foram destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental, EJA (etapas de 

Ensino Fundamental e Médio) e Educação Infantil. Essa versão do Programa teve como 

novidade a aquisição das obras também em formato MecDaisy6. Além disso, houve a 

distribuição do PNBE Periódicos, cujas publicações foram enviadas às escolas públicas de 

Educação Básica durante o ano letivo.  

No ano de 2013, foram distribuídos às bibliotecas seis acervos distintos, com até 60 

títulos cada, sendo três deles direcionados aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 

e os outros três aos alunos do Ensino Médio. Essas obras abordam temas que contemplam as 

especificidades de populações que compõem a sociedade brasileira, como as questões 

indígena, quilombola e do campo; direitos humanos; sustentabilidade socioambiental; 

educação especial; relações étnico-raciais e juventude. Houve também a distribuição do 

PNBE Periódicos, cujas revistas foram enviadas às escolas públicas de Educação Básica 

durante o ano letivo, além do PNBE do Professor, com acervos montados para atender seis 

categorias distintas: Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental regular, anos 

finais do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio regular, Ensino Fundamental da EJA e 

Ensino Médio da EJA. 

                                                           
6O MecDaisy é um software desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro que permite a 
leitura/audição de livros no formato Daisy. O formato Daisy – Digital Accessible Information System – é um 
padrão de digitalização de documentos utilizado à produção de livros para inclusão social de pessoas com 
deficiência visual. Disponível em: <intervox.nce.ufrj/mecdaisy. Acesso em 02 de jun de 2015.  
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Quanto à distribuição em 2014, pouco se tem de informação no Portal do FNDE. 

Consta no edital de convocação para inscrição e seleção dos acervos que foram escolhidas 

obras literárias “[...] destinadas aos alunos da Educação Infantil nas etapas creche e pré-

escola, dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da EJA, nas etapas fundamental e médio, 

registrados nas escolas públicas que integram os sistemas de educação [...]” (BRASIL, 2012, 

p. 11), como se pode conferir nos dados estatísticos já divulgados no portal do PNBE e 

sintetizados abaixo (tabela 2). 

Com base no histórico do PNBE exposto acima, deve-se admitir que se trata de uma 

distribuição de relevante magnitude, já consolidada no ambiente escolar, com altos 

investimentos pelo poder público, como mostram os dados estatísticos, relativos ao 

atendimento aos alunos, nos últimos cinco anos: 

 

Tabela 2: Dados estatísticos do PNBE no período de 2010 a 2014 

Programa/Ano Alunos 
atendidos 

 Escolas  
beneficiadas 

Livros 
distribuídos 

Investimentos 
em R$ 

PNBE 2010 – Educação Infantil 4.993.259 86.379 3.390.050 12.161.043,13 
PNBE 2010 – Fundamental 1º ao 5º ano 15.577.108 122.742 5.798.801 29.563.069,56 
PNBE 2010 – EJA 4.153.097 39.696 1.471.850 7.042.583,76 

TOTAL PNBE 2010 24.723.464 248.817 10.660.701 48.766.695,45 
PNBE 2011 – Fundamental 6º ao 9º ano 12.780.396 50.502 3.861.782 44.906.480,00 
PNBE 2011 – Ensino Médio 7.312.562 18.501 1.723.632 25.905.608,00 

TOTAL PNBE 2011 20.092.968 69.003 5.585.414 70.812.088,00 
PNBE 2012 – Educação Infantil 3.581.787 86.088 3.485.200 24.265.902,91 
PNBE 2012 – Fundamental 1º ao 5º ano 14.565.893 115.344 5.574.400 45.955.469,82 
PNBE 2012 – EJA 4.157.721 38.769 1.425.753 11.216.573,38 

TOTAL PNBE 2012 22.305.401 240.201 10.485.353 81.437.946,11 
PNBE 2013 – Fundamental 6º ao 9º ano 12.339.656 86.794 5.207.647 56.677.338,63 
PNBE 2013 – Ensino Médio 8.780.436 36.981 2.218.884 29.704.045,58 

TOTAL PNBE 2013 21.100.092 123.775 7.426.531 86.381.384,21 
PNBE 2014 – Educação Infantil Creche 1.731.572 32.820 4.209.150 17.730.630,46 
PNBE 2014 – Educação Infantil Pré-escola 3.645.572 79.949 7.966.028 32.807.029,60 
PNBE 2014 – Fundamental 1º ao 5º ano 13.226.845 104.745 5.599.737 31.616.454,48 
PNBE 2014 – EJA 3.589.440 36.006 1.619.100 10.208.749,32 

TOTAL PNBE 2014 22.193.429 253.520 19.394.015 92.362.863,86 
Fontes: PAIVA (2012, p. 21); www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-dados 
estatísticos 

 

A tabela mostra apenas os dados referentes à distribuição das obras literárias 

destinadas aos alunos nos últimos cinco anos do Programa. Observa-se que os investimentos 

foram aumentando, garantindo uma ampla cobertura, com a distribuição de um número 

significativo de livros, atingindo-se, em 2013 e 2014, todos os segmentos de ensino da 

Educação Básica mantidos pelo poder público: Creche (infantil e pré-escola), Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio e EJA. 



54 

 

 

 

Nota-se ainda que, nesse período, o Programa não sofreu alteração na forma de 

distribuição dos acervos: nos anos pares a distribuição foi destinada aos segmentos da 

Educação Infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e EJA; nos anos ímpares, do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Ocorreu, no entanto, uma novidade em 2014, 

pois houve a ampliação da distribuição de acervos para a Educação Infantil, contemplando 

também as creches. Todos esses dados revelam que houve, nos últimos anos, uma 

preocupação do poder público em atender todas as escolas brasileiras, distribuindo acervos 

para o uso coletivo nas bibliotecas escolares, não se limitando apenas ao envio para 

determinada série.  

Vale destacar, por fim, que, conforme consta no site oficial do Programa, houve 

também, para 2015, O PNBE Indígena, para a seleção de obras que versem sobre a temática 

indígena, conforme descreve o próprio edital (BRASIL, 2014, p. 1): 

 

Este edital tem por objeto a convocação de editores para o processo de inscrição e 
seleção de obras de literatura sobre a temática indígena que, por meio das artes 
verbais, divulguem e valorizem a diversidade sociocultural dos povos indígenas 
brasileiros, bem como suas diversas e amplas contribuições no processo histórico de 
formação da sociedade nacional, no âmbito do PNBE. 

 

Com esse breve histórico, observa-se que realmente o PNBE tem se fortalecido e 

ampliado ao longo dos anos a partir de uma política abrangente de leitura, uma vez que visa 

atender à escola, através da ampliação dos acervos; ao professor, considerado como principal 

veículo entre os alunos e os livros; e ao estudante, principal beneficiado, desde que tenha 

acesso a esses livros e que estes sejam realmente de boa qualidade. 

 

2.1.1 Os critérios de seleção das obras literárias do PNBE 

 

A fonte legal que contém os critérios utilizados na avaliação e seleção das obras para a 

constituição dos acervos do PNBE são os editais, publicados anualmente. Os editais, a partir 

de 2005, estabelecem três grandes aspectos a serem observados: a qualidade do texto, a 

adequação temática e o projeto gráfico. Segundo Paiva (2012), desde 2006, o Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) responde pela avaliação pedagógica do PNBE. Para isso, o 

CEALE conta com a colaboração de pareceristas vinculados a instituições públicas de ensino 

superior e à Educação Básica. 
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Porém, antes de chegar ao CEALE para avaliação, todos os livros inscritos passam por 

uma triagem feita pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Após essa triagem, são 

então encaminhadas ao CEALE que, após uma primeira avaliação pela equipe de 

coordenação, já exclui as produções que não atendam às exigências contidas no edital do 

Programa. Paiva (2012, p. 25) informa que as obras que não apresentam “[...] estrutura 

editorial e especificações técnicas mínimas como formato, capa, miolo, acabamento, além de 

obras de cunho explicitamente moralizantes e didatizantes são automaticamente excluídas”. 

Aquelas que vão para avaliação, são organizadas pela equipe de coordenação em lotes7 

destinados à apreciação dos pareceristas. 

Nos editais, os critérios norteadores - qualidade do texto, adequação temática e projeto 

gráfico - são explanados por uma abordagem inicial e por subitens que tratam dos aspectos 

específicos de avaliação de cada edição do Programa. Assim, as informações que serão 

apresentadas a seguir tomam como base o edital do PNBE 2013, uma vez que são algumas 

obras literárias dessa edição que constituem o foco desta pesquisa, por serem obras 

pertencentes à última edição direcionada aos alunos das séries finais do Ensino Fundamental. 

No anexo II do edital de convocação para inscrição de coleções de literatura no 

processo de avaliação e seleção para o PNBE 2013 encontram-se especificados os critérios de 

avaliação e seleção das obras. Há ainda uma breve introdução, na qual se percebe a 

preocupação do Programa com que os livros selecionados possam contribuir para uma 

formação leitora emancipada por meio do acesso a obras literárias de qualidade. Essas obras 

devem proporcionar experiências significativas e oferecer estímulos para a reflexão e a 

participação do aluno na construção de sentidos do texto. Consta nessa introdução: “O que se 

espera dessas obras é que elas ofereçam subsídios para a formação de leitores autônomos, 

apreciadores das várias possibilidades de leitura que um texto literário pode oferecer” 

(BRASIL, 2011, p. 21).  

No que diz respeito especificamente ao item avaliativo qualidade do texto, nota-se a 

preocupação com os aspectos estéticos, literários e éticos da estruturação narrativa, poética 

ou imagética, através da utilização de um vocabulário que respeite e amplie o repertório 

linguístico dos leitores. As obras devem conter os diferentes tipos de variação linguística, 

não favorecendo a uma região em especial. Além disso, o edital 2013 ainda fala de fruição 

estética e de um trabalho estético com a linguagem, no intuito de estimular o leitor, 

propiciando o exercício da imaginação, criatividade, raciocínio e reflexão (BRASIL, 2011). 
                                                           
7 Cada lote reúne um conjunto de títulos, de quinze a vinte obras em média, com gêneros e autores diversos e de 
diferentes editoras (PAIVA, 2012). 
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Em relação aos textos em prosa, são objeto de avaliação a coerência e a consistência 

da narrativa, a ambientação, a caracterização das personagens e o cuidado com a correção e a 

adequação do discurso das personagens a variáveis de natureza situacional e dialetal e o 

desenvolvimento do tema em harmonia com os recursos narrativos. Quanto aos textos em 

versos é observada a adequação à exploração dos aspectos melódicos, imagéticos e/ou visuais 

na produção poética. No caso das adaptações ou traduções,  é importante que sejam mantidas 

as qualidades literárias da obra original. Como qualidade do texto, aponta-se, ainda, o diálogo 

entre escrita e imagens e possibilidades de leitura a partir do texto visual (BRASIL, 2011). 

Na adequação temática, verifica-se a preocupação em serem escolhidas obras com 

“[...] temáticas diversificadas, de diferentes contextos sociais, culturais e históricos” 

(BRASIL, 2011, p. 22). Há preocupação nesse item com o atendimento ao interesse dos 

leitores e com a capacidade de motivar a leitura, a exploração artística dos temas e a condição 

para propiciar uma experiência significativa de leitura aos estudantes, de modo que se 

suscitem reflexões sobre a sociedade, sobre si mesmo e sobre o outro (BRASIL, 2011). 

A qualidade gráfica, que se traduz na excelência do projeto gráfico, deve ser capaz de 

enriquecer a interação do leitor com o livro, a partir da boa qualidade das ilustrações, da 

articulação entre os textos e as imagens e o uso de recursos gráficos adequados aos leitores. 

As ilustrações e as imagens devem recorrer a diferentes linguagens, serem atrativas e 

enriquecedoras da leitura dos textos. As ilustrações podem ser coloridas ou em preto e branco, 

desde que componham um conjunto agradável e adequado à intenção expressiva da obra e 

devem dialogar com o texto, ampliando suas possibilidades significativas. O texto deve ser 

legível quanto ao formato e tamanho da fonte utilizada, do espaçamento entre letras, palavras 

e linhas, do alinhamento do texto e da qualidade do papel e da impressão. É observado 

também nesse critério se as informações sobre os autores são relevantes e se promovem a 

interação do autor e da obra no universo literário (BRASIL, 2011). 

Com base nos aspectos apresentados, percebe-se que há uma preocupação do poder 

público, através do PNBE, em distribuir obras literárias de qualidade para ampliar os acervos 

das bibliotecas escolares, constituindo-se em um grande auxílio para equipar esses espaços 

dentro das escolas. Para Paiva (2012, p. 16), as ações do PNBE representam “[...] a retomada 

da valorização da biblioteca como um espaço promotor da universalização do conhecimento 

e, também, da universalização do acesso a acervos pelo coletivo da escola”. 

Uma vez, porém, consolidada a distribuição, pesquisadores como Paiva (2009; 

2012), entre outros, questionam as iniciativas de acompanhamento, avaliação e pesquisa dos 
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usos e efeitos desses livros no cotidiano da escola. Necessita-se, ainda, de uma política de 

formação de leitores para mediar o contato dos alunos com os livros que chegam às 

instituições escolares. 

 

2.1.2 As obras literárias do PNBE na realidade escolar 

 

Uma questão tão importante quanto garantir a distribuição dos acervos do PNBE nas 

escolas é analisar se esse material está sendo utilizado efetivamente pela comunidade escolar. 

Para Paiva (2012), ações governamentais que visem ultrapassar a pura e simples distribuição 

desses acervos ainda são escassas, ressaltando que, em muitas escolas, os livros não chegam 

às mãos dos alunos, ficando entulhados nas prateleiras das bibliotecas e, por vezes, nem saem 

das caixas. 

 Esse problema da não utilização efetiva dos acervos que chegam às escolas há muito é 

conhecida. Dados encontrados em Paiva (2012) indicam que relatórios do ano de 2002 do 

Tribunal de Contas da União (TCU) revelaram um índice baixo de professores e diretores que 

conheciam o PNBE. Esses dados reforçaram o resultado do Censo Escolar de 2000, que 

constatou a falta de uso dos acervos distribuídos, indicando que somente 27,6% das escolas que 

receberam os acervos em 1998 e/ou 1999 declararam utilizá-los efetivamente dentro da escola.  

 Em 2008, O MEC divulgou um documento intitulado “Programa Nacional Biblioteca 

da Escola (PNBE): leitura e biblioteca nas escolas públicas brasileiras”, contendo o resultado 

de pesquisa avaliativa sobre PNBE até o ano de 2005, realizada por intermédio da Secretaria 

de Educação Básica (SEB) juntamente com uma equipe de pesquisadores do Laboratório de 

Políticas Públicas (LPP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), financiada 

pela Unesco. Segundo o documento, essa pesquisa foi realizada com o objetivo de 

 

[...] investigar a realidade das práticas pedagógicas em torno das obras distribuídas 
pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola, realizando um diagnóstico sobre: o 
que professoras e professores, diretores, coordenadores pedagógicos, responsáveis 
por bibliotecas, estudantes e pais pensam sobre os livros de literatura que chegam às 
escolas; que uso vem sendo feito desses livros; quais são as práticas de leitura e de 
escrita realizadas nas salas de aulas e pelas escolas e que papel a biblioteca tem 
representado nas escolas pública (BRASIL, 2008, p. 9). 
 

No âmbito geral, a pesquisa buscou traçar, por amostragens, um retrato do que vinha 

acontecendo nas escolas desde o início da distribuição dos acervos, em 1998, até o ano de 

2005. Vale lembrar que durante esse tempo, o Programa contou com a distribuição de acervos 

coletivos e individuais. Para as amostras estatísticas, foram selecionadas 196 escolas de todo o 
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país, de oito estados e dezenove municípios, sendo 100 escolas estaduais e 96 municipais, das 

capitais e do interior dos estados. 

A coleta de dados em campo foi realizada a partir de quatro procedimentos: a) 

observação do campo; b) entrevistas com diretores, coordenadores pedagógicos, agentes de 

biblioteca (auxiliares, técnicos, responsáveis, bibliotecários); c) grupo focal com alunos e com 

professores; e d) entrevista com pais e membros da comunidade. Segundo Paiva e Berenblun 

(2009, p. 183), a partir da investigação, algumas constatações preocupantes foram detectadas, 

como as seguintes: 

 

[...] a dificuldade dos professores para trabalhar com os livros distribuídos, a 
ausência quase total de formação que lhes permitisse reflexionar sobre sua prática 
pedagógica e discutir diferentes concepções de linguagem, de leitura e de escrita, os 
limites no aproveitamento do material disponível e a angústia pela falta de tempo 
para exercitar a própria leitura. 

 

Após essas constatações, muitos documentos que acompanham as várias edições do 

Programa têm enfatizado a importância de se investir da capacitação dos mediadores, 

denotando que pouco se evoluiu nessa questão. Paiva (2012, p. 18) salienta que “[...] é 

consenso entre os pesquisadores e docentes atuantes na educação básica que as medidas 

tomadas pelos gestores da política não têm conseguido alcançar os profissionais que serão os 

responsáveis por lidar com esses acervos”. O que é lamentável, pois, a depender de como esse 

material é recebido e utilizado pelas escolas, ações governamentais de tamanha magnitude 

podem esvaziar-se e perder-se a oportunidade de utilização de um material que certamente 

repercutiria muito no processo de formação de leitores.  

Desse modo, afirma-se que a consolidação de políticas de acesso aos livros é vital 

para a ampliação dos acervos das bibliotecas das escolas públicas brasileiras e pode ser vista 

como um mecanismo bastante eficaz para a democratização da leitura. Paiva (2012, p. 20) 

enfatiza essa ideia, ao afirmar que a primeira garantia que se deve ter, portanto, “[...] é a do 

acesso; a possibilidade de o aluno poder olhar e manusear esse objeto; complementada, e 

não menos importante, pela constituição dos espaços literários (bibliotecas bem organizadas 

e equipadas com acervos atualizados)”. Entretanto, parece certo também afirmar que a mera 

distribuição não garante a formação leitora. Faz-se necessário, além de investir na formação 

dos mediadores de leitura desses livros, que todos os envolvidos no processo educativo 

possam buscar estratégias, por mais simples que sejam, para que essa política possa se 

efetivar e para que haja realmente a exploração das obras literárias distribuídas. 
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Embora governo e escola ainda estejam longe de alcançar o objetivo de formação 

leitora, principalmente no tocante à leitura literária, ações e projetos certamente estão sendo 

desenvolvidos em todo o país para auxiliar o aluno na construção de sua competência leitora. 

Ações e projetos que, mesmo não se constituindo como uma política global, têm o intuito, não 

de apresentar propostas inovadoras e utópicas, mas, cotidianamente, aproximar os estudantes 

das obras literárias distribuídas pelo PNBE, seja na sala de aula ou na biblioteca, e trabalhá-

las com os alunos para que estes encontrem significado na leitura do texto literário. 

Nesse sentido, é que a última parte deste trabalho se propõe a apresentar algumas 

sugestões de sequências didáticas, a partir de obras da literatura infantojuvenil distribuídas 

pelo PNBE 2013, destinadas aos anos finais do Ensino Fundamental. Trata-se de propostas 

para que os livros sejam utilizados efetivamente na formação da competência leitora dos 

estudantes das escolas públicas brasileiras. 
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3 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: PELA FORMAÇÃO DE UM  LEITOR  
EMANCIPADO 

 

 

É muito bom quando alguém – principalmente se for um 
jovem – descobre que, além de regras, informações e lições, 
um livro pode abordar os temas da vida humana concreta. 
Terá, creio, uma boa chance de tornar-se um leitor e, mais, 
cheio de entusiasmo diante do que leu, indicará o texto a seus 
amigos, contribuindo assim para a formação de outros 
leitores. 

Ricardo Azevedo 
 

 

Pensar em estratégias que auxiliem no ensino da leitura no Ensino Fundamental 

significa compreender a língua como algo que permeia o cotidiano, articulando as relações do 

indivíduo com o mundo e com os outros. Nesse sentido, este capítulo tem como propósito 

discutir a importância das sequências didáticas como uma estratégia metodológica que pode e 

deve ser utilizada nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, uma vez que 

representa a possibilidade concreta de organização das atividades a serem usadas nas aulas 

quando se trata de leitura, interpretação e produção de textos. 

Além disso, a utilização de sequências didáticas pode contribuir para que o professor 

supra algumas deficiências no domínio de metodologias que o auxiliem na elaboração de 

propostas eficazes para o estímulo à leitura, em especial das obras da literatura juvenil. Para 

Aguiar e Bordini (1998, p. 34), “[...] o esvaziamento do ensino da literatura se acentua não só 

pelo pequeno domínio do conhecimento literário do professor, mas também pela falta de uma 

proposta metodológica que o embase”. 

 Tendo, portanto, o objetivo de se enfocar apenas a leitura literária nas aulas de Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental, as sequências didáticas apresentadas neste trabalho tomam 

como base a metodologia proposta pelo professor Rildo Cosson, em seu livro Letramento 

Literário: teoria e prática (2012). Essas sequências são elaboradas na perspectiva do letramento 

literário e propostas, pelo autor, em dois níveis: as básicas, voltadas para o Ensino Fundamental, 

as quais serão utilizadas nesse trabalho, e as expandidas, sugeridas para o Ensino Médio. 

 

3.1 A relevância das sequências básicas como proposição didática 

 

 As sequências didáticas básicas, de acordo com Cosson (2012), procuram sistematizar a 

abordagem do texto em sala de aula, integrando três perspectivas metodológicas: a técnica da 
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oficina, devido ao seu caráter lúdico de aprender fazendo; a técnica do andaime, que representa o 

momento de troca de conhecimentos entre professor e aluno, para se construir a edificação do 

conhecimento através de pesquisa e desenvolvimento de projetos; e, por último, a técnica do 

portfólio, que oferece ao aluno e ao professor a possibilidade de registro e encadeamento das 

diversas atividades realizadas, permitindo a visualização do crescimento, através da comparação 

dos resultados iniciais com os últimos. 

 As sequências didáticas básicas propostas por Cosson (2012) organizam-se em quatro 

passos: motivação, introdução, leitura e interpretação. 

Na etapa de motivação, parte-se do pressuposto de que a leitura demanda uma 

preparação, uma antecipação que possa favorecer o processo como um todo. O núcleo central 

dessa etapa consiste em preparar o aluno para entrar no texto, pois o sucesso inicial do 

encontro do leitor com a obra depende de boa motivação. Para Cosson (2012, p. 55) “[...] as 

mais bem sucedidas práticas de motivação são aquelas que estabelecem traços estreitos com o 

texto que se vai ler”. O autor informa que há várias possibilidades de atividades para a 

motivação: a construção de uma situação em que os alunos respondam a uma questão ou 

posicionem-se diante de um tema, através de atividades orais e escritas; a aproximação com 

os procedimentos de construção da obra; a interação tanto com o princípio estrutural do texto 

quanto com sua temática, dentre outras possibilidades. 

Outro item fundamental no processo de motivação é a presença de um elemento 

lúdico, uma vez que a motivação exerce uma influência sobre as expectativas do leitor. No 

entanto, Cosson (2012) salienta que esse momento deve preparar o leitor para receber o 

texto, mas jamais pode silenciar nem o texto nem o leitor. Em nenhuma hipótese a 

motivação deve ter o caráter de determinar uma única leitura do texto e cabe ao professor 

interferir no planejamento ou na execução da motivação caso esta esteja direcionando em 

demasia a leitura do texto. 

Mais um ponto a se destacar na motivação é o envolvimento conjunto de atividades de 

leitura, escrita e oralidade, prática considerada relevante para o ensino da língua materna na 

escola. Cosson (2012) reafirma que não há sentido em separar o ensino da literatura do ensino 

de língua portuguesa, uma vez que um está contido no outro. A única ressalva que o autor faz 

com relação ao envolvimento das três atividades durante a motivação é que não se deve 

delongar em demasia esse momento, uma vez que o objetivo de motivar para a leitura pode se 

perder e não cumprir o seu papel dentro da sequência. A sugestão é que o momento da 
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motivação não ultrapasse uma aula ou seja realizado no início de uma aula mais longa para 

dela passar de imediato para a introdução. 

Na introdução, ocorre a apresentação do autor e da obra, fornecendo informações 

básicas sobre o autor, ligadas ao texto a ser lido. Essa etapa demanda alguns cuidados pelo 

professor, para que a apresentação do autor não se transforme em uma longa aula expositiva sobre 

a vida do escritor, com fatos que não interessem ao público que está lendo a obra. Cosson (2012) 

salienta que a biografia do autor é apenas um entre tantos outros contextos que acompanham o 

texto e que nesse momento da introdução é suficiente que se forneçam informações básicas sobre 

o autor do texto, ligadas, inclusive, àquele texto. 

Além do autor, deve ocorrer, nessa etapa, a apresentação física da obra e sua 

importância, justificando a sua escolha. Caso haja biblioteca na escola, uma boa estratégia 

pode ser acompanhar os alunos à biblioteca para que eles próprios retirem os livros das 

estantes e façam o empréstimo. Durante a apresentação física da obra, o professor chama a 

atenção para a leitura da capa, da orelha e de outros elementos paratextuais. A partir disso, 

pode, juntamente com a turma, levantar hipóteses sobre o texto a ser lido. Essas hipóteses 

devem ser retomadas no final da leitura completa, no intuito de que sejam comprovadas ou 

recusadas. Deve-se, no entanto, evitar fazer síntese longa da história para não desmotivar a 

leitura e as descobertas dos alunos. 

Cosson (2012) chama a atenção ainda sobre as apreciações críticas presentes nas 

orelhas e na contracapa, pois são instrumentos facilitadores da introdução e podem conter 

informações importantes para auxiliar na interpretação. Também enfatiza a relevância dos 

prefácios que, mesmo deixando sua exploração detalhada para o final da leitura, é pertinente 

que sejam sinalizados pelo professor já na introdução, uma vez que, em geral, são atividades 

específicas de confronto de expectativas do leitor e podem fornecer elementos importantes 

para o debate sobre a obra. 

Por fim, a introdução também não deve se delongar muito, pois sua função é apenas 

garantir que o aluno receba positivamente a obra. Para Cosson (2012, p. 61), “[...] a seleção 

criteriosa dos elementos que serão explorados, a ênfase em determinados aspectos dos 

paratextos e a necessidade de deixar que o aluno faça por si próprio, até como uma possível 

demanda da leitura, outras incursões na materialidade da obra [...]” constituem as 

características essenciais de uma boa introdução. 

Na etapa da leitura, os alunos são solicitados a ler a obra completa, o que geralmente 

ocorre fora da sala de aula devido à sua extensão. Durante esse tempo, cabe ao professor 
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fazer o acompanhamento da leitura para auxiliar o aluno em suas dificuldades, através de 

conversas com a turma sobre o andamento da história. Cosson (2012, p. 62) denomina de 

Intervalos esses momentos em que o “[...] professor convida os alunos a apresentar os 

resultados de sua leitura”. Os intervalos podem se constituir de atividades específicas como 

a leitura de outros textos menores que tenham ligação com o texto maior, da leitura conjunta 

de um capítulo ou trecho de capítulo, usando entonação de voz diferenciada ou leitura 

dramatizada, entre outras atividades. 

Esses intervalos devem ocorrer regularmente durante o tempo que foi destinado à 

leitura extraclasse da obra, que, conforme Cosson (2012), não pode se constituir de um 

período muito longo, para que não se perca o foco da atividade.  Durante as atividades de 

intervalos, que funcionam como uma espécie de diagnóstico da etapa de decifração do 

processo de leitura, o professor poderá perceber as dificuldades dos alunos e fazer as 

intervenções necessárias. Cosson (2012, p. 64) afirma que: 

 

Ao acompanhar a leitura dos alunos por meio dos intervalos, o professor poderá 
ajudá-los a resolver ou, pelo menos, equacionar questões que vão desde a interação 
com o texto, a exemplo do desajuste das expectativas que pode levar ao abandono 
do livro, até o ritmo de leitura, possível consequência tanto das condições de 
legibilidade do texto quanto da disponibilidade do aluno para realizar a atividade. 

 

Enfim, com essas atividades praticadas nos intervalos, o professor pode tirar dúvidas 

dos alunos, acertar o andamento da leitura da classe e mesmo despertar a atenção daqueles 

alunos que ainda não tenham iniciado a leitura do livro ou que estejam se atrasando nesse 

processo, em relação aos demais alunos da sala. Em muitos casos, ocorrendo intervenções 

eficientes, estas poderão auxiliar na formação leitora dos alunos. 

A interpretação ocorre a partir das inferências para se chegar à construção do sentido 

do texto, dentro de um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade. Essa etapa pode se 

pensada em dois momentos: um interior e outro exterior. No momento interior, ocorre a 

apreensão global da obra e representa o encontro do leitor com a obra; é individual e compõe 

o núcleo da experiência literária, ou seja, o momento em que o texto literário mostra a sua 

força. Cosson (2012) salienta que esse momento não pode ser substituído por nenhum outro 

mecanismo que não seja a leitura integral da obra, como, por exemplo, a leitura de resumo ou 

a exibição de filme ou minissérie sobre o livro. Trata-se da experiência literária entre livro e 

leitor e certamente é influenciado pelo o que se fez antes e se faz durante a leitura, nas etapas 

de motivação, introdução e leitura. Além disso, a história pessoal de leitor do aluno também 

vai contribuir para esse momento interno. 



64 

 

 

 

O momento exterior acontece quando há a concretização e materialização da 

interpretação como ato de construção de sentido em uma determinada comunidade, para 

compartilhamento da interpretação e ampliação dos sentidos construídos individualmente. 

Essas atividades devem ter como princípio a externalização da leitura, isto é, o seu registro. 

Para se realizar esse registro, nem sempre é necessário um grande evento. Para Cosson 

(2012), o importante mesmo é que o aluno tenha a oportunidade não apenas de ler, mas de 

refletir sobre a obra lida e poder compartilhar essa reflexão através de um diálogo com a 

comunidade escolar. Devem ser retomadas também as hipóteses levantadas sobre a obra na 

etapa da introdução, no intuito de comprová-las ou refutá-las a partir das considerações sobre 

o texto como um todo. 

Há que se destacar, portanto, como parte integrante dessa última etapa, a prática de 

produção de novos textos literários e a circulação desses textos no ambiente escolar. Esse tipo 

de atividade contribui para que o aluno perceba os variados recursos utilizados na construção 

do texto literário, bem como a sua compreensão para construir o sentido do texto (PAULINO; 

COSSON, 2009). 

As sequências didáticas ajudam o professor a sistematizar o trabalho com a literatura 

juvenil e oferecem aos alunos um processo coerente de formação leitora, pois a escola precisa 

ter como horizonte 

 

[...] a formação de um sujeito da linguagem, de um produtor de textos, de um 
leitor que tenha a competência de interagir com a literatura em várias frentes, 
selecionando livros, identificando diferentes suportes com seus intertextos e 
articulando contextos de acordo com seus interesses pessoais e da sua comunidade 
(PAULINO; COSSON, 2009, p. 76). 

 

Enfim, o trabalho com a literatura juvenil no Ensino Fundamental, por meio do 

letramento literário, deve contemplar a definição clara de objetivos, critérios de escolha, 

metodologias adequadas e formas de avaliação coerentes com o processo de construção do 

conhecimento. Em tal proposição, o texto deve ser utilizado na formação de um leitor 

competente, ou seja, como meio de educar os cidadãos para a leitura. 

 

3.2 Sequências didáticas para o letramento literário 

 

As sequências básicas sugeridas nesta parte do trabalho surgem da necessidade de 

ampliar o leque de opções de abordagem das obras literárias distribuídas pelo PNBE para o 

Ensino Fundamental. Têm como objetivos promover a expansão do conhecimento e 
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consolidar a formação de um leitor crítico, a partir de uma experiência de leitura prazerosa 

que envolva os alunos na percepção enquanto sujeitos leitores e produtores de outros textos. 

As atividades estão organizadas seguindo a estrutura da sequência básica (COSSON, 2012), 

apresentando as etapas de motivação, introdução, leitura e interpretação, que serão, ainda, 

acrescidas de outra, denominada de produção, uma vez que complementa as etapas anteriores 

e melhor se adéqua ao público alvo.  

Espera-se proporcionar ao professor, a partir da descrição de cada etapa, uma 

possibilidade de exploração dessas obras em sala de aula. Reforça-se a observação já 

registrada de que, certamente, essas propostas não pretendem ser modelares, mas 

possibilidades de uma abordagem mais significativa da literatura juvenil no Ensino 

Fundamental, o que, espera-se, colaborará para a difusão de um trabalho mais consistente 

com a leitura dos textos literários no intuito de que os alunos possam aprofundar 

percepções, conceitos e interagir ainda mais com as temáticas abordadas, assim como 

realizar distintas possibilidades de leituras literárias. 

Para elaboração das sequências que seguem, optou-se por três obras literárias de ficção 

dos acervos do PNBE 2013 para as séries finais do Ensino Fundamental. O critério geral utilizado 

para essa seleção foi temático, baseando-se na abordagem de temas relacionados à infância e à 

juventude, universo próximo dos adolescentes, a partir de três vertentes: o jovem entre os jovens; 

os jovens e a infância; os jovens e as regras de convivência. 

As obras literárias selecionadas para elaboração das sequências fazem parte dos 

acervos 2 e 3 do PNBE 2013 para as séries Finais do Ensino Fundamental e são as seguintes: 

Enquanto Aurora: momentos de uma infância brasileira, de Margarida Patriota (acervo 2); 

Pão feito em casa: três Jovens. Uma receita. Alguns segredos, de Rosana Rios (acervo 3); e 

uma coletânea de contos de Laura Sandroni, intitulada Histórias para jovens de todas as 

idades (acervo 2). 

 

2.1.1 Enquanto Aurora: momentos de uma infância brasileira (2012), de Margarida Patriota 

 

A sequência didática básica, sugerida a seguir, foi preparada para ser aplicada em turmas 

do sétimo ano do Ensino Fundamental, visto que a obra selecionada apresenta um enredo 

juvenil, utilizando-se de uma rica linguagem poética. Além de abordar temas profundos que 

envolvem o leitor, insere-se no gênero romance, apropriado para a série citada. A sequência 

pode ser trabalhada no período de dez a doze aulas e organiza-se da seguinte forma: 
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O ano em que meus pais saíram de férias é uma produção 

brasileira, de Cao Hamburguer (2006), que conta a história de um 

garoto mineiro de doze anos, grande admirador de futebol e jogo de 

botão. Um dia, sua vida muda completamente, já que seus pais saem 

de férias de forma inesperada e sem motivo aparente para ele. 

 

1ª etapa – Motivação: preparação do aluno para a leitura do texto  

 

Para iniciar essa etapa, o professor pode distribuir os textos vencedores da Olimpíada da 

Língua Portuguesa de 2010, cujos autores são alunos do Ensino Fundamental, para que a turma 

realize uma leitura silenciosa. Como sugestões de textos (Anexo 3): 

 

- Minha vida de Menina, de Cícero Augusto Carvalho Abreu  

- Gotas de chuva... leve barulho da saudade!, de Saionara Aparecida Sant’Ana dos Santos  

- Luz, fé, sabor e ação, de Priscilla Nicola Silva  

 

Esses textos, em cópias suficientes para que cada aluno tenha acesso a pelo menos um 

exemplar, são espalhados pelo chão da sala. Pode-se utilizar um tapete, uma toalha ou um 

papel para evitar o contato direto com o chão. Os alunos observam os textos por alguns 

instantes e escolhem um dos textos para ser lido silenciosamente. Em seguida, divide-se a 

turma em três grupos, de acordo com os textos lidos, e propõe-se que comentem sobre o texto 

que leram, primeiramente em duplas e depois o apresentem oralmente aos colegas da sala. 

Depois de socializados os textos, uma vez que os mesmos tratam de experiências pessoais, 

pode-se sugerir uma roda de conversa, a fim de que cada um ali possa falar um pouco de si, 

das dificuldades encontradas no contexto atual, do “ser adolescente e jovem” e que possa 

narrar alguma história que marcou sua infância ou adolescência.  

Caso perceba a necessidade, na aula seguinte, o professor pode apresentar aos 

alunos o filme O ano em que meus pais saíram de férias. 

 

 

 

 

 

 

 

  Com a exibição do filme, tem-se o objetivo, não só de ampliar a discussão sobre o 

assunto abordado no livro a ser lido, mas também de refletir que o filme é muito próximo 

do estilo da narrativa explorada, ou seja, tanto o filme quanto o livro apresentam 

elementos que compõem uma narrativa.  Após o término do filme, o professor discute com 
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Enquanto Aurora: momentos de uma infância brasileira é 

narrado pela adolescente Maria, protagonista que conta as suas 

aventuras e desventuras, compartilhadas com os primos, nas 

férias que passaram em fazendas e praias pelo Brasil. 

Enquanto se divertem, os jovens aprendem, sofrem, 

amadurecem, cada qual com suas dificuldades. A narrativa é 

uma mescla de histórias clássicas que se fundem com 

elementos da contemporaneidade, apresentados com muita 

agilidade e simpatia pela personagem principal.  

a turma a temática, procurando relacioná-lo com os textos lidos e com os depoimentos 

citados anteriormente, na roda de conversa. Os alunos poderão relatar outros textos que já 

tenham lido ou outros filmes que apresentam o mesmo tema. Importa, aqui, que os alunos 

iniciem seus registros, com base na discussão realizada. O professor pode adotar um 

caderno de registros, que deverá ser utilizado para fazer algumas anotações sobre o que 

foi discutido até então e também ser utilizado nas etapas posteriores. A partir dessa 

motivação inicial, o professor anuncia que irá trabalhar com a obra Enquanto Aurora: 

momentos de uma infância brasileira, de Margarida Patriota.  

 

2ª etapa – Introdução: apresentação da autora e da obra 

 

Nesse momento, é imprescindível que o professor apresente a autora em questão. Os 

alunos devem ter acesso a informações relevantes sobre a escritora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa etapa, o professor deve também apresentar e, ao mesmo tempo, explorar a parte 

física da obra, isto é, analisar capa, contracapa, ilustrações, bem como a sinopse do livro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarida Patriota nasceu no Rio de Janeiro e atualmente mora em Brasília. Foi 

professora de Literatura na Universidade de Brasília (UNB), de 1976 a 2002. Há dez anos 

mantém na Rádio Senado um programa semanal de entrevistas com escritores, chamado 

Autores e Livros. Tem vinte e cinco livros publicados, alguns de ensaios e ficção para 

adultos, mas a maioria destinada ao público juvenil. Já escreveu mais de vinte livros e 

ganhou alguns prêmios literários. Enquanto aurora recebeu o Prêmio Ganymédes José de 

Literatura Juvenil em 2011. 
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A própria autora da obra informa que se sente “[...] na responsabilidade de produzir 

um texto não só capaz de seduzir o jovem, como de instigá-lo a admitir no final da leitura: 

Valeu, meu. Valeu esquecer futebol, computador, cinema, televisão, celular, etc., por um 

tempo” (PATRIOTA, 2012, p. 8). Ou seja, a autora leva em consideração a necessidade de 

aproximação com o universo de seus potenciais leitores. Desse modo, com linguagem 

envolvente, a obra instiga o jovem leitor a refletir sobre seu dia a dia, seus conflitos internos e 

externos, ao mesmo tempo em que o encoraja para expressar seus sentimentos dentro de um 

tempo e de um espaço que é particular de cada ser humano, apesar dos obstáculos.  

Deve ser enfatizado que todos os elementos citados, além do assunto abordado, são 

essenciais para a escolha do livro por parte do leitor. Após análise do aspecto físico, deve-se 

falar também sobre o gênero a que a obra está inserida, recapitulando com os alunos os 

principais elementos de uma obra narrativa: enredo, personagens, espaço, tempo, foco 

narrativo e tipo de narrador.  

Outra atividade que cabe nessa etapa é a exploração do título da obra. Sugerem-se 

alguns questionamentos norteadores: 

 
- Por que a autora escolheu o título Enquanto aurora?  

- A ilustração na capa dialoga com o título?  

 

 Devem-se ouvir os alunos, mas com o cuidado de não delongar muito essa etapa para 

não antecipar de forma exagerada os acontecimentos do livro, desestimulando a leitura. Ao 

contrário, esse deve ser o momento em que os alunos levantem indícios e hipóteses sobre a 

obra, no intuito de instigá-los a fazerem a leitura completa do livro, em casa ou na biblioteca. 

Essas hipóteses devem ser confrontadas com as impressões finais, depois de terem 

efetivamente lido o livro. 

 

3ª etapa – Leitura: leitura propriamente dita e acompanhamento da leitura  

 

Nessa etapa, tem início, de fato, a leitura proposta, com acompanhamento do 

professor. Por ser uma narrativa de cento e trinta páginas, o professor deve criar estratégias 

para que a leitura seja efetiva. Se ele sabe que a turma não cultiva o hábito de ler e há 

possibilidades de ficar pelo meio do caminho, deve estabelecer prazos para que determinados 

capítulos sejam lidos em sala. Por exemplo, inicia-se a leitura com a turma e a cada dez ou 

quinze capítulos esse processo se repete. É uma forma não só de verificar a atividade, mas 
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também de estimular àqueles que apresentam mais dificuldade ou resistência em exercitar o 

seu momento de ler. Após as primeiras leituras, o professor precisa ter o cuidado de propor 

uma atividade de interpretação oral, a fim de que os alunos mostrem que compreenderam o 

que foi lido até ali, bem como as dificuldades encontradas.  

Essas atividades de leituras e interpretação que acontecem durante o prazo 

estabelecido para a leitura integral da obra constituem-se nos intervalos (COSSON, 2012). As 

atividades do intervalo são destinadas a perceber dificuldades de leitura como vocabulário, 

estrutura composicional, interação com o texto e o ritmo de leitura. Não se trata de um 

policiamento, mas de um auxílio aos alunos em suas dificuldades. 

 

4ª etapa – Interpretação: construção do sentido do texto 

 

Nessa fase, além dos registros previamente solicitados, com informações essenciais 

sobre o livro, o professor pode buscar, também, evidenciar alguns aspectos de uso da língua, 

como análise coletiva do uso dos sinais de pontuação na narrativa; a importância do tempo 

verbal no texto, se possível, com a preparação de um quadro no qual o aluno, retirando 

exemplos da obra, consiga visualizar a presença dos dois tempos: o da narração e o do 

narrado; recursos linguísticos para expressar circunstâncias temporais. 

Nessa etapa, espera-se que o aluno já consiga formar uma opinião do que foi lido, por 

isso, esse deve ser o momento, estabelecido com antecedência, para que ocorra o 

compartilhamento das interpretações dos alunos. Pequenos grupos podem buscar estratégias 

para apresentarem a história, pontuando o que mais gostaram no livro. Nas apresentações, os 

alunos podem encenar pequenos trechos da obra; apresentar um desfile das personagens mais 

relevantes caracterizadas de forma criativa; escolher uma personagem e recontar a história na 

visão dela, entre outras estratégias.  

 Vale lembrar que os registros das interpretações devem ser feitos em caderno próprio e 

socializados posteriormente com a turma. Acredita-se que, nessa etapa, as concepções de 

personagens, tempo e espaço serão percebidas em uma dimensão mais dinâmica e mais 

próxima do desenrolar do cotidiano dos jovens leitores, permitindo que os alunos tenham 

condições de elaborar uma crítica sobre o livro, reunindo as impressões de leitura e os seus 

conhecimentos sobre a estrutura do texto. 
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5ª etapa – Produção: o fazer literário pelo aluno 

 

Esse momento tem como finalidade levar o aluno da leitura para a escrita, ou seja, 

aqui ele colocará em prática a compreensão e a capacidade de experienciar a literatura. Nesse 

sentido, o professor deve orientar, com base em todas as anotações feitas e nas atividades 

realizadas, a escritura de novos textos. Sugere-se que os textos partam da seguinte proposição: 

E se eu fosse Maria, como seria minha história? É importante explicar à turma que o texto 

deve ter as seguintes características:  

 

- ser construído com base na vivência de cada aluno; 

- utilizar um narrador-personagem (foco narrativo em primeira pessoa); 

- ser uma produção que apresente conflito e clímax; 

- utilizar tempo e espaço apropriados à tipologia narrativa.  

 

 Após escrita a primeira versão, os textos podem ser lidos na sala e, em seguida, 

formam-se duplas para que as produções sejam aprimoradas. O professor deve orientar, nas 

duplas, para que cada aluno leia o texto do colega, observando se possui as características 

solicitadas e se segue a estrutura de texto narrativo, trabalhada anteriormente, como espaço, 

tempo, personagens, enredo, narrador. Além disso, o aluno pode sugerir algumas alterações de 

palavras, sentido, ortografia, pontuação, se forem necessárias. Já de posse dos textos, o 

professor deve lê-los minuciosamente e anotar sugestões para aprimorá-los e devolvê-los com 

observações específicas para que cada um realize a reescrita individual, estabelecendo um 

prazo para a entrega da versão final. 

 Para finalizar e trazer significado a tudo que foi construído, o professor pode sugerir à 

turma a organização de uma coletânea, a partir dos textos produzidos. Essa etapa pode ser 

organizada juntamente com o professor de Arte e com os funcionários da biblioteca. Torna-se 

interessante que os próprios alunos participem ativamente desse processo, produzindo a capa, 

possíveis desenhos para ilustrar o livro, entre outras ações.  

 Depois do trabalho concluído, o professor pode ainda combinar com os alunos que, 

utilizando o aparelho celular, gravem um pequeno vídeo, a partir dos textos que produziram, 

apresentando a personagem e sua história. Após a gravação dos vídeos, o professor poderá 

sugerir a criação de um grupo da turma no whatsapp para que os vídeos sejam compartilhados 

entre os alunos com os amigos ou ainda um canal no site Youtube para publicar os vídeos na 
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rede. Para finalizar, pode-se discutir com a turma como foi a experiência de gravação, como 

se sentiram ao assistirem seu próprios vídeos e os dos colegas, socializando alguns 

comentários feitos no grupo do whatsapp e se houve visualização dos vídeos no Youtube. 

 

3.2.2 Pão feito em casa: três Jovens. Uma Receita. Alguns Segredos (2012), de Rosana Rios 

 

Esta sequência didática foi preparada para ser aplicada em turmas do oitavo ano do 

Ensino Fundamental, visto que a obra selecionada apresenta um enredo juvenil, abordando 

temáticas profundas que envolvem o público jovem e, além disso, insere-se no gênero narrativo, 

com elementos da descrição muito acentuados, estando, assim, apropriado para a série citada. A 

sequência pode ser trabalhada no período de dez a doze aulas e organiza-se da seguinte forma: 

 

1ª etapa – Motivação: preparação do aluno para a leitura do texto.  

 

Levando em consideração o título da obra, que é bastante sugestivo e pressupõe uma 

possível curiosidade por parte dos alunos, para início dessa etapa, o professor pode levar para 

a sala de aula textos de teor enigmático ou que revelam algum segredo no final, a serem 

trabalhados em grupos. A sugestão para os textos são (Anexo 4): 

 

- O problema das oito caixas, de Malba Tahan (1965) 

- O enigma do ferreiro e o rosto do rei, de Novellino (1973) 

 

A sala pode ser dividida em dois grandes grupos. Cada grupo deverá ler e discutir um 

dos textos, fazendo anotações sobre as discussões. Em seguida, os alunos voltam para o 

círculo maior, apresentando o texto lido e fazendo comentários. Pode-se solicitar ainda que os 

alunos visitem o blog http://contosbemcontados.blogspot.com.br, do qual os textos foram 

retirados, para que possam ler outros textos que acharem interessantes.  

Se desejar ampliar a discussão do desvendar de segredos, na aula seguinte, o professor 

pode apresentar aos alunos a personagem mais famosa de romance policial, o detetive 

Sherlock Holmes, criada pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle. Para isso, pode acessar o site 

interativo da personagem (www.sherlockbrasil.com) e apresentar aos alunos sua biografia, 

imagens, bem como o escritor Sir Arthur Conan Doyle. Em seguida, pode exibir o filme Em 

nome de Sherlock Holmes. 
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Em nome de Sherlock Holmes, de Zsolt Bernáth (2014), narra a 
história de dois garotos, Holmes e Watson, na sua investigação sobre  
o desaparecimento de crianças em sua cidade. 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

Após a exibição do filme, o professor pode sugerir uma roda de conversa, a fim de que 

cada um possa falar um pouco de si, das dificuldades encontradas no dia a dia, dos “enigmas” 

que enfrentam e precisam resolver, muitas vezes, sozinhos. É possível que os alunos falem de 

outros filmes e textos que já tenham lido ou assistido e que apresentem o mesmo tema. 

Importa, aqui, o início dos registros pelos alunos com base no que foi discutido. A partir 

dessa motivação inicial, o professor anuncia que irá trabalhar com a obra Pão feito em casa: 

três jovens. Uma receita. Alguns segredos, de Rosana Rios. 

 

2ª etapa – Introdução: apresentação da autora e da obra 

 

Nesse momento, em que os alunos terão o primeiro contato com a obra e, 

consequentemente, com a autora, é importante que algumas informações sobre ela sejam 

apresentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa etapa, o professor deve também apresentar e, ao mesmo tempo, explorar a parte 

física da obra, isto é, analisar capa, contracapa, ilustrações, título, bem como a sinopse do 

livro. Os alunos podem iniciar descrevendo a capa do livro, oralmente, levantando hipóteses a 

Rosana Rios é escritora há mais de 29 anos, já escreveu mais de cento e trinta livros de 

literatura fantástica, infantil, juvenil, em 20 editoras. Recebeu vários prêmios 

literários, entre eles o Bienal Nestlé de Literatura em 1990, o Cidade de Belo 

Horizonte em 1991, selos “Altamente Recomendável” da Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil (FNLIJ) em 1995 e 2005; e foi finalista do prêmio Jabuti em 2008 e 

2011 na categoria Literatura Juvenil. Fala Português, Inglês e Espanhol. A autora 

destaca-se como escritora, ilustradora, arte-educadora e roteirista brasileira, formada em 

Educação Artística e Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo.  
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Pão feito em casa: três jovens. Uma receita. Alguns segredos é 

uma obra narrada em terceira pessoa, em que a vida de três 

adolescentes se entrelaça com a vida de uma velha e misteriosa 

senhora que os recebe em seu pensionato. O cotidiano revela-se 

duro com as regras de convivência que são impostas aos jovens 

moradores, porém, diante do que cada um deles já viveu, o velho 

casarão é um verdadeiro paraíso,  embora  suas  paredes  guardem 

muitos mistérios. Ao longo da história, enquanto a velha Cármina ensina Ári, Tobi e Ric 

a fazer pão, o leitor vai tomando contato com as razões que levaram os jovens até ali. 

partir da ilustração, da cor e, principalmente, do título da obra. Alguns questionamentos 

podem ser sugeridos: 

 

- Por que a autora escolheu o título Pão feito em casa: três jovens. Uma receita. Alguns 

segredos? Que relação é possível fazer com esses ingredientes?   

- A capa remete a algum aspecto da sua vida? 

- A ilustração da capa dialoga com o título?  

- Jovens têm segredos? 

 

Após análise do aspecto físico, deve-se falar também sobre o gênero em que a obra 

está inserida e, se necessário, apresentar a sinopse do livro. 

 

 

  

 

 

 

 

Vale ressaltar que a narrativa é toda construída em flasbacks, misturando situações 

vividas no contexto atual e em tempos mais distantes. A rigidez imposta pela velha Cármina, 

por exemplo, às vezes, remete à ditadura militar, ao e passo que assuntos como a dificuldade 

da vida nas favelas, o tráfico de drogas, fazem parte do momento presente. Todos esses 

acontecimentos contribuem para o crescimento de cada personagem dentro da história, pois 

aprendem com as adversidades e os desafios. Nesse contexto, a metáfora do pão dialoga 

diretamente com as figuras da ficção, pois também cresce a partir de um impulso como o 

fermento. Segundo palavras da própria autora “[...] fazer pão é como escrever um livro: a 

gente coloca os ingredientes, mistura, sova, espera os personagens crescerem e tomarem vida. 

Foi gostoso escrevê-lo, tomara que seja bom de ler!” (RIOS, 2012, p. 6). 
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Pode-se optar, ainda, por antecipar parte do enredo, a partir da leitura das primeiras 

páginas do livro. Essa estratégia é indicada por Cosson (2012) com o intuito de despertar a 

curiosidade do leitor e instigá-los para a leitura completa da obra.  

 

3ª etapa – Leitura: leitura propriamente dita e acompanhamento da leitura 

 

Por ser uma narrativa de poucas páginas e ter um público de oitavo ano, o professor 

deve estabelecer um prazo não muito extenso para que a leitura seja realizada. Durante esse 

período, para ter certeza de que a leitura está sendo feita, o professor pode promover dois 

momentos de intervalos (COSSON, 2012), em que os alunos leem um ou dois capítulos e 

comentem o texto lido. Essa é uma forma não só de verificar a atividade, mas também de 

estimular aquele público que apresenta resistência em exercitar o seu momento leitor ou que 

não está habituado ao exercício da leitura. Aqui o professor deve propor uma atividade de 

interpretação, a fim de que os alunos mostrem que compreenderam o que foi lido até ali, e 

uma atividade que contemple a descrição das personagens apresentadas até aquele momento. 

Essas atividades praticadas nos intervalos servem também para o professor tirar 

dúvidas dos alunos, acertar o andamento da leitura da classe e motivar aqueles alunos que 

estejam atrasados no processo da leitura, em relação aos demais alunos da sala. 

 

4ª etapa – Interpretação: construção do sentido do texto 

 

Nessa etapa, além do acompanhamento da leitura, dos registros previamente 

solicitados, com informações essenciais sobre o livro, o professor pode, também, trabalhar 

alguns aspectos da língua, como o uso dos sinais de pontuação, ortografia, importância do 

tempo verbal no texto narrativo, recursos linguísticos para expressar circunstâncias temporais, 

além de trabalhar ou retomar (caso já tenha sido trabalhado antes), com a turma, os elementos 

da narrativa, bem como o conceito de descrição objetiva e subjetiva, visto que a obra 

apresenta riqueza de detalhes, quer seja de ordem física, quer seja de ordem psicológica.  

Nesse momento, ainda, pressupõe-se que o aluno já consiga formar uma opinião do 

que foi lido, por isso, esse precisa ser o espaço, estabelecido com antecedência, para que 

ocorra o compartilhamento das interpretações dos alunos. O professor organiza um seminário 

para que os alunos socializem as experiências desenvolvidas durante a leitura. Os alunos 

podem pontuar o que mais gostaram no livro, as temáticas abordadas, os desafios enfrentados 



75 

 

 

 

pelas personagens, a relação dos três jovens com a velha, a construção do pão como fio 

condutor da primeira à última página do livro, entre outros.  

Ainda nessa etapa, considerando a importância que o pão tem para a narrativa, o 

professor pode propor outro desafio aos alunos: que eles experimentem fazer um pão caseiro.  

Utilizando a receita que consta na última página do livro, o professor pode sugerir que os 

alunos tragam os ingredientes necessários e, juntamente com o professor e a equipe da 

merenda, reservem um horário para experienciarem a feitura do pão. O pão pode ser feito e 

assado na escola e distribuído entre os alunos da sala, a fim de que todos apreciem o resultado 

desse processo.  

Para finalizar essa etapa, propõe-se que o trabalho realizado com o livro seja 

apresentado às outras turmas da escola. Para isso, o professor reproduzirá, com a turma, todo 

o cenário da obra, de modo que os alunos deverão dar “corpo” às personagens do livro, com a 

construção do perfil de cada uma, em tamanho real, se puderem. Nessa atividade, os alunos 

podem ser motivados a utilizar diversos materiais reciclados como papelão, retalhos de 

tecidos, maquiagens em desuso, roupas velhas, entre outros. Pode-se, ainda, montar um painel 

com imagens do livro.  

Para o evento, um convite pode ser preparado, a fim de contarem com a participação 

dos demais alunos e dos pais para visitarem a exposição, com a seguinte sugestão de 

chamada: “Prestigie nossa exposição e desvende os segredos de Ári, Tobi, Ric, Cármina e o 

pão”. O professor deve, ainda, articular com os alunos como será a apresentação no dia do 

evento (uma escala, por exemplo). Além disso, cada aluno levará antecipadamente uma 

receita de pão (doce, salgado, recheado, simples), para que um caderno de receitas seja 

montado e distribuído a todos que visitarem a exposição. Outra sugestão que cabe para o dia 

do evento é pedir aos alunos que confeccionem, juntamente com os pais, um pão caseiro, para 

que seja servido durante a exposição.  

Na data, previamente marcada, os alunos montarão o cenário, posicionando, de forma 

dinâmica, as personagens. Durante a visitação de outras turmas e da família, cada aluno, junto 

à personagem que escolheu, recontará a história como se fosse o personagem e apresentará 

seu perfil. A exposição deve seguir até que todos tenham prestigiado o evento e se deliciado 

com os pães produzidos pelos próprios alunos, afinal, o pão é a personagem que conduz a 

história e o leitor da primeira até a última página da obra. 
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5ª etapa – Produção: o fazer literário pelo aluno 

 

Esse é o momento ímpar da sequência aqui proposta, pois tem como objetivo permitir 

que o aluno, a partir da leitura, também mergulhe na escrita, imprimindo toda a sua 

compreensão e a capacidade de experimentar o fazer literário. Portanto, o professor deve 

orientar, com base em todas as atividades realizadas, explorando o gênero narrativo e 

descritivo, a escritura de novos textos. Por ser uma obra bastante atraente, a sugestão aqui é 

que o professor trabalhe com o gênero fanfiction. Esse gênero digital, em crescente produção, 

desperta nos leitores a vontade de participar, produzindo seu próprio texto a respeito da obra. 

Segundo Vargas (2005, p. 11), a fanfiction “[...] é uma história escrita por um fã, envolvendo 

os cenários, personagens e tramas previamente desenvolvidos no original. [...] Os autores de 

fanfictions dedicam seu tempo a escrevê-las em virtude de terem desenvolvido laços afetivos 

fortes com o original [...]”. 

O primeiro passo deve ser questionar com os alunos o que sabem sobre fanfiction. 

Caso não conheçam, podem ser elaborados módulos que apresentem as seguintes características 

do gênero: sinopse, elementos da fanfiction, elementos da narrativa, produção final.   

Para uma melhor aprendizagem, os alunos podem escrever as fanfictions em pequenos 

grupos para que discutam, comentem e opinem durante o processo de escrita. Depois de 

produzidos os textos, pode-se pensar também na criação de um blog, onde as fanfictions 

produzidas possam ser postadas, acompanhadas e comentadas. Para criação do blog, o professor 

pode contar com o apoio do professor de informática e auxiliar os alunos na escolha da cor, fonte, 

barras, gadgets. Depois de pronto, os alunos devem inserir seus textos e complementos, como 

imagens e vídeos. Cada aluno deverá ler os textos dos colegas no ambiente virtual e fazer pelo 

menos uma nota. Para finalizar, o trabalho deve ser divulgado a outros alunos da escola, para que 

visitem o blog e também participem com comentários e produção de mais textos. 

Com a utilização desse recurso, o professor proporcionará aos alunos um processo de 

interação, visto que tanto os outros alunos da turma quanto os visitantes poderão postar 

mensagens e interagirem com os autores dos textos. A partir daí, o professor poderá, em um 

momento posterior, proporcionar uma reflexão dobre o trabalho desenvolvido. 
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3.2.3 Histórias para jovens de todas as idades (2012), de Laura Sandroni 

 

Esta sequência didática destina-se a alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Tem 

como principal objetivo proporcionar a aproximação do aluno com o gênero conto, suscitando 

reflexões em relação às temáticas abordadas nos textos e familiarizando-o com o fazer 

literário e com a prática de uso da língua escrita. Sugere-se que, para o desenvolvimento dessa 

sequência, sejam utilizadas de dez a doze aulas. A sequência didática proposta organiza-se da 

seguinte forma: 

 

1ª etapa – Motivação: preparação do aluno para a leitura do texto 

 

O professor pode recepcionar os alunos na sala com a música Jovens, da banda Planta 

& Raiz (Anexo 5), perguntar se conhecem a música executada e de que forma a conheceram. 

Se não a conhecem, apresentar a música a todos, com cópias da letra, e discutir com a turma 

qual é a imagem de jovem que a música mostra e se tem relação com o ser jovem no mundo 

atual. Os alunos podem ainda falar de outras músicas que conhecem e que também abordam a 

temática discutida. Depois de esgotada a discussão, o professor anuncia que vai trabalhar com 

uma obra que traz textos direcionados exatamente para jovens. Concluída essa atividade, a 

motivação pode ser incrementada com a confecção de um caderno de registros, que será 

utilizado durante todo o trabalho, no qual os alunos deverão registrar, na primeira folha, o que 

é ser jovem na atualidade. Além disso, pode-se sugerir que eles confeccionem, à sua maneira, 

a capa do caderno para que esse tenha a sua identidade.  

 

2ª etapa – Introdução: apresentação da autora e da obra 

 

Nesse momento, o professor deve trazer informações relevantes sobre a autora que 

organizou a coletânea.  

 

 

 

 

 

 

Laura Sandroni tem mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). O interesse da escritora carioca pela literatura destinada a crianças e 

jovens surgiu ao participar do grupo que, em 1968, organizou a Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e integra, desde 1996, o Conselho Diretor da FNLIJ. É 

colaboradora do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, resenhando livros destinados a 

crianças e jovens.  Coordenou  os  projetos  de  incentivo  à  leitura  Ciranda  de  Livros 
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Histórias para jovens de todas as idades é uma de antologia de contos 

organizada por uma das maiores especialistas brasileiras em literatura 

para crianças e jovens. O livro traz textos de grandes escritores da 

literatura brasileira, e ainda do cubano Joel Franz Rosell, fazendo uma 

mescla entre autores cânones com autores mais contemporâneos. A 

obra apresenta vinte e quatro contos dos seguintes autores: Ana Maria 

Machado,  António  de Alcântara Machado,  Cacique Seattle, Cícero  

Sandroni, Clarice Lispector, Daniel Munduruku, Fernando Sabino, Ferreira Gullar, Ivo 

Pitanguy, João Guimarães Rosa, Joel Franz Rosell, Leny Werneck, Lima Barreto, Lúcia 

Bettencourt, Luiz Raul Machado, Luiz Vilela, Machado de Assis, Malba Tahan, Marina 

Colasanti, Mário de Andrade, Moacyr Scliar, Ricardo Azevedo, Rogério Andrade Barbosa 

e Sylvia Orthof.  

 

 

 

 

 

Em seguida, o professor deve explicar como se organiza a coletânea e explorar a parte 

física da obra, ou seja, a leitura do livro como objeto: orelhas, capa, contracapa, ilustrações, 

bem como o prefácio escrito pela própria organizadora. Deve-se falar também sobre a 

estrutura de uma coletânea de contos e de quantos textos fazem parte da obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra contém histórias que podem despertar e intensificar o gosto pela leitura em 

jovens e adultos. Segundo a própria organizadora, “Esta antologia apresenta contos que 

poderão conduzir o leitor a obras dos autores selecionados ou de outros autores, ampliando 

seu horizonte. Mas sem perder o prazer da leitura jamais” (SANDRONI, 2012, p. 4). E, 

embora os contos apresentem assuntos variados, pode-se reconhecer como temática central da 

coletânea a vivência dos jovens no meio social. 

Pode-se, ainda, nessa etapa, realizar-se a troca das primeiras impressões, o 

levantamento de hipóteses sobre os temas dos textos, que serão justificadas quando forem 

concluídas as leituras integrais. 

 

 

 Leitura, Nossa Biblioteca e Quem Lê Jornal Sabe Mais. É autora de livros destinados ao 

público juvenil e tem ensaios publicados em revistas especializadas, no Brasil e no 

exterior. Laura Sandroni faz parte do Conselho Curador da Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil, participa de seminários e congressos no Brasil e no exterior. 
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3ª etapa – Leitura: leitura propriamente dita e acompanhamento da leitura 

 

Para a leitura dos contos, a turma deve ser organizada em grupos de oito componentes, 

sendo que o professor poderá indicar os textos destinados a cada grupo. A divisão dos contos 

para cada grupo, sugerida abaixo, leva em consideração a mescla de autores cânones com 

autores mais contemporâneos. Além disso, atenta-se para que cada grupo tenha contato com, 

no mínimo, duas escritoras, a partir de uma discussão que pode ser levantada anteriormente 

com a turma, considerando a relevância da figura feminina na literatura brasileira.  

A divisão dos contos e autores para cada grupo pode ser feita da seguinte forma:  

 

Primeiro grupo:  

- O menino Pedro e seu boi voador - Ana Maria Machado;  

- Macacos - Clarice Lispector;  

- Boa de garfo - Luis Vilela;  

- A história de Simbad, o marujo – Ferreira Gullar (Tradução);  

- Artes do viver - Ivo Pitanguy;  

- Castelo vão, castelos vêm - Joel Franz Rosell;  

- O que se foi de vez - Rogério Andrade Barbosa;  

- Bandolim -  Leny Verneck. 

 

Segundo grupo:  

- Espinha de peixe - Fernando Sabino;  

- As notícias e o mel - Marina Colasanti;  

- Fita verde no cabelo, João Guimarães Rosa;  

- O livro da terra - Cacique Seatte;  

- O sábio da efelogia - Malba Tahan;  

- Gaetaninho - Antônio de Alcântara;  

- A princesa que só se casava com quem se escondesse e ela não visse onde - Ricardo Azevedo;  

- O homem que sabia javanês - Lima Barreto 

 

Terceiro grupo:  

- Ideias de canário - Machado de Assis;  

- Um bicho de pé de estimação - Sylvia Orthof;  
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- O homem que corria - Moacyr Scliar;   

- Seduções - Lucia Bittencourt;  

- Fidelidade - Cícero Sandroni;  

- O roubo do fogo - Daniel Munduruku;  

- O peru de natal - Mário de Andrade;  

- A canoa que virou coisa - Luiz Raul Machado. 

 

Divididos os grupos e os textos, os alunos se reúnem e cada aluno do grupo fica 

responsável pela leitura de um conto, previamente subdivido pelos componentes do grupo, 

de modo que cada um leia um conto diferente. Após a leitura do primeiro conto por cada 

aluno, sugere-se uma atividade de intervalo (Cosson, 2012), para que sejam socializadas 

as dificuldades encontradas com vocabulário, estrutura composicional, interação com o 

texto, ritmo de leitura, além das ideias do próprio texto, que serão retomadas na etapa de 

interpretação. 

 

4ª etapa – Interpretação: construção do sentido do texto 

 

Nessa fase, deve ocorrer a construção do sentido do texto, feito, primeiramente, de forma 

escrita e individual. Cada aluno deve ter um caderno de registros de suas leituras, previamente 

solicitado pelo professor na etapa da motivação, e nele anotar as informações essenciais sobre o 

conto lido: título do conto, breve biografia de seu autor8, resumo, apreciação pessoal. Em seguida, 

fazer uma análise do conto lido, mediada pelas seguintes questões norteadoras:  

 

- O conto tem uma linguagem simples ou não? Exemplifique. 

- Quais as características do texto lido? Fazem rir, chorar? Argumente. 

- Como são apresentadas as personagens? 

- A situação apresentada faz parte do cotidiano? Justifique: 

 

Concluído o registro do primeiro texto, passa-se, então, para a roda de leituras no 

grupo. Cada aluno escolhe um novo conto para ler, dentro dos que foram selecionados 

para o trabalho do grupo, faz a leitura e novamente o registro. E assim o mesmo 

processo se repete até que todos os alunos do grupo tenham concluído a leitura dos oito 
                                                           
8 A coletânea traz, antes de cada conto, uma abordagem sobre o autor, apresentando dados biográficos e 
principais produções. 
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contos. Durante esse momento, novos intervalos devem ser criados para melhor auxiliar 

a leitura dos alunos. 

Terminada essa etapa, passa-se para o compartilhamento das interpretações dos 

alunos. Primeiramente, deve ocorrer dentro do próprio grupo, onde cada aluno fala de seus 

registros, socializando as suas impressões sobre os textos. Em seguida, a socialização é feita 

para a sala toda e, cada grupo, pode sugerir estratégias para a apresentação. Dentre as 

apresentações, podem surgir monólogos, encenações, painéis, entre outras atividades. 

 

5ª etapa – Produção: o fazer literário pelo aluno 

 

 Nesse momento, o professor deve orientar, a partir das leituras realizadas e 

observando-se a estrutura e as características do gênero conto, a escritura de novos textos. 

Para isso, será retomada a discussão sobre o que é ser jovem na atualidade, iniciada na 

motivação e registrada na primeira página do caderno de registros, que servirá de temática 

para a produção dos novos contos. A primeira versão do texto deve constar no caderno de 

registros. Esses textos serão socializados com a turma e reescritos, quando necessário. 

Para finalizar o trabalho, os textos podem ser organizados em uma coletânea de contos da 

turma. Torna-se interessante que os próprios alunos participem ativamente desse processo, 

produzindo a capa, possíveis desenhos para ilustrar o livro, entre outras ações. Depois do 

trabalho concluído, o professor, juntamente com o bibliotecário/auxiliar de biblioteca e com 

os alunos, pode organizar a cerimônia de lançamento da coletânea, com uma manhã/tarde de 

autógrafos. Todos os professores, funcionários, alunos, pais e membros da comunidade 

podem ser convidados para prestigiarem o trabalho desenvolvido. 

Para a socialização dos textos com a comunidade escolar, sugere-se uma parceria com 

a biblioteca e com outros professores de Língua Portuguesa da escola para que os alunos 

escritores possam mostrar os seus textos para outros alunos e extrapolem o espaço da sala de 

aula. Assim, pode-se organizar, juntamente com a biblioteca, “A hora do conto”, em que 

os alunos do nono ano façam as apresentações dos seus textos para os alunos das turmas 

de sexto, sétimo e oitavo anos. As apresentações devem ser bem dinâmicas, em que os 

alunos, caracterizados de personagens, se tornem os contadores de suas próprias histórias, 

utilizando gravuras, dramatizações, dedoches, entre outros recursos. Para finalizar o 

trabalho, sugere-se que a coletânea de contos da turma possa ser socializada também em 
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outros espaços escolares, como na coordenação, na sala de professores e na própria 

comunidade.  

 Acredita-se que as atividades propostas a partir das obras selecionadas podem 

propiciar uma maior interação do professor, do aluno e da comunidade escolar com o universo 

da literatura juvenil. Além disso, permitem fornecer estratégias para tentar combater a 

distância dos alunos das obras literárias, utilizando-se de uma metodologia que possibilite a 

efetiva exploração dessas obras no contexto da sala de aula, contribuindo para o letramento 

literário dos estudantes. 

Ressalta-se que as sequências propostas podem e devem ser alteradas, enriquecidas e 

adaptadas de acordo com a realidade de cada escola e de cada turma, uma vez que não se 

constituem modelos, mas alternativas de tratamento das obras da literatura juvenil em sala de 

aula, no intuito de auxiliar o professor a evitar abordagens convencionais e pouco 

motivadoras, em especial para as obras distribuídas pelo PNBE. Essas atividades podem se 

tornar instrumentos eficazes para os docentes que buscam formar leitores críticos, capazes de 

reconhecer intenções na leitura dos textos, especialmente se as atividades aplicadas são 

construídas a partir das necessidades dos alunos e de suas expectativas e vivências. 

  



83 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ter acesso ao texto literário é um direito que deve ser assegurado aos alunos, o que 

torna grande a responsabilidade da escola, pois, além da árdua tarefa de formar leitores, é 

preciso formar leitores literários no espaço escolar. Essa é uma tarefa que deve perpassar por 

todas as áreas do conhecimento, mas especialmente estar presente nas aulas de Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental. Acredita-se que a leitura literária na escola deve ser 

trabalhada pelo professor e ser vista pelo aluno como fonte de saber, como porta de entrada 

para o conhecimento, estabelecendo laços entre o leitor, o mundo e os outros leitores. 

Segundo Cosson (2012), ser leitor literário é mais do que fruir um livro de ficção ou se 

deliciar com as palavras da poesia. É também posicionar-se diante do texto, identificá-lo, 

questioná-lo e expandir os seus sentidos, sendo responsabilidade da escola promover o 

letramento literário, a partir de um tratamento didático diferenciado sobre a leitura literária em 

sala de aula. 

Nesse sentido, a parte inicial deste trabalho teve por objetivo enfatizar o espaço que a 

literatura deve ocupar na escola, a partir de uma breve discussão sobre o conceito de leitura, 

enfatizando a leitura como um ato dialógico, uma vez que a linguagem é fruto da interação 

verbal entre os indivíduos.  A partir dessa primeira abordagem, refletiu-se também sobre o 

fato de o texto literário ter exercido, por muito tempo, um papel preponderante como eixo 

vertebral para o ensino, mesmo que seu objetivo principal fosse o ensino da língua e da 

formação moral. Porém, com a mudança desse cenário, ao longo dos anos, em especial a 

partir da década de 1960, quando a escola recebeu um novo público, o ensino de Língua 

Portuguesa precisou ser repensado, estabelecendo-se um ensino mais preocupado com a 

realidade prática, a partir não apenas dos gêneros literários, mas de gêneros que circulavam no 

cotidiano. Segundo Zilberman (2007), mesmo que não tenha sido a intenção original, a 

utilização de uma diversidade de gêneros no trato com a leitura, fez com que o texto literário 

perdesse espaço na sala de aula, alegando-se a necessidade de se trabalhar com os demais 

tipos de textos de usos sociais mais frequentes. 

Vale refletir, no entanto, que essa discussão não pretendeu dar pouco crédito à 

utilização dos diversos gêneros de uso social da leitura e da escrita, mas enfatizar a 

necessidade de se inserir o texto literário na formação leitora dos alunos, pois, como já dito, é 

fundamental que se formem não apenas leitores, mas leitores literários. Salienta-se que 
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literatura é importante para o desenvolvimento cultural do ser humano, e os leitores, através 

dela, podem ver e inventar o mundo. 

Formar leitores literários é um processo lento, mas instigante. Certamente, o trabalho 

docente com vistas ao letramento literário pode assegurar fundamentalmente a estruturação de 

atividades que levem à autonomia do leitor e contribuam para a sua formação enquanto leitor 

literário. A partir dessa concepção, a pesquisa salientou a necessidade de práticas escolares 

que visem ao letramento literário, trazendo o texto literário para a sala de aula, no intuito de 

letrar os alunos através da leitura. Paulino e Cosson (2009) ressaltam que o letramento 

literário só poderá ocorrer efetivamente se os alunos puderem ter contato direto e constante 

com os textos literários.  

Assim, foram enfatizadas algumas práticas que podem ajudar na concretização do 

letramento literário na escola. Essas práticas perpassam pela necessidade de se estabelecer no 

espaço escolar uma comunidade de leitores, a partir do uso de diversas estratégias, como 

grupos de estudos, rodas de leituras, dentre tantas outras. Para isso, deve-se fortalecer a 

relação dos alunos com o texto literário, além da interferência crítica do professor na 

formação do aluno leitor e a ênfase na produção escrita a partir da interação com a literatura, 

uma vez que é necessário ao aluno perceber os diversos mecanismos de expressão e 

construção de sentidos utilizados pelo texto literário. 

Considerou-se também importante assinalar a relevância que exercem as obras da 

literatura infantil e juvenil na formação leitora dos alunos do Ensino Fundamental, uma vez 

são produzidas para esse público específico e estão presentes nas escolas, mesmo que, muitas 

vezes, não sejam trabalhadas adequadamente. A partir de um breve histórico sobre a produção 

e circulação da literatura infantil e juvenil na escola, percebeu-se que a presença de livros 

dirigidos a crianças e jovens pode ser considerada como fato recente, uma vez que a 

expressiva expansão desses livros só ocorreu a partir da segunda metade do século XX, 

especialmente quando esse tipo de literatura passou a ser privilegiado pelo poder público, a 

partir da criação de programas oficiais de distribuição de livros.  

Refletindo-se sobre a expansão das obras da literatura infantil e juvenil, foram 

apresentados alguns elementos que devem figurar nessas obras para que possam ser 

consideradas de qualidade. A partir das contribuições de Colomer (2007), vê-se que muitas 

dessas obras têm se apresentado como sendo novos modelos de representação literária do 

mundo, em que os temas tratados e os valores veiculados estão bem articulados; houve 

também o aumento da complexidade das narrativas, exigindo uma leitura mais participativa 
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por parte do aluno. Zilberman (2003) informa que o texto literário é aquele texto que possui 

qualidade estética e valor artístico, ou seja, aquela obra que, recusando cumprir uma missão 

apenas pedagógica, pode auxiliar no conhecimento de mundo e na ampliação da visão 

crítica do aluno. 

Pode-se observar que essas características salientadas pelas autoras se coadunam com 

os critérios de avaliação e seleção das obras do PNBE, discutidos neste trabalho a partir do 

edital do PNBE 2013, em seus três aspectos: a qualidade do texto literário, vinculada às 

possibilidades de ampliar o repertório cultural dos leitores, propiciando a fruição estética e 

uma experiência múltipla no campo da literatura (BRASIL, 2011); a adequação temática, na 

qual é possível perceber a preocupação em selecionar obras que contemplem “[...] temáticas 

diversificadas, de diferentes contextos sociais, culturais e históricos” (BRASIL, 2011, p. 22), 

no intuito de atender às expectativas do leitor e motivá-lo para a leitura; e o projeto gráfico 

que deve favorecer a uma boa leitura e resistir ao manuseio por muitos leitores.  

Considerou–se de suma importância, também, no decorrer das discussões, apresentar 

uma reflexão sobre a importância da biblioteca no processo de formação de leitores no 

cotidiano da escola. Certamente, além do professor, os bibliotecários e auxiliares de biblioteca 

podem ser agentes em potencial de mediação de leitura, pois a biblioteca deveria se constituir 

em uma instância na qual a leitura literária pode ser amplamente divulgada e desenvolvida. 

Por isso, reforça-se a premissa de que é de fundamental importância que os agentes desse 

trabalho, que estão em contato direto com os alunos e com os acervos de literatura 

distribuídos para as bibliotecas, sejam mediadores de leitura no espaço escolar.  

Fica nítido, então, que a leitura de obras da literatura infantil e juvenil na escola, desde 

que motivada de maneira adequada, pode gerar significados relacionados aos interesses e 

necessidade do aluno, ajudando-o a encontrar-se em sua trajetória existencial. Por isso, 

descrever as diversas ações do PNBE ao longo dos anos foi relevante, para que se pudesse ter 

dimensão da magnitude do Programa e do seu propósito em oferecer diferentes tipos de 

leitura literária aos alunos da escola pública, com diversidade de autores, gêneros, temáticas e 

representações culturais. 

Convém frisar ainda que, a partir da descrição do Programa, desde o seu surgimento 

em 1997 até os dias atuais, o PNBE ampliou a abrangência do público-alvo, iniciando 

apenas com a distribuição para o Ensino Fundamental e, gradativamente, se estendendo ao 

Ensino Médio, à Educação de Jovens e Adultos e à Educação Infantil. Além disso, também 

procurou oportunizar o atendimento aos alunos com necessidade educacionais especiais, 
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com títulos em Braille, CD em áudio e DVD em Libras. Outro aspecto importante a se notar 

é que, desde o seu surgimento, não houve interrupções do Programa, atravessando, portanto, 

três governos, o que indica que o PNBE tem se constituído em uma política de Estado. 

Acredita-se que é dentro do horizonte amplo da literatura como um direito de todos e mais 

restrito da literatura como parte da formação escolar do leitor que se localiza a seleção de 

obras literárias do PNBE. 

Assim, uma proposta que dê atenção à formação do leitor literário no Ensino 

Fundamental não pode ignorar o trabalho com as obras da literatura para crianças e jovens. Por 

isso, ratifica-se a importância da adequada utilização do acervo de obras da literatura infantil e 

juvenil distribuído pelo PNBE para as escolas de Ensino Fundamental, uma vez que este 

Programa pode oportunizar o contato do aluno com a obra literária e resolver um dos problemas 

que dificulta a leitura de textos literários nas escolas públicas, que é o acesso aos livros. 

 Partindo dessa premissa, à última parte deste trabalho coube a discussão sobre a 

importância das sequências didáticas como uma significativa estratégia para se promover o 

letramento literário dos estudantes, pois, para adentrar a leitura de um livro, precisam 

compreendê-lo, logo o planejamento da leitura se faz importante. Esse planejamento prevê um 

trabalho sistematizado, utilizando-se de estratégias que visem à participação efetiva do aluno, 

no intuito de desenvolver atividades que busquem facilitar a leitura e a construção dos 

sentidos do texto, além de permitir que os estudantes avancem para leituras mais complexas e 

ampliem seus horizontes dentro e fora da instituição escolar. 

A partir, portanto, da perspectiva de que a escola é responsável pelo letramento 

literário dos alunos e considerando a necessidade de um planejamento sistematizado de leitura 

para as obras a serem trabalhadas em sala de aula, tomou-se as sequências básicas de leitura 

literária, propostas por Cosson (2012), como base teórica para elaboração das sugestões de 

atividades. Considera-se que essa metodologia adéqua-se positivamente ao trabalho com os 

alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras. 

No tocante ao corpus utilizado para a elaboração das sequências didáticas, composto 

pelas obras Enquanto aurora: momentos de uma infância brasileira; Pão feito em casa: três 

jovens. Uma receita. Alguns segredos; e Histórias para jovens de todas as idades, pode-se 

dizer que atende aos três critérios para seleção e avaliação propostos no edital do PNBE 

2013: quanto à qualidade do texto, as obras apresentam uma preocupação com a coerência e 

a consistência da narrativa, com a ambientação, com a caracterização das personagens e a 

utilização de um vocabulário que respeita e pode ampliar o repertório linguístico dos alunos. 
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Na adequação temática, nota-se o interesse das autoras em motivar o leitor, a partir de 

experiências da própria faixa etária dos adolescentes, explorando de forma artística o tema e 

propiciando uma experiência significativa de leitura aos estudantes.  Além disso, percebe-se 

o uso de interessantes estratégias narrativas, podendo-se destacar, em especial, os recursos 

utilizados por Rosana Rios, na obra Pão feito em casa: três jovens. Uma receita. Alguns 

segredos, em que a autora recorre a uma receita de pão como fio condutor de toda a 

narrativa, dando ao pão, inclusive, status de personagem. As obras suscitam, também, 

reflexões sobre temáticas sociais, procurando aproximar essas temáticas do universo dos 

adolescentes e provocar reflexões pessoais e sobre a sociedade em que vivem. No tocante à 

qualidade gráfica, as três obras apresentam ilustrações em preto e branco, mas que são bem 

expressivas e dialogam com o texto, ampliando suas possibilidades significativas. 

Percebe-se, ainda, com relação aos textos literários em estudo, que apresentam 

diferentes níveis de complexidade narrativa. Em função disso, as sequências didáticas 

sugeridas são indicadas para séries diferentes, o que não inviabiliza a sua utilização em 

outras séries ou todas na mesma série, dependendo dos interesses do professor e da turma, 

podendo-se, ainda, considerar a existência de diferentes leitores, assim como as diferenças 

existentes entre leitores dentro da mesma série, especialmente no tocante à faixa etária e à 

competência leitora. 

Por isso, afirma-se que as três obras literárias do acervo 2013, utilizadas neste 

trabalho, estão de acordo com os critérios de seleção do edital do PNBE 2013, tanto no 

tocante aos critérios de avaliação, quanto à preocupação expressa na introdução do edital, na 

qual se informa que os textos literários devem contribuir para que a escola possa conduzir os 

alunos “[...] a uma leitura emancipatória, por meio do acesso a textos literários de qualidade 

que proporcionem experiências significativas e ofereçam estímulos para a reflexão e a 

participação criativa na construção de sentidos para o texto” (BRASIL, 2011, p. 21). 

Considera-se que as sequências didáticas sugeridas são viáveis para aplicação em sala 

de aula e podem ser bastante enriquecedoras, pois oportunizam professor e alunos a entrarem 

em contato com novas maneiras de enfocar o texto literário, por meio de uma metodologia 

simples, como essa proposta por Cosson (2012), com a qual a leitura literária pode ser 

estimulada e bem desenvolvida. Os registros das impressões e dos aprendizados nos cadernos 

de registros ou em outros materiais podem proporcionar ao aluno a condição de avaliar o 

próprio amadurecimento da leitura, o envolvimento com os textos e a apreciação de temas que 

atravessem a leitura e se coadunem com as experiências próprias, a partir da troca de ideias 
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nos intervalos e nos debates finais. Vale salientar também que o caderno de registro pode e 

deve ser utilizado cada vez que uma nova sequência didática for aplicada na turma, 

constituindo-se, inclusive, em um excelente material para novos estudos, como a 

caracterização do caderno de registros em um gênero textual. Além disso, o envolvimento da 

obra literária impressa com outras linguagens, em outros suportes, em especial a partir do uso 

de recursos tecnológicos, qualifica o processo de formação de leitores para ampliar o nível de 

exercício da criticidade, não restando dúvidas de que horizonte de expectativas dos alunos 

pode ser ampliado e ganhar novas dimensões com as atividades propostas. 

Reforça-se, por fim, que não há uma receita pronta e acabada para subsidiar o 

trabalho com o texto literário em sala de aula. Por isso, as sugestões aqui propostas podem e 

devem ser revistas, modificadas ou adaptadas pelo professor e, assim, servirem de suporte 

para inspirá-lo a elaborar outras sequências, de acordo com as necessidades do público-alvo, 

da realidade de sua sala de aula ou em função da estrutura da instituição escolar na qual 

venha a ser desenvolvida.  

O trabalho com o texto literário precisa urgentemente contemplar o processo de 

letramento literário e não apenas a mera leitura descontextualizada de fragmentos de textos. 

As atividades de leitura literária precisam ser inventadas e reinventadas em cada turma, em 

cada aula, pois é papel da escola propiciar aos alunos a leitura crítica dos textos literários, 

uma vez que estes podem contribuir significativamente para o desenvolvimento da 

competência leitora do cidadão. Vale salientar que os acervos do PNBE podem se constituir 

em um rico material dentro da escola, sendo papel do bibliotecário, dos auxiliares de 

biblioteca e dos professores apresentar os alunos a esses acervos. Talvez não seja possível 

utilizar o espaço da biblioteca em todas as escolas às quais esse acervo chega, mas isso não 

deve ser empecilho para que os livros saiam das caixas e passem às mãos dos alunos. 

Portanto, sendo a escola um espaço de formação e constituição do sujeito, a literatura 

precisa ser trabalhada nas salas de aula do Ensino Fundamental com foco não somente na 

aquisição de habilidades de ler gêneros literários, mas no aprendizado da compreensão e da 

ressignificação desses textos. É preciso ampliar os horizontes emocionais, culturais e críticos 

dos alunos da escola pública para que possam adquirir novas dimensões do saber e 

compreensão do texto literário e inserir-se na sociedade letrada com iguais condições. O 

ensino da literatura precisa ter compromisso com a produção de um conhecimento que 

contribua para uma sociedade menos desigual, pois assegurar ao aluno o direito a uma 

adequada formação leitora é, antes de tudo, um ato político. 
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ANEXO 1 – Anexo II do Edital de Convocação para inscrição e seleção de obras de literatura 
para o PNBE 2013. 

 
 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE OB RAS DE 
LITERATURA PARA O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA E SCOLA 

PNBE 2013 

 
ANEXO II 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
 

INTRODUÇÃO  
As obras de literatura a serem avaliadas e distribuídas pelo Programa Nacional Biblioteca da 
Escola 2013 deverão contribuir para que a escola pública brasileira possa levar os alunos a 
uma leitura emancipatória, por meio do acesso a textos literários de qualidade que 
proporcionem experiências significativas e ofereçam estímulos para a reflexão e a 
participação criativa na construção de sentidos para o texto. Além disso, os textos literários 
deverão ser portadores de manifestações artísticas capazes de despertar nos leitores jovens 
não apenas a contemplação estética, mas também, a capacidade de reflexão diante de si, do 
outro e do mundo que o cerca.  

O que se espera dessas obras é que elas ofereçam subsídios para a formação de leitores 
autônomos, apreciadores das várias possibilidades de leitura que um texto literário pode 
oferecer. É objetivo do PNBE 2013 que os alunos possam apropriar-se de práticas de leitura e 
escrita de forma a interagir com a cultura letrada disseminada socialmente, promovendo o 
pleno exercício da cidadania.  

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Os acervos serão compostos por obras de diferentes tipos e gêneros literários, de forma a 
fornecer aos leitores um panorama da literatura brasileira e estrangeira.  

A qualidade do texto, a adequação dos temas aos interesses do público-alvo, a 
representatividade das obras e os aspectos gráficos serão considerados critérios para a seleção 
de uma determinada obra.  

Assim sendo, a avaliação recairá sobre os seguintes aspectos:  

 

1.1 Qualidade do texto  

Os textos literários devem contribuir para ampliar o repertório linguístico dos leitores e, ao 
mesmo tempo, propiciar a fruição estética. Para tanto, serão avaliadas as qualidades textuais 
básicas e o trabalho estético com a linguagem. Serão objeto de avaliação a exploração de 
recursos expressivos e/ou outros ligados à enunciação literária, a consistência das 
possibilidades estruturais do gênero literário proposto, a adequação da linguagem ao público 
pretendido, a coerência e a consistência da narrativa, a ambientação, a caracterização das 
personagens e o cuidado com a correção e a adequação do discurso das personagens a 
variáveis de natureza situacional e dialetal e o desenvolvimento do tema em harmonia com os 
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recursos narrativos. No caso dos textos em verso, será observada a adequação da linguagem 
ao público a que se destina, tendo em vista os diferentes princípios que, historicamente, vêm 
orientando a produção e a recepção literária, em especial os que se referem à exploração dos 
aspectos melódicos, imagéticos e/ou visuais na produção poética. No caso das traduções, é 
importante que sejam mantidas as qualidades literárias da obra original.  

No caso das histórias em quadrinhos, será considerado como critério preponderante a relação 
entre texto e imagem e as possibilidades de leitura das narrativas visuais.  

Não serão selecionadas obras que apresentem clichês ou estereótipos saturados.  

 

1.2. Adequação temática  

Serão selecionadas obras com temáticas diversificadas, de diferentes contextos sociais, 
culturais e históricos. Essas obras deverão estar adequadas à faixa etária e aos interesses dos 
alunos do ensino fundamental – anos finais e do ensino médio. Entre outras características, 
serão observadas a capacidade de motivar a leitura, a exploração artística dos temas e o 
potencial para propiciar uma experiência significativa de leitura - autônoma ou mediada pelo 
professor - e para ampliar as referências estéticas, culturais e éticas do leitor, contribuindo 
para a reflexão sobre a realidade, sobre si mesmo e sobre o outro.  

As obras em verso deverão propiciar a interação lúdica na linguagem poética.  

Os textos literários deverão evitar conduzir explicitamente opinião/comportamento do leitor, 
mas, ao contrário, deverão proporcionar um grau de abertura que convide à participação 
criativa na leitura, instigando o leitor a estabelecer relações com suas experiências anteriores e 
outros textos.  

Não serão selecionadas obras que apresentem moralismos, preconceitos, estereótipos ou 
discriminação de qualquer ordem. Da mesma forma, não serão selecionadas obras que 
apresentem didatismos, que contenham teor doutrinário, panfletário ou religioso.  

 

1.3. Projeto gráfico  

O projeto gráfico-editorial deverá apresentar equilíbrio entre texto principal, ilustrações, 
textos complementares e as várias intervenções gráficas que conduzem o leitor para dentro e 
para fora do texto principal. Deverá garantir condições de legibilidade do ponto de vista 
tipográfico quanto ao formato e tamanho da(s) fonte(s) utilizada(s), do espaçamento entre 
letras, palavras e linhas, do alinhamento do texto e da qualidade do papel e da impressão.  

A biografia do(s) autor(es) deverá ser apresentada de forma a enriquecer o projeto gráfico 
editorial e promover a contextualização do autor e da obra no universo literário. Igualmente, 
outras informações devem ter por objetivo a ampliação das possibilidades de leitura, em uma 
linguagem adequada ao público a que se destina e com informações relevantes e consistentes. 
Não serão selecionadas obras que apresentem erros crassos de revisão e/ou impressão  
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ANEXO 2: Relação de livros dos Acervos 2 e 3 do PNBE 2013 – Anos finais do Ensino 
Fundamental 
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ANEXO 3: Textos utilizados na elaboração da primeira sequência didática 

Minha vida de menina 
Cícero Augusto Carvalho Abreu 

 
 
 Durante minha vida em Graça sempre fui uma garota agitada. Lembro-me de que eu e 
minha melhor amiga gostávamos de passear pelo mercado municipal recém-construído, mas 
muito diferente do de hoje: o teto era feito de palha, sustentado por um tronco enorme. 
Passeávamos por lá por não haver outra opção e também para paquerarmos os meninos. 

Nascemos quase juntos: eu e o mercado. Somos uma coisa só, mas não estamos nos 
livros, televisão ou qualquer documento. Estamos na memória que marcou minha 
adolescência. Às vezes sinto saudades daqueles tempos, quando tudo era mais tranquilo,  não 
havia quase motos ou carros nas ruas. 

Ao chegar em casa, ajudava minha mãe a fazer chapéu. A palha utilizada cortava meus 
dedos, mas era a única forma de ajudar na renda familiar, garantindo dinheiro para, quando 
chegassem os festejos, comprar tecido para fazer os vestidos. 

Estudava à tarde com a professora Iracy, mestra muito severa. Minha mochila era um 
saco de arroz, em que levava um lápis, a cartilha do ABC e uma tabuada. Meu pai me colocou 
na escola, e meus irmãos também, para aprendermos a ler uma carta e fazer outra. Eu era 
craque na leitura e não gostava da tabuada, mas estudava muito para não apanhar de 
palmatória. Nunca apanhei da professora, pois ficava bem quietinha. Durante o recreio, ela 
mandava-nos capinar o mato que crescia ao redor da escola, tarefa que julgava enfadonha, 
pois minhas mãos às vezes inchavam. 

Quando chegava da escola já era quase hora do jantar. Comíamos feijão com farofa de 
toucinho. O gosto não era bom, mas de tanto comer já havia me acostumado. Raramente 
comíamos carne ou biscoito, e só tomávamos refrigerante quando caíamos doentes. 

Nas festas não havia bebidas alcoólicas, só o arico-rico – suco industrializado em pó 
colocado em garrafas –, que tinha que ser dividido com os amigos, proporcionando momentos 
de alegria e confusão. 

Apesar das secas, minha família nunca passou fome, pois meu pai criava capotes e 
cabras;por esse motivo não nos faltava leite. Raramente chovia, mas quando acontecia era o 
maior alvoroço! Todos corriam em busca de baldes para armazenar água e eu ainda brincava 
com as outras crianças na chuva. A água que caía do céu era fresquinha, contrastando com a 
terra quente, e quando se misturavam produziam uma fumaça que causava um clima de 
mistério. A forte chuva formava um pequeno lameiro, que, misturado à terra, parecia um rio 
de chocolate. A magia da água tocando o meu rosto era muito forte. Nessas horas o trabalho 
era esquecido. 

Naquele tempo, a chuva era a maior alegria e a rua transformava-se em um mundo 
fantástico. Além das brincadeiras no lamaçal que escorria pela rua, modelávamos panelinhas 
de barro para brincar de comidinha, fazíamos bonecos de sabugo de milho ou casca de 
melancia, construíamos casinhas e redes de palha para pastorar o roçado... 

Quando não chovia era uma tristeza de dar dó, não havia mais a magia e sobrava 
tempo para brincar pela manhã. Então, eu e a minha turma nos reuníamos nas casinhas de 
palha. Lá construíamos brinquedos, conversávamos, fazíamos comidinhas de frutas e 
inventávamos histórias cheias de mistérios e paixões. 

Nossa vida se enchia de alegria, que vinha de muitos momentos: das brincadeiras, da 
escola, da família e de quando chovia. O fim da história? Não sei, porque ainda vivo. 
Enquanto viver, minhas memórias nunca irão acabar. 

(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Maria Nonata de Abreu, 58 anos.) 



101 

 

 

 

Gotas de chuva... leve barulho da saudade! 
Saionara Aparecida Sant’Ana dos Santos 

 
Mais uma vez sinto o calor da lembrança, e o calafrio da saudade... Meu ser anuncia a 

hora de relembrar o maravilhoso tempo de criança, as ideias inesquecíveis, brincadeiras 
memoráveis e contagiantes daquele tempo... 

Bons tempos aqueles: morávamos num lugar pequeno, cheio de matas e animais, casas 
rústicas, construídas pelos moradores com paredes de pau a pique – um trançado de ripas 
como estrutura para fixar o barro batido nos buracos. Hoje as casas são de alvenaria, as matas 
desapareceram e com elas os animais. O lugar é chamado de Córrego Baixo Moacir, 
município de Governador Lindenberg, interior do Espírito Santo. 

Naquela época, com movimentos rápidos das mãos, víamos a agulha franzir o babado: 
era nossa mãe costurando nossos vestidos para irmos à missa aos domingos. Nossos olhares 
de crianças puras brilhavam feito pequenas esmeraldas, curiosos em saber qual seria o modelo 
mais belo. Agora o carinho das mãos habilidosas de nossa mãe foi substituído pela frieza das 
máquinas. Logo após a missa, na estrada de terra – esta pelo menos ainda existe! –, 
voltávamos a pé e lá de longe já sentíamos o cheiro do frango caipira, coradinho com a tinta 
retirada dos fartos pés de urucum que vovô socava no pilão. O frango era acompanhado pela 
polenta, uma herança da cultura italiana. O aroma que vinha da janela da casa da vovó era 
convidativo e fazia com que apressássemos o passo. 

Eu estimava os dias de chuva, quando bastava ouvir um leve toque anunciando que a 
festa ia começar. Era só abrir a porta e meus amigos transformavam-se em “campainhas”, 
cujo barulho de felicidade era demonstrado aos berros, ao sentir o prazer de cada gota caindo 
sobre seus corpos, que refrescava a alma. A chuva caía vagarosamente e num passe de mágica 
transformava-se numa cachoeira em gotas. Mas nós não estávamos satisfeitos e bastava a 
distração dos familiares para que corrêssemos estrada afora e de poça em poça 
descobríssemos mais um mistério. Esses eram os dias de que mais gostávamos: os mágicos 
dias de chuva, que hoje já não são tão frequentes. 

Já nos dia em que o sol recobria o telhado de palha de coqueiro, feito por nossas 
pequenas mãos, nossa diversão era construir nossos próprios brinquedos. Tudo era utilizado: 
pequenos frutos e pedaços de gravetos. Carretéis e madeira eram usados para fazer os 
carrinhos, também brincávamos de bonecas costuradas com palha e sabugo de milho colhidos 
no quintal, o que hoje já não acontece, pois as crianças de agora pensam somente nos 
brinquedos falantes, jogos eletrônicos e em tudo o que não desperta a curiosidade, a 
inteligência, e faz com que não usem suas mãos para inventar e construir, preferindo apertar 
somente um botão. 

Nos fins de semana, reunia os amigos para colhermos frutos e degustá-los. Uma 
delícia! Hoje os frutos são poucos e quando não contaminados pelo excesso de agrotóxicos 
nas lavouras. Nossas roupas branquinhas passadas a ferro em brasa – até então não existia 
energia elétrica –, os vestidos engomados com uma mistura de água e polvilho, muito usada 
na época, estavam completamente sujos, o que nos rendiam alguns sermões de nossas mães. 
E, assim, após o banho, eu ia à casa da vovó ouvir o vovô contar histórias relembrando seu 
passado, suas memórias, que me faziam adormecer em sonhos, saboreando as primícias de 
uma infância bem vivida. 

(Texto baseado na entrevista feita com a Sra. Olga Bertti Sant’Ana, 68 anos.) 
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Luz, fé, sabor e ação 
Priscilla Nicola Silva 

 
  Impossível esquecer-me da linda cidade onde passei toda a minha vida. Quando 
pequena, recordo ser também a cidade uma criança que começava a crescer junto comigo. 
Luz! Os postes de madeira foram colocados nas poucas ruas da minha cidadezinha. Eu ficava 
maravilhada com aquelas “estrelas” tão próximas, possíveis de serem tocadas. Os adultos 
diziam: “É obra do governo, o progresso chegou”. Acostumados com a novidade, voltamos à 
nossa rotina. 
  A Igreja Matriz: pedacinho do céu mesmo, sabe por quê? Foi construída pela 
comunidade, cada um cuidando da sua maneira; com o que podia e com seus respectivos 
talentos. 
  No ano de 1920 ficou totalmente pronta. Nas paredes e no teto, passagens bíblicas que 
retratam a vida do nosso padroeiro, São João Batista. A imagem que mais me impressionava 
era a da cabeça de São João numa bandeja. Mamãe me explicou o motivo que levara o nosso 
santinho à morte. Eu sentia medo, pena, e ficava profundamente triste com tanta maldade. 
Terminada a missa, bastava sair da igreja para os meus sentimentos começarem a mudar. 
  Ali o cheiro da comida mineira dominical alvoroçava minha vontade de comer. Era 
perceptível o cheiro da macarronada, do frango caipira e do doce caseiro, que era meu maior 
desejo. Como eu gostava de doces! E por me lembrar de gostosuras me vêm à memória as 
festas de São João. Noites claras, enluaradas, enfeitadas e temperadas com brincadeiras, 
leilões, guloseimas, bingos e barraquinhas. Eu não tinha dinheiro para comprar nada do que 
via; no entanto, papai trabalhava mais do que nunca nessa época para, ao menos, comprar 
para mim e meus irmãos um lindo e saboroso cartucho recheado com os docinhos que faziam 
um rio correr na boca. 
  Outra diversão daquele tempo era participar das brincadeiras do circo. 
Constantemente, nossa cidade recebia a visita de parques e do circo Lexo-Lexo. Confesso que 
tinha enorme preferência por este último! Ali, no terreno onde montavam aquela tenda, meus 
sonhos se erguiam também. Nos teatros, eu era sempre uma personagem. Faltava um autor, 
outro ator, eu e meu irmão Antônio tínhamos o que fazer; corríamos em volta daquele circo o 
dia todo e nos divertíamos muito, pois quando entrávamos em cena o circo já estava lotado. E 
era possível ouvir alguém dizendo: “Olha, os filhos do Filipim”. Eu me sentia bastante 
orgulhosa, quase me esquecia o que tinha para representar, mas aí era que todos 
gargalhavam...  
  Hoje, apesar da saudade daqueles tempos, vejo com grande satisfação as mudanças 
desta cidade. Lugar tranquilo, terra de amigos que não se encontram em canto nenhum. É uma 
cidade pequena, se comparada a outras, vizinhas, mas posso garantir que é aquela que se 
destaca por sua beleza, pelos recursos e empregos e por sua gente tão capaz e competente, 
gente feliz. 
(Texto baseado na entrevista feita com a sra. Terezinha Peres da Silva Nicola, 65 anos. 
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ANEXO 4: Textos utilizados na elaboração da segunda sequência didática 

O problema das oito caixas 
Malba tahan 

 
Segundo uma lenda muito antiga, o célebre Califa Al Motacém Billah, rei dos árabes, 

chamou certa manhã o astucioso Sabag, seu vizir-tesoureiro, e disse-lhe em tom grave, como 
se ditasse uma sentença irrevogável: 

– Dentro de poucas horas, meu caro vizir, receberei a visita do jovem Beremisz Samir, 
apelidado “o homem que calculava”. Não ignoras, certamente, que o talentoso Beremiz tem 
deslumbrado esta nossa gloriosa Bagdá com inequívocas demonstrações de seu incomparável 
engenho e de sua agudíssima inteligência. Os enigmas mais intrincados, os cálculos mais 
difíceis são, pelo exímio matemático, explicados e resolvidos em rápidos momentos. É meu 
desejo presentear o ilustre Beremiz com avultada quantia. Gostaria, entretanto, de 
experimentar também a tão elogiada argúcia do calculista, propondo-lhe durante a nossa 
entrevista um problema que seja relacionado, de certo modo, com o prêmio que lhe darei em 
moedas de ouro. Um problema que deixasse o nosso visitante encantado, é verdade, mas 
também perplexo e confuso. 

O vizir Sabag não era homem que se deixasse entibiar diante dos caprichos e fantasias 
do poderoso emir. Depois de ouvir, cabisbaixo e pensativo, as palavras do rei, ergueu o rosto 
bronzeado, fitou serenamente o glorioso califa, e assim falou: 

– Escuto e obedeço, ó Príncipe dos Crentes! Pelo tom de vossas palavras, adivinho 
perfeitamente o rumo seguido pela caravana de vossas intenções. É vosso desejo premiar um 
sábio geômetra com valiosa quantia. Ressalta, dessa intenção, a generosidade sem par de 
vosso coração. Quereis, entretanto, que este prêmio seja exornado com um problema original 
e inédito, capaz de surpreender o mais engenhoso dos matemáticos e de encantar o mais 
delicado dos filósofos. Essa lembrança põe em relevo a elegância de vossas atitudes, pois o 
visitante, ao ser argüído diante da corte, poderá mais uma vez demonstrar a pujança de seu 
engenho e o poderio de sua cultura. 

Proferidas tais palavras, retirou-se o vizir para a sua sala de trabalho. Decorrido algum 
tempo, voltou à presença do rei, precedido de dois escravos núbios que conduziam pesada 
bandeja de prata. Repousavam sobre a bandeja oito caixas de madeira, todas do mesmo 
tamanho, numeradas de um até oito. 

Não pequeno foi o espanto do califa de Bagdá ao ver aquele singular aparato. Qual 
seria a razão de ser daquelas caixas numeradas de um até oito? Que mistério, no domínio das 
contas e dos cálculos, poderiam elas envolver? Cheiques e nobres, que se achavam ao lado do 
rei, entreolhavam-se espantados. 

Cabia ao honrado Sabag, ministro da corte, explicar o porquê daquela estranha 
preparação. Ouçamos, pois, o relato feito pelo digno vizir: 

– Cada uma dessas caixas contém um certo número de moedas. O total contido nas 
caixas é o prêmio que será oferecido ao calculista. As caixas, como podeis observar, estão 
numeradas de um até oito, e dispostas segundo o número de moedas que cada uma contém. 
Para esse arranjo das caixas, adotei a ordem crescente. Assim, a caixa designada pelo número 
1 encerra o menor número de moedas; vem depois a que é indicada pelo número 2; a seguir 
aparece a de número 3, e assim por diante até a última, que encerra o maior número de 
moedas. Para evitar qualquer dúvida, direi desde logo que não é possível encontrar duas 
caixas com o mesmo número de moedas. 

O califa, seriamente intrigado, interpelou o vizir: 
– Não percebo, ó eloqüente Sabag, que problema seria possível formular com esses 

dinares distribuídos por oito caixinhas. Por Allah! Não percebo! 
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O vizir Sabag, quando moço, fora professor primário e havia aprendido, diante das 
classes, a ensinar os iletrados, a esclarecer as dúvidas dos menos atilados e dirimir as questões 
sugeridas pelos mais espertos. Firmemente resolvido a elucidar o glorioso soberano, o velho 
mestre-escola assim falou: 

– Cumpre-me dizer, ó Rei do Tempo, que os dinares não foram distribuídos ao acaso 
pelas oito caixas. Cada caixa encerra um certo número de moedas. São ao todo, portanto, oito 
quantias em dinares. Com as quantias distribuídas pelas oito caixas, podemos fazer qualquer 
pagamento, desde um dinar até o número total contido nas oito caixas, sem precisar abrir 
nenhuma caixa ou tocar em moeda alguma. Basta separar, da coleção que se acha sobre a 
bandeja, uma, duas, três, quatro ou mais caixas, e será obtido o total desejado. 

– Iallah! É curioso! –  comentou maravilhado o emir. –  Segundo posso inferir de tua 
explicação, o arranjo dos dinares, distribuídos pelas oito caixas, permite que se possa retirar 
do total a quantia que se quiser, sem violar nenhuma das caixas, sem remover moeda alguma? 

– Isso mesmo! — confirmou pressuroso o vizir. – Digamos que fosse vosso desejo 
retirar, por exemplo, do total a quantia de 212 dinares. Nada mais simples. No grupo das oito 
caixas há algumas cujas porções nelas contidas perfazem a soma de 212. Consistirá a 
dificuldade do problema, para cada caso, em determinar as caixas que devem ser separadas, a 
fim de que se obtenha uma determinada quantia, pois o que se fez para 212 poder-se-á fazer 
para 200, 49, 157, ou qualquer número inteiro até o total de moedas. 
Feita breve pausa, a fim de permitir que o rei pudesse fixar idéias e refletir sobre o caso, o 
inteligente vizir rematou: 

– Eis, ó Comendador dos Crentes, em resumo, o problema que poderia ser proposto, 
diante da corte, ao genial calculista: “Sabendo que estas caixas, numeradas de um até oito, 
contêm dinares em números que não se repetem; sabendo-se também que é possível efetuar 
qualquer pagamento até o número total de moedas, sem abrir nenhuma caixa, pergunta-se: 

1º - Quantas moedas contém, respectivamente, cada uma das caixas? 
2º - Como determinar, por meio do raciocínio, matematicamente certo, a quantia 

contida em cada uma? 
3º - Qual o número total de moedas? 
4º - Será possível resolver o mesmo problema distribuindo-se as moedas por um 

número menor de caixas?” 
O divã do califado, isto é, o salão real das audiências, achava-se repleto de nobres e 

convidados quando, pelo soar surdo e solene do gongo, foi anunciada a visita de Beremiz 
Samir, “o homem que calculava”. No centro do suntuoso recinto, sobre luxuoso tapete, foi 
colocada a bandeja com as oito caixas que iriam servir de base para o problema. 
Al-Motacém Billah, Príncipe dos Crentes, que se achava em seu trono de ouro e púrpura, 
rodeado de seus vizires e cádis, dirigiu ao matemático amistosa saudação: 

–  Sê bem-vindo, ó Beremiz! Sê bem-vindo sob a inspiração de Allah! Que a tua 
presença neste divã seja motivo de júbilo para todos os nossos amigos, e que de tuas palavras 
possamos colher as tâmaras deliciosas da sabedoria que eleva as almas e purifica os corações. 

Decorreu um momento de impressionante silêncio. Competia ao visitante agradecer 
aquela honrosa saudação. Inclinando-se Beremiz diante do rei, assim falou: 

–  Allah badique, ia Sidi! — Deus vos conduza, ó Chefe! Admiro, estimo e exalto 
aqueles que governam com justiça, bondade e sabedoria. É esse o vosso caso, ó Emir dos 
Árabes, e todos os vossos súditos proclamam essa verdade. A vossa justiça assegura o poderio 
do Estado; a vossa bondade cria preciosas dedicações; e a vossa sabedoria fortalece e perpetua 
a confiança do povo. Ai daqueles cujos governantes são sábios mas regem a vida pela 
injustiça das ações que praticam! Ai daqueles cujos chefes e dirigentes são justos mas 
desconhecem a bondade! E Allah, o Clemente, se compadeça daqueles que se acham sob o 
jugo de homens ignorantes, pérfidos e iníquos. 
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–  As tuas palavras, ó calculista – respondeu o rei mansamente – são para mim como 
brincos de ouro e rubis. Servem-me de estímulo e enchem-me de orgulho. Vou, mais uma vez, 
abusar de tua gentileza. Será um encanto, não só para mim, como para todos os nobres, vizires 
e cheiques que aqui se acham, ouvir a tua palavra, a tua doutíssima opinião, sempre original e 
brilhante, sobre um problema aritmético que parece desafiar o engenho dos mais insignes 
matemáticos. Esse problema, formulado pelo vizir Sabag, poderia ser enunciado nos seguintes 
termos: “Sobre aquela bandeja estão oito caixas. Cada caixa contém um certo número de 
moedas, e não há duas caixas com o mesmo número de moedas. Afirma o vizir Sabag que a 
distribuição de moedas pelas oito caixas foi feita de modo a permitir que se possa, do total, 
destacar qualquer quantia, desde um dinar, sem abrir nenhuma caixa, isto é, sem tocar nas 
moedas. Resta agora determinar quantas moedas contém cada caixa e qual o total de moedas. 
Para facilitar a exposição, as caixas estão numeradas de um até oito, segundo a ordem 
crescente das quantias que encerram”. 

E o califa rematou, depois de breve pausa: 
– Como orientarias, ó calculista, a solução desse engenhoso problema? 

Beremiz Samir, “o homem que calculava”, como bom súdito, não se fez de rogado. Cruzou 
lentamente os braços, baixou o rosto e pôs-se a meditar. Depois de coordenar as idéias, 
iniciou a preleção sobre o caso, nos seguintes termos: 

– Em nome de Allah, Clemente e Misericordioso! Esse problema é, realmente, um dos 
mais interessantes que tenho ouvido, e a sua solução, por ser simples e suave, põe em relevo a 
beleza e a simplicidade sem par da Matemática. Vejamos. A distribuição dos dinares pelas 
oito caixas foi feita de modo a permitir que separemos uma quantia qualquer, a partir de um 
dinar, destacando-se da coleção uma, duas, três ou mais caixas. Resta determinar o conteúdo 
de cada caixa. É evidente que a primeira caixa deve conter um dinar, pois do contrário não 
poderíamos destacar a unidade do total. Eis a conclusão algemada pela evidência: a caixa 
designada pelo número 1 contém um dinar. 

A segunda caixa deverá conter, forçosamente, dois dinares, pois a quantia de um dinar 
não pode ser repetida, e se a segunda caixa tivesse três, quatro ou mais dinares não seria 
possível separar dois dinares do total. Conclusão: já conhecemos os conteúdos respectivos das 
duas primeiras caixas. Com auxílio dessas duas caixas podemos obter um, dois ou três 
dinares. 

Passemos agora à terceira caixa. Quanto deveria conter? A resposta impõe-se 
imediatamente: quatro dinares. Com efeito, se a terceira caixa encerrasse mais de quatro 
dinares, não seria possível, conservando intactas as caixas, separar quatro dinares do total. 

Para as três primeiras, temos, portanto: 
1ª caixa: 1 dinar; 
2ª caixa: 2 dinares; 
3ª caixa: 4 dinares. 
Com auxílio dessas três caixas, podemos formar todas as quantias desde um até sete 

dinares. Sete representaria o total das três primeiras caixas, isto é, um mais dois mais quatro. 
Repetindo o mesmo raciocínio, somos levados a afirmar que a caixa seguinte, isto é, a 

quarta, deverá conter oito dinares. A inclusão desta caixa com oito dinares permitirá separar 
do total todas as quantias desde um até quinze. O quinze é formado pelo conteúdo das quatro 
primeiras caixas. 

E a quinta caixa? Não oferece o cálculo de seu conteúdo a menor dificuldade. Uma 
vez demonstrado que as quatro primeiras caixas totalizam quinze, é evidente que a quinta 
caixa deverá encerrar dezesseis dinares. A inclusão da quinta caixa ao grupo das quatro 
primeiras permite que formemos qualquer número desde um até trinta e um, inclusive. O total 
trinta e um é obtido pela soma das cinco primeiras. 

Neste ponto fez o calculista uma pausa rapidíssima, e logo prosseguiu: 
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– Vejamos, pelo encadeamento natural de nosso raciocínio, se é possível descobrir 
uma lei, ou regra, que permita calcular os conteúdos respectivos das outras caixas restantes. 
Para isso convém recapitular: 

1ª caixa: 1 moeda; 
2ª caixa: 2 moedas; 
3ª caixa: 4 moedas; 
4ª caixa: 8 moedas; 
5ª caixa: 16 moedas. 
Observemos que cada caixa, a partir da segunda, contém sempre o dobro do número 

de moedas da caixa precedente. Dizem os matemáticos que os números 1, 2, 4, 8 e 16 formam 
uma progressão geométrica crescente, cuja razão é dois — um sistema binário, portanto. Dada 
a natureza do problema, é fácil provar que se mantém a mesma progressão fixando os 
conteúdos das quatro caixas seguintes. Temos então: 

6ª caixa: 32 moedas; 
7ª caixa: 64 moedas; 
8ª caixa: 128 moedas; 
E o total de moedas em todas as caixas, portanto, é 255. 
– Uassalã! 
 

 
O enigma do ferreiro e o rosto do rei 

Novellino 
 

No tempo do imperador Frederico, havia um ferreiro que trabalhava o ano inteiro no 
seu ofício, sem guardar domingos, nem a Páscoa nem dias santos, por mais solene que fosse a 
festa. Trabalhava todos os dias até ganhar quatro soldos, mas depois disso não dava mais 
nenhuma martelada, mesmo que fosse da maior urgência o trabalho encomendado, e ainda 
que lhe pagassem muito bem. 

Um dia alguém o denunciou ao imperador por profanar os dias santificados, 
trabalhando como nos demais dias do ano. Frederico o convocou à sua presença, e perguntou 
se era certo o que lhe diziam. O ferreiro não negou, e então o rei perguntou: 

– Qual o motivo que te leva a quebrar o preceito dos dias santificados? 
–  Senhor, para atender às minhas obrigações, tenho que ganhar quatro soldos todos os 

dias. Conseguido isso, termina para mim a jornada até o dia seguinte. 
– E o que fazes com esses quatro soldos? 
– Senhor, eu os divido em quatro partes iguais. Uma eu devolvo, faço doação de outra, 

jogo fora a terceira, e uma eu invisto na minha subsistência. 
– Explica melhor isso. 
– A doação, senhor, eu a faço pagando impostos. A devolução é devida ao meu pai, 

tão velho e pobre que já não pode ganhar o próprio sustento, pelo que ele me emprestou 
quando eu era ainda criancinha e não podia trabalhar. Desperdiço a outra parte dando-a à 
minha mulher, para os seus gastos, o que é o mesmo que jogar fora, pois ela não sabe fazer 
nada além de comer e beber. Invisto na minha subsistência o restante, quer dizer, na 
manutenção da minha casa. 

O imperador pensou então: “Se o mandasse parar de fazer assim, eu o colocaria 
injustamente em muitos apertos. Mas vou impor a ele uma condição severa, e se não a 
cumprir, vai me pagar caro”. Disse então ao ferreiro: 

– Vai com Deus! Mas a explicação da tua conduta, que me deste agora, não a podes 
contar a ninguém. Nem uma única palavra, antes de ver meu rosto cem vezes, sob pena de 
cem libras de multa. 
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Não era fácil para um simples ferreiro ver o rosto do rei umas poucas vezes, quanto 
mais cem, o que significaria para ele silêncio definitivo sobre o assunto. 
No dia seguinte o imperador resolveu apresentar aos seus sábios um enigma, e pediu-lhes que 
explicassem o sentido oculto da moeda devolvida, da moeda doada, da moeda jogada fora e 
da moeda investida. Deu-lhes oito dias de prazo para a resposta. 

Depois de muito discutirem e não acharem a solução, os sábios concluíram que o 
assunto devia guardar relação com a presença do ferreiro ante o imperador, mas nenhum deles 
sabia o que se passara entre os dois. Não achando outra saída, resolveram espionar o ferreiro, 
e compareceram às escondidas na oficina. Pediram-lhe que desse a explicação, mas o ladino 
se conservou hermético. Ofereceram-lhe então dinheiro em troca da informação. Depois de 
deliberar consigo mesmo, o ferreiro respondeu: 

– Já que estais tão interessados, juntai cem libras de ouro, pois só mediante essa 
quantia eu poderei dar-lhes a explicação. 

Convencidos de que seria tempo perdido insistir, e temendo que se esgotasse o prazo 
de oito dias, quotizaram-se e puseram em mãos do ferreiro as cem libras. Com toda calma ele 
foi pegando uma por uma das moedas, e as olhava com atenção na frente e no verso. Todas as 
moedas continham em relevo a efígie do imperador, sendo de um lado a figura eqüestre, e do 
outro a face. Terminado esse lento ritual, ele explicou aos sábios o caso, exatamente como o 
explicara ao imperador. Os sábios saíram dali contentes. 

Esgotado o prazo de oito dias, apresentaram-se ao imperador e lhe deram a explicação 
pedida, deixando-o muito surpreso, pois tudo coincidia com as palavras do ferreiro. Suspeitou 
logo que ele tivesse dado com a língua nos dentes, e pensou: “Esses sábios não seriam 
capazes de descobrir sozinhos toda a explicação, e o devem ter ameaçado ou até açoitado para 
obtê-la. Vou chamá-lo, e agora ele vai ter de me pagar toda a dívida atrasada”. Mandou 
chamar o ferreiro, e lhe perguntou: 

– Parece que, apesar da minha proibição, falaste mais do que era conveniente, 
revelando o segredo que eu te havia confiado. Agora vais ter de pagar amargamente a 
leviandade. 

–  Senhor, podeis dispor não só de mim, como também de todo o mundo para fazer o 
que vos agrada, por isso a vós me entrego como a um pai e senhor muito amado. Porém não 
creio ter infringido vossas ordens, que eram de guardar o segredo até conseguir ver a vossa 
face cem vezes. Por isso perderam tempo todos os que tentaram obter de mim o segredo antes 
de haver cumprido aquela condição. Mas depois que me apresentaram cem libras de ouro, e 
que na presença dos interessados eu contemplei vossa augusta face em cada uma delas, não 
tive dúvidas em contar-lhes o que sabia. Não me parece portanto que eu vos tenha ofendido. 
Além do mais, eu com isso me livrei da presença insistente e incômoda dos tais sábios. 

– Vai com Deus, e que Ele te dê sorte, pois foste bastante mais inteligente do que 
todos os meus sábios juntos. 
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ANEXO 5: Letra da música utilizada na elaboração da terceira sequência didática 

Jovens 
Planta e Raiz 

 

Por ser jovem eu não tenho credibilidade 
Olhando agora pra sua cara 
Que eu estou me ligando em toda verdade 
Você aí tiozão, monopolizou a cidade 
Com sua caranga bacana já não mais engana a sociedade 
Mercedes Benz, BMW 
Enquanto o coitado do jovem luta 
Para estudar, conseguir trabalho 
Você diz que eu não sei, tá enganado 
Me dê a oportunidade que eu logo lhe provo o contrário 

Nós temos que lutar 
Citar nossas condições 
Nós temos que mudar 
Rever nossas direções 

Você me julgou pelo meu estilo 
Meus panos, minhas tatuagens 
Não contradizem tudo o que sinto 
Então mais aí 
Eu quero te ouvir 
Portanto seja transparente 
Fale de coisas que não faça rir 

Se eu for de trem, chego atrasado 
Você já vai logo dizer 
Que eu to me drogando, fazendo algo errado 
Me deixe crescer, eu sou agilizado 
Se você me der a sua mão 
Eu nunca vou querer o seu braço 

Nós temos que lutar 
Citar nossas condições 
Nós temos que mudar 
Rever nossas direções 

Primeiro eu me mudo pra tentar mudar o mundo 
Nada acontece assim num segundo 
Não pulo no poço só porque você pulou 
Você pulou, mas eu não pulo 
Você pulou, mas eu não pulei 

Nós temos que lutar 
Citar nossas condições 
Nós temos que mudar 
Rever nossas direções 


