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RESUMO 

A presente pesquisa tem por intento analisar a teoria dos gêneros discursivos da literatura, 
como objeto de estudo para instrumentalizar as práticas pedagógicas por meio de 

uma  metodologia dialógica da leitura literária. Os estudos se encaminham para incitar nas 
práticas escolares a formação do leitor. Parte-se do pressuposto de que os alunos passam 
longos anos na escola, e a maioria não adquire o gosto pela leitura, o que acarreta 
dificuldades para ler e compreender textos de diferentes gêneros. Em consequência, alguns 
alunos saem do contexto escolar antes de concluir o Ensino Médio. Com base neste 
princípio, a pesquisa é de cunho bibliográfico e de natureza qualitativa, pois o objetivo é 
contribuir para a formação de uma sociedade composta por leitores fluentes. No contexto 
das aulas de literatura, acredita-se que as leituras de obras literárias contribuam para a 
formação de significados fundamentais para o ensino e aprendizagem dos alunos.  Este 

estudo baliza uma proposta norteadora que conduza a essa formação. A fundamentação 
teórica orienta para reflexões e apontamentos a respeito do dialogismo bakhtiniano, para 
elucidar a importância dos gêneros discursivos, especificamente os literários.  As discussões 
elencadas consideram que o conhecimento escolar é responsável para a formação do ser 
humano e sua relação para com a sociedade. Para tanto, as sugestões de 
encaminhamentos metodológicos para práticas de leitura e compreensão de gêneros 
literários apresentam exemplos a partir da leitura de um conto de João Guimarães Rosa. 
Espera-se que esta pesquisa instrumentalize professores e sirva como modelo de aulas a 
serem aplicadas, no intuito de despertar o interesse dos alunos pela literatura. Considerando 
a realidade da educação brasileira, a formação do leitor é um desafio que fomenta 
discussões e emerge para realização de pesquisas.  

 

Palavras-chave: Literatura. Gêneros literários. Formação de leitores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



BARBOSA, Clemiuda LITERATURE: A dialogic proposal for the reading of 
literary genres. Dissertation (Master off Letters) – UNICENTRO. Supervisão:  Edson 
Santos Silva. Guarapuava, 2020 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This research has as a proposal analyzes the theory of literary genre; as a study object for 
instrumentalize the pedagogical practices by means of a dialogical methodology of the 
literary reading. The studies are aimed at encouraging in scholar practices the formation of 
readers. It is assumed that students spend long years at school, and even so most of them 
do not acquire a pleasure for reading, then it results in difficulties to read and understand 
texts of different genres. As a result, some of them get out the school context before 
completing high school. Based on this principle, the research has a bibliographic character 
and qualitative nature, because the goal is to contribute to the formation of a society 
composed of fluent readers. In the context of literature classes, it is believed that reading on 
literary works contributes to the creation of fundamental meanings for teaching and learning 
of the students. This study marks out a guiding proposal that leads to this formation. The 
theoretical background guides to reflections and appointments on bakhtinian dialogism; to 
elucidate the importance of discursive genres, specifically, the literary ones. The listed 
discussions consider that school knowledge is responsible to human beings’ training in their 
relations with society. To this end, the suggestions for methodological directions reading and 
comprehension practices of literary genres show examples from the João Guimarães Rosa’s 
tale reading. It is hoped that this research instrumentalize teachers and it serves as a model 
for classes to be applied, with the purpose to awake the students’ interest by the literature. 
Considering the Brazilian education reality, the formation of the reader is a challenge that 
instigates discussions and it also emerges in order to new researches can be performed.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação ancora-se em estudos bibliográficos balizados pela 

teoria dos gêneros discursivos, constante em documentos oficiais da disciplina de 

Língua Portuguesa (LP) da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED). 

No intuito de delimitar o tema, o objeto de estudo da pesquisa bibliográfica versará 

acerca dos gêneros discursivos literários, visando à formação do leitor de literatura.  

A escolha desta temática justifica-se na medida em que o ensino de literatura 

nem sempre apresenta um método adequado para que os alunos tenham interesse 

pela leitura de obras. Os métodos transitaram por várias fases: da Retórica, da 

historiografia literária até o atual estudo dos gêneros discursivos, teoria que 

fundamenta esta dissertação. 

O anseio em apresentar esta pesquisa parte do problema presenciado em 

minha vivência como professora. Em sala de aula, trabalhei como intérprete da 

Língua brasileira de sinais (LIBRAS), e percebia que as aulas de Português eram 

voltadas para o ensino gramatical, com listas de exercícios sem significados, com 

cópias e leituras mecanizadas do livro didático, seguidas da interpretação do autor 

do livro, sem nada condizer com a realidade dos alunos. Na maioria das aulas, o 

professor ficava alheio e não desenvolvia uma prática para formar leitores. 

Nas aulas em que atuei como intérprete, meu objetivo não era observar a 

metodologia dos professores,1 mas as práticas que eu ouvia e que traduzia geravam 

uma certa angústia. Consistiam em informar aos alunos a página do livro e o titulo 

do texto, que raramente era lido, e os exercícios que deveriam ser copiados. Tudo 

sem nenhuma explanação ou discussão a respeito do texto; os alunos recebiam as 

respostas copiadas do manual do professor. Durante oito anos nessa função, 

ansiava em pôr em prática metodologias para leituras e compreensão de textos 

literários, já que a minha formação inicial em Letras me ensinou a fazer da leitura 

uma arte. 

                                                           

1
 Na função de intérprete de libras, apenas fazia tradução para LIBRAS das práticas, mas já pensava 

em fazer uma pesquisa direcionada à literatura e seu ensino. 
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A oportunidade ocorreu quando assumi meu cargo2 como professora de 

Língua Portuguesa, pela SEED. A experiência vivenciada e o gosto de ensinar 

literatura foram o mote para uma prática que melhor pudesse transmitir aos alunos 

os prazeres da leitura literária. Não se trata de um estudo de caso, mas de 

discussões e sugestões de metodologias que podem ser aplicadas em sala de aula, 

um trabalho direcionado à literatura, como será explanado no capítulo três desta 

dissertação. 

Como já mencionado, nem sempre há um trabalho estruturado do ensino da 

literatura como disciplina escolar, pois, em âmbito curricular, a literatura é apenas 

um complemento no currículo da Língua Portuguesa; até mesmo a nomenclatura 

oficial dá ênfase ao estudo de língua. A disciplina de LP tem uma organização 

sedimentar nas escolas do estado do Paraná, distribuída em cinco aulas semanais 

de cinquenta minutos, para o Ensino Fundamental (EF), e apenas três aulas 

semanais para o Ensino Médio (EM).  

Na prática de sala de aula, nem sempre é possível estabelecer uma 

metodologia literária e linguística muito consistente, não é possível contemplar todas 

as necessidades de aprendizagem. A situação se torna ainda mais problemática 

porque a leitura de obras literárias envolve o planejamento de estratégias de leitura, 

que ofereçam de maneira simples e clara a compreensão textual, para que induza 

aos alunos ao interesse em gostar de ler. 

As escolhas metodológicas se formam conforme a linha de pesquisa de cada 

professor e sua área de formação. Não é suficiente desempenhar sua função e 

atingir aos seus objetivos sem definir e estruturar um planejamento adequado à 

realidade dos alunos. De acordo com observação já mencionada, os planejamentos 

são baseados em livros didáticos, que são escolhidos pela escola; nem sempre essa 

escolha acontece a partir de análise acurada dos livros; o enfoque principal é copiar 

do manual do professor as propostas de autores, os quais desconhecem as reais 

dificuldades dos alunos e dos professores.  

As aulas de leitura não acontecem como deveriam; não basta  solicitar aos 

alunos para ler cada parágrafo do texto, conforme suas posições na fila, seguindo a 

                                                           

2
Desde 2015 assumi cargo na disciplina de Língua portuguesa, pela Secretaria de Estado de 

Educação. Os relatos são de conversas com colegas e alunos, já que não há estudo de caso na 
pesquisa. 
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sequência do texto. Logo após são repassadas as perguntas do livro didático e os 

exercícios pragmáticos, somente para adequar as estruturas linguísticas. O único 

objetivo é enquadrar a língua ao uso culto; o professor acredita que o ensino feito à 

maneira descontextualizada proverá ao aluno o aprendizado da língua culta.  

Os fatos mencionados também são comprovados quando são levados em 

conta dados publicados em jornais, revistas e pesquisas da área educacional no 

tocante ao baixo desempenho de alunos-leitores. Conforme notícia do G1 Educação, 

publicada em 2018, esse problema está registrado nas avaliações externas do 

Sistema de Avaliação da Educação Brasileira (SAEB). Segundo os dados, é no 

Ensino Médio que se encontram os índices mais baixos para a fluência na leitura, 

período em que os alunos deveriam estar mais preparados, seja para o ingresso no 

mundo profissional ou para a continuação dos estudos.   

O resultado divulgado em 2018, para o 3º Ano do ensino médio, 
revela dados que continuam a alarmar. A situação mais problemática 
da educação básica está nesta fase, na qual  deveriam estar bem 
preparados. O sistema avaliativo mostra os classificados para o nível  
2 de proficiência em português, 70,88%  dos alunos têm nível 
insuficiente de aprendizado, sendo que 23,9% estão no nível zero, o 
mais baixo. (FAJARDO, 2018, p. 01) 

Apesar de os estudos voltados para essa área serem abundantes, os dados  

revelam que a educação brasileira passa por um problema bem acentuado de 

evasão escolar;  o que fazer para mudar essa realidade? 

 

Os novos dados revelam que 12,9% e 12,7% dos alunos 
matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio, respectivamente, 
evadiram da escola de acordo com o Censo Escolar entre os anos de 
2014 e 2015. O 9º ano do ensino fundamental tem a terceira maior 
taxa de evasão, 7,7%, seguido pela 3ª série do ensino médio, com 
6,8%. Considerando todas as séries do ensino médio, a evasão 
chega a 11,2% do total de alunos nessa etapa de ensino. (BRASIL, 
2017 p. 01). 
 
 

 Conforme notícia do Jornal Nacional, publicada em 03/12/2019, o Brasil 

ocupa o 57º lugar no ranking de Leitura, entre setenta e oito países avaliados. O 

dado foi comprovado pelo Programa Internacional para Avaliação de estudantes 

(PISA), que mostrou que o país está estagnado há uma década, com apenas um 

ponto de avanço no período. 



14 

 

Outro dado relevante para justificar a pesquisa são os números de evasão do 

EM, registrados nos documentos públicos governamentais, fato que fortalece a 

escolha do tema, que tenciona levantar subsídios argumentativos geradores de uma 

reflexão a respeito da importância dos gêneros discursivos literários. Se forem 

integrados de fato ao ensino, podem ser uma hipótese para a permanência dos 

educandos na escola até a conclusão do Ensino Médio. 

O índice de baixo rendimento dos alunos, o nível mundial da educação 

brasileira e a evasão escolar, juntamente com o anseio de buscar alternativas 

amenizadoras da situação do ensino de literatura justificam a escolha do tema da 

dissertação: os gêneros literários e a importância para o ensino de literatura no 

Ensino Fundamental e Médio.   

Os dados associados às pesquisas em bibliografias revelam a insuficiência de 

leitores; pode-se destacar que a falta de contato com livros e contextos de leituras é 

responsável por esse déficit insatisfatório. O incentivo à leitura deve ter início no 

contexto familiar desde a infância, e na escola, desde a educação infantil o ambiente 

deve ser propício à dramatização, à contação de histórias, ao contato com a música, 

a dança, as atividades lúdicas, as dinâmicas em forma de brincadeiras que 

estimulem ainda mais a imaginação das crianças.   

O trabalho propõe uma discussão a respeito desse assunto e um dos 

objetivos é apresentar uma reflexão, na tentativa de contribuir para atuação de 

professores, a fim de colaborar para que o contexto acadêmico se renove 

constantemente na interação entre escola, professores e alunos, e, assim, o 

conhecimento seja fortalecido por meio de metodologias para formação de leitores 

ativos e participativos no mundo em que vivem. 

Outro objetivo tem o intuito de desenvolver o gosto pela literatura, seja no 

Ensino Fundamental e Médio, para que se considerem as novas linguagens do 

mundo contemporâneo, que estão ao alcance dos alunos. O preparo de aulas deve 

ter a internet como ferramenta colaborativa na elaboração de planos de aula, para 

explorar diálogos produtores de conhecimento. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta dissertação é apresentar uma reflexão 

acerca do ensino de literatura com práticas de leituras que dialoguem com a 

contemporaneidade. São muitas as possibilidades: o uso de recursos didáticos como 

vídeos, que atraem a atenção dos alunos para a leitura de livros, a contação de 



15 

 

histórias, a declamação de poesias, dramatização de fatos, produção de diálogos, 

enfim, a exploração dos diferentes gêneros discursivos que possam levar os alunos 

a criar conceitos, por meio de questionamentos e atividades que se relacionem aos 

seus contextos, ou seja, práticas de leituras interativas entre contexto escolar e a 

realidade do leitor. 

 Essa interação entre texto e interlocutor promove o diálogo, uma prática 

dialógica, conceito definido pelo teórico Mikhail Bakhtin (2003), um dos teóricos que 

dá suporte a esta dissertação.  

Destaca-se também o crítico literário Antonio Candido (2006), fundamental 

para o estudo da literatura. De sua extensa produção literária, extrai-se para este 

trabalho a teoria humanista, já que a formação do leitor é consonante com a 

formação humana. Acredita-se que as discussões com esses autores e outros 

possam balizar a ideia de que o conhecimento adquirido pelas leituras literárias nas 

salas de aula é responsável pela formação de alunos leitores; os diversos conceitos 

culturais adquiridos em sua formação têm o fito de facilitar e engrandecer a 

interação com os outros e com o meio. 

Se o dialogismo promove o diálogo interacionista e o humanismo consolida a 

formação do leitor em sala de aula, os autores de obras literárias e os interlocutores, 

neste caso, alunos e professores, subentende-se que há uma interação que 

contempla a formação do ser humano. Diante dessa afirmação, o ponto de vista da 

pesquisa vislumbra que dialogismo e humanismo são teorias que se complementam, 

e devem permear as práticas das aulas de Língua Portuguesa, com ênfase na 

literatura. Dessa maneira, contribuem para que os encaminhamentos metodológicos 

se voltem às leituras literárias significativas e formadoras de opiniões. 

Sugere-se que seja feita uma sondagem didática com os alunos; isso pode 

ser possível no contato direto por meio de perguntas orais e escritas acerca do 

conhecimento que possuem de obras, quais já leram ou ouviram falar para, então,  

selecionar os textos a serem trabalhados  conforme a realidade observada nos 

alunos; é necessário conhecer o mundo em que vivem e o conhecimento que 

possuem para propor novos textos que de fato dialoguem com a vida e auxiliem na 

formação humana. 

 É imprescindível a conscientização acerca dos problemas relacionados à 

falta da leitura, como a inserção em concursos, a compreensão de mundo, a 
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construção de uma visão crítica, a interação entre as pessoas, para  que os alunos 

possam ter motivação e formem a consciência para hábitos diários de leitura, ou 

seja, da sala de aula para a vida dos alunos. 

Para que tais práticas sejam de fato elaboradas, o professor deve considerar 

os níveis de alfabetização e letramento de seus alunos, deve ter à sua disposição 

materiais didáticos da área, ter livros e tempo destinados à leitura dentro da escola,  

planejar com antecedência as aulas destinadas às leituras.  Deve elaborar projetos 

de leitura e propor eventos literários destinados à exposição das produções dos 

alunos, dentre tantas outras práticas.  

As análises e discussões deste trabalho têm como ponto de partida uma 

reflexão que prioriza a importância do ensino de literatura, propondo leituras mais 

significativas extraídas de obras literárias. O professor deve fazer a leitura do texto, 

ou ao menos preparar o aluno para fazê-la.  

Na busca em atender a tais desafios, a estrutura textual desta dissertação 

tem como base a teoria dos gêneros, do autor russo Mikhail Bakhtin (2003), que 

apresenta contribuições imprescindíveis para a área da literatura. Dessa teoria, 

abstrai-se, sobretudo, a noção de gêneros discursivos, dos quais os literários serão 

objeto de estudo deste trabalho.   

Acredita-se que foram encontradas respostas para solidificar as discussões   

referentes ao  ensino de literatura, que se encaminham para a formação do leitor por 

meio de leituras de obras que resinifiquem a vida dos alunos, partindo do 

pressuposto de que a escola é o ambiente propício e, na maioria das vezes, o único 

que oferece as possibilidades de estudos e aprimoramentos necessários para  

formação dos seres humanos. Este estudo demonstra a relevância das aulas de 

literatura e os efeitos causados a partir da interação entre leitura literária e leitor.  

Para tanto, são propostos como metodologia da pesquisa apontamentos para 

o trabalho com gêneros literários, incorporando as propostas curriculares de forma 

condicional para a formação de leitores, com ênfase nos gêneros discursivos 

literários. 

 O ensino de literatura deve ser consolidado partindo-se de práticas de leitura 

de contos e de poesias, com reflexões acerca do mundo, com ensinamentos que 

permeiem as atividades humanas. A disciplina de Língua Portuguesa tem na 

literatura uma estratégia para efetivar um ensino real e significativo. 
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 O primeiro capítulo explana as discussões acerca da crise da leitura e a 

teoria do dialogismo de Bakhtin (2003), abordando os gêneros literários como 

fundamentais para um ensino de qualidade no que se refere a metodologias de 

leituras literárias, a fim de que a pesquisa cumpra o seu objetivo principal em 

contribuir para a formação de leitores.   

O segundo capítulo apresenta encaminhamentos metodológicos que 

contribuem na atuação de professores, com sugestões de práticas de aulas para o 

ensino de literatura, que podem ser aplicadas a alunos do Ensino Fundamental e 

Médio, adequando-as ao nível dos alunos. Os registros dos encaminhamentos 

literários são resultantes de aulas durante a docência desde o ano de 2015 até os 

dias atuais. Foram sendo registradas e aprimoradas nos planos de trabalho docente 

e farão parte deste registro. Enfocam a literatura e os seus respectivos gêneros 

textuais, o trabalho com obras literárias que dialogam com a cultura atual. São 

apresentadas estratégias  para a realização de leituras, bem como a produção final 

dos alunos, no intuito de cumprir com o objetivo geral desta dissertação 

O terceiro capítulo abarca os resultados das discussões, propondo análises  

do gênero conto, relacionando teoria e prática. Demonstra-se que há uma evolução 

na leitura, na compreensão e na produção dos textos do início ao fim dos 

encaminhamentos, que são descritos passo a passo. Para tanto, foi tomado como 

modelo de análise e com propostas didáticas para leitura o conto Fita verde no 

cabelo, de João Guimarães Rosa, em diálogo com o conto Chapeuzinho Vermelho, 

de Charles Perrault, para alunos do Ensino Fundamental.  

As discussões e reflexões decorrentes das leituras devem complementar as 

habilidades dos alunos e impulsioná-los a escrever seus próprios textos. As 

estratégias realizadas no ato de ler e significar apontam a uma sequência didática, 

que evolui conforme a recepção das leituras, a percepção e a compreensão dos 

alunos. Esse diálogo com os alunos leva a uma aula prazerosa, por isso o termo 

dialogismo; são diálogos entre professor, alunos e obras; a intertextualidade se faz 

presente e se reflete na vida dos alunos.  
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1 LEITURA LITERÁRIA 

 

1.1 A leitura literária em crise 

 

Conforme já mencionado, a justificativa do tema desta dissertação assenta-se 

na dificuldade de escolher uma metodologia literária adequada para se trabalhar a 

literatura com alunos do Ensino Fundamental e Médio, havendo, muitas vezes, a 

insuficiência de leituras de gêneros literários que despertem nos alunos o gosto pela 

literatura.  

Willian Roberto Cereja, professor da rede particular de ensino da cidade de 

São Paulo e autor de livros didáticos, em sua tese de doutorado (2002), apresenta 

uma pesquisa que trata do ensino de literatura em escola pública e privada. Para o 

professor, as práticas não devem se diferenciar, pois o ensino de literatura deve 

caminhar por meio dos gêneros discursivos.   

Ele afirma que infelizmente há uma acomodação quanto aos planejamentos 

de aulas, pelo fato de ter nos livros didáticos uma proposta pronta para ser usada. 

Sua pesquisa teve como objetivo a formação de alunos leitores de literatura; para 

que isso aconteça, o autor assevera que as práticas de leitura devem se estender 

para além dos limites do ensino de literatura e envolver, além de gêneros literários, a 

leitura e a produção de gêneros do discurso, que circulam em toda esfera social. 

O autor cita dados de avaliações nacionais e estrangeiras para ressaltar que 

a dificuldade de formar leitores críticos está relacionada à maneira como os textos 

literários são trabalhados em sala de aula; ressalta que é necessária uma 

modificação no ensino e faz uma crítica ao afirmar que, há mais de um século, as 

práticas do ensino de literatura encontram-se cristalizadas. Na visão de Cereja 

(2005), o ensino de literatura deve estar pautado no desenvolvimento de habilidades 

de leitura. 

Cereja registra uma realidade observada em quatro escolas, duas públicas  e 

duas privadas, com quatro professores e cento e trinta e quatro alunos do terceiro 

ano do Ensino Médio, em junho de 2002. Ele usou como instrumento de pesquisa 

um questionário aberto e de múltipla escolha. As questões abordam a realidade 

socioeconômica versus a realidade ensino/aprendizagem, nas quais o autor faz um 
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paralelo entre alunos e professores no que diz respeito às práticas realizadas nas 

escolas a respeito de leituras literárias. 

Para confirmar ou negar o senso comum de que a escola particular tem maior 

comprometimento com o ensino, ele escolheu as duas modalidades, pública e 

privada. Num primeiro momento, o autor demonstra o perfil das escolas e dos 

professores entrevistados, no que diz respeito a tempo de serviço, formação, últimas 

leituras realizadas e o material didático utilizado nas aulas de Língua Portuguesa. 

No mapeamento realizado pelo autor, registra-se uma grave distorção na idade 

dos alunos das escolas públicas e das privadas. Observa-se também a diferença do 

nível de escolarização dos pais em cada contexto, prevalecendo dentro dos padrões 

normais a escola privada, na mesma condição para a renda familiar. Isso confirma 

que de acordo com o nível socioeconômico da família será o desenvolvimento da 

aprendizagem dos filhos. 

Para Silva (2009), a escola é o espaço de aquisição do conhecimento; as 

aulas de literatura podem oferecer inúmeras possibilidades de abordagem nas 

diferentes áreas; e para o autor, o Ensino Médio é o momento em que os alunos 

devem ser impulsionados a compreender a importância de adquirir conceitos 

norteadores, que serão decisivos em sua formação.  

 

Um preocupante problema se apresenta aos professores de 
português na transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio: 
como fazer a ponte para preparar os alunos para a leitura de textos 
da Literatura? (SILVA, 2009, p.32).  

 

Essa realidade precisa ser mudada para que a sociedade se forme com 

pessoas que leiam e façam valer seus direitos. 

 

Aceitar que numa sociedade podemos ter gente que nunca vai ter a 
menor oportunidade de acesso a uma leitura literária é uma forma 
perversa de compactuarmos com a exclusão. Não combina com 
quem quer ser democrático (MACHADO, 2001, Apud SILVA, 2009, p. 
38). 

 

Os estudos acerca de gêneros literários que abrem a mente humana para o 

crescimento e desenvolvimento são substituídos por conteúdos estruturantes da 

língua. A gramática dita regras, padrões e normas estruturais que podem ser 
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aprendidas de uma maneira dinâmica, de leituras que interferem na vida dos 

alunos,  passíveis ao fortalecimento de culturas, pois causam efeitos reais na vida 

dos estudantes. 

É fato que o ensino da Língua Portuguesa tem a função de formar leitores 

instruídos para o mundo; nesta perspectiva, a disciplina tem a responsabilidade de 

proporcionar a formação de pontos de vistas claros, pois o mundo pode ser 

representado pela literatura ao mesmo tempo em a uma evasão do mundo real e o 

distanciamento ideológico da realidade. Como podemos buscar padrões ou pontos 

de vistas claros num saber que, apesar de estar no mundo, afasta-se deste mundo. 

 Afinal, as leituras devem assumir esse desafio dialógico entre ficção e fato 

que podem ser causadores do interesse pela aula, como a ficção influencia as 

emoções e reflexões; e os fatos formam conceitos e opiniões; essa inter-relação 

entre ideológico e realidade  pode oferecer subsídios a um conhecimento suficiente 

para a vida dos alunos. 

 

No que concerne ao ensino de literatura, a leitura está voltada para o 
estudo de informações técnicas do texto abordado, no sentido de que 
se ensina na escola as características que contemplam os conteúdos 
na formação de escolas literárias no tempo e no espaço, assumindo 
dessa forma um ensino historicizado, por meio de leituras e 
fragmentos de obras clássicas da literatura. Infelizmente a leitura 
tomada em seu contexto real está voltada muito mais para informar a 
partir de uma prática de modelo ascendente, do que formar leitores: 
a partir de modelos interativos e discursivos (NASCIMENTO, 2011, p. 
02). 

 

A discussão em evidência aponta um problema, que é a falta de leitura em 

sala de aula; a escola é o local apropriado para reverter esse déficit, mas na maioria 

das vezes isso vem da cultura e do estímulo do ambiente familiar; o professor ao 

receber o aluno deve levar em conta essa realidade, e buscar uma maneira de 

introduzir o gosto pela leitura. Apesar de não ser uma tarefa fácil, em meio a tantos 

obstáculos que interferem nessa aprendizagem, dentre eles, está a falta de incentivo 

à leitura.  

No que concerne à leitura, Bakhtin propõe um processo de interação 
entre leitor, o texto e o autor, tal como a leitura interativa a concebe. 
Tomando a leitura como um ato de interação entre os sujeitos, esse 
estudioso suscita a relação de cooperação entre esses três 
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elementos, uma vez que no processo de produção de sentido as 
significações são edificadas por meio das informações elaboradas 
por cada um desses três elementos (NASCIMENTO, 2011, p.04). 

 

Conforme Lajolo (1993), a discussão a respeito do que fazer com o texto 

literário em sala de aula é por vezes deixada de lado nas reuniões pedagógicas. No 

que se refere ao ensino de literatura no Brasil, constata-se que muitos alunos leem 

as obras literárias apenas por obrigação, pois não têm o hábito da leitura. Esse 

desinteresse pela leitura literária pode ser consequência de desagradáveis rituais de 

iniciação que desconsideram os três elementos, autor, texto e leitor, ou seja, os 

alunos talvez não tiveram um bom primeiro contato com a literatura e, por este 

motivo, a consideram enfadonha e cansativa ou de difícil entendimento. 

As obrigações são as listas de livros selecionados para exames vestibulares; 

a leitura é, neste caso, instrumento para classificação e concorrência para o 

mercado de trabalho; ao entrar para universidade, o objetivo é chegar a uma 

profissão escolhida para sobrevivência no mundo real. Como contrapor essa 

padronização, já que a condição para infiltrar na sociedade é imbuída dessa 

valorização para formação social. É um desafio provocador querer pôr a literatura 

num parâmetro que valorize a leitura como conhecimento para a formação do aluno. 

 

A relação entre escola e vestibular é marcada por sentimentos de 
atração e repulsa, não pode ser tomada como um problema 
insolúvel. Primeiramente porque há profissionais que já estão 
trabalhando a partir de uma perspectiva diferente. (CEREJA, 2005, p. 
81). 

 

Conforme afirma Cereja (2005), os exames vestibulares e as provas do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estão de certa forma influenciando as 

escolas, por intermédio de documentos oficiais que provocam debates consistentes 

com toda a comunidade escolar, a fim de alcançar o objetivo de ingresso dos 

estudantes do Ensino Médio ao Nível Superior. 

Ainda conforme Lajolo (1993, p. 14), a acomodação fica à mercê dos 

programas de ensino dos governos; a autora afirma que a resposta para “O que 

fazer com o texto literário em sala de aula?” está na competência das editoras e dos 
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livros didáticos, tirando da responsabilidade dos educadores a tarefa de preparar 

aulas. 

A preocupação deve-se voltar a preparação do material de aula, da busca  

por estratégias de suporte para leitura, apoio da equipe pedagógica e 

conscientização da família e dos alunos para desenvolver um projeto de incentivo à 

leitura. No entanto, enfatiza-se que o ensino da literatura deve ser aprimorado, 

sendo necessário relacionar o texto à época de produção, assegurando que a 

recepção seja feita da melhor maneira possível; apesar do atual modelo escolar 

brasileiro estar passando por inúmeros problemas, e o que chama mais atenção 

para este registro é a “crise da leitura literária”. 

Na tentativa de buscar sugestões que alcancem resultados aos objetivos 

propostos, será apresentada uma concepção dialógica, extraída da teoria dos 

gêneros, conteúdo estruturante presente no currículo das escolas estaduais do 

estado do Paraná. 

 

1.2 Implicações para metodologias literárias 

 

Para colaborar com a solução desse problema, o documento que norteia o 

trabalho de Língua Portuguesa dos professores do Paraná são as Diretrizes 

Curriculares Estaduais (DCE), elaboradas pelos professores durante as formações 

pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.  Nesse documento, a 

teoria dos gêneros textuais é fundamental para as práticas pedagógicas; o texto 

apresenta os três eixos da disciplina: oralidade, leitura e escrita. Neste registro o 

objeto em análise para o ensino desses eixos paradigmáticos é a literatura e seu 

ensino, ressaltando as práticas de leituras de gêneros literários, capazes de 

transformar as maneiras de pensar, sentir e de agir na sociedade. 

 

Considerando o percurso histórico da disciplina de Língua 
Portuguesa na Educação básica brasileira, e confrontando esse 
percurso com a situação de analfabetismo funcional, de dificuldade 
de leitura compreensiva e produção de textos apresentada pelos 
alunos - segundo os resultados de avaliações em larga escala e, 
mesmo, de pesquisas acadêmicas - as Diretrizes Curriculares 
Estaduais requerem, neste momento histórico, novos 
posicionamentos em relação às práticas de ensino; seja pela 
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discussão crítica dessas práticas, seja pelo envolvimento direto dos 

professores na construção de alternativas. (PARANÁ, 2008, p. 47). 
 

Nesta perspectiva, o trabalho do professor deve levar em consideração a 

realidade vivenciada pelos seus alunos, bem como o contexto social, econômico e 

linguístico; a sua produção oral e escrita está atrelada ao estímulo do meio, que é 

condizente com o ambiente e as linguagens a que têm acesso, como televisão, 

jornal, celular e, salvo exceções, por meio de livros. A imposição de conteúdos 

estigmatizados repassados do livro didático para a aula não resultará em 

aprendizagens com efeito positivo na vida acadêmica dos estudantes; esta formação 

está vinculada à escola e aos discursos por ela (re)produzidos. 

 

Um sujeito é fruto de seu tempo histórico, das relações sociais em 
que está inserido, mas é, também, um ser singular, que atua no 
mundo a partir do modo como o compreende e como dele lhe é 
possível participar. (PARANÁ, 2008, p. 14). 

 

A concepção que aqui se registra é que o sujeito se relaciona a diferentes 

ambientes, que exigem a compreensão de diferentes conceitos; porém, cada sujeito 

tem suas especificidades discursivas de leitura de mundo. O conhecimento pode ser 

limitado ou ampliado pelas habilidades que adquire ao longo dos estudos e dos 

incentivos que recebe do meio em que vive. Tal incentivo deve estar concebido no 

âmbito escolar pelo Plano de Trabalho Docente (PTD), estruturado com objetivos 

claros; a DCE contém uma organização exclusiva de conteúdos estruturantes e 

específicos que devem ser trabalhados nas aulas de língua portuguesa. 

 

 Os conteúdos disciplinares devem ser tratados, na escola, de modo 
contextualizado, estabelecendo-se, entre eles, relações 
interdisciplinares e colocando sob suspeita, tanto a rigidez com que 
tradicionalmente se apresentam quanto o estatuto de verdade 
atemporal dado a eles. Desta perspectiva, propõe-se que tais 
conhecimentos contribuam para a crítica às contradições sociais, 
políticas e econômicas presentes nas estruturas da sociedade 
contemporânea e propiciem compreender a produção científica, a 
reflexão filosófica, a criação artística, nos contextos em que elas se 
constituem. (PARANÁ, 2008, p. 14). 

 

É nítido identificar a integração de um sistema escolar que tem a 

responsabilidade de complementar uma formação humana; é necessário o 
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compromisso de toda a comunidade escolar. São muitas as justificativas: as 

condições são precárias para executar a tarefa de formar cidadãos; a insuficiência 

de políticas públicas; a inexistência de estruturas e recursos pedagógicos nas 

escolas; a  desestrutura familiar; o desinteresse dos alunos; os problemas sociais e 

econômicos, dentre tantos outros. Não basta destacar as falhas do processo 

apontando justificativas para a falta de compromisso com o ensino.  A função de 

educadores comprometidos é ser capaz de superar os obstáculos vivenciados 

diariamente, buscando estratégias de ensino para transformar a sua realidade.  

Na DCE (2008), encontram-se estratégias pedagógicas, as quais serão 

discutidas posteriormente, para suprir as necessidades de aprendizagens e ampliar 

as práticas de ensino de língua por meio da leitura e produção escrita de gêneros 

textuais literários atrelados à teoria dos gêneros. A diretriz curricular é um 

documento que contribuiu muito para que o ensino seja valorizado. É preciso 

destacar que o enfoque da pesquisa está centrado na área da literatura, citada nas 

diretrizes. 

Ao verificar o contexto histórico do ensino de literatura no documento 

observa-se que: 

 

Cabia ao professor a condução da análise literária, e aos alunos, a 
condição de meros ouvintes. A historiografia literária, que ainda hoje 
resiste em algumas salas de aula, direcionava e limitava as leituras 
dos alunos. Em muitos casos, eram interpretações dos professores 
e/ou dos livros didáticos, desconsiderando o papel ativo do aluno no 
processo de leitura e, em outros, os textos eram levados para sala 
como pretexto para se ensinar gramática. Essa abordagem da 
literatura pode ser compreendida quando se resgata o contexto da 
época: no vigor da ditadura militar, não seria tolerada uma prática 
pedagógica que visasse despertar o espírito crítico e criador dos 
alunos. A leitura literária era compreendida como subversiva, pois 
levava o sujeito à reflexão e à compreensão de si mesmo e do 
mundo. (PARANÁ, 2008, p. 45).  

 

As contribuições bakhtinianas, referência nas Diretrizes, complementam o 

ensino da literatura clássica, numa perspectiva do “grande tempo”; ela permanece 

viva no tempo, de nada adianta o presente isolado, obras escritas no passado 

adquirem um novo sentido quando trazidas aos novos contextos, as clássicas se 

imortalizam e revivem no novo, apropriam-se de novos sentidos. “Podemos dizer 
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que nem o próprio Shakespeare nem os seus contemporâneos conheciam o grande 

Shakespeare que hoje conhecemos” (BAKHTIN, 2003, p. 363). São nas aulas de 

literatura que as obras se ressignificam, é possível dialogar com as linguagens no 

tempo para inserir conceitos novos. 

 

Essas considerações resultam, nas DCE, numa proposta dá ênfase a 
língua viva,  dialógica, em constante movimentação, permanente 
reflexiva e produtiva. Tal ênfase traduz-se na adoção das práticas de 
linguagem como ponto central do trabalho pedagógico. (PARANÁ, 
2008, p. 48). 

 

As concepções de linguagens centralizadas e cristalizadas na gramática 

tradicional não consideram o discurso dos enunciados (orais e escritos); é preciso 

considerar que o discurso existe somente em forma de enunciados produzidos por 

sujeitos produtores da fala e da escrita, bem como no dialogismo que acontece pela 

interação entre seus interlocutores. 

 

Bakhtin concebe a linguagem como parte crucial para a construção 
da realidade dialógica, uma vez que as trocas discursivas entre o eu 
e o outro possibilita elaboração de enunciados e de enunciações que 
se concretizam a partir da compreensão do ato interlocutivo entre os 
sujeitos que se comunicam. (NASCIMENTO, 2011, p.03). 

Conforme a DCE (2008), os estudos dos gêneros discursivos ganharam 

espaço e credibilidade na área educacional com o desenvolvimento da ciência da 

linguagem.  Trata-se de uma teoria fundamental para muitas pesquisas, com 

resultados positivos, sobretudo na área de ensino e aprendizagem pelas linguagens. 

São inumeráveis as bibliografias disponíveis a respeito de gênero, decorrentes da 

teoria dos estudos de Bakhtin.  Sua teoria apresenta a definição de vários conceitos, 

e o de dialogismo é imprescindível para este trabalho. 

O autor desenvolve o conceito de dialogismo a partir do qual afirma 
que todo dizer é, irremediavelmente, perpassado por outros dizeres, 
que nossa voz é sempre também a voz do outro e que todos os 
enunciados se constituem a partir de outros. O dialogismo, ou 
relação dialógica entre textos, é, portanto, intrínseco à linguagem 

(DIAS, 2011, p. 144). 

O dialogismo exerce um papel essencial nas práticas de leitura literária; é pela 

interação entre alunos e professor que ele se concretiza por meio doss gêneros 
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literários, que circulam em diversas esferas e estilos; compreende-se, então, que a 

leitura literária e a interpretação de seus enunciados reforçam e dão sentido ao 

ensino da língua portuguesa. 

 

A vida começa apenas no momento em que uma enunciação 
encontra outra, isto é, quando começa a interação verbal, 
mesmo que não seja direta, “de pessoa a pessoa”, mas 
mediatizada pela literatura. (BAKHTIN, 2003, p. 183). 

 

A partir dessa premissa, o trabalho com a literatura na sala de aula tem como 

objeto de estudo os gêneros textuais literários. Segundo Bakhtin (2003, p. 268), os 

gêneros “refletem de modo mais imediato, preciso e flexível todas as mudanças que 

transcorrem na vida social”. São mediadores do processo comunicativo oral e 

escrito, e assim se estabelece a interação entre os sujeitos do discurso, que 

sustentam e contribuem para a formação de leitores. Na escola, as 

enunciações/diálogos se tornam presentes pela interação dialógica entre 

professores e alunos. 

 

Bakhtin é um dos autores que mais claramente contribuíram para os 
estudos acerca do diálogo e como ele pode ocupar uma posição de 
centralidade na vida humana. Ultrapassando os estudos interessados 
em uma compreensão estrutural de diálogo, esse autor propõe tal 
noção como produto histórico, marcado cultural e socialmente. 
(COMIN, 2014, p.260).     
 

Segundo Bakhtin (2003, p. 261), “O emprego de língua efetua-se em forma de 

enunciados concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele 

campo da atividade humana”. Na sala de aula, os integrantes são os alunos e os 

professores pela interação dialógica; o ensino de língua e sua estrutura podem se 

concretizar a partir das leituras literárias. 

  

Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada 
campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais são denominados gêneros do 
discurso. A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 
infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme 
atividade humana e porque em cada campo dessa atividade é 
integral o repertório de gênero do discurso, que cresce e se 
diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. (BAKHTIN, 2003, p. 262)  
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Considera-se que seria impossível trabalhar todos os gêneros definidos por 

Bakhtin (2003): diálogos, relatos, documentos oficiais, as diversas manifestações 

científicas e os gêneros literários, dentre outros.  Para este estudo, foram 

delimitados os gêneros da literatura, especificamente contos e poemas. 

Segundo o autor, a heterogeneidade dos gêneros é tão imensa que é 

impossível estudá-los de uma única maneira, o que os torna abstratos e vazios, haja 

vista que os gêneros do discurso começam a ser vistos como enunciados e a sua 

relação com o ouvinte influencia a compreensão da comunicação verbal. “Os 

gêneros têm um significado particularmente importante. Ao longo dos séculos de sua 

vida, os gêneros (da literatura e do discurso) acumulam formas de visão de 

determinados aspecto do mundo”. (BAKHTIN, 2003, p. 364). 

A relação com o ouvinte leva em consideração a maneira como os gêneros 

são apresentados; para que o sentido do discurso seja contemplado, deve haver 

uma prévia seleção dos gêneros a serem estudados. Portanto, foram selecionados 

os literários: contos e poemas. Quanto ao texto literário, a exigência é de um estudo 

mais complexo e planejado, não se sabe qual a reação do ouvinte ao recebê-lo, já 

que este gênero oferece múltiplas interpretações; nesse momento, o professor deve 

conduzir para o melhor entendimento, com respeito aos pontos de vista de cada 

leitor. 

Bakhtin (2003) afirma que a literatura de ficção é o gênero mais favorável 

para que a individualidade integre diretamente o enunciado, é o sentido fictício 

causador de contentamento no ato da leitura. Os diferentes gêneros literários são 

compostos por diferentes expressões de sentimentalidade, que revelam 

as  particularidades presentes em leitores distintos, isto é, as leituras são 

recepcionadas de diferentes maneiras por diferentes leitores. 

 

Todo enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em 
qualquer campo da comunicação discursiva – é individual e por isso 
pode refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, 
pode ter estilo individual, (BAKHTIN, 2003, p. 265). 
 

O estilo individual a que se refere o autor é a maneira como os textos são 

produzidos pelo escritor e como são recepcionados pelos leitores; cada leitura é 

desvendada de maneira diferente, a individualidade de cada sujeito do discurso é 
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heterogênea. Na literatura há possibilidade do texto ser mais introspectivo do que os 

textos científicos. 

Os gêneros literários diferem dos documentos oficiais, que oferecem 

informações básicas para o leitor, são menos propícios à interpretação. A 

literatura  é múltipla, cada pessoa a entende da maneira que a sente, por isso, 

precisa ser sentida, ter sentido e produzir sentido. 

 

O discurso é o efeito de sentidos entre interlocutores, não é 
individual, ou seja, não é um fim em si mesmo, mas tem sua gênese 
sempre numa atitude responsiva a outros textos. Discurso, aqui, é 
entendido como resultado da interação - oral ou escrita – entre 
sujeitos, é a língua em sua integridade concreta viva. (BAKHTIN, 
1997, apud, PARANÁ, 2008, p. 63). 

 

Para Bakhtin (2003), o discurso é toda atividade comunicativa entre 

interlocutores, e o discurso literário é o que faz mais sentido para o ensino da 

literatura, que possui um discurso próprio e exclusivo, vivenciado e sentido por raras 

pessoas. 

Destaca-se que a resposta a essa falta é a interação oral e escrita 

apresentada por Bakhtin (1997); é o método que deve estar em pauta durante o 

processo de ensino/aprendizagem do texto literário. Os gêneros textuais literários 

são capazes de promover a interação de diferentes contextos históricos e sociais, 

com uma prática que verbaliza e considera a cultura de uma sociedade, neste caso, 

uma comunidade escolar. 

 

Ao trabalhar com o tema do gênero selecionado, o professor 
propiciará ao aluno a análise crítica do conteúdo do texto e seu valor 
ideológico, selecionando conteúdos específicos, seja para a prática 
de leitura ou de produção (oral e/ou escrita), que explorem 
discursivamente o texto. A forma composicional dos gêneros será 
analisada pelos alunos no intuito de compreenderem algumas 
especificidades e similaridades das relações sociais numa dada 
esfera comunicativa. Para essa análise, é preciso considerar o 
interlocutor do texto, a situação de produção, a finalidade, o gênero 
ao qual pertence, dentre outros aspectos. (PARANÁ, 2008, p. 64). 

 

Essa constatação pode ser atribuída aos textos literários, com o objetivo de 

propor práticas ao ensino da literatura; novas metodologias interacionistas surgiram 
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para romper as práticas mecanicistas do ensino. Para Bakhtin (2003), a literatura 

deve estar vinculada à história da cultura. Para Candido (2006), ela é responsável 

pela formação da sociedade; as duas teorias se completam, interagem e são 

inseparáveis. 

 A literatura é o registro de uma cultura de um dado período histórico, a cultura 

e a formação humana estão vinculadas, uma depende da outra, as duas sobrevivem 

e se recriam a todo o momento. O diálogo entre literatura, cultura e sociedade é 

responsável pela formação histórica da humanidade. Portanto, a cultura influencia a 

escrita literária e as literaturas registram e realçam a cultura.  

 

Se não se pode estudar a literatura isolada de toda a cultura de uma 
época, é ainda mais nocivo fechar o fenômeno literário na época de 
sua criação, em sua chamada atualidade. Habitualmente procuramos 
explicar um escritor e suas obras precisamente a partir de sua 
atualidade e do passado imediato. (BAKHTIN, 2003, p. 362). 

 

Segundo Bakhtin, (2003) tal premissa é mais nociva ainda quando são 

estudados os traços de uma obra apenas na sua época; os grandes clássicos são 

escritos para serem compreendidos em qualquer época, uma obra que representa 

somente o tempo de sua criação deixa de ser obra de arte. O sentido de uma obra 

está no fato de ser representante da história secular, podendo ser estudada muito 

além das suas raízes. 

A cultura de uma sociedade pode ser valorizada pelo ensino de uma literatura 

que dialogue com as manifestações culturais da realidade do aluno. Para tanto, as 

leituras literárias devem ser selecionadas para surtirem efeitos positivos na 

realidade; toda sociedade é composta por uma cultura, a maneira como as pessoas 

de épocas passadas viviam deve servir para trazer uma reflexão que signifique e 

transforme as maneiras como as pessoas vivem hoje. 

A literatura transforma a vida das pessoas; os sentidos novos que vão sendo 

adquiridos pelas interpretações dos textos clássicos ou contemporâneos suscitam 

reflexões que aos poucos penetram na essência humana, de tal maneira que 

interferem na vida, transformam estados passivos em ativos, mudam ideologias em 

pensamentos que se realizam em ações jamais pensadas, porque a leitura ensina a 

pensar e refletir sobre a vida e sobre o mundo em que se vive. 
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A literatura é viva, independente da época de criação das obras. Essa 

vivacidade, que infelizmente está ofuscada por outras linguagens tecnológicas, 

precisa ser ressaltada nas aulas de literatura; é possível fazer uma análise de textos 

literários em comparação com a atualidade, há diálogo em diferentes contextos 

sociais e culturais da sociedade. As linguagens utilizadas na escola propiciam a 

interação entre seus interlocutores, as obras só farão sentido se estiverem 

entrelaçadas à realidade. 

Uma suposição de relação entre literatura e realidade se evidencia na obra de 

Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que dialoga com eventos 

do Brasil do século XXI. A linguagem metafórica e eufêmica traduz a riqueza irônica 

machadiana repleta de críticas sociais à elite da época, que vive em meio a 

adultérios, à prostituição, à corrupção na política, dentre tantos outros fatos; uma 

sociedade que vive nas sombras de máscaras, escondendo suas verdadeiras 

facetas. Para revelar as imoralidades, o autor opta por narrar vivendo em outro 

plano, essa é a maior ironia do autor, narrar como defunto, impossibilitando sua   

condenação, se não se encontra neste mundo.   

 

1.3 A construção de sentidos humanos na leitura literária 

 

Nas aulas de literatura, o professor é o formador, é ele quem precisa transmitir 

o sentido ao apresentar uma obra literária aos alunos; pelas reflexões surgidas na 

interpretação textual, pode ser que o despertar de uma compreensão discursiva flua 

de forma tão fundamental na formação humana, ampliando a visão de mundo.  

As leituras de obras da literatura, principalmente a brasileira, podem ser o 

caminho que oferece as condições que justifiquem a busca em aplicar uma 

metodologia literária com efeitos de sentido, que cause nos alunos um sentido de 

humanidade sensível às mudanças e inovações, e que condiciona e complementa o 

ser, o sentir, o viver e o agir no mundo. 

As contribuições humanistas de Antonio Candido (2000, 2001, 2005 e 2006), 

crítico literário da contemporaneidade, destacam o sentido de ensinar pela literatura. 

Abstrai-se desse teórico que a literatura é capaz de transformar a essência humana, 

suscitando reflexões, sentimentos e ensinamentos que formam a essência do ser. 
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Nessa linha de pensamento, sua teoria oferece aportes que se relacionam aos 

momentos de interação dialógica entre autor, obra e leitor. 

Acredita-se ser necessário trazer à discussão em sala de aula o sentido da 

literatura, capaz de eclodir num sentimento puro, só sentido por quem realmente 

consegue penetrar nesse mundo transeunte. Candido comenta acerca da pobreza 

da literatura brasileira, por ser um “galho secundário, arbusto de segunda ordem no 

jardim das musas, da literatura portuguesa [...]”. (CANDIDO, 2000, p. 09). 

A literatura não pode ser submetida ao esquecimento; a responsabilidade é 

deixá-la entre nós, é esse amor pela literatura que faz a diferença na vida das 

pessoas, capaz de formar homens e mulheres em total plenitude. “Apesar da 

pobreza e da fraqueza, a literatura nos exprime, é nossa, e se nós não a amarmos 

quem será capaz de amá-la”? (CANDIDO, 2000, p. 10). 

 

O texto literário permite múltiplas interpretações, uma vez que é na 
recepção que ele significa. No entanto, não está aberto a qualquer 
interpretação. O texto é carregado de pistas/estruturas de apelo, as 
quais direcionam o leitor, orientando-o para uma leitura coerente. 
Além disso, o texto traz lacunas, vazios, que serão preenchidos 
conforme o conhecimento de mundo, as experiências de vida, as 
ideologias, as crenças, os valores, etc que o leitor carrega consigo. 
(PARANÁ, 2008, p. 59).  

  

A proposta é despertar nos alunos os sentidos da obra para o mundo atual 

em que se vive. No momento da leitura literária, uma estratégia que pode ser 

realizada é a explanação de múltiplos sentimentos emitidos na linguagem figurativa 

que preenche as necessidades emotivas ocasionadas pelas experiências de vida, 

capacitando os alunos à compreensão de sentidos; a ausência dessa linguagem 

sentimental torna a leitura incompleta, revertendo numa possível aversão pelos 

textos do gênero literário, sobretudo os poéticos.  

A falta de contato com os gêneros da literatura dificulta e afasta os leitores 

que, na fase escolar, estão envolvidos com outras linguagens, mais atrativas do que 

as obras. A vastidão discursiva de sentidos presente no mundo atual interfere e 

muito no desenvolver de um apurado gosto pela leitura. Nesse contexto moderno é 

que se trava uma batalha com as práticas da sala de aula; é constante observar que, 

apesar de estar distante em tempo e espaço, é possível criar um vínculo com a sua 

teoria. 
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A ausência de sentido é um dos problemas indicados por Antonio Candido 

(2000, p. 1): “A dificuldade está em conseguir a medida exata para fazer sentir, em 

que ponto a nossa literatura, nos momentos estudados, constitui um universo capaz 

de justificar o interesse do leitor”. 

Candido (2011), em uma palestra acerca da importância da literatura na 

formação do homem, chama a atenção para a condenação que a sociedade faz do 

livro; é um poder perturbador e oferece perigos, pode se tornar gerador de conflitos, 

pois muitas vezes ultrapassa as normas regidas pela sociedade, pelo fato de a 

literatura ser ambivalente. Ao mesmo tempo em que os educadores preconizam e 

temem o efeito dos textos literários: ‘’No âmbito da instrução escolar, o livro chega a 

gerar conflitos, porque seu efeito transcende as normas estabelecidas’’. (CANDIDO, 

2011, p.06). 

E de fato as leituras podem desestruturar os padrões impostos pela 

sociedade tradicional; o livro traz conhecimentos de vida, despertando críticas que 

interferem nas normas e regras; as leituras influenciam o pensar que conduz a 

ações humanas, que se embatem com a cultura do empoderamento e mantêm em 

seu apogeu a exploração do menos provido de cultura e ideologia.  

Para combater esse efeito negativo, o autor afirma que é necessário penetrar 

nas obras como algo vivo, isso é indispensável para formar a sensibilidade e a visão 

de mundo. O fluir dessa sensibilidade é de responsabilidade do professor 

comprometido com a formação do leitor; o ensino paradigmático não deve levar 

vantagem e sim ser pauta nas aulas de LP.  

É emergente que as leituras literárias apresentadas nas escolas sejam 

selecionadas e atrativas, para que o ensino cause o rompimento das imposições de 

poderio; os livros ensinam os alunos a serem críticos e usarem os conhecimentos 

em seus benefícios. E dessa forma romper com a cultura de que o mais favorecido 

seja exaltado; com o devido planejamento de aulas de leitura exalta-se a crítica e 

valoriza-se a cultura de uma sociedade pensante. 

Candido (2000) afirma que para compreender o verdadeiro sentido 

da  formação humana pela literatura, deve-se considerar que ela é um sistema 

interligado por pontos em comum, que a caracterizam como um sistema orgânico, 

que tem o produtor (o autor), o receptor (leitor aluno),  e a linguagem (gêneros 

literários), três elementos essenciais que formam um tripé capaz de formar e 
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transformar a essência humana. Esta concepção do autor traz sustentabilidade para 

a sua teoria da formação humana, que vislumbra na literatura componentes 

colaboradores para uma sociedade ativa. 

Segundo Candido (1995, p. 05), “A literatura brasileira é completa e 

envolvente, capaz de desenvolver além do senso comum, e ainda, fazer transbordar 

a sensibilidade e aflorar sentimentos e realidades nunca visíveis”. Ele apresenta os 

elementos que participam do processo de ensino da literatura.  

  

O conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de formação 
humana, a literatura, que aparece por este ângulo como sistema 
simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas do 
indivíduo se transformam em elementos de contato entre os homens, 
e de interpretação das diferentes esferas da realidade. (CANDIDO, 
2000, p.23). 

 

A literatura está presente em todos os aspectos, sociais, políticos, religiosos e 

culturais.  Nesta abordagem, a metodologia apresentada encontra alicerce e 

respaldo para expor a relação entre os gêneros textuais e seus interlocutores, 

levando sempre em consideração a realidade dos alunos. 

 

1.4 A recepção da leitura literária na realidade social  

  

Neste momento serão registradas a recepção da leitura e sua relevância na 

sociedade. Segundo Candido (2006), isso é fundamental para a compreensão 

histórica e cultural das civilizações e seu elo integrador com a literatura; o escritor 

compartilha que  o artista é inspirado e movido pela realidade em que vive, e o leitor 

recepciona a literatura, conforme a sua necessidade de vida. 

Para o autor, os fatores socioculturais devem ser investigados, por exercerem 

influências concretas na vida real; são aspectos que estão ligados à estrutura social, 

aos valores e às ideologias, às técnicas receptivas de comunicação. Ele traz uma 

contribuição significativa da interferência da vida social para a vida artística e literária 

e também descreve três grupos que variam em grau e especificidade, conforme os 

fatores considerados nos processos artísticos.  
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São os valores que definem a posição social do artista, com seus respectivos 

receptores; a ideologia se configura na forma e no conteúdo da obra; e a 

comunicação se expressa na forma como é transmitida, marcando assim os 

momentos da produção: “a) o artista, sob o impulso de uma necessidade interior, 

orienta-o segundo os padrões da sua época, b) escolhe certos temas, c) usa certas 

formas e d) a síntese resultante age sobre o meio”. (CANDIDO, 2006, p. 31). 

Ao transcrever essas considerações para os objetivos deste trabalho, define-

se que a função de formar pessoas para uma realidade que já está posta é de 

responsabilidade da família em parceria com a escola; está última tem uma 

organização com objetivos direcionados a formar cidadãos. A literatura está 

interligada à história e à cultura da sociedade (BAKHTIN, 2003). Ela pode ser o meio 

para compreender a realidade pela leitura e compreensão de gêneros discursivos, 

na produção oral e escrita pode-se entender como os textos são recepcionados. 

Ainda segundo Candido (1995), a recepção do leitor é a preocupação maior; 

como fazer com que seja recepcionada de forma agradável, sem causar impactos e 

descréditos; é preciso romper a problemática que desinforma o leitor a respeito das 

obras, o medo que os leitores possuem da leitura, a cultura de que a sociedade não 

lê, a desmotivação para aderir aos livros, o despreparo dos professores que não se 

preocupam com essa realidade; enfim, a inexistência da prática de leitura leva a 

criar conceitos distorcidos que se acumulam com a falta de crédito, perpassada 

pelas salas de aula instrumentalizadas pelo mecanicismo de práticas pedagógicas 

tradicionais. 

Não há outra forma de conceber pensamentos, opiniões e ideologias para a 

sociedade crítica que não seja pela leitura e compreensão dos gêneros do discurso, 

que são ancorados na estética da recepção, teoria que explica como a literatura foi 

concebida ao longo da sua história.  

Jauss (2003), autor da Teoria da Recepção, traz contribuições para confirmar 

as colocações aqui expressas: “Dentre as maiores preocupações da estética da 

recepção está a experiência estética do leitor. Em outras palavras, a estética da 

recepção se preocupa com o que acontece com o leitor após a fruição da obra de 

arte”. (JAUSS, 2003, p.03). 

Tal preocupação deve ser o ponto principal ao destacar que o ensino de 

literatura influencia a vida social e cultural das pessoas; conforme os argumentos já 
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descritos, há pontos positivos e negativos. Os leitores, ao serem imbuídos dos 

conhecimentos arraigados na literatura, podem ter transformadas suas maneiras de 

pensar, sentir e agir na sociedade, tornando-se cidadãos capazes de lutar pelos 

seus direitos, transformar suas maneiras de concepção de mundo, e ainda aprender 

a controlar suas emoções para situações inesperadas que emergem de 

conhecimento e autocontrole, emocional e racional relacionados. Mais uma vez o 

dialogismo se faz presente, o diálogo entre as lutas sociais ligadas ao controle 

emocional e racional é o provedor do equilíbrio para sobrevivência no mundo 

moderno. 

Pensando nesses pressupostos, espera-se contribuir para que a recepção de 

textos literários seja em caráter formativo e informativo, tornando os leitores 

preparados para compreender as realidades da produção e a polissemia dos 

textos  literários. É preciso criar condições para que a literatura seja fundamental 

para a realidade social dos leitores que se deixam envolver por ela, 

complementando conceitos incentivadores para a leitura, e fazendo-a presente na 

vida dos alunos. O crédito de que a literatura fortalece as habilidades em torná-los 

capazes de transformar todas as situações difíceis de suas vidas. Cândido, ao 

explanar suas análises a respeito da Sociologia e Arte, áreas interligadas à 

literatura, define que: 

 

Para o sociólogo moderno, ambas as tendências tiveram a virtude de 
mostrar que a arte é social nos dois sentidos: depende da ação de 
fatores do meio, que se exprimem na obra em graus diversos de 
sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito prático, 
modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando 
neles o sentimento dos valores sociais. Isto decorre da própria 
natureza da obra e independe do grau de consciência que possam 
ter a respeito os artistas e os receptores de arte. (CANDIDO, 2006, p. 
30). 

 

Segundo Candido, (2006) a Sociologia moderna deve analisar os tipos de 

relações e os fatos estruturais ligados à vida artística e à própria literatura; esta é 

composta de aspectos que a tornam social, no momento em que sua interferência 

é  também a identidade dos leitores; imbuídos da sua essência, evoluem suas 

capacidades de se relacionar com outros e compreender os conceitos artísticos e 

literários e sua importância para a vida. Os gêneros literários, sejam em prosa ou 
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verso, possuem seus pontos positivos e negativos; podem ocorrer interpretações 

equivocadas que perturbem os padrões exigidos pela sociedade 

e,  consequentemente, interferem tanto na vida do autor quanto na vida do leitor.  

Candido (2006) assegura que há uma relação dialógica entre arte e 

sociedade: “O movimento dialético que engloba a arte e a sociedade num vasto 

sistema solidário de influências recíprocas” (CANDIDO, 2006, p. 33). Essas 

influências podem e devem estar atuantes na formação de alunos; a interligação das 

duas áreas é relevante na formação da sociedade, independente de épocas e estilos 

literários. Cada estilo da arte literária, com suas diferentes manifestações artísticas, 

possibilita a produção individual ou coletiva nas obras que devem ser trabalhadas 

nos contextos de formação. 

Candido (2011), ao analisar os direitos humanos e a literatura na sociedade, 

afirma que é possível uma solução para todas as barbáries, isto é, os problemas do 

cotidiano, e que existem aqueles que acreditam na transformação, e por ela travam 

lutas para superação dos obstáculos existentes, buscando transformar as teorias em 

realidade.   

Para o autor, há uma forma de organização que enaltece os direitos humanos 

como fundamentais. Deve-se ir além desses; pode-se pensar que a leitura de 

clássicos literários ensina a entender essa transformação, e porque não afirmar que 

tal conhecimento do poder da transformação não seja um direito de todos. 

O ponto de vista que enaltece os direitos humanos acerca da aquisição do 

saber tem na escola uma organização interacionista, que promove o diálogo entre 

seus interlocutores. A literatura é uma necessidade e um direito, assim como todos 

os outros adquiridos, conquistados e vividos pelos homens. A sua iniciação deve ter 

nas instituições acadêmicas a base estrutural que supra essa necessidade de 

formação. Conforme Candido: “A nossa questão básica, portanto, é saber se a 

literatura é uma necessidade desse tipo”. (CANDIDO, 2011, p. 05).  

 

Outro aspecto que é objeto de preocupação da estética da recepção 
é a experiência estética como experiência do mundo: de que maneira 
estaria o leitor, ao passar pela experiência estética na ficção, 
transpondo essa experiência para a experiência real, para o mundo 
real. Decorre daí a preocupação, por assim dizer, psicanalítica com a 
experiência do leitor. (JAUSS, 2003, p.05). 
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Apesar dessa preocupação, a literatura como criação poética, ficcional ou 

dramática, não permite subestimar os alunos e a capacidade de compreender  a 

relacionar textos complexos com suas experiências de vida; é necessário que a 

literatura em suas manifestações seja apresentada na íntegra. O processamento das 

ideias e a sua relação com o mundo condiciona-se ao longo do tempo, e conforme o 

ambiente em que se vive, desde que haja interação entre obra, leitores e mundo, ela 

será processada internamente. 

  

Vista desse modo, a literatura aparece claramente como 
manifestação universal de todos os homens em todos os tempos, 
não há povo, ou homem que possa viver sem ela, isto é, sem a 
possibilidade de não estar em contato com alguma espécie de 
fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é 
capaz de passar vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos 
de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono, 
a presença indispensável deste universo, independentemente da 
nossa vontade. (CANDIDO, 2011, p. 05). 

 

Descrita desta forma, a literatura se torna condição de subsistência, uma 

necessidade que está integrada ao homem e ao mundo de forma edificada; todos os 

seres emergem dela e são imersos por ela, estão intrinsecamente interligados. 

Neste ponto, identifica-se mais um processo interacional, o diálogo entre seres e 

história; humanos e sociedade necessitam mutuamente um do outro. 

. 

Em outras palavras, estaríamos preparados para aceitar como 
histórico, como universo histórico antigo, aquilo para que fomos 
“treinados a aceitar como tal”. E em outras palavras ainda, o leitor da 
obra de arte se complementaria na leitura da obra e na “troca de 
experiências” com o autor. (JAUSS, 2003, p.05). 

 

Candido (2011) confirma que a literatura está internalizada na mente humana, 

e sem ela é impossível viver.  Apesar de a maioria das pessoas não dar conta desse 

fato, ela confirma a sua presença em todos os gêneros do discurso do 

cotidiano,  estão em todos os contextos; desde o mais antigo ao mais 

contemporâneo. São os discursos responsáveis pela sua vivacidade em todos os 

segmentos de uma civilização. 
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E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da 
literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em 
cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedotas, causos, 
história, em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de 
viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio 
amoroso ou econômico, no ônibus até a atenção fixada na novela da 
televisão ou na leitura seguida de um romance. (CANDIDO, 2011, p. 
06). 

 

As pessoas estão em contato com diversos tipos de gêneros discursivos, 

nestes estão contidos os literários, impressos ou digitais, todos com sua importância. 

Seja verbal ou visual, trazem sua contribuição para o processo de formação 

humana, que passa a ser necessidade universal, gerando satisfação e constituindo, 

assim, um direito igualitário, independente de status social, diversidade de nações e 

de etnias. 

Candido (2011) vai além e afirma que sem a literatura não é possível haver 

equilíbrio social; é fator indispensável para humanização; o homem necessita dela 

para se humanizar, pois ela age no inconsciente, no subconsciente e no consciente, 

manifestando-se na educação familiar e escolar. 

De acordo com essa colocação, ressalta-se a importância da literatura para a 

humanização, seja pelo lúdico da ficção, crenças e sentimentos. Os impulsos 

ficcionais são criados pelas obras em relação com as sociedades, configurando uma 

movimentação da ficção para a realidade em diferentes atividades desenvolvidas 

pelo homem. Afinal, somos movidos pela arte e pela cultura da sociedade em que 

vivemos.  

Conforme Candido (2011), a literatura tem o papel formador da personalidade 

humana. O ser humano precisa se humanizar antes de tudo em sua vida. Se isto 

ocorrer, ele estará pronto para enfrentar todos os desafios da sociedade; como 

demonstram os argumentos anteriores, a sociedade é formada pela escola e esta é 

formada pela leitura, a qual tem nos gêneros literários o caminho para a 

humanização. 

A humanização é e deve ser vista como um parâmetro que possibilita a 

convivência dos seres, capacitando-os a pensar, sentir e agir com racionalidade e 

sentimentalidade. O ser humano e seus valores precisam ser resgatados, pois essa 

relação dialógica possibilita conviver na sociedade contemporânea. 
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Por isso é que nas sociedades a literatura é um instrumento 
poderoso de instrução e de educação, entrando para os currículos, 
sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. 
Os valores que a sociedade preconiza, ou os considera prejudiciais, 
estão presentes nas manifestações de ficção, de poesia, da ação 
dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e 
combate, fornecendo a possibilidade de vivermos os problemas. 
(CANDIDO, 2011, p. 05). 

  

A literatura é múltipla e variada. Essa multiplicidade sugere inúmeras 

interpretações, variantes, conforme o leitor e suas leituras; elas devem ser 

adquiridas, num primeiro momento, pelo ambiente de vivência do leitor, desde a 

infância; e num segundo momento, no ambiente escolar.  

Candido (2011) a descreve como todo instrumento capaz de transformar os 

homens e construir saberes com valores benéficos ou prejudiciais. A literatura 

é  uma área tão múltipla, capaz de vastas contradições, assim como ela confirma e 

nega, educa e deseduca; propõe e denuncia, ela oferece respostas às mais diversas 

perguntas, mas também faz críticas e levanta dúvidas; e, por último,  combate e 

defende, compreende-se que são as lutas para o embate de ideologias e 

paradigmas, ao mesmo tempo em que defender faz o efeito contrário. Ela está 

envolvida em defesas ideológicas e paradigmas sociais.  

Segundo Candido (2011), a literatura é complexa e por isso apresenta três 

faces e suas definições:  

 

Ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e 
significado; Ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta 
emoções e as visões de mundo dos indivíduos e dos grupos. Ela é 
uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação, difusa e 
inconsciente. (CANDIDO, 2011, p. 06). 

 

Este é um dos o objetivo desta dissertação, contribuir para formação de 

leitores considerando suas especificidades, conforme o meio em que vivem. E o 

meio possível que pode construir e estruturar esta pesquisa é  um espaço escolar, 

múltiplo e passível de se adequar a cada nova proposta de ensino, que está aos 

poucos se consolidando neste registro. Isto pode ser possível de concretização se 

houver um trabalho conjunto entre família, escola e sociedade. 

Ao entender que a literatura pode ensinar a sentir, pelas suas contradições, o 

autor citado neste capítulo é relevante para ensinar a colocar em prática o sentido 
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de humanização, durante as reflexões sobre os textos pode ser possível abordar 

diversos temas, transmitindo nos amplos sentidos nas aulas de literatura o prazer de 

ler, tanto em verso, quanto em prosa, para emocionar e refletir. Dessa maneira o 

sentir é possível quando se ensina com sentimento, com a emoção produzida no 

momento das interpretações das histórias lidas nos gêneros literários.  

Este conceito se consolidará nos próximos capítulos, em que serão 

apresentadas sugestões de estratégias metodológicas de leituras literárias. A 

intenção é demonstrar como propor aos alunos a humanização que Cândido 

consagra como uma chave que abre as portas do conhecimento, seja da área que 

for. 

Fundamentar-se em Candido (2006, 2011) para escrever a respeito de 

literatura é um desafio; o autor completa e configura o cerne da pesquisa, ao 

considerar que a literatura tem o poder inigualável para desvendar os problemas das 

sociedades. Isso fomenta a investigação, e enraíza a importância da elaboração 

desta dissertação, qualificando as ideias que impulsionaram o anseio em tentar 

desvencilhar os problemas do ensino de literatura. 

 

1.5 A literatura na formação de leitores 

 

Foi numa aula inaugural no colégio de França, proferida em 1977, que Roland 

Barthes, professor francês, apresenta sua contribuição para prover a compreensão 

do poder da literatura, a temática da sua palestra é: poder, língua e literatura. Ele 

cria  teorias com  conceitos que norteiam e fundamentam a necessidade de 

realização desta pesquisa em registro.  

A leitura da obra de Barthes (1997), acrescida à de Antonio Candido, 

fundamenta o desenvolvimento da pesquisa em entender que a essência da 

literatura desperta algo inexplicável, muito difícil de registrar em palavras, mas que 

eleva a capacidade de traçar metas para a vida e de aprender a sentir de maneira 

única  certas reações ao ler seus textos.   

De acordo com pressupostos desses autores, constata-se que é na escola, 

ensino fundamental e médio, que pode ser possível desvendar tal essência da 

literatura, objeto desta pesquisa: gêneros literários; delineados no currículo escolar 
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do Paraná, são as ferramentas estruturais que ofertam caminhos de 

ensino/aprendizagem, propondo o poder inigualável da literatura, que vai muito além 

do ensino só da língua. 

O resultado dessa sensação desvenda uma força sublime, capaz 

de  aprender e ensinar para a vida. Isto é, colocar em práticas de ensino as leituras 

literárias e explorar todos os conhecimentos possíveis. Aos professores cabe extrair 

das interpretações o encorajamento para tomar atitudes que criem vínculos afetivos 

com os alunos, para então estreitar o dialogismo interacional  e tornar seu 

relacionamento mais humanizado por gestos de amizade e dedicação ao trabalho 

que realiza. 

É importante refletir e compreender que as aulas de literatura expressam os 

seus sentimentos e os dos outros. Durante as interpretações das obras é perspicaz 

o aprofundamento no mais íntimo possível do seu ser, práticas que energizam e 

impulsionam a viver nesse processo de transformação, é também, uma 

oportunidade de fugir do poder controlador da sociedade e seus padrões 

estigmatizados, e divagar pelo mundo imaginário proporcionado pela ficção.  Esta 

oportunidade interativa entre leitor e texto atinge o sentido mais puro, as emoções 

afloram numa reação química que revela a personalidade do professor e constrói a 

personalidade do aluno. 

Barthes (1977) apresenta em sua obra uma discussão acerca do poder da 

literatura, percorrendo um caminho exemplificador de diversos tipos  de poder, da 

língua, até chegar à literatura; ele afirma que o poder é político, ideológico, está em 

tudo e em todos. A língua é que domina esses poderes; é seu instrumento de uso 

que manipula todos os  poderes, converte tudo para exaltar-se por meio dos 

discursos criados a seu favor se tornando absoluta.  

 

Mas a língua, como desempenho de toda linguagem, não é 
reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o 
fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Assim ela é 
proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a 
língua entra a serviço do poder (BARTHES, 1977, p. 13). 

 

 Roland Barthes (1977) apresenta em sua aula uma desconstrução da língua 

e de seus signos que, arrastados por ela, nada mais são do que a junção de 
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enunciados que se repetem, caso sejam reconhecidos e aceitáveis. Para ele, a 

liberdade, neste caso, é inexistente.  

Se a língua é a repetição de enunciados, resta trapacear com a língua, usá-la 

como veículo de ensino e explorar dos enunciados não a repetição, mas a reflexão, 

o conhecimento, o sentimento, a reação perante as leituras que se faz desses 

enunciados. Barthes (1977) estabelece a trapaça da literatura, proferir enunciados 

(gêneros literários) que proliferem significados na formação dos estudantes através 

do uso das palavras.  

    Nessa trapaça é possível usufruir dos gêneros literários que têm a tessitura 

literária como fundamento para a descoberta de leituras significativas e 

humanitárias. Assim, ensina-se e aprende-se a língua pelo viés da leitura e escrita 

produtiva de efeitos para a formação do ser humano; esta aprendizagem acontece, 

pois oferece o conhecimento que abrange áreas importantes e que formam o ser 

humano.  

 

Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite 
ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução 
permanente na linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura.[...] 
Nela viso portanto, essencialmente, o texto, isto é, o tecido dos 
significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar 
da língua, e porque é no interior da língua, que a língua deve ser 
combatida, desviada (BARTHES, 1977, p. 16). 

 

    Como ficar indiferente a tal fato? É impossível não absorver as palavras do 

autor, a liberdade com que ele desnuda a literatura traz a liberdade para construção 

de seres revolucionários constituídos de significados. É impossível deixar de usar 

suas palavras, elas afloram e despertam para a literatura, como fonte de poder 

para  desviar e combater o poderio que a língua exerce. 

  

Porque ela encena a linguagem, em vez de, simplesmente, utilizá-la, 
a literatura engrena o saber no rolamento da reflexividade infinita: 
através da escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber, 
segundo um discurso que não é mais epistemológico, mas dramático 
(BARTHES, 1977, p. 18). 

 

    Segundo Barthes (1977), a literatura exerce um deslocamento sobre a 

língua, que se distancia do engajamento político; esse combate à língua pela 
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literatura é fazer dela um teatro, pelo jogo das palavras, e não um instrumento de 

comando político. Barthes (1977) assevera que para o ensino só basta a literatura e 

mais nenhuma disciplina. 

 

A literatura assume muitos saberes [...]. Se, por não sei que excesso 
de socialismo ou barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser 
expulsa do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que devia ser 
salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. 
(BARTHES, 1977, p. 16). 

 
 

    Ao concordar com Barthes (1977), ressalta-se que as consequências da sua 

aula são sedimentares para consolidar e fomentar reflexão acerca da literatura. O 

tema da palestra é relevante no entendimento de que o poder da literatura é 

transcendental, ultrapassa o poder social, torna o saber real sobre todas as coisas. 

Ao proferir que a literatura sabe dos homens, afirma que ela é capaz de interferir na 

essência humana completa por efeitos de sentidos de que a ciência não dá conta. 

Acrescenta-se a isso que os alunos têm o direito de ser submetidos a essa 

contemplação. 

 

A literatura não diz que sabe alguma coisa; ou melhor; que ela sabe 
das coisas – que sabe muito sobre os homens. O que ela sabe dos 
homens. O que ela conhece dos homens, é o que se poderia chamar 
de grande estrago da linguagem, que eles trabalham e que os 
trabalha, quer ela reproduza a diversidade dos socioletos, quer, a 
partir dessa diversidade, cujo dilaceramento ela ressente, imagine e 
busque elaborar uma linguagem-limite, que seria seu grau zero. 
Porque ela encerra a linguagem, em vez de, simplesmente utilizá-la, 
a literatura engrena o saber no rolamento da reflexividade infinita 
(BARTHES, 1977, p 18). 

 

    Esse estrago da linguagem retorna ao contexto inicial deste texto, em que 

perdura a falta dessa literatura nas salas de aula; o conceito de estrago compara-se 

à ausência da plenitude da literatura, enaltecida pelo autor e esvaziada nos 

contextos escolares, causando um vazio insubstituível.  É possível preencher esse 

vazio com o ativar de reflexões compostas por leituras que despertem o desvendar 

de pensamentos e emoções antes inatingíveis.  
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O refletir acerca dessa plenitude de ideias e pensamentos encontra respostas 

asseguradas pelas obras da literatura, que ultrapassam a unicidade de significado 

da palavra.  “O sentido da palavra é totalmente determinado pelo seu contexto. De 

fato a tantas significações possíveis quantos contextos possíveis” (BAKHTIN, 2003, 

p. 100). 

As leituras e interpretações dos textos feitas de forma a se comparar com a 

realidade do aluno encontram a solidez para formá-lo capaz de adquirir 

conhecimentos possíveis para compreensão do seu mundo.  

Segundo Barthes (1977), todas as coisas são compreensíveis por ela, torna-

se responsável por toda a sabedoria humana. O diálogo com o autor revela que a 

literatura é uma fórmula que preenche todos os vazios do ser. O delinear dessas 

linhas traz uma decifração dos sentidos; a cada registro ampliam-se as 

considerações e transpassa-se a emergência de fazer da literatura uma área 

concebível a todos, especificamente aos alunos, fazê-los leitores torna-se uma 

tarefa desafiadora, partindo dos significados produzidos por eles. 

 

A literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum 
deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso. Por 
um lado ela permite designar saberes possíveis – insuspeitos, 
irrealizados: a literatura trabalha nos interstícios da ciência: está 
sempre atrasada ou adiantada em relação a esta [...]. A ciência é 
grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a 
literatura nos importa (BARTHES, 1977, p. 17). 

 

    Essa citação define que capacidade da literatura tem seu lugar no mais alto 

ápice da plenitude humana, porém, causa para muitos o seu estranhamento, e para 

outros, ao mesmo tempo clareia o norte dos caminhos pela leitura. Enfatiza-se que 

esse trabalho deve se iniciar o mais cedo possível, com estímulos de motivação 

para a leitura literária, seja por meio de contações de histórias, declamação de 

poesias, cantorias de músicas, bem como as inúmeras práticas de leituras que se 

façam presentes no cotidiano familiar e escolar. 

Não há uma estratégia de ensino para atingir esse nível de interpretação, nem 

há uma técnica a ser seguida, nem um manual que a descreva. Trata-se de um 

saber que só se concretiza no momento da leitura feita pelo leitor que recepciona a 

literatura. Não há como explicar, mas tão somente sentir, é uma intersecção única e 
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rara. Só a concebe quem a sente, caso contrário, fica à margem e não compreende 

o que está escrito. “Por leitura e leitor, entenda-se o ato de fruição e o fruidor de 

qualquer categoria de obra de arte”. (JAUSS, 2003, p.03). 

As contribuições de Barthes (1977) são cruciais para delinear 

esta  compreensão. Ele afirma que a literatura faz girar os saberes, mesmo daqueles 

que não se realizam por ela. Convicto de suas palavras, ainda complementa que ela 

é o “Fulgor do real”, esse real é compreensível na conexão com as obras de arte, 

para formar ou para oferecer prazer, a literatura pode tudo nessa relação com o 

mundo. “As palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples 

instrumentos, são lançadas como projeções, explosões, vibrações, maquinarias, 

sabores: a escritura faz do saber uma festa”. (BARTHES, 1977, p. 21). Esta festa se 

concretiza na sala de aula, ao contemplar as reproduções feitas pelos alunos. No 

momento em que é possível sentir que a literatura atingiu seu objetivo único de 

formar 

    Ainda para o autor, a literatura constitui saber e sabor, que, segundo ele, 

têm em latim a mesma etimologia. A literatura está em todas as palavras com sabor. 

Ele faz uma comparação entre literatura (saber) e culinária (sabor); da literatura 

emerge o saber e da culinária emerge o sabor.  

A culinária sem sabor não tem gosto, a literatura sem saber não tem sentido. 

Desse modo, o encontro desse sabor que se constitui em saberes pode 

naturalmente se vincular à ciência; ele afirma que esse sabor está em todas as 

palavras que possuem sentidos. Nessa ordem, os sabores contidos nas palavras 

produzem saberes, portanto, a ciência está atrelada à literatura, porque nesta as 

palavras possuem sabores e, na outra, saberes. 

    Barthes (1977) explana que a força da literatura e a sua 

representatividade  há muito tempo  se encaminham a estudos mais significantes e 

reais, e que a literatura não se rende ao ensino que a reduziu no passado pela 

demarcação de períodos e escolas literárias. A sua linguagem produz  “uma certa 

ética da linguagem literária, que deve ser afirmada porque ela é contestada. 

Censura-se frequentemente o escritor, o intelectual, por não escrever a língua de 

“toda a gente”. BARTHES, 1977, p. 23). 

    Isto posto pelo autor representa a recusa de uma linguagem que 

desfavoreça os poderes da sociedade. Eis a razão que torna a literatura inaceitável 
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para alguns. Sua linguagem não é simples, é ampla e formadora de opiniões, mas 

suas palavras devem ser lapidadas em contornos que, infelizmente, são 

indecifráveis a muitos. Estes não atingiram autonomia adquirida pela 

leitura  libertadora das sensações emanadas pelas leituras de obras literárias. 

     

Essa liberdade é um luxo que toda sociedade deveria proporcionar a 
seus cidadãos: tantas linguagens quantos desejos houver: proposta 
utópica, pelo fato de que nenhuma sociedade está ainda pronta a 
admitir que há vários desejos. Que uma língua, qualquer que seja, 
não reprima outra: que o sujeito futuro conheça, sem remorso, sem 
recalque, o gozo de ter a sua disposição duas instâncias de 
linguagem, que ele fale isto ou aquilo segundo as perversões, não 
segundo a Lei. (BARTHES, 1977, p. 24). 

 

    Barthes (1977) descreve que a luta da literatura é contra o poder instituído 

pela atuação da língua devastadora, que distorce opiniões alheias à liberdade de 

expressão e consolida paradigmas conservadores que se vinculam na sociedade. 

Segundo ele, é utopia acreditar que um escritor pode ser teimoso ao afirmar que a 

literatura é irredutível; é preciso deslocar-se dela para distinguir até que ponto foi 

utilizada pelo poder que resiste à língua e esta se apossa do prazer em escrever. 

Conforme   Barthes (1977), é desse prazer que teima em aparecer nos 

momentos de acepções da leitura e escrita da literatura envolvedora  da essência do 

ser que se contempla a tentativa, para muitos em vão, de configurar toda a essência 

emanada no sentir indecifrável e inexplicável, muitas vezes, da literatura. Desde as 

obras clássicas até as contemporâneas, o sentido é literal, não há interditos que não 

possam ser seduzidos pelas obras, sejam clássicas ou não, e, dessa forma, 

indiretamente delineadas, e às vezes às avessas. 

    Categoricamente ele revela que a literatura tem o poder de ludibriar a 

língua, e se revelar determinante para a sobrevivência da sociedade que almeja ter 

sonhos, que usa da sabedoria para adquirir o gosto pelo conhecimento  necessário 

para entender o poder da literatura. 

 

As palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples 
instrumentos, são lançadas como projeções, explosões, vibrações, 
maquinarias, sabores: a escritura faz do saber uma festa. [...] Na 
ordem do saber, para que as coisas se tornem o que são, o que 
foram, é necessário esse ingrediente, o sal das palavras. É esse 
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gosto das palavras que faz o saber profundo, fecundo  (BARTHES, 
1977, p. 20). 

 

O que seriam das palavras sem esse gosto promovido pela literatura? Ao 

comparar esse gosto com o sal, ingrediente fundamental para que o alimento 

proporcione satisfação causada pelo gosto, Barthes (1977) deixa claro que a língua 

não tem essência sem o sal das palavras, isto é, a literatura salga, ela dá o gosto 

para que as palavras sejam alimentos na vida. Ao finalizar esta discussão, que 

repouse o ingrediente em processo de degustação, alimentando a busca pelo sabor 

que cause gosto por meio de palavras e que reforce a persistência na insana loucura 

em desvendar um mistério que esteja além de leituras rápidas e traiçoeiras. 

 

1.6 A escola - fonte de leitura literária 

 

Após as leituras e reflexões suscitadas ao longo do percurso, considera-se 

que a compreensão da importância da literatura no ensino foi atingida. Porém, 

ressaltam-se incertezas e muitas dúvidas acerca da sua aplicabilidade no contexto 

escolar. A pesquisa atinge neste ponto a delineação de caminhos que conduzam à 

solução do problema inicial apresentado: a falta de metodologias para apresentação 

de leituras literárias.  

O enfrentamento que levará à conclusão da pesquisa é apontar sugestões 

que indiquem caminhos para atingir ao objetivo principal, sugerir uma metodologia 

de leitura de um conto que conduza na formação do leitor, independente do gênero 

e suas finalidades, é importante que o aluno delineie suas afinidades. 

Os argumentos já apresentados embasam a pesquisa e indicam nortes para a 

elaboração de metodologias de leituras formadoras de leitores, é necessário 

prosseguir com a busca que introduza nas práticas docentes do ensino de LP o 

prazer proporcionado pelo aprofundamento dos gêneros literários, e resgatar, por 

meio deles, a essência da literatura, fazendo aflorar nos alunos o sentido de ler para 

sua formação integral. 

Para a formação do leitor, a escola é a principal fonte de leitura, apesar de 

haver muitas inluências, nem todos os alunos têm acesso a leituras diversas; são as 

práticas de leituras literárias que tornam possível a criação de conceitos que 
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dialoguem com a sociedade; afinal, o  conhecimento é provido de dialogismo entre 

situações e contextos reais e ideológicos que se tornam  significativos para os 

alunos.  Para alguns leitores é possível que se extraia de um fato lido a relação com 

um acontecimento bem próximo. Para outros, pode ser ficção, que não condiz em 

nada com sua realidade. A leitura se define conforme o contexto e o leitor. Tal 

premissa seria uma das possíveis respostas para tentar enfatizar a importância da 

leitura e da literatura, podendo, assim, encontrar possíveis definições entre o que é 

ficção e o que é fato. 

Eagleton (2001) apresenta conceitos valiosos acerca do que é literatura. O 

teórico deixa aberturas para que se crie a própria definição para literatura, desde a 

introdução do texto, quando indaga o leitor: “o que é literatura”, aguçando a vontade 

leitora em encontrar respostas. O mais intrigante é que se pode concluir que não 

existe resposta; a partir disso, ela pode ser concebida de maneiras diferentes a cada 

leitor e a cada leitura; essa possibilidade de recriação é que torna a leitura do texto 

atraente. 

 

Em grande parte daquilo que é classificado como literatura, o valor 
verídico e a relevância prática do que é dito é considerado importante 
para o efeito geral [...]. A definição de literatura fica dependendo da 
maneira pela qual alguém resolve ler, e não da natureza daquilo é 
lido. (EAGLETON, 2001, p. 11). 

 

    Dessa afirmação, abstrai-se que a leitura é essencial para que a literatura 

se afirme como fundamental, fazendo parte das impressões que causa em cada 

momento da vida do leitor, sendo definida para cada um de maneira distinta. Esta 

assertiva leva à compreensão relevante do papel dos estudos, da função de quem 

ensina, da maneira como se conduz esse estudo e, principalmente, da maneira 

como a literatura é tratada. Seja das leituras realizadas na escola ou fora dela. As 

respostas são encontradas nas diferentes maneiras.  

 

Alguns textos nascem literários, outros atingem a condição de 
literários, e a outros tal condição é imposta. Sob esse aspecto, a 
produção de texto é muito mais importante do que seu nascimento. O 
que importa pode não ser a origem do texto, mas o modo pelo qual 
as pessoas o consideram. Se elas decidirem que se trata de 
literatura, então ao que parece, o texto seja literatura, a despeito do 
seu autor tenha pensado. (EAGLETON, 2001, p. 12). 
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As condições históricas, sociais e culturais fornecem o embasamento para as 

criações de respostas acerca do que é literatura; no momento em que são 

concebidas e a cada nova leitura, textos lidos em outras épocas produzem novos 

sentidos quando lidos novamente. Conforme o autor, uns perdem e outros ganham 

um caráter de ser literário. Isso impossibilita que se construa uma definição única e 

imutável, não precisa e não pode ser fixa, a literatura circula e se constrói 

independente da época em que foi produzida.  

A literatura precisa ser sentida para ser compreendida em seu âmbito 

inigualável; para tanto, é necessário aprimorar esse pensamento em alunos, 

principalmente do Ensino Médio. A partir do momento em que se compreenda essa 

subjetividade da literatura, desmistificam-se os tabus acerca de que  textos literários 

são inacessíveis, podendo ser lidos nos anos escolares, na sua complexidade ou 

facilidade; e nesse momento entra em atuação o trabalho do professor.  

Um trabalho que deve estar contido no planejamento e na execução de aulas 

de leituras, no intuito de reverter esse processo que desencadeou, ao longo dos 

anos escolares, as dificuldades do ensino/aprendizagem dos alunos.   Para desfazer 

conceitos de que a literatura é difícil, e somente ficção; é preciso reformular novas 

maneiras de abordagem dos gêneros literários em sala de aula, transpondo-os de 

dentro dos currículos para as práticas reais da vida do leitor. 

Eagleton (2001) cita que os conceitos vão se desfazendo, na medida em 

que  a literatura tem uma linguagem peculiar:  “Não existe uma essência da 

literatura. Qualquer fragmento de escrita pode ser lido “não pragmaticamente”, se é 

isso o que significa ler um texto como literatura, assim como qualquer escrito pode 

ser lido “poeticamente”. (EAGLETON, 2001, p. 13).  

O trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental é crucial para oportunizar 

um ensino eficaz da literatura. As formulações de conceitos que fazem o leitor sentir 

e se aproximar a literatura da sua realidade  amenizam as dificuldades de leitura. É 

preciso transmitir aos alunos o prazer ao ler um conto, uma poesia, uma crônica, 

enfim, qualquer gênero que faça a relação com a história e a cultura atual.  

A literatura pode ser definida conforme o objetivo traçado pelo professor e 

pelo nível de leitura do aluno que se deseja atingir; até mesmo a um texto 

informativo pode ser atribuída uma reflexão acerca do que pode se tornar literatura. 
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Eagelton (2001) dá um exemplo da leitura de um horário de trem; pode ser lido para 

refletir a respeito da velocidade e complexidade da vida moderna, adquirindo uma 

leitura além da informativa.  

 

Não existe uma obra ou uma tradição literária que seja valiosa em si, 
a despeito do que se tenha dito, ou se venha a dizer, sobre isso. 
“Valor” é um termo transitivo: significa tudo aquilo que é considerado 
como valioso por certas pessoas em situações específicas, de 
acordo com critérios específicos e à luz de determinados objetivos. 
(EAGLETON, 2001, p. 16). 

 

Compete ao professor não subestimar as capacidades dos alunos e deixá-los 

livres para fazerem suas próprias análises dos textos literários; acreditar no potencial 

de cada aluno é que fortalece sua emancipação literária, fazendo com que 

suas  leituras surtam os efeitos necessários, formando leitores detentores de seus 

próprios juízos de valor. 

Como fica essa valorização da literatura na contemporaneidade? A integração 

ao mundo virtual torna  impossível fazer alguma distinção dos valores da literatura, 

que deveria ser uma tarefa fácil, já que os meios tecnológicos oferecem uma rede 

infinita de gêneros, mas como nortear essa infinidade de textos e submeter à 

realidade do mundo da escola? “Assim, é possível que ocorrendo uma profunda 

mudança em nossa história, possamos no futuro produzir uma sociedade incapaz de 

atribuir qualquer valor a Shakespeare”. (EAGLETON, 2001, p. 16).  

Independente de gênero ou de classificação dos textos, o que deve ser 

mudado é a maneira de ler, fazer a relação do texto com outros textos, clássicos ou 

modernos, deve-se trabalhar na compreensão do texto, a interdisciplinaridade entre 

obras contemporâneas e antigas pode trazer à luz temas vigentes da sociedade 

atual, isto é possível quando se considera a leitura diacrônica em que a obra pode 

ser lida como literatura independente do tempo. 

A diversidade de gêneros e os veículos de divulgação de textos produzidos 

atualmente devem ser absorvidos na sala de aula. Novos conceitos devem ser 

produzidos, as leituras devem ser reflexivas. A literatura pode e deve incentivar a 

consolidação de juízos de valor para a inovação de valores contemporâneos que 

produzam resultados na vida das pessoas.  Afinal, as transformações são 
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emergentes; o acompanhar de mudanças do tempo e dos valores é imprescindível 

para não deixar a literatura perder o seu valor. 

A preocupação com a manutenção do valor somente dos clássicos é 

preocupante; neste momento de evolução digital, deve-se aprimorar as formas de 

leituras. Elas devem representar os interesses contemporâneos, acompanhar as 

mudanças de conceitos e de padrões, antes considerados imutáveis. As leituras 

significativas e atuais devem fazer parte de novas práticas didáticas e produção de 

inovações metodológicas. Mas, afinal, chega-se a uma possível conclusão acerca do 

que é literatura e sua importância para a formação do leitor?  

O próprio Eagleton (2001) conclui que a literatura é constituída conforme os 

juízos de valor, mutáveis ao longo dos tempos, mas são estreitamente ligados às 

ideologias sociais. É fato que a literatura acompanha as mudanças sociais; por ser 

capaz de se incorporar às mudanças, impossibilita uma definição, já que os leitores 

e suas concepções de mundo se transformam. E mais do que isso, a maneira de 

senti-la se altera constantemente. 

 

1.7 Estratégias de leitura para gêneros discursivos literários 

 

A crise de leitura demonstrada no início deste capítulo apresenta reflexos da 

história da educação brasileira, nos sistemas implantados condizentes com os 

padrões exigidos pelo poder de grupos dominantes da sociedade. A melhor 

educação era oferecida aos filhos dos senhores e políticos; essa cultura do poder 

atingiu a grande massa da população e atualmente esses reflexos estão 

desaparecendo, mas se tornaram desafios. 

Aa estratégias de leituras se tornaram um desses desafios da educação, um 

ponto para romper essa cultura é oferecer um ensino de qualidade a todos, sem 

distinção de classe. 

 

A tarefa de formar leitores já foi considerada uma batalha quase 
perdida: além de a literatura ser vista pelo senso comum como pouco 
representativa da vida contemporânea, cultivada apenas por elites e 
mantidas distantes das grandes massas – seja pela dificuldade de 
acesso, pela exigência de letramento prévio, pelo desinteresse ou 
desinformação dos valores que veicula ou ainda pela ação quase 
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sempre predatória e alienante da massificação cultural. (FILIPOUSLI, 
2009, p.010). 

 

Não há uma receita pronta a ser seguida. Para Silva (2009), uma 

possibilidade de resposta é iniciar desde a infância com a contação de histórias, a 

audição é o primeiro passo para o processo de formação; nessa fase o leitor adquire 

o interesse  e enriquece sua bagagem cultural; mas infelizmente, ainda  são muitos 

os que não recebem esse incentivo na fase da infância. 

Por isso é na escola, nos anos iniciais, que isso deve ser aprimorado, pela 

audição de histórias, leituras de poemas, diálogos entre personagens das histórias, 

relatos curtos de textos lidos, dramatização de trechos de textos, exploração vídeos 

musicais, leituras entoadas de letras de músicas, estes e muitos outros, são 

encaminhamentos que asseguram um despertar para a leitura literária. 

 

É a criança, principalmente, que dentro e fora da escola, passa a ser 
objeto de vários cuidados, em virtude, de um lado, do papel que 
desempenha no mercado consumidor, de outro, porque sua sadia 
formação intelectual e afetiva é uma das preocupações centrais da 
sociedade de maneira geral, da família, e da escola em particular 
(ZILBERMAN, 1988, p. 17). 

 

As diferentes maneiras de aplicar a leitura dos gêneros discursivos conduzem 

ao despertar que pode levá-los a ler e produzir seus próprios textos individual ou 

coletivamente; para tanto, é primordial uma metodologia literária que contemple 

aulas de leitura e produção escrita de gêneros da literatura.  É necessário, portanto, 

que os encaminhamentos metodológicos estejam relacionados aos eixos 

norteadores para o ensino de língua portuguesa: oralidade, leitura e escrita.  

Por acreditar que a literatura é fonte que enaltece esse conhecimento em falar 

(contar, cantar, declamar, atuar), ler e escrever, enfatiza-se que o objetivo 

centralizador da pesquisa é o de propor meios que orientem para formar leitores de 

literatura, e também para que se vivencie na prática o dialogismo bakhtiniano, 

fundamento estruturante das aulas da disciplina. 

As motivações para o ato de ler podem ter diferentes perspectivas teóricas. A 

pesquisadora Maria Nathalia Gomes Ferreira Thimóteo (2009) reconhece essa 

premissa. 
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Os prazeres da leitura são múltiplos: Lemos para saber, para 
compreender, para refletir. Lemos também para apreciarmos a 
beleza da linguagem, para nos comovermos, para nos inquietarmos. 
Lemos para partilhar, para sonhar e para aprender a sonhar. 
(THIMÓTEO, 2009, p. 15). 

A autora considera que a leitura é necessária em múltiplos aspectos: na 

aquisição de sabedoria, na prática reflexiva, no despertar das emoções e 

inquietudes, no partilhar de sonhos. Enfim, a leitura completa o homem em todos os 

sentidos em que ele precisa se desenvolver e formar-se como ser humano 

preparado para pôr em prática todas as suas potencialidades e habilidades.  

Segundo Katia Lomba Brakling: 

 

Significa, também, compreender que ler é tanto uma experiência 
individual e única, quanto uma experiência interpessoal e dialógica. E 
isso nos remete diretamente à natureza do processo de leitura. Toda 
leitura é individual porque significa um processo pessoal e particular 
de processamento dos sentidos do texto. Mas toda leitura também é 
interpessoal porque os sentidos não se encontram no texto, 
exclusivamente, ou no leitor, exclusivamente; ao contrário, os 
sentidos situam-se no espaço intervalar entre texto e leitor. 
(BRAKLING, 2004, p. 02). 

  

A partir da interação entre leitor, texto e espaço podem ser exploradas as 

estratégias de leitura. De acordo com Menegassi (2005), as práticas de leitura 

devem ser propostas aos alunos com uma sequência de ações que considere todas 

as fases de atuação do professor e da recepção dos alunos. As estratégias são 

importantes para que haja a motivação, o interesse, a interpretação e a 

compreensão dos textos trabalhados. 

 

O professor de Língua Portuguesa deve tomar as estratégias e 
procedimentos  de leitura como objeto fundamental de trabalho e 
aprofundar esse conhecimento no que se refere às especialidades 
dos gêneros, de maneira mais sistematizadas. No ensino de Língua 
Portuguesa, sobretudo no ensino fundamental, os conteúdos têm um 
caráter procedimental, considerando que se deve tematizar todos os 
conhecimentos com os quais se opera na área da linguagem. 
(BRAKLING, 2004, p. 10). 

Menegassi (2005) apresenta as principais estratégias de leitura, ações que 

possibilitam selecionar, antecipar, inferir e verificar. Estudos de pesquisadores como 

Goodman (1987) e Smith (1991), da área da Psicolinguística, fundamentaram essas 
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estratégias, que são as mesmas apresentadas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997,1998) como diretrizes para o trabalho com a leitura em 

sala de aula. Há outras estratégias que podem ser aplicadas no processo de leitura, 

mas as quatro arroladas a seguir são frutos de mais de quarenta anos de estudos e 

pesquisas. Para compreender as estratégias, seguem abaixo as peculiaridades de 

cada uma. 

a) Seleção: são ações que possibilitam ao leitor ater-se somente ao 
que lhe é útil para compreensão do texto, desconsiderando itens  
irrelevantes. 
b) Antecipação: são predições que o leitor constrói sobre o texto 
que está lendo, possibilitando-lhe a antecipação do conteúdo. 
c) Inferência: ações que unem conhecimentos que não estão 
explícitos no texto, porém possíveis de serem captados. 
d) Verificação: a confirmação ou não das antecipações e inferências 
se constrói no processamento da leitura do texto (MENEGASSI, 
2003, p.79-81). 

 

As estratégias citadas são práticas usadas nas aulas de língua portuguesa. 

Porém, um dos procedimentos de leitura, e bem mais aplicável, é ler para despertar 

nos alunos o interesse pelas obras literárias; esse procedimento deve ser enfatizado 

constantemente, para que a literatura se torne presente nas leituras. Para tanto, 

foram criados alguns encaminhamentos metodológicos para este estudo.  

Outra pesquisadora que extrai das estratégias de leitura a sua importância 

para as aulas de leitura é Brakling (2004): 

 

Ativar o conhecimento prévio que se tem sobre todos os aspectos 
envolvidos na leitura, conhecimento sobre o assunto, sobre o gênero, 
sobre a fonte, autor, época de publicação, condições de produção; 
Antecipar informações que podem estar contidas no texto lido; 
Realizar inferências quando lemos para lermos para além do que 
está nas palavras do texto, ler o que as palavras sugerem; localizar 
informações presentes no texto; conferir as inferências e 
antecipações realizadas ao longo do processamento do texto, de 
forma que se possa validá-las ou não; estabelecer relações entre os 
diferentes segmentos do texto e entre tudo o que o texto nos diz e o 
que outros textos já nos disseram, e o que sabemos da vida, do 
mundo e das pessoas. (BRAKLING, 2004, p. 5). 

Os trabalhos de Menegassi (2005) e Brakling (2004) apresentam 

contribuições para o trabalho com as estratégias de leitura que, associadas a novas 

reformulações, ampliam-se e fortalecem os encaminhamentos para o trabalho nas 
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aulas de leituras,  visando formar o leitor pelo conhecimento literário contido nas 

obras lidas e sentidas, auxiliando na criação de planejamentos dialógicos e 

condizentes com a realidade do aluno. 

 

O trabalho com estratégias de leitura no ensino fundamental é 
extremamente relevante para a formação de um leitor competente, 
que consiga ler qualquer texto na sociedade, compreendê-lo e fazer 
uso de seus conhecimentos para que consiga transitar pelo corpo 
social em que convive [...]. Para que o professor proponha um 
trabalho de leitura em que o texto social seja lido, analisado, refletido 
e utilizado como meio para o desenvolvimento da leitura com os 
alunos. (MENEGASSI, 2005, p.77). 

Afinal, as estratégias e os procedimentos de leitura são fundamentais para 

relacionar a teoria da pesquisa com a prática, pois é por meio da pesquisa em ação 

que os encaminhamentos metodológicos encontram sustentação para serem 

aplicados em sala de aula, proporcionando a eficácia do trabalho do professor. 

São várias as estratégias e os caminhos possíveis que podem se incorporar 

às estratégias já conhecidas, ficam à mercê da metodologia utilizada para serem 

eficazes na formação do aluno leitor; depende de como o professor encaminha sua 

dinâmica em sala de aula para incentivar e despertar o interesse dos estudantes 

pela leitura literária. As sugestões aqui apresentadas podem servir de incentivo ao 

surgimento de outras experiências e práticas de sala de aula e que poderão ser 

ampliadas e enriquecidas de acordo com a vivência e o repertório de cada turma. 

Por ter clara e distinta a noção de que tal situação é essencial na formação do 

leitor, para que se torne um cidadão ativo na sociedade  contemporânea, é 

necessário ir além das práticas de leituras que estão desgastadas por terem 

abordagens superficiais. O aluno precisa se humanizar, tornar-se mais sensível, 

reaprender a sentir, aprender a amar, ver o além tão almejado e pouco explorado, 

compreender a essência da sua identidade, para então respeitar a si, o outro, o 

diferente e o especial; os gêneros discursivos literários  oferecem essa possibilidade 

porque são textos que trazem reflexões acerca da vida, dos sentimentos, das 

personalidades, das questões culturais, sociais e emocionais; são textos que trazem 

significados para a vida do leitor, por isso ensinam os seres  humanos a ver a vida e 

compreender o mundo de forma especial e diferenciada. 
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 Essas questões também são tratadas no ensino da literatura pelas leituras 

dos gêneros poéticos, nos quais é possível explorar as emoções e as sensações. O 

essencial dessa linguagem é compreender que as emoções do ser humano podem 

ser privilegiadas se as leituras forem apresentadas com estratégias consistentes, 

independente do gênero, conto, poema, música, pintura, charge, quadrinhos,  

fábulas, dentre tantos outros. No entanto, a linguagem poética tem que ser 

primordial, ela está presente em todos os gêneros literários. 

As estratégias de leituras colaboram para ampliar a poesia interna dos 

gêneros. A cada leitura o sentido poético expressado no tom de voz emitido em cada 

palavra estrutura a forma como deve ser lido o texto, contado ou declamado um 

texto literário deve conter estratégias de prática de leituras vivas diárias: leitura 

antecipada com suspense; leitura dinâmica e expressiva pela entonação de voz; 

leitura individual e concentrada; leitura compartilhada; leitura evidenciada em 

solução; leitura conclusiva. 

As leituras exploram todas as habilidades artísticas e imaginárias dos alunos, 

realizadas das mais diferentes maneiras, como a coletiva em coro, individual, em 

duplas ou com toda a turma; assim, a produção de sentidos presente nos textos 

literários torna-se significativa ao aluno. 

As práticas de leitura, conforme Brakling (2004), serão citadas em cada 

encaminhamento metodológico. Essa necessidade de sistematização/organização é 

um processo que exige uma estrutura, conforme determinem as necessidades e 

possibilidades de aprendizagem, que irão aumentando à medida que os anos 

escolares avançam. A intenção é atingir ao objetivo proposto; os gêneros tornam-se 

fonte de ensino de literatura, e contribuem dialogicamente para a atuação do 

professor, que se torna educador ativo e eficiente no mundo contemporâneo. 
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2 ENSINO DE LITERATURA: ALGUNS ENCAMINHAMENTOS 

 

2.1 A importância de novos encaminhamentos para a leitura literária 

 

A sugestão de encaminhamentos metodológicos para a leitura literária é o 

objetivo precípuo desta dissertação, esperando colaborar com possíveis soluções 

para o problema levantado no primeiro capítulo, a crise da leitura.  O enfoque é 

propor uma metodologia dialógica de leitura do gênero conto, com abordagem 

contextual e social capaz de influenciar a formação do aluno. 

Apresentam-se neste capítulo alguns encaminhamentos metodológicos que 

podem ser desenvolvidos em sala de aula, por meio de estratégias de leitura. São 

possibilidades de respostas às discussões da pesquisa bibliográfica na 

fundamentação teórica. São exemplos de práticas de leituras que foram 

desenvolvidas num percurso de quatro anos de atuação, que resultaram nesse 

registro, tanto nas discussões com os teóricos, quanto nesta parte metodológica, 

trata-se de um registro de metodologias de leituras realizadas em experiência 

acumulada ao longo de anos. 

    Com esse propósito, os procedimentos metodológicos deste capítulo são 

sugestivos para influenciar as praticas de leituras literárias, estas foram motivadas e 

mencionadas desde a fase inicial deste estudo. O intuito é contribuir para o ensino 

de literatura pela práticas de leituras literárias em sala de aula. Tal proposta 

representa uma das muitas possibilidades de interação no trabalho do professor, 

pois a formação leitora é percorrida nos caminhos escolares pelas tessituras dos 

gêneros discursivos. 

    Os trabalhos com leituras podem ser realizados em uma obedecendo a uma 

sequência didática resumidamente assim; no primeiro momento, deve-se fazer a 

explicação do conteúdo da obra  e autor que passa pelo diálogo e apresentação do 

texto; contar um resumo da história sem o desfecho, se possível, mostrar um vídeo 

do relacionado a obra, então realizar a leitura do texto sem interrupção, e depois 

com explicações conforme a necessidade, fazer a leitura de partes importantes de 

várias formas, fazendo individual, coletiva, em dupla, alternada e intercalada entre 

os alunos; posteriormente, a análise e compreensão textual pela discussão com 
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alunos e professor; e para finalizar, a produção ou reprodução escrita referente ao 

gênero trabalhado e como avaliação sugere-se a reestruturação da escrita do aluno. 

Esses procedimentos contribuem significativamente para a formação leitora. 

Este capítulo é primordial na tentativa de atingir ao objetivo da pesquisa. A 

metodologia se sustenta por meio de experiências presenciadas em dois distintos 

períodos; no primeiro, na atuação como intérprete e, no segundo, como professora 

de Língua Portuguesa. 

    A intenção é apresentar uma maneira de construir aprendizagens significativas,  

por intermédio do desenvolvimento de competências e habilidades que deem 

importância à literatura, preparando os alunos para atuarem de forma responsável, 

comprometida e criativa frente aos problemas da vida social e emocional. 

  O tempo de exercício no magistério foi sendo acrescido de práticas a serem 

aplicadas nos encaminhamentos em sala de aula para cada leitura realizada. Neste 

capítulo, será apresentada uma das possibilidades de leituras para o gênero conto. 

O objetivo é indicar um caminho a respeito do ensino/aprendizagem da literatura e 

uma das muitas maneiras que deve ser trabalhada tanto no Ensino Fundamental 

quanto no Ensino Médio. 

     

2.2 Procedimentos metodológicos para leitura de contos 

 Seguem nos subcapítulos registros de sugestões de leituras de dois contos 

da literatura: Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, e Fita verde no cabelo-

uma nova velha história, de João Guimarães Rosa, promovendo assim o diálogo 

entre a fundamentação teórica e metodológica da pesquisa. O primeiro será apenas 

apresentado para despertar o interesse para a leitura do segundo, e assim promover 

o dialogismo entre as obras, segundo Bakhtin (2003). Os encaminhamentos 

propõem discussão, análise, interpretação, compreensão e reprodução das obras 

pela oralidade, leitura e escrita. 

  

2.2.1 Estratégia de leitura: antecipação oralizada da análise do conto 

 

As contações de história vislumbram e enfeitam as aulas de leitura de 

literatura. Para Barthes (1997), a literatura é “Fulgor do real”. Esta leitura oferece 
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uma reflexão a respeito da vida e da morte; o conto de Guimarães Rosa serve para 

estreitar vínculos entre a vida dos alunos e a obra literária, nos aspectos sociais, 

culturais, morais, emocionais e de formação da personalidade humana, aspectos tão 

enfatizados em Candido (2000; 2011).  Para Bakhtin (2003), a interação com a obra 

lida proporciona a compreensão do verdadeiro sentido da literatura e a sua relação 

social e sentimental com o contexto dos alunos. Para este registro, foram criados 

procedimentos passíveis de uma aplicação de encaminhamentos didáticos 

sequenciais, lembrando sempre que é possível adequar a linguagem, conforme a 

idade em que se encontram os alunos, uma prática que pode ser expandida do 

Ensino Fundamental ao Médio. 

O primeiro passo antes da leitura é preparar o contexto que antecipa a 

apresentação do texto. Conforme estratégia citada por Menegassi (2005), é 

essencial inserir o leitor no contexto textual que vai ser explorado, fazendo com que 

sinta certo anseio em desvendar os explícitos e os implícitos da leitura. 

 Segundo Bakhtin (2006), a leitura do conto relaciona-se e cria vínculos entre 

aspectos da vida real e ficcional expressa pelo gênero literário. O conto Fita verde 

no cabelo, de João Guimarães Rosa (1992), resgata a compreensão do verdadeiro 

sentido da literatura, a verossimilhança da relação social e sentimental com o 

contexto dos alunos.  A interação dialógica se presencia ao evocar a história 

clássica Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, trazendo à tona o sentido 

interdisciplinar tão fecundo no diálogo entre os contos.  

Por ser clássico, o conto Chapeuzinho vermelho é conhecido de todos; os 

alunos foram indagados acerca da obra, manifestaram conhecimento somente dos 

fatos enredados no texto, com interpretação superficial. A programação para a 

leitura do conto Fita verde no cabelo foi desvendar aos alunos fatos implícitos do 

Chapeuzinho Vermelho, preparando-os para a leitura do conto desconhecido. 

A indagação de conceitos ficcionais do texto relacionados a fatores reais é o 

questionamento ideal para que se antecipe no leitor a curiosidade para a leitura. Por 

meio de pergunta, o professor deve conduzir os alunos leitores a criarem 

expectativas novas que os façam refletir a respeito da temática do texto. Para tanto, 

é preciso se programar.  
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Proposta didática: nesta estratégia da leitura acontece a antecipação à 

recepção do conto, com questionamentos orais a respeito do conto conhecido, a fim 

de preparar os alunos para a leitura de um desconhecido. 

1. Todos conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho e da vovó? 

2. Qual o fato mais marcante da obra? 

3. Mas o que será que Chapeuzinho vermelho tem de igual ao conto  Fita verde 

no cabelo? 

4. Acreditam que é possível ser real o desfecho do conto? 

5. Quem tem ou vive com avós? Como é sua convivência?  

6. Quais são as diferenças e semelhanças entre a personagem e as meninas de 

hoje? 

  

Essas reflexões são necessárias para antecipar o suspense a respeito do 

conto desconhecido, mas, afinal, o que o Chapéu e a Fita têm em comum, além de 

serem acessórios de enfeites. 

São personagens que têm características fortes e ao mesmo tempo 

inocentes. A partir desses contextos, pode ser despertada a curiosidade para a 

leitura. 

Ao selecionar os textos, o professor deve estar ciente de que uma história 

evoca a outra; esse ponto merece destaque, chama a atenção para a leitura de um 

conto que dialoga com outro, apesar de terem significados adversos entre a vida e 

morte.  

     

Leitura programada: leitura que serve para ampliação da proficiência 
leitora, sobretudo, ao que se refere à extensão dos textos 
trabalhados ou à seleção de texto/livros mais complexos. Nela o 
professor divide o texto em trechos que serão lidos um a um, 
autonomamente e, depois, comentados em classe em discussão 
aberta. (BRAKLING, 2004, p. 11). 

  

Antes da apresentação do texto feita anteriormente pelo professor é 

fundamental que ele esteja preparado a fazer perguntas e a responder aos 

questionamentos feitos pelos alunos. 
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As indagações que antecedem as leituras dos textos escritos são estratégias 

para inserir o leitor no contexto do gênero literário que está sendo explorado. A 

exposição de fatos, de temas, de conceitos, de reflexões são observações que 

devem ser feitas anteriormente pelo professor, para aguçar a vontade de ler, e criar 

um suspense no leitor; são estratégias que resultam no possível interesse para a 

realização da leitura. 

Afinal, o leitor deve sentir que o professor está seguro de sua metodologia, 

que foi preparada de maneira que se contextualize vivenciando na prática em sala 

de aula por meio das habilidades leitoras que se quer atingir. Ao questionar os 

alunos se os fatos ficcionais se assemelham aos reais, o professor cria uma ligação 

entre a literatura e a realidade do leitor, aumentando assim o suspense para o 

desvendar das entrelinhas presentes no texto. 

Esse relacionamento entre ficção e fatos torna-se uma estratégia que surte 

efeitos diferenciados, e que, se compreendidos de maneiras distintas, causam 

efeitos inesperados e devem ser subsidiados por orientações que ofereçam 

tranquilidade ao leitor.  

Nessa fase começa a se tornar perceptível que a prática surtirá efeitos 

passíveis de se verificar, se o comportamento dos alunos vai aos poucos se 

alterando pelas relações que ele faz ou não. É necessário considerar que sempre 

haverá uma desigualdade com relação ao nível de compreensão da leitura que se 

deseja atingir. 

 

 

2.2.2 Encaminhamentos para leitura contada de forma lúdica e dinâmica 

 

Neste encaminhamento, o professor pode avaliar o contexto da sua sala e 

adaptar conforme o nível, a série em curso, a linguagem com que os alunos estão 

acostumados, como sugestão para uma turma de 6º até 9º ano do Ensino 

Fundamental.  

Conforme Lajolo (2003) e a discussão a respeito do que fazer com o texto 

literário, deve-se ficar ciente de que o leitor não está sendo avaliado,  a oferta é da 

formação literária e não da avaliação. Nesta estratégia explora-se uma obra 

conhecida para uma nova leitura, trazendo para a prática o dialogismo de Bakhtin, 



62 

 

(2003). Essa estratégia aproxima o leitor do texto, pelo fato de ter em sua dinâmica o 

lúdico, tão necessário para despertar o interesse e inflamar o aluno a fazer a leitura 

do conto. 

Para a realização desse encaminhamento de leitura, sugere-se em um 

primeiro momento levá-los a compreender a importância da entonação da voz para 

dar vida às palavras, ou seja, para que o texto adquira significados lúdicos, múltiplo 

de expressividade e assim chame a atenção dos alunos. Pode-se apresentar um 

resumo do conto contado pelo professor, que pode usar um acessório no cabelo 

para atrair a atenção visual dos alunos: 

“Uma menina da que vivia em uma floresta sem caçador e sem lobo, seguia a 

orientação da sua mãe e levar condimentos a sua querida avó. O caminho até a 

casa foi tranquilo, porém ao chegar no seu destino, uma surpresa esperava...” 

Durante esta primeira apresentação resumida do conto realizada pelo 

professor, considera-se momento adequado para envolver o aluno no contexto e 

fazê-lo compreender a importância da entonação da voz, tanto para a leitura de 

contos e de poemas. Conforme Brakling (2004), isso é importante para que a leitura 

seja fluente. 

    As palavras, quando pronunciadas com alteração no volume e na 

entonação, relacionam-se ao significado, trazem aos leitores/ouvintes as sensações 

necessárias para que a leitura se torne ampla e capaz de transmitir os conceitos 

repletos de sentidos para a vida do leitor. “Ela mesma resolveu tomar estes 

caminhos de cá, louco e longo” (ROSA, 1992, p.05). A personagem tem o poder de 

escolha, decide por qual caminho seguir; compara-se a isso a feminilidade presente 

nos dias atuais, a personagem do conto mais antigo foi submissa ao lobo, 

comparado ao machismo da época. 

A palavra longo pode ter o fonema (o) acentuado looooooooongo, para indicar 

a distância percorrida pela menina. 

    As palavras que expressam medo devem ser pronunciadas em sílabas, 

lentamente, e com alterações no tom da voz, aumentando e diminuindo. Caso isso 

seja acompanhado de expressões faciais reveladoras de emoções, tristeza (tom de 

voz baixo), alegria (tom de voz alto), os sentidos são intensificados ao nível dos tons 

da pronúncia. 
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Outra estratégia importante durante a leitura é intensificar a emoção referente 

a cada palavra. Por exemplo: medo, pavor e desespero exigem diferenças, os 

movimentos de abertura da boca e de olhos e o estremecer da face resultam numa 

leitura lúdica e dinâmica. A ficção se torna real nesse momento de produção de 

sentidos emergidos pelas palavras entonadas que fortalecem o canal auditivo e 

transmissor de sensações, fazendo com que o leitor sinta o prazer em compreender 

o que lê. 

    É necessário que os alunos aprendam como usar esses recursos em suas 

leituras. Em um segundo momento, a leitura é realizada coletivamente, em coro, 

para que possam treinar os recursos de dicção e os efeitos causados pela 

pontuação do texto, sempre com as orientações do professor.  

    Para que essa leitura dinâmica seja produtora de aprendizagens múltiplas, 

muitos recursos da escrita são explorados para aprender a pontuação usada no 

texto; o professor faz as observações e explicações referentes a cada sinal 

utilizado.    Essa forma de ler os textos proporciona proximidade do aluno para com a 

literatura, os recursos expressivos faciais e corporais no momento da leitura fazem 

com que todos estejam atentos à história pela criação das paisagens referenciadas 

no texto. Cada um cria uma imagem distinta e a descreve com os traços individuais 

percebidos e sentidos; a imaginação se ativa e se multiplica, criando novos sentidos 

e sensações. 

    Essa sensação descrita oralmente por alguns alunos incentiva o interesse 

de outros que estavam alheios à atividade. A interação entre todos inicia uma 

incorporação da turma, em que todos revelam suas interpretações, às vezes 

superficiais, outras mais profundas, com a participação e a interação da turma com a 

literatura, o professor e os colegas. Essa motivação para a interação é o meio capaz 

de fluir no leitor o sentimento e o prazer de ler e, consequentemente, amplia-se com 

as sucessivas leituras. 

Essa metodologia para a realização de uma leitura lúdica e dinâmica por meio 

da entonação de voz, da imposição de fonemas e da expressão facial e corporal 

encoraja os alunos e melhorarem as suas leituras individuais. Nesse processo eles 

visualizam a intenção do escritor e buscam uma relação com a própria realidade. 

Essa prática se concretiza na produção oral, pois os envolvidos quando submetidos 
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e animados às suas próprias criações tornam-se autores de suas histórias que se 

assemelham à leitura realizada. 

A contação de contos evolui para os relatos de fatos da vida real; os alunos 

revelam suas histórias proporcionando ao professor conhecer suas realidades e 

poder contribuir na sua formação. São histórias lidas que emocionam, fazem rir e até 

mesmo chorar, despertam sentimentos, tornam os alunos incluídos num 

processamento de sensações a cada história lida ou contada. Dessa forma, eles 

expressam um grande interesse pela leitura, pois são respeitados como leitores. 

A literatura se faz presente na vida dos alunos, por isso escolheu-se o nome 

da prática de leituras lúdicas e dinâmicas. Os relatos ganham um formato 

diferenciado, todos participam e querem expor suas realidades. Para registrar os 

relatos são usados fotografias ou vídeos de momentos que queiram apresentar em 

aula, as lembranças são ressaltadas nos detalhes observados nas imagens que 

registram a história de cada um, e são afixadas no mural da sala de aula.      

A estratégia de contação do conto evolui para relatos de fatos reais da vida 

dos alunos. Agora eles estão preparados para a leitura na íntegra dos textos, e 

passíveis a análises mais profundas que trazem o diálogo entre as obras, mais 

facilmente compreendidas pelos alunos. 

 

2.2.3 Encaminhamentos metodológicos com dialogismo nas leituras de contos  

Após a leitura de ambos os contos que deve feita pelo professor, passa-se a 

uma interpretação interativa e dialógica dos textos; esta fase é a mais importante, 

visa à compreensão literal do gênero conto, considerando o fato de que muitos 

alunos vivem com avós.  Assim como Chapéu e Fita Verde, de certa forma cria-se 

um contentamento ao comparar suas vidas com os sentidos presentes na obra. 

As muitas experiências realizadas com leituras deixam nítida a necessidade 

de que a leitura precisa ser aguçada pela entonação de voz de cada palavra, a 

expressividade reproduzida pela voz, a expressão facial e corporal,  tudo  conforme 

a exigência do gênero, com entonação e o ritmo melódico sugeridos pela ordenação 

e composição das palavras dispostas ao longo do texto. 

    A recepção do leitor é uma das primeiras preocupações decorrentes de uma 

conversa dialogada com os alunos para a introdução aos temas: Vida e Morte. Uma 
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das preocupações foi considerar a faixa etária dos alunos, para apresentar os 

temas  a serem abordados. É necessário fazer uma análise apreciativa para 

preparar os alunos ao enfrentamento de realidades vivenciadas por eles, e assim 

proporcionar uma melhor compreensão do texto. 

 

Proposta didática: de maneira oralizada estabelecer diálogos reflexivos com os 

alunos, expondo aspectos para análises da obra; indagação acerca do título do 

conto Fita Verde no cabelo, de Guimarães Rosa, que oferece inúmeras 

interpretações. O subtítulo Uma nova velha história o que evidencia?  Trata-se de 

uma leitura intertextual com o clássico universalmente conhecido de Charles 

Perrault, Chapeuzinho Vermelho.  Guimarães deixa clara essa relação, porém 

adicionada a uma novidade no seu estilo. O escritor usa e abusa da arte com uma 

linguagem que aparentemente foge do “normal”, intermediada por construções que 

formam discursos que produzem sentidos, sem importar a ordem dos elementos, 

como em entra e abre, mas sim o significado produzido no momento do enunciado. 

Por que o chapéu foi substituído pela fita? O vermelho pelo verde? A menina 

meiga e inocente por uma meninazinha, sem juízo? Qual o sentido de a linda, que 

sonha e vive até o final do conto em um mundo inventado por ela, uma fita verde 

inventada?  Que mundo o escritor quer propor? O inventado por ele?   Manifesta sua 

preocupação pelo sentido humano e ideológico que a sociedade precisa conhecer? 

São muitos os questionamentos que podem ser propostos nesta estratégia. 

Assim, a leitura desvenda um enredo com uma personagem que divaga por um 

lugar e um tempo indefinido, cujo objetivo é conduzir a um desfecho reflexivo e tão 

necessário para viver com equilíbrio e harmonia, em que tudo é natural: “velhos e 

velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas 

que nasciam e cresciam”. (ROSA, 1992, p. 03). Oferecer aos alunos essas análises 

os incita a perceber na obra a naturalidade vivida por eles, em que todas as coisas 

acontecem no tempo certo. 

A preocupação mais marcante é em antecipar uma conversa a respeito do 

tema morte, por ser polêmico e causador de medo. Uma pergunta direcionada aos 

alunos foi: Por que a morte causa medo? Alguém respondeu que a morte é 

passagem para o paraíso. Mas a grande maioria respondeu que tem medo, 

enfatizou-se que é necessário enfrentar os medos.  
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A subjetividade do conto é expressiva de sentimentos. Um deles é o medo 

criado pelo lobo, que surge metaforicamente, com a morte da avó, a experiência é 

vivida pela personagem de Fita Verde, no final do conto. A morte é assustadora, 

apesar de os alunos não estarem preparados para enfrentá-la. Os lobos diários são 

representados na linguagem simbólica: nas violências, nas injustiças, nos 

sentimentos ruins, dentre tantos medos que são iconizados pela imagem dos lobos 

que se deve enfrentar.  Destes, o mais difícil de encarar é a morte. 

A reflexão é estimulante, já que se trata de um fato que não pode ser evitado, 

não há como fazer de conta que tudo termina com “foram felizes para sempre”. É 

necessário ter em mente que a vida é repleta de problemas, e a morte é o pior deles, 

e, infelizmente, não pode ser combatida, mas enfrentada. 

    Uma possibilidade de leitura dialógica entre os textos é estabelecida por 

recurso digital, utilização de vídeo disponível na internet que ilustra o conto em 

imagens em 3D. A motivação pela leitura foi momentânea, seguida de uma 

explicação da relação com o conto escrito. Essa intertextualidade entre vídeo e texto 

escrito faz despertar o entendimento para a vida e a enfrentar  novos medos.  

O interesse aumenta porque o vídeo disponível no canal youtube 

apresenta  um jogo de computador e de vídeo game da Eletronic Arts e Maxis, 

denominado The Sims 2, que é a sequência do jogo popular.  The Sims 2  é um jogo 

simulador da vida real. O game foi revolucionário por ser totalmente em 3D. Nessa 

versão do jogo, os personagens ficam velhos, têm suas próprias personalidades, 

que se comparam com as personagens do conto; essa iconicidade entre os textos 

é  possível porque ambos os gêneros apresentam personagens com personalidades 

próprias e traços genéticos que se assemelham.  

    O espaço da narrativa é compatível ao do jogo, pois o ambiente no qual 

acontece a sequência do conto é representado pelo contexto das imagens presentes 

no jogo; dessa maneira, é possível apresentar uma leitura dialógica entre a 

linguagem verbal e a visual. 

    Após assistir com empolgação ao vídeo, a proposta é uma reflexão a 

respeito da música de fundo, que resultou em várias respostas; de tristeza, de 

solidão, de morte, dentre tantos sentimentos ruins; a interpretação da melodia da 

música favoreceu uma outra estratégia de leitura literária pelo dialogismo entre os 

textos: vídeo e  escrita. A sonoridade musical desvincula sentimentos que são 
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enaltecidos pelas palavras. Essa estratégia de leitura é imprescindível para resgatar 

o prazer de ler, desvendador de emoções.  

Entre muitas possibilidades de interpretação, extrai-se do enredo do conto o 

momento em que Fita Verde perde o seu laço de cabelo; o que isto  pode significar? 

A perda da inocência, pois a personagem vivia num mundo de ilusão. A perda 

também da infância ao passar para a adolescência, do colo da mãe; de alguns 

perderem as mães na infância, de outros perderem as avós, as brincadeiras, a 

tranquilidade, as fantasias. Essas perdas são necessárias para que o 

amadurecimento se fortaleça. A literatura contribui, e muito, para a formação 

humana.  

E quanto à terminologia das palavras, quais os significados atribuídos 

à  meninazinha: lida com ironia, a metida, aquela que não se mistura, a patricinha, 

um termo  reinventado pelos alunos. A linda, aquela que se acha acrescida de ego, 

esta ou aquela que vive num mundo imaginário do Era uma vez.  Demonstra que é 

descrição de uma imaginação relacionada ao real. Mas, afinal, O que era? Era o 

quê, Quem era? A era do quê?  Essa indefinição representada pela forma verbal era 

determina a subjetividade colaboradora para que o aluno compreenda o tempo à sua 

maneira. 

    Fita Verde vivia no mundo sem lobos, protegida por uma natureza que se 

encarrega de mascarar uma realidade, que começa a ser desvendada no momento 

em que ela perde a fita verde no meio do caminho para a casa da avó. Isto é, a 

passagem de uma vida imatura e ousada para uma fase em que é preciso enfrentar 

a realidade. Esta reflexão se inicia no diálogo entre a avó e a neta que, 

bruscamente, é posta em cheque, ao sentir a morte da avó e sentir medo do lobo. A 

personagem se humaniza, tem fome e sua frio num momento em que sente medo do 

lobo. Nesta revelação transposta da ficção para o real é que a literatura exerce seu 

papel humanizador, tanto valorizado neste registro, transmitido pela relação da 

personagem com as sensações sentidas pelo leitor. 

O amadurecimento forçado de Fita Verde é causado por esse medo do lobo, 

revelador da sua fraqueza humana, desnudando assim sua fragilidade. Enfim, o 

juízo de sobressalto surge devido ao enfrentamento de uma situação entre a vida e 

a morte, da ilusão ao real, da ficção ao fato; a narrativa foge ao encantamento, seus 
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sonhos acabam esmorecidos diante de um mundo oposto ao da menina 

sonhadora.   

    Assim, a metodologia dialógica entre as leituras é usada para apresentar o 

conto: a explanação antecipada a respeito do tema, o diálogo entre professor e 

alunos acerca do assunto, a leitura feita em voz entoada, a ilustração do conto em 

vídeo, a interpretação do fundo musical, o entendimento do mundo real foram 

estratégias que direcionaram a análise interpretativa do gênero com a vida dos 

leitores, formando suas formas de sentir e agir no mundo. 

    A realidade se apresenta e se consolida transposta pela literatura na vida de 

todos. Perde-se a infância para a adolescência, o colo da mãe para a cadeira da 

sala de aula, as brincadeiras pelas responsabilidades, as fantasias pelas ações, 

dentre tantas perdas que são necessárias, mas substituíveis para que a vida siga o 

seu destino rumo à humanização.  

Emerge compreender que a contribuição da literatura para a formação do 

leitor se torna evidente na relação feita da obra com a vida.    Essa leitura mostra que 

pela literatura é possível aprender a viver e a compreender para enfrentar os lobos 

em qualquer lugar e tempo.  Com a linguagem literária, o escritor reporta a única e 

inevitável realidade, a morte. 

    Essa estratégia de leitura promove um dialogismo entre os 

textos,  impulsionando o interesse pelo conto; todos o compreendem, levantando 

hipóteses de leitura com o jogo, conhecido por todos. São essas leituras que 

reportam a um ensino da literatura que precisa ser trabalhada. 

 

Proposta didática: Para relacionar ainda mais as obras com vida dos alunos, pode-

se solicitar entrevistas com avós ou vizinhos idosos para que eles possam 

reconhecer as histórias desses sujeitos e aprender a valorizar a memória de 

costumes que estão esquecidos. Esse resgate de valores é necessário devido à 

grande invasão distorcida de normas e valores do mundo atual. Por isso as aulas de 

literatura fazem parte da formação necessária ao nível de escolaridade; as 

discussões interpretativas, diálogos e análises podem variar conforme a idade/série 

dos alunos. De agora em diante, pode-se pensar em encaminhamentos de escrita, 

oralidade e leitura já foram desenvolvidas; em seguida apresenta-se uma sugestão. 
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2.2.4 Encaminhamentos metodológicos para leitura interpretativa escrita 

 

Nesta fase da leitura já é possível perceber o grau de compreensão da 

narrativa. A sugestão é pedir para que os alunos registrem suas observações 

pessoais à sua maneira.  Esse encaminhamento é necessário para reflexão, leva o 

aluno a pensar e produzir seus pensamentos escrevendo; devido ao número de 

alunos da sala, nem todos podem falar o que entenderam, alguns ainda não têm 

segurança de se expressar oralmente.  

          Neste encaminhamento, a concentração  durante a leitura individual de textos 

se interioriza e encontra um elo integrador com o leitor; ele incorpora as sensações 

escritas no texto e as visualiza em seu campo imagético ao se deparar de volta ao 

seu exterior, ele está inundado de sentidos que o ensinam a refletir e escrever, e 

reviver seu mundo  com atitudes transformadoras em seu comportamento. 

          Essa atividade é fundamental, pois, no momento em que os alunos usam a 

escrita, aprendem os recursos gráficos com afinco e dedicação, escrevem algo 

recolhido dos seus pensamentos aprendidos nas leituras, para expor suas 

sensações e revelar suas capacidades criadoras. Assim, podem expressar na 

escrita o que sentem, transmitir um conceito, dar opiniões, fazer relações entre as 

leituras, criar vínculos entre a escrita produzida e a leitura realizada. 

          Na individualidade de cada um é que o professor deve se pautar para 

compreender que as habilidades leitoras são adquiridas de infinitas e distintas 

maneiras. É necessário considerar que cada aluno vive uma realidade, que cada 

aluno sente diferente, que cada um aprende de uma forma, que cada um é 

diferenciado pelos conhecimentos que possui, pela condição social em que vive, 

pela cultura em que está inserido. Enfim, são inúmeras as individualidades a serem 

diagnosticadas e respeitadas pelo professor. 

          Nessas individualidades a produção escrita revela aprendizagens 

significativas para atingir o desenvolvimento, potencializar o leitor competente e 

capacitar o cidadão para que atue eficazmente no mundo em que vive, o respeito a 

múltiplas identidades e aos conceitos de que a ficção condiz com a realidade. 
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     Proposta didática: oferecer um questionário que leve os alunos a pensarem a 

respeito do que entenderam da leitura da obra e sua relação com o meio em que 

vivem; esta proposta pode ser aplicada ao Ensino Médio, por oferecer uma 

discussão mais profunda e complexa. 

1.  Após as leituras realizadas escreva acerca do título Fita Verde no cabelo – Uma 

nova velha história. 

2. Em que sentido a obra se relaciona ao contexto de sua criação? 

3. Em que tempo se passam os fatos? Existem relações com a época de sua 

produção? 

4. Os personagens da narrativa se assemelham a pessoas da sociedade da época 

da sua composição? 

5. As características da personagem protagonista refletem traços das mulheres da 

época, com personalidades que condizem com as lutas atuais do feminismo? Se 

não, em que se diferenciam? 

6. A Chapeuzinho Vermelho foi convencida pelo Lobo, indício de fragilidade 

feminina; nos fatos reais de feminicídios podem se assemelhar à violência do 

animal?  

7. Quais as diferenças entre as personagens principais dos contos e as mulheres da 

sociedade atual? 

8. Ambas personagens têm a mesma personalidade? Em que elas se diferenciam? 

Quais são os medos enfrentados e superados por ambas? Como venceram seus 

medos? Quais os medos vividos pelas mulheres de hoje? 

9. Faça uma descrição dos lobos. O que eles representam em cada conto? Quem 

seriam os lobos de hoje em dia? Como eles devem ser combatidos? A sociedade 

está preparada para esse combate? 

10. Como as personagens encaram a morte das avós? Como encaramos a morte? E 

como nos preparamos para enfrentá-la?  

11. Pense numa possibilidade de compreensão do texto; como a ausência dos pais 

se assemelha à vida real? Qual a intenção dos autores em anular essa 

personagem?  Indique uma sugestão possível. 

12. Após as leituras, sente-se preparado para pensar que a morte é um fato natural 

e inevitável? 
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13. As relações entre os contos foram importantes para sua compreensão leitora de 

mundo? 

14. Escreva um resumo dos fatos de que lembra e foram marcantes e se eles se 

relacionam com fatos reais da sua vida. 

     

2.2.5 Encaminhamentos metodológicos para leituras significativas 

         

          Após as reflexões obtidas pela leitura individual, é extremamente importante 

compartilhar com a turma os significados compreendidos por cada aluno durante o 

processamento de interiorização do que foi possível absorver das obras. Neste 

momento é importante dispor as carteiras dos alunos em círculos, para que todos 

possam perceber as sensações expressas pela exposição das emoções sentidas ao 

longo da leitura. 

          O papel do professor é intermediar a prática, incentivando os alunos a expor 

as emoções sentidas e as relações que conseguiram estabelecer entre a obra e sua 

vida, fazer perguntas a respeito do que sentiram ao ler; é uma maneira de fazê-los 

compreender o quanto a leitura é imprescindível em sua formação. 

          Durante o compartilhamento das ideias e sensações é possível verificar que a 

interação entre os alunos e professor é a chave do dialogismo, teoria que conduz ao 

aprimoramento dos discursos; ela elabora, desenvolve e conduz a produção para 

que haja a interlocução entre o leitor e receptores e os seus contextos. O leitor é 

aquele que leu e expõe suas conclusões, receptor é aquele com quem as ideias e 

sensações são compartilhadas, e a sala de aula é o contexto do momento. 

          Assim, o diálogo entre os interlocutores está estabelecido pelo compartilhar 

de sentidos presentes nos textos, independente do gênero. Cada aluno em sua 

individualidade se sente responsável em compartilhar e consegue se expressar e se 

fortalecer para um novo compartilhamento que será sempre melhor do que o 

anterior, à sua maneira, seja com entusiasmo ou acanhamento. 

          Essa estratégia contribui para encorajar o aluno a expor-se de forma natural 

em outras situações pertinentes e essenciais para a vida. No percurso acadêmico, 

essas estratégias serão o alicerce que irão resultar em mecanismos substanciais 

para que sua formação seja plena e abundante, tornando-o um ser humano 

preparado para enfrentar situações difíceis. 
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          Ao se tornar apto a compartilhar suas percepções, os alunos estão 

preparados para utilizar mecanismos da linguagem oral e corporal para exemplificar 

o que sentem em gestos articulados com a voz.  

 

Proposta didática: os alunos podem compartilhar oralmente suas percepções, 

conforme  sua maneira de sentir; são estimulados para falar aquilo que escreveram, 

conforme proposta anterior e apresentar o que pensam e sentem. Na próxima 

atividade, a expressividade é por meio do diálogo das personagens de contos, que 

pode ser produzida por alunos em dupla ou em trio; pode-se criar uma forma de 

produção própria e causadora de efeitos inéditos para a adequação das linguagens 

propostas que pode ser adequada ao Ensino Fundamental ou Médio. 

 

     2.2.6 Encaminhamentos metodológicos para leituras dramatizadas  

 

 Este é o momento em que a prática entra em cena, por meio de uma 

proposta didática com diálogos produzidos ou reproduzidos pelos alunos, tendo 

como base as obras lidas. Neste encaminhamento, o professor incentiva e colabora 

para que o leitor crie recursos expressivos orais, gestuais e corporais para 

comprovar se houve ou não  absorção das práticas realizadas anteriormente.  

          Após a contação da história feita pelo professor no início destes 

encaminhamentos, leituras, produção escrita, os relatos vividos e leitura individual e 

coletiva, é o momento de executar as ações por meio de encenações. A cada texto 

lido os alunos se organizam e definem os personagens do texto, selecionam fatos 

para organizar uma pequena peça do gênero teatro. Nesta prática, os alunos 

utilizam recursos da linguagem verbal, visual e corporal para apresentação. 

          Essa prática é importante para que os alunos desempenhem as funções dos 

personagens em estudo, e aprendam a articular a voz para expressar com sentido 

as sensações vividas no contexto da história, de maneira que compreendam os 

elementos da narrativa de forma mais clara. 

          Os diálogos devem ser adaptados pelos alunos que os reproduzem 

incorporando temas conhecidos. Um exemplo bem comum é eles colocarem 

personagens contemporâneos do mundo virtual para intertextualizar com o gênero 
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feminino e as suas lutas atuais. O diálogo entre a obra e o contexto dos alunos pode 

se estabelecer por diferentes formas criativas. 

    As perspectivas de ensino se ampliam a cada reprodução, os alunos 

adquirem um comportamento encorajador que os estimula a interagir; aqueles que 

têm mais dificuldades para dramatizar aos poucos descobrem que são capazes de 

interagir sem constrangimento. É notória a evolução do desenvolvimento da 

oralidade e da escrita pela entonação de voz,  pontuação, alteração no tom, 

oferecendo  sentido ao texto. 

          Os alunos podem conseguir internalizar uma postura madura e superar suas 

dificuldades para usar a fala em público; perdem a timidez que tanto dificulta seu 

desenvolvimento; assumem identidades dos personagens e conseguem diferenciar 

os fatos da ficção. A arte de simular as expressões emotivas faz com que se formem 

pessoas preparadas para enfrentar as situações do cotidiano. 

          A aprendizagem oferece progressão, alguns evoluem espontaneamente, 

outros emergem após muito incentivo para superar seus medos e anseios para 

participar das encenações. Para alguns é uma dinâmica natural e animada, para 

outros é um desafio participar e interagir com os colegas. Assim, compete ao 

professor respeitar a personalidade de cada um, de maneira que sejam criadas 

possibilidades de aproveitar os diferentes perfis dos alunos para que incorporem 

personagens compatíveis às diferentes identidades.  

    Para tanto, é necessário um tempo de preparo e observação da turma, para 

que se possa avaliar as personalidades e adequar as personagens a serem 

interpretadas por cada um. Essa tarefa demanda planejamento e organização do 

professor, que deve intermediar, durante todo o processo de envolvimento entre 

leitor e obra, situações em que os alunos se sintam à vontade e tenham segurança e 

controle de suas emoções durante as encenações. 

      Nesta proposta de diálogo, há o exemplo de interação entre a personagem 

clássica e a contemporânea, promovendo o dialogismo tão enfatizado neste 

trabalho; pode-se ressaltar a questão de gênero, discussão da sociedade atual,  

suposições de uma estratégia que  estimula a leitura. No dialogismo entre literatura 

e a vida dos leitores considera-se um elo integrador que impulsiona a escrita. 
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Proposta didática: produção de diálogo para alunos de 6º a 9º ano do Ensino 

Fundamental.  

 

Chapeuzinho Vermelho e Fita Verde se encontram no século XX. 

 

    - Olá, Fita Verde, viajei no tempo para te conhecer... 

    - Nossa! Quanta honra, acha que mereço tanto sacrifício? 

    - Precisava saber das nossas semelhanças, dizem que você é minha 

evolução. 

    - Bem melhor, é claro! Uso uma fita como acessório e não uma capa ridícula 

e quente! 

    - Já percebi que não somos iguais. 

    - Meu DEUS! Quanta inocência... Não é à toa que foi enganada por um 

lobo! 

    - Você é muito maldosa. Achei que seríamos amigas, prefiro a amizade do 

lobo e o caçador que me salvou. 

    - No meu mundo não tem lobos e nem caçadores. 

    -Você é tão inocente quanto eu. No seu mundo tem lobos que te atacam 

sem serem percebidos e sem caçadores para te salvar? Como faz para sobreviver? 

    - Meus lobos? Meus medos? Minhas angústias?  Eu enfrento com forças 

que estão em mim, são invisíveis e superam minhas fraquezas... 

    - Não somos tão diferentes!  

    - Você obedeceu ao lobo, Chapéu, na minha história ele chega sem bater 

na porta. 

    - Realmente você é minha evolução, mais forte e preparada para o mundo 

cheio de lobos. 

    - Somos a representação feminina com inocências, fantasias e sofrimentos 

que se assemelham. 

    - Nas suas diferenças nossas histórias ensinam a pensar e refletir sobre a 

vida! Sabia disso, Fita Verde? 

    -Tomara que as meninas aprendam a enfrentar lobos e caçadores que 

evoluíram, hoje não são tão bonzinhos quanto na minha história. 
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    - Já aprenderam, Chapéu! Hoje elas nos representam. 

    - As histórias também evoluíram, os nossos leitores não são tão inocentes, 

eles precisam de histórias como a minha para aprender a refletir. 

    - Eita! A sua prepotência também só evolui.  

     

    Este exemplo de diálogo entre as personagens aproxima os alunos da sua 

realidade, e pode ser solicitado que compartilhem seus medos e angústias; essa 

exposição de sentimentos contribui para prepará-los para os enfrentamentos diários. 

    A literatura está atuante na vida de todos. 

 

2.2.7 Encaminhamentos metodológicos para leituras conclusivas do conto    

      

    Nesta fase final acontece a conclusão, encaminhamento capaz de 

formar  opiniões e conceitos pelo processar das leituras realizadas; observa-se nas 

atitudes dos alunos se houve ou não o aprendizado dos novos conceitos, pelo 

tratamento com os colegas e professores, nas interações durante as atividades 

realizadas. Durante todo o trabalho, conceitos e opiniões foram sendo inseridos nos 

pensamentos dos leitores.  

 

Leitura de escolha pessoal: leitura de livre escolha. O aluno 
seleciona o que quer ler, realiza a leitura individualmente e, depois, 
apresenta sua apreciação para os demais colegas. É uma leitura que 
possibilita a construção de critérios de seleção e de apreciação 
conforme a estética pessoal. (BRAKLING, 2004, p.11). 

 

    Tal constatação é  relevante para que as atitudes dos alunos apontem indícios 

de representação na vida pessoal; os comportamentos antes inibidos passam por 

uma transformação que evolui espontaneamente. As relações entre os colegas 

sofrem mudanças de conceitos, adquirem a capacidade de respeitar as diferenças 

existentes no meio em que estão inseridos.  

    Concomitante à estratégia de verificação, nesse momento o papel do 

professor é de observador do processo que está se desenvolvendo ao longo de 

todos os encaminhamentos.  
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          Para aprimorar essa formação de conceitos e opiniões, durante as leituras de 

gêneros discursivos literários é preciso enfatizar quais conceitos estão presentes no 

contexto escolar. 

         Proposta didática: pedir que os alunos escrevam ou desenhem em papel cartolina 

uma frase que expresse sua opinião acerca do tema e expliquem aos colegas quais 

atitudes aprenderam: Ex: mais respeito aos avós. 
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3 ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE LEITURAS DO CONTO 

 

          No capítulo anterior optou-se pela leitura do conto de Guimarães Rosa, por 

ser escritor brasileiro e representante cultural e histórico da grande massa da 

população. Suas escrituras devem fazer parte das aulas de literatura, para que os 

alunos reconheçam sua importância e aprendam com suas obras. 

Os gêneros literários brasileiros contribuem para que o objetivo em formar 

leitores se efetive de maneira prazerosa, sem que os alunos percebam que há uma 

intenção direcionada a ser cumprida.  Aos alunos do Ensino Fundamental as 

estratégias em ler, contar, cantar, dramatizar, interpretar, ilustrar, dentre outras, são 

praticadas pela magia das obras literárias, ocasionando brincadeiras que atraem a 

atenção e o gosto dos alunos. Eles aprendem sem perceber que estão sendo 

guiados a este fim. 

Para os alunos do Ensino Médio pode-se apresentar a intenção do professor, 

demonstrar sua preocupação para com a leitura e a evolução da formação dos 

alunos; eles estão em uma fase de avanços que precisa ser incentivada 

constantemente; se eles perceberem que o professor está empenhado em contribuir 

para o seu desempenho, sentem-se responsabilizados e manifestam interesse na 

sua formação.  

As leituras sugeridas são práticas que podem ser adaptadas conforme o 

contexto dos alunos do Ensino Fundamental e Médio.  As leituras foram 

selecionadas para compor a parte prática da pesquisa, na tentativa de contribuir com 

exemplos de um ensino dialógico por meio de leituras, isto é, o diálogo entre os 

textos da literatura e a realidade de uma sociedade contemporânea. 

 As práticas de leituras, se realizadas com os encaminhamentos sugeridos, 

assumem uma dimensão de leitura de mundo, pois não se trata apenas de 

decodificar as palavras, entender seus significados, verificar a estrutura de 

uma  frase ou oração, interpretar o que está explícito no texto ou identificar o tipo e 

funcionalidade do texto.  

Mas de transpô-los aos fatos da sociedade e extrair dos temas significados 

para a formação humana, alcançada pela formação de leitores de gêneros 

específicos.  Os gêneros despertam reflexões nos alunos, pela sensibilidade 
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adquirida na leitura, o interesse em participar das atividades propostas se intensifica, 

na medida em que são levados a compreender aspectos reais da vida, 

fator  identificado nas leituras das obras dos gêneros literários. Essa interação entre 

os textos e as situações vividas cria um elo entre o texto e o leitor. 

A leitura do conto de Guimarães Rosa propõe uma compreensão de mundo 

que vai além da denotação de palavras, de estruturas da língua, de função ou 

finalidade do texto. Ela permite ao professor oferecer aos alunos uma reflexão da 

vida e morte, o mundo da fantasia e a realidade, os medos e as angústias. A 

compreensão do texto aproxima a ficção à realidade. 

A leitura literária amplia a visão de mundo dos alunos, que estão em plena 

formação. O conto ensina a refletir acerca da vida e da morte, encorajando-lhes 

frente ao medo e à angústia, favorece o desenvolvimento da maturidade pelas 

discussões propostas; a leitura se torna significante para a formação humana. Dessa 

maneira, desperta o prazer pela leitura dos gêneros literários, pois a literatura 

intensifica o leitor para a humanização, ou seja, desperta para a sensibilidade 

emotiva, tão importante para a formação dos sentidos que devem fazer parte da vida 

das pessoas. 

          O professor assume o compromisso de sua função, trabalhar as estratégias, 

promover o diálogo para atingir o efeito desejado; são inúmeras e diversas as 

possibilidades de leitura, causando empolgação e entusiasmo. Porém, é preciso 

desvendar passo a passo os mistérios camuflados e disfarçados nas palavras para 

revelar seus significados. Durante o processo, os alunos tornam-se capazes para 

atingir a um nível mais profundo de leitura. Para tanto, é importante fornecer uma 

interpretação que está presente entre as linhas dos textos, seguir os 

encaminhamentos durante a realização das leituras é uma sugestão para chegar a 

uma leitura ampla e repleta de significados. 

          É essa reflexão que leva ao encontro das respostas que impulsionavam a 

execução da pesquisa; a metodologia literária propõe de formas múltiplas e 

variáveis, da mais simples a mais complexa, uma leitura que forma leitores. A 

recepção das contações de histórias é expressiva e significante. Os alunos têm a 

oportunidade de manifestar sua apreciação, preocupam-se e ficam ansiosos para 

seguir as orientações; as estratégias podem ser aplicadas diariamente, vão aos 

poucos ensinando a descobrir suas habilidades em decifrar os implícitos do texto. 
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          Neste momento da pesquisa, em que já se demonstrou como fazer o 

processo de leitura literária, comprovadamente pode-se afirmar que a literatura é 

capaz de ensinar o leitor a se informar para o mundo. O primeiro passo do professor 

é expressar o prazer em ensinar; a demonstração desse gosto é fundamental para 

assegurar os resultados que se pretende. Os alunos precisam sentir segurança na 

fala do professor, que deve assegurar que as leituras explorem as emoções mais 

inesperadas do ser humano.  

          A expressividade das emoções deve estar presente no comportamento do 

professor, que tem convicção do que sente ao contar uma história, ler um conto, 

declamar uma poesia; é pertinente acreditar que a interpretação dos textos literários 

se compara à realidade de todos, de uma maneira ou de outra se revela presente no 

dia a dia.  

          A relação com a realidade é fundamental para que os alunos percebam a 

importância da literatura na vida das pessoas. Dessa maneira, desperta o interesse 

pelas leituras, a interligação entre o real e o ficcional torna-se indispensável para 

decifrar os enigmas das palavras. Os alunos precisam de auxílio para interpretá-las 

e poder compreender a multiplicidade dos efeitos causados por elas, intensificando 

suas habilidades de compreensão da vida e do mundo que os cerca. Esta 

aprendizagem se observa diariamente nas repostas dos alunos, conforme que se 

assemelham às sugestões apresentadas nas propostas dos encaminhamentos. 

          Durante anos pus em prática muitas estratégias e encaminhamentos que 

se  encontram resumidos nesta dissertação. Realizei minhas experiências de leituras 

em sala de aula por anos e posso confirmar que foi possível verificar na recepção de 

textos, na reprodução feita pelos alunos, no empenho em compreender um texto 

lido e o porquê daquele texto, na busca pelo autor na biblioteca de livros indicados 

para ler; na vontade em contar suas histórias inventadas, nas  opiniões expressadas 

acerca do assunto do texto, no esforço em demonstrar que compreenderam a 

mensagem do autor, nos teatros encenados das reproduções de clássicos, nos 

eventos literários aplicados em projetos de leitura literária, na inserção de muitos 

alunos no ensino superior, após terem adquirido o gosto pelos livros; tudo isso  traz 

a confirmação de que é possível formar leitores capazes de desvendar o mundo da 

literatura. 
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          Por meio dessas experiências registradas, os professores podem pensar em 

mudar e inovar suas metodologias e aceitar que pelos gêneros discursivos literários 

os alunos sejam transformados e aprendam a viver livremente na sociedade que 

aprisiona pelos padrões impostos; tornar-se humanizado é compreender a 

multiculturalidade e a diversidade presente e atuante no mundo contemporâneo, 

tornar-se fortalecido e fugir das formas estáticas pelo viés da literatura.  E tornar–se 

uma pessoa humana que sente, que pensa e que age pelo equilíbrio da razão e da 

emoção. É possível afirmar que pela leitura dos livros se aprende a ler o mundo, e 

que existe possibilidade de explicar o inexplicável; esse é um dos efeitos causados 

pelo verdadeiro sentido da literatura. 

          A compreensão desse sentido expresso pelas obras literárias somente é 

possível se houver uma integração com a literatura em sua plenitude. Isso é passível 

de realização, se o professor estiver integrado e consiga expressar em palavras as 

sensações causadas por múltiplos significados sentidos e vividos por ele. 

          O ensinar com o gênero literário amplia a capacidade imagética e torna a 

leitura uma magia, produz efeitos antes inatingíveis nos alunos, que despertam para 

mundos desconhecidos e reproduzem seus sonhos na realidade; aprendem a viver 

com mais humanidade, pois adquirem a sutileza em cada gesto que expressam. 

Dessa maneira, atinge-se o objetivo que norteia esta pesquisa, de desenvolver nos 

alunos as habilidades leitoras por uma metodologia contemporânea e dialógica, de 

práticas de leituras que inovem o modo de ensinar. 

    Thimotéo (2009) acrescenta que os textos são lidos de diferentes maneiras, 

sejam para venerar, analisar, ouvir, cada leitor faz suas definições. As leituras 

servem para reescrever, imaginar, fantasiar. Cada leitura serve para construir a base 

no desenvolver de habilidades inerentes aos seres humanos. 

    Nas aulas de leitura literária exige-se um dedicado trabalho de obras e 

autores selecionados, práticas que devem ser transmitidas e sentidas na e durante a 

aplicação das atividades. Afinal: “O professor não tem aqui outra atividade senão a 

de pesquisar e de falar — eu diria prazerosamente de sonhar alto sua pesquisa.” 

(BARTHES, 2005, p. 9). 

Os encaminhamentos aqui apresentados são simples, mas capazes de 

despertar interesse dos alunos pelas discussões, a demonstração de que estão 

compreendendo o texto é evidente, existe um esforço em fazer de tudo para 
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participar das leituras, alguns um pouco acanhados fazem o máximo que 

conseguem, outros, mais desinibidos, revelam-se aos poucos leitores iniciantes. 

          Afinal, as leituras  são impulsionadas pelo senso humanizador e atingem o 

nível em que o conhecimento se torna agradável; é possível acompanhar a evolução 

de um desenvolvimento que vai se construindo, para alguns, de forma lenta, para 

outros, mais rápida. Inevitavelmente, um progresso acontece, independente da 

velocidade, o importante é considerar a evolução que vai consequentemente 

acontecendo. 

    O resultado que se alcançou ao final da pesquisa é que o dialogismo 

backtiniano é a teoria integrante das práticas pedagógicas nas aulas de literatura, 

lugar em que o diálogo entre as obras e a vida dos alunos se efetiva em ações do 

professor. Dessa forma, tornar o discurso literário o apogeu de significados múltiplos 

é um desafio que requer um planejamento que contenha objetivos claros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

    A satisfação em chegar a esta fase final é indescritível; não são as palavras 

digitadas aqui que conseguem expressar o sentimento envolvido neste momento 

conclusivo. Há alguns anos, ansiava em contribuir de alguma maneira com meu 

trabalho e minha forma de atuar como educadora no ensino. 

    Vislumbro esta oportunidade em deixar neste registro meus pensamentos, 

que foram formados ao longo de muitos estudos e muitas experiências em sala de 

aula; os encaminhamentos para leitura e produção são aplicados constantemente. 

Infelizmente, não foi possível ter como objetivo o estudo de um caso, mas espero 

contribuir com a valorização da literatura pelas discussões realizadas com os 

teóricos da área, as Diretrizes curriculares estaduais e as referências que 

complementaram a pesquisa e, principalmente, com a parte metodológica, na qual 

relatei fatos observados a aplicados ao longo de anos em sala de aula. 

    Expus breves encaminhamentos de sugestões de leituras que foram 

aplicadas por mim para os alunos; espero ter escrito de uma maneira que seja 

compreensível a todos os interessados pelo tema da pesquisa. Caso não contribua 

para a prática de outros professores, para o meu trabalho com literatura esta 

pesquisa foi sensacional; a identificação com os teóricos citados, a discussão em 

acordar com suas teorias, e verificação da minha prática expressa em suas citações 

sem dúvida foi uma experiência que se tornou essencial para que as minhas práticas 

sejam constantemente aprimoradas. 

Antes dos apontamentos conclusivos acerca de cada capitulo, quero ressaltar 

que, além das justificativas para a escolha do tema, há um motivo especial. Desde a 

infância, no primeiro ano de escolarização, apesar de não possuir nenhum livro, era 

apaixonada pelas cartilhas da fase de alfabetização; ficava esperando ansiosa para 

ler um trecho de um texto, quando a professora autorizava, esforçava-me muito, na 

hora da leitura, para estimular meus colegas a ler, de alguma forma queria transmitir 

a minha paixão pelas palavras. 

Para sintetizar este desabafo, declaro que a literatura expressa a minha 

essência; no momento em que ouço o declamar de uma poesia, o contar de um 

conto, o refletir de uma mensagem, o apreciar de uma tela, o sentir a melodia de 
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uma musica, até mesmo ao observar uma paisagem, o pôr do sol, 

principalmente.  Muitas vezes parei durante uma viagem para fazer um registro da 

imagem no momento em que o sol finaliza sua monumental tarefa diária. Tudo é 

obra de arte e a literatura pelo seu poder (BARTHES, 1997) expressa-a com sutileza 

inebriadora, capaz de fazer sentir uma ardência na pele que inspira e expira um ar 

envolvente, provocador de  um movimento de que gera frio e calor, reação química 

que percorre minhas veias. 

    Esse sentir discutido com Candido (2003) é agora explicado pela minha 

subjetividade; por ser muito pessoal, ele só pode ser compreendido por quem o 

sente, não por quem está lendo neste momento. É difícil descrevê-lo sem senti-lo, 

esse sentimento é intrínseco; e não pode ser compreendido de forma objetiva. Às 

vezes pode tornar minha escrita confusa, porque as palavras podem se misturar, 

obscurecer, se não são sentidas; e é essa obscuridade   que pode causar a crise da 

leitura. Ela é, para muitos, obscura e sem sentidos, por isso enfatizo que a literatura 

só se torna caminho se causar sensações exclusivas a cada ser. 

    São as obras literárias, com suas composições ficcionais despertadoras 

desse sentir, que emocionam, que despertam o lado humano das pessoas, que 

muitas vezes está envolto por situações rotineiras dos relacionamentos sociais e 

profissionais, deixando passar despercebido o seu sentido humanizador e não 

compreendendo o mundo de uma maneira mais amável. 

Considerando esse aspecto formador do ser humano essencial, reporta-

se  ao educador que vê no ensino o caminho capaz de educar uma sociedade, 

reflete a respeito da literatura e da maneira como ela deve ser sentida e trabalhada, 

a fim de cumprir o objetivo apresentado nesta dissertação. Visa-se à formação de 

leitores conscientes e bem desenvolvidos preparados para o mundo. 

As teorias de gêneros de Bakhtin (2003), na fundamentação teórica, 

contribuem para a formação humana; professores têm nas mãos uma possibilidade 

única e muito importante. Esta não pode ser esquecida nas bibliotecas; afinal, os 

gêneros textuais veiculam por muitos espaços e estão disponíveis para serem 

explorados. 

    Essa realidade faz parte do compromisso e da função assumida pelos 

professores que vêm na educação e na leitura a formação do leitor; não fazem por 

não querer, mas por não saber que pelo ensino pode-se mudar a sociedade, a 
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formação humana depende de leitores, estes só são formados se adquirirem o 

prazer de sentir a literatura em suas entranhas. 

Infelizmente, os caminhos que estão sendo seguidos dentro das 

escolas  somente para ensinar normas da língua estão desvinculados da realidade 

dos alunos. O essencial do ensino é que seja  pelo viés do incentivo ao aprendizado 

com prazer e vislubramento; isso é possível quando se ensina com amor, 

sentimento que só pode ser despertado pela literatura. Os gêneros textuais literários 

possibilitam um estudo capaz de humanizar pela emoção que causam nas pessoas. 

   Afinal, aprender é adquirir algo que faça bem à razão, mas, principalmente, 

ao coração, onde se fecunda o amor. Creio que para a formação humana é o 

principal caminho a ser visto e sentido pelos integrantes do processo educacional. 

Esta  pesquisa se configura na literatura e pela literatura como  fonte propulsora que 

transforma e humaniza o homem. 

A realização desde o início deste trabalho foi sendo acrescida de valores à 

literatura brasileira; parafraseando Antonio Candido (2003), ela é pobre, mas é a 

única que se tem, se não for amada pelos brasileiros, quem irá amá-la? No texto, os 

encaminhamentos constam dos estudos de literatura brasileira, mas, de uma 

maneira geral, a pesquisa mostra o valor da literatura e sua importância. 

O ponto de partida ocorreu com as seguintes constatações: o problema da 

falta de leitor, que ocasionou a crise na leitura, o baixo desempenho dos estudantes, 

o nível da educação brasileira no ranking mundial, tudo isso levou à necessidade de 

fazer uma pesquisa que tentasse provocar reflexões nas pessoas envolvidas no 

meio educacional, mais especificamente professores de LP. 

 A experiência descrita na introdução justifica a necessidade da busca de uma 

solução plausível com as condições que foram presenciadas no trabalho de 

tradução de LP para LIBRAS, durante nove anos; a agonia sentida nas aulas de LP 

desencadeou o interesse deste registro. Descobriu-se que os 

encaminhamentos  auxiliam nas práticas de leituras de obras, pois, durante os 

estudos e as pesquisas, conhecimentos foram adquiridos pela leitura de autores que 

ensinaram a ampliar estratégias antes inexploradas. 

A teoria dos gêneros de Mikhail Bakhtin é a responsável pela execução desta 

dissertação; é a vertente que desencadeia os estudos de gêneros literários e outras 

infinitas possibilidades de estudos da área. Nesta pesquisa, sua teoria prova e 
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marca desde a introdução à conclusão que é como uma chave propulsora de 

conhecimentos imprescindíveis para a formação de professores, que se tornam 

formadores de alunos que serão pessoas mais preparadas para o mundo. 
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ANEXO  

  

Fita Verde no Cabelo – Uma velha nova história 

João Guimarães Rosa 

 

 

Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e 

velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas 

que nasciam e cresciam. 

Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por 

enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. 

Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote, à avó, que a amava, a uma 

outra e quase igualzinha aldeia. 

Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez. O pote continha 

um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. 

Daí, que, indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá 

lenhavam; mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores 

tinham exterminado o lobo. 

Então, ela, mesma, era quem se dizia: 

– Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe 

me mandou. 

A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho, que a gente 

pensa que vê, e das horas, que a gente não vê que não são. 

E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e 

não o outro, encurtoso. Saiu, atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-

lhe correndo, em pós. 

Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas 

borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em seu 

lugar as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas 

passa. 

Vinha sobejadamente. 



90 

 

Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando 

ela, toque, toque, bateu: 

– Quem é? 

– Sou eu… – e Fita-Verde descansou a voz. – Sou sua linda netinha, com 

cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. 

Vai, a avó, difícil, disse: – Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus 

te abençoe. Fita-Verde assim fez, e entrou e olhou. 

A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco e 

rouco, assim, de ter apanhado um ruim defluxo. Dizendo: – Depõe o pote e o cesto 

na arca, e vem para perto de mim, enquanto é tempo. 

Mas agora Fita-Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que 

perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada; e estava suada, com 

enorme fome de almoço. Ela perguntou: 

– Vovozinha, que braços tão magros, os seus, e que mãos tão trementes! 

– É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta… – a avó 

murmurou. 

– Vovozinha, mas que lábios, aí, tão arroxeados! 

– É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta… – a avó 

suspirou. 

– Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, nesse rosto encovado, 

pálido? 

– É porque já não estou te vendo, nunca mais, minha netinha… – a avó ainda 

gemeu. 

Fita-Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. 

Gritou: – Vovozinha, eu tenho medo do Lobo!… 

Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo 

frio, triste e tão repentino corpo. 
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