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O que é letramento? 

[ ...] 

Letramento é diversão 

é leitura à luz de vela 

Ou lá fora, à luz do sol. 

[...] 

É viajar para países desconhecidos 

Sem deixar sua cama, é rir e chorar 

Com personagens, heróis 

E grandes amigos. 

[...] 

Letramento é, sobretudo 

um mapa do coração do homem, 

um mapa de quem você é, 

e de tudo que você pode ser. 

Kate M. Chong 

Tradução: Magda Becker Soares 





RESUMO 

 

A presente pesquisa é resultado de um estudo e aprofundamento do tema letramento literário, 

refletindo teoricamente sobre os desafios e possibilidades de formar o aluno um leitor 

proficiente quanto ao gênero literário. A abordagem da pesquisa é qualitativa e embora tenha 

sido uma pesquisa de campo, se serviu da análise documental e revisão da literatura. Foram 

abordados ao longo do estudo os conceitos de literatura, leitura, letramento literário e 

formação do leitor a partir de leituras e análises de livros, dissertações, artigos e publicações 

que versavam sobre o assunto. A metodologia de estudo se deu a partir das seguintes etapas: 

observações na sala de aula; técnica de coleta de dados por meio de entrevistas e questionário, 

na intenção de diagnosticar e comprovar a inserção do aluno no mundo do letramento 

literário. Tomou-se como ponto de partida a contribuição dos projetos de leitura para a 

formação do aluno letrado realizados na Escola Estadual Matta Machado, situada em 

Diamantina, MG, tendo como referência uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental. A 

pesquisa buscou como resultado diagnosticar se os projetos de leitura garantiam ao aluno o 

direito e o acesso ao letramento literário e verificar a potencialidade dos referidos projetos de 

leitura para a formação do leitor do gênero literário. 

 

Palavras-chave: Letramento literário. Projetos de leitura na escola. Formação de leitores. 

 





ABSTRACT 

 

This research is a result of a deep study of the literary literacy theme which has a theory 

reflecting on the challenges and possibilities of forming the student a proficient reader 

regarding the literary genre. The research approach is qualitative, and, although it is a field 

research, this investigation used a documentary analysis and literature review techniques. 

Throughout the study, the concepts of literature, reading, literary literacy and reader formation 

were analyzed through reading, analyzing books, dissertations, articles and publications that 

dealt with the theme. The methodology was based on the following steps: observations in the 

classroom; data collection technique through interviews and questionnaire. These tools were 

selected in order to diagnose and verify the insertion of the student in the world of literary 

literacy. As an initial point, it was possible to have a fundamental contribution from the 

projects of reading witch deal with the formation of the literate student, made at Escola 

Estadual Matta Machado, MG, located in Diamantina, MG. The reference was the 5th grade 

class. The research required as a result to diagnose if projects of reading guaranteed the 

student the right and access to literary literacy and to verify the potentiality of the mentioned 

projects for the formation of the reader of the literary genre. 

 

Key-words: Literary literacy. Projects of reading at school. Formation of readers. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo intitulado “Letramento Literário: as contribuições dos projetos de leitura 

na formação do aluno letrado”, é fruto de uma pesquisa realizada como requisito para 

conclusão do Mestrado Profissional, do Programa de Pós-Graduação em Educação, na área de 

concentração Educação e Gestão de Instituições Educacionais da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

A referida pesquisa se deu a partir do aprofundamento do tema letramento literário, 

refletindo teoricamente sobre os desafios e possibilidades de formar o aluno um leitor 

proficiente quanto ao gênero literário.  

Tomou-se como ponto de partida a contribuição dos projetos de leitura para a 

formação do aluno letrado realizados na Escola Estadual Matta Machado, situada em 

Diamantina, MG, tendo como referência as turmas do 5º ano do Ensino Fundamental. O 

resultado da pesquisa se baseou na hipótese inicial que era a verificação da potencialidade da 

construção do letramento literário dos alunos do 5º ano da referida escola. 

A abordagem da pesquisa é qualitativa e, embora fosse uma pesquisa de campo, se 

serviu da análise documental e revisão da literatura. Foram abordados ao longo do estudo os 

conceitos de literatura, leitura, letramento literário e formação do leitor a partir de leituras e 

análises de livros, dissertações, artigos e publicações que versavam sobre o assunto. A 

metodologia de estudo seguiu as seguintes etapas: observações na sala de aula; técnica de 

coleta de dados por meio de entrevistas e questionário, na intenção de diagnosticar e 

comprovar a inserção do aluno no mundo do letramento literário.  

Pesquisar sobre o letramento literário possibilitou um aprofundamento sobre o 

assunto e fundamentou a prática com os projetos de leitura a partir da revisão da literatura e 

estudos realizados no âmbito escolar. 

A escolha pela Escola Estadual Matta Machado deve-se ao fato do reconhecimento 

ao trabalho realizado na gestão escolar quando atuava na direção da escola pesquisada. A 

continuidade dos projetos de leitura e o compromisso da equipe escolar respalda a prática com 

o gênero literário na perspectiva do letramento dos alunos. Além disso, revisar a literatura, 

discutir sobre esse assunto à luz de teorias e autores que discutem o letramento literário foi 

uma oportunidade de validar o trabalho e a prática desenvolvida pelos docentes desta escola. 

O trabalho com projetos de leitura acontece na referida escola desde o 1º ano do 

Ensino Fundamental. Os projetos analisados remetem ao trabalho com o texto literário. 

Segundo Proença Filho (2007, p. 8), “o texto da literatura é um objeto de linguagem ao qual 
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se associa uma representação de realidades físicas, sociais e emocionais mediatizadas pelas 

palavras da língua na configuração de um objeto estético” e, de acordo com o trabalho 

desenvolvido pela escola pesquisada, o trabalho com o texto literário, desta forma, passa a ser 

considerado nessa vertente, ao invés de ser vista apenas como um “pretexto para a 

compreensão da língua, seu ponto de partida, procedimento bastante comum na realidade 

pedagógica brasileira.” (PROENÇA FILHO, 2007, p. 17). 

Desenvolvidos no conteúdo de Língua Portuguesa, os projetos possibilitam a 

consolidação dos gêneros textuais desenvolvidos em sala de aula. 

No 1º ano os alunos participam do projeto “Literatura em minha casa” que só se 

concretiza com a participação ativa da família. Os familiares leem as histórias para seus 

filhos. 

No 2º ano, os alunos participam do projeto “Zé do Livro”. O Zé do Livro é um 

boneco que adora ouvir histórias.  

No 3º ano, para trazer novidade ao projeto, o Zé ganha uma companheira: a “Maria 

do Livro”. O reconto, as descobertas, os momentos divertidos são registrados como no projeto 

Zé do Livro. 

No 4º ano acontece o projeto denominado “Roda de Leitura” que é desenvolvido com 

o objetivo de consolidar o trabalho desenvolvido com o texto literário e retomar habilidades 

ainda não consolidadas para os leitores em formação. 

Ao final do Ciclo Complementar, no 5º ano, os projetos de leitura passam a ter 

caráter “conclusivo”, razão da escolha pelo 5º ano. Foram estudados os projetos “Pequenos 

Leitores, grandes escritores”, “Literatura em minha casa” e “Varal de textos”, cujas atividades 

desenvolvidas foram analisadas e fotografadas. 

Outro projeto observado foi “A hora do conto” que acontece com todas as turmas da 

escola, inclusive com o 5º ano, como culminância dos projetos desenvolvidos em sala de aula. 

Também fazem parte deste estudo a análise de entrevistas com as docentes que 

trabalham no 5º ano: a professora regente da turma e a PUB - Professora para o Uso da 

Biblioteca. Compuseram o universo da pesquisa, como sujeitos pesquisados, os alunos de 

uma turma do 5º ano cuja participação tenha sido autorizada pelos pais ou responsáveis 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que os mesmos tenham aceitado 

sua participação através do Termo de Assentimento do Menor. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo faremos uma reflexão sobre o que é literatura e a garantia desse 

direito ao aluno. Abordaremos o conceito ou definição de literatura, leitura, letramento 
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literário, e formação do leitor; uma abordagem sobre as políticas públicas e o incentivo à 

leitura; os projetos de leitura desenvolvidos na escola e uma breve discussão sobre o conceito 

de letramento literário. 

Apresentaremos no segundo capítulo a Escola Estadual Matta Machado, nosso 

campo de pesquisa, fazendo um breve percurso da pesquisa bibliográfica à pesquisa in loco. 

Faremos a exposição sobre os métodos da pesquisa, os projetos de leitura como indicadores 

do desempenho dos alunos em Língua Portuguesa, bem como a execução dos mesmos na 

perspectiva da formação dos alunos na referida escola, nas turmas do 5º ano. 

No terceiro capítulo refletiremos sobre a literatura na perspectiva do letramento 

literário abordando o texto e o reconto literário, o professor como promotor do letramento 

literário e o olhar docente sobre os projetos de leitura. 

Discorreremos no quarto capítulo sobre os projetos de leitura na prática pedagógica. 

Iniciaremos com a caracterização da turma e o olhar dos discentes sobre os projetos de leitura, 

registrando a observação desde o planejamento à ação docente, a hora do conto e o projeto 

“Pequenos leitores, grandes escritores”. 

Para encerrar a dissertação, faremos as considerações finais, ciente de que outras 

pesquisas com mesmo tema possam surgir com olhares diferenciados para o mesmo objeto, 

não abordados neste estudo.   

Por fim, as referências bibliográficas seguidas do apêndice e anexos que respaldaram 

e serviram como instrumentos para o desenvolvimento da pesquisa. 



26 

 

CAPÍTULO I  

 

A LITERATURA: UM LEITOR “FORMATADO” OU EM CONSTRUÇÃO? 

  

1.1. Literatura, Direito do Aluno, Dever da Escola 

 

Ao considerarmos a literatura como direito do aluno, trazemos à tona um Direito já 

garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz no seu artigo 27: “Toda a 

pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as 

artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.”. Mediante 

este direito, temos na fruição da literatura uma oportunidade de inserção do aluno em práticas 

literárias veiculadas na sociedade da qual ele faz parte. Segundo Antonio Candido (1995), a 

literatura deve ser tão imprescindível quanto a educação, a saúde, a moradia, o trabalho, e a 

todos os bens que agregam ao sujeito valores e direitos necessários para sua inserção na 

sociedade.  

 

Pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que 

consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Esta 

me parece a essência do problema, inclusive no plano estritamente individual, pois é 

necessário um grande esforço de educação e auto-educação a fim de reconhecermos 

sinceramente este postulado. Na verdade, a tendência mais funda é achar que os 

nossos direitos são mais urgentes que os do próximo. (CANDIDO, 1995, p. 239). 

 

Assim sendo, a Literatura possibilita que todos os aspectos da vida humana, 

religiosa, cultural, social, política, sejam entendidos e vivenciados nos textos literários a fim 

de que todos tenham acesso a esse bem conquistado legitimamente. De acordo com Machado 

& Corrêa (2010). 

 

A literatura deve ser vista como esfera discursiva, histórica e socialmente 

construída. Ela é mutável e está ligada à época, à história, à sociedade, a grupos 

sociais, enfim, ela muda de uma época para outra e, mesmo quando focalizamos 

uma única época, ela apresenta grande diversidade de gêneros e estilos. 

(MACHADO; CORRÊA, 2010, p. 116). 

 

Parece óbvia a conquista de uma herança cultural, de um patrimônio a que todos têm 

direito, mas na prática, não acontece bem assim. É preciso que haja mudança na forma de 

ensinar, nas estratégias adotadas com o texto literário para, então, fazer valer esse direito que 

o aluno tem de conhecer e ter acesso a essa herança adquirida por meio da literatura. 
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Segundo Todorov (2009) em “A literatura em perigo”, o estudo das obras literárias 

na escola deveria conduzir o leitor a  

 

Encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, 

para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele 

compreende melhor a si mesmo. O conhecimento da literatura não é um fim em si, 

mas uma das vias régias que conduzem à realização pessoal de cada um. O caminho 

tomado atualmente pelo ensino literário, que dá as costas a esse horizonte [...], 

arrisca-se a nos conduzir a um impasse – sem falar que dificilmente poderá ter como 

consequência o amor pela literatura. (TODOROV, 2009, p. 32, 33). 

 

A literatura se apresenta como um espaço da diversidade cultural. O aluno tem a 

oportunidade de vivenciar sua cultura, expressar culturalmente a sociedade em que se 

encontra inserido e também conhecer outras culturas, contemporâneas ou até remotas. A 

literatura pode ser um elo de ligação ao passado como também pode explicar o presente. Ela 

nos ajuda a definir realmente quem somos. Segundo Cosson (2014b, p. 17), no exercício da 

literatura podemos ser outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa 

experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. 

A escola precisa entender o seu papel como agência “formadora” e não 

“reprodutora” do conhecimento onde todos os envolvidos no processo de aquisição da leitura 

literária sejam considerados atores nesse processo de decifração do mundo. O direito de se 

posicionar, opinar, incorporar o texto, transformando-o segundo o ponto de vista do leitor é 

garantir-lhe o direito à literatura, direito de se expressar e tornar o texto literário uma 

experiência única. Para Lerner (2002): 

 

A leitura na escola é, antes de mais nada, um objeto de ensino, para que se 

transforme num objeto de aprendizagem, é necessário que tenha sentido do ponto de 

vista do aluno, o que significa, entre outras coisas, que deve cumprir uma função 

para a realização de um propósito que ele conhece e valoriza. (LERNER, 2002, p. 

16). 

 

O leitor que desde cedo entra em contato com a obra literária, terá uma compreensão 

maior de si e do outro. Terá a oportunidade de desenvolver seu potencial criativo e ampliar os 

horizontes da cultura e do conhecimento, percebendo o mundo e a realidade que o cerca. Nas 

palavras de Todorov, 

 

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 

profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres 

humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a 

viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma; 

porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos transformar a 
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cada um de nós a partir de dentro. A literatura tem um papel vital a cumprir. 

(TODOROV, 2009, p. 76). 

 

A Literatura possibilita a descoberta de novos significados. É necessário que o aluno 

leia para se libertar, para encontrar sentido naquilo que lê e entender o que de fato está escrito 

nas entrelinhas do texto, fazendo inferências, argumentando, além de ter a percepção do texto 

por um viés mais crítico. Como afirmou Freire (2006, p. 11), “o ato de ler não se esgota na 

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

inteligência do mundo. Ler é mais que decifrar signos, é enxergar o mundo”. E, é essa 

pedagogia libertadora e humanizadora que precisa ocupar espaço na escola, onde todos 

tenham acesso aos bens culturais, sem distinção de classe, etnia, posição social e, além disso, 

sem passividade e conformismo. A seguir, uma representação da importância da literatura e 

desta inserção do aluno na sociedade a partir da decifração dos signos linguísticos, do seu 

entendimento enquanto sujeito histórico, que produz cultura e que constrói uma nova visão de 

mundo através da literatura. 

 

QUADRO 1 – A literatura como decifração do mundo e inserção na sociedade. 

 

 Fonte: Imagem criada pela pesquisadora 

 

A literatura precisa ser repensada como algo prazeroso e não como estratégia 

metodológica que se reduz à introdução de conteúdos, a disciplinar alunos no final das aulas, 

com o objetivo único de preencher fichas bibliográficas, como trechos a serem explorados 

gramaticalmente nos livros didáticos, dentre outros. Segundo Baldi (2009, p. 10), “alunos que 
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ouvem, leem, interagem e curtem histórias sempre, todos os dias, desde que entram na escola, 

apresentam grande vantagem em relação aos que não fazem isso, ou fazem pouco.” A leitura, 

desta forma, mesmo para os que não leem convencionalmente se faz presente e aciona os 

conhecimentos prévios que o aluno traz consigo colocando-o numa situação privilegiada:  

 

A leitura aciona uma cadeia humana em direção à Imaginação. [...] Lendo me ligo a 

todos aqueles que vieram antes de mim e projetaram o tempo em que vivo, no que 

ele tem de resistência à dor, à violência e à injustiça. Isso porque, se o dia a dia 

ensina a viver o que tenho pela frente, o livro literário desenha para mim outras 

realidades, possíveis de acontecer e, portanto, verdadeiras. (AGUIAR, 2007 apud 

BALDI, 2009, p. 8). 

 

A literatura possibilita o descortinar de significados que só se apresentam a partir do 

olhar de cada sujeito que com ela se delicia. É uma excelente estratégia no sentido de 

estimular o desejo de ler, a oportunidade de viver a emoção, o exercício da fantasia e o aflorar 

da imaginação.  

Adentrar o mundo da literatura é oportunizar ao leitor esse encontro. Ao se encontrar 

e deleitar-se nos textos literários o aluno vislumbra uma nova forma de viver e interpretar 

fatos de sua vida cotidiana.  

A leitura literária proporciona àquele que lê uma dimensão maior da sua relação com 

o mundo, com a cultura da qual ele faz parte, além de ser preponderante para aceitar, negar e 

até mesmo criar novas possibilidades de compreensão do mundo que o cerca. O leitor literário 

tem uma forma diferenciada de interpretar o mundo, o faz de forma mais crítica e consciente. 

 

1.2. Literatura, Leitura e Formação do Leitor  

 

No intuito de refletir sobre os termos que serão abordados na pesquisa, alguns 

conceitos e pontos de vista a respeito dos termos literatura, leitura e formação do leitor são 

imprescindíveis para delinear as possíveis análises sobre o objeto de estudo pesquisado 

convalidando seu uso ao letramento literário. 

Ao buscarmos uma definição para o termo literatura chegamos à conclusão que não 

há como definir “Literatura” e, sim, conceituar. Conceituar sobre diferentes pontos de vista. 

Não existe uma única definição. Diferentes autores e teóricos relacionam essa busca 

conceitual a uma determinada época, momento histórico, enfim, buscam para ela uma verdade 

na qual cada um acredita segundo suas próprias aspirações.  



30 

 

O conceito que servirá de base para as análises desta pesquisa parte do pressuposto 

que a literatura nasce como expressão das mais variadas experiências humanas. Assim é que o 

crítico e sociólogo Antônio Candido constrói o seu conceito de literatura: 

 

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

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

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

complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. (CANDIDO, 

1995, p. 176). 

 

Literatura desta forma atende a uma infinidade de expressões da arte, de criações que 

podemos considerar como cultura popular ou erudita, desde produções simples até as mais 

elaboradas. É necessário, como disse Candido, que a literatura se sirva de elementos que 

expliquem a realidade, sobretudo, a literatura só exercerá plenamente todas as suas funções, 

se a ela for concedida a importância que lhe cabe, bem como um esforço de interpretação e 

compreensão de seu significado. 

Ao considerarmos a literatura na perspectiva conceitual, podemos dizer que ela tem 

passado por variações significativas como menciona Proença Filho (2007, p. 9)  

 

A literatura é tradicionalmente entendida como uma arte verbal. A arte da palavra, 

segundo Aristóteles. Mas isso diz pouco. Mesmo porque, durante longo tempo, 

limitava-se às composições poéticas. Considerado o termo, em sentido restrito, a 

partir de uma perspectiva estética, isto é, como o equivalente à criação estética, o 

conceito de literatura, como acontece com outros fatos culturais, não é matéria 

pacífica entre os estudiosos que a ela se dedicam. Resiste ao rigor de uma 

conceituação. 

 

Conceituar literatura, contudo, pressupõe o entendimento do texto em dada 

modalidade do discurso, que apoiado na língua apresenta uma linguagem especial. Segundo 

Proença Filho, se é difícil caracterizar plenamente a especificidade da literatura podemos 

fazê-la por meio de traços peculiares que identificam o discurso literário. Ainda nas palavras 

do autor,  

 

Já se percebe o alto índice de multissignificação dessa modalidade de linguagem 

que, de antemão, quando com ela travamos contato, sabemos ser especial e distinta 

da modalidade própria do uso cotidiano. Quem se aproxima do texto literário sabe a 

priori que está diante de manifestação da literatura. (PROENÇA FILHO, 2007, p. 8) 

 

Na perspectiva da literatura como valor estético, coadunando com as considerações 

de Proença Filho, Britto (2003) ressalta que   
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A condição artística ou estética da literatura deve ser apresentada aos sujeitos como 

possibilidade de “[...] pensar a dimensão do objeto artístico, enquanto lugar em que 

o sujeito que experimenta a arte encontra nela um espaço para construir sua 

identidade, e não como um objeto de consumo para divertir-se”. (BRITTO, 2003, p. 

113). 

 

Pressupõe-se que, a literatura, deve ser apresentada aos alunos de forma que esses 

consigam reconhecer suas especificidades. Vivenciada através de sua forma estético –artística 

os conhecimentos literários veiculados na escola devem ser capaz de transpor os muros 

escolares. Conforme Costa (2007) 

 

A literatura é a arte da palavra e, como tal, tem na linguagem verbal sua matéria 

prima. Os efeitos causados pelos textos literários, tal como emoções, informações, 

reflexões e percepções, em geral, só podem tornar-se acessíveis aos leitores por 

intermédio das palavras escritas ou orais (no caso da literatura não escrita, da poesia 

popular, da contação de histórias e outras formas orais). (COSTA, 2007, p. 64). 

 

Desta forma, a literatura se manifesta através da linguagem. Não importa se os textos 

são orais ou escritos. O que importa de fato é que o leitor literário construa o percurso 

necessário para que a literatura faça sentido para ele, seja através do texto escrito ou oral. 

Para Todorov (2009), “a literatura amplia o nosso universo e incita-nos a imaginar 

outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo”, além de “proporcionar sensações insubstituíveis 

que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo” (p. 23, 24). 

Quanto à especificidade do texto literário, os Parâmetros Curriculares Nacionais da 

Língua Portuguesa (1997) fazem as seguintes considerações sobre literatura: 

 

A literatura não é cópia do real, nem tampouco mera fantasia que se asilou dos 

sentidos do mundo e da história dos homens. Se tomada como uma maneira 

particular de compor o conhecimento, é necessário reconhecer que sua relação com 

o real é indireta. Ou seja, o plano da realidade pode ser apropriado e transgredido 

pelo plano do imaginário como uma instância concretamente formulada pela 

mediação dos signos verbais (ou mesmo não-verbais conforme algumas 

manifestações da poesia contemporânea). (BRASIL, 1997, p. 37). 

 

A leitura literária é associada à reflexão e à imaginação quando estimula nossa 

percepção a romper com o automatismo da rotina cotidiana. Tomaremos por base na pesquisa 

esta definição da literatura no sentido da humanização e inserção do sujeito em práticas de 

letramento. Pressupõe-se que o leitor, ao entrar em contato com novas “realidades”, possa 

adquirir novas experiências, podendo refletir sobre sua vida, perceber sua própria realidade de 

outra maneira. 
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A leitura literária proporciona, desta forma, situações de leitura mais motivadoras e, 

também, mais reais: isto é, aquelas em que a criança lê para se libertar, para sentir o prazer de 

ler, como ressalta Solé (1998) associando a leitura por prazer à leitura de literatura. 

Ao se tratar da leitura, algumas correntes teóricas têm colocado em lados opostos as 

ideias de leitura como decodificação e a de leitura como compreensão. A leitura literária 

pressupõe, na perspectiva do letramento, que a escola articule ações nas duas direções como 

argumenta Isabel Solé: 

 

É necessário dominar as habilidades de decodificação e aprender as distintas 

estratégias que levam à compreensão. Também se supõe que o leitor seja um 

processador ativo do texto, e que a leitura seja um processo constante de emissão e 

verificação de hipóteses que levem à construção da compreensão do texto e do 

controle desta compreensão (SOLÉ, 1998, p. 24). 

 

A apropriação das habilidades de leitura parte da interação leitor/texto que 

proporciona a construção de sentidos e a compreensão do texto advém de conhecimentos 

prévios acionados pelo leitor durante a leitura.  

Com base nas reflexões do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa -

PNAIC (2012), a leitura envolve aprendizagem de diferentes habilidades, tais como: o 

domínio da mecânica que implica na transformação dos signos escritos em informações, a 

compreensão das informações explícitas do texto lido e a construção de sentidos. Não se trata 

de ensinar ao aluno a só codificar ou decodificar textos. O letramento literário acontece 

quando o aluno se apropria do texto literário e utiliza-o em práticas sociais.  

Há que se considerar que, embora a escola seja o espaço por excelência em que essa 

apropriação acontece, a inserção do sujeito na cultura letrada tem início na família e nas 

relações constituídas a partir do grupo social e cultural em que se encontra inserido. Assim 

sendo, o trabalho escolar com a literatura tem que ser um processo de interação e mediação 

entre o texto e o leitor. Tem que ser provocativo ao demandar reflexões e ao proporcionar o 

envolvimento com um mundo feito de palavras e pleno de sentidos: 

 

E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser realizada. É mais que um 

conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia 

da minha própria identidade. [...] É por isso que interiorizamos com mais 

intensidade as verdades dadas pela poesia e pela ficção. (COSSON, 2014b, p. 17). 

 

A literatura propicia ao leitor experiências significativas do mundo real e imaginário 

construídas a partir de interpretações dos textos literários. Para vivenciar experiências 

literárias o leitor precisa se permitir viver personagens sem perder a sua própria identidade. 
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Cabe à escola, quanto à formação do leitor, atentar-se para as estratégias propulsoras 

para que essa formação aconteça. Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua 

Portuguesa (1997) enfatizam que  

 

Para tornar os alunos bons leitores - para desenvolver, muito mais do que a 

capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura –, a escola terá de 

mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e também ler para aprender) requer 

esforço. Precisará fazê-los achar que a leitura é algo interessante e desafiador, algo 

que, conquistado plenamente, dará autonomia e independência. Precisará torná-los 

confiantes, condição para poderem se desafiar a “aprender fazendo”. Uma prática de 

leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática eficiente. 

(BRASIL, 1997, p. 58). 

 

Daí a importância dos projetos de leitura. Cultivar práticas leitoras é um desafio. 

Aguçar o desejo de ler, propor atividades que sejam desafiadoras para o aluno possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades que o torne um leitor autônomo e proficiente. Para propiciar 

a formação do leitor proficiente é necessário oferecer-lhe muito mais que a oportunidade de 

decodificar as palavras que compõem o texto escrito, mas também construir sentidos de 

acordo com as condições de funcionamento do gênero em foco, mobilizando, para isso, um 

conjunto de saberes sobre o gênero textual trabalhado. 

Ainda em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(1997) temos a seguinte consideração sobre o leitor: 

 

Um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática constante de 

leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se organizar em torno da 

diversidade de textos que circulam socialmente. Esse trabalho pode envolver todos 

os alunos, inclusive aqueles que ainda não sabem ler convencionalmente (BRASIL, 

1997, p. 54). 

 

Desta forma, a competência leitora se dá através de habilidades desenvolvidas no 

contato com o texto. Para formar esse leitor, o professor alfabetizador deve propor atividades 

que mobilizem diferentes estratégias individuais de leitura, além de situar essa prática em seu 

universo social de uso, diversificar a prática da leitura para que o aluno tenha contatos com os 

diferentes gêneros textuais. A leitura é a concretização da prática letrada em nossa vida social. 

Segundo Petit (2008), a leitura ajuda as pessoas a se construírem, a se descobrirem 

um pouco mais autoras de suas vidas, um pouco mais sujeitos de seus destinos, inclusive em 

contextos sociais bastante restritos. 



34 

 

Atualmente a leitura tem sido alvo de preocupação na prática pedagógica dos 

professores nos anos iniciais da alfabetização. A escola, espaço privilegiado em que de fato a 

leitura se efetiva, tem como tarefa árdua o incentivo ao ato de ler. 

Entendemos que na maioria das vezes é na escola que o aluno tem oportunidade de 

ter contato com diversos gêneros textuais que circulam na sociedade. Promover o 

estreitamento com leituras que promovam um contato prazeroso, cheio de descobertas e 

encantamento pressupõe um trabalho com o texto literário, objeto desta pesquisa, através dos 

projetos de leitura. 

A escolha pela pesquisa com foco nos projetos de leitura se deu por entender que os 

projetos são estratégias pedagógicas que atuam na promoção do letramento literário. Diante 

de inúmeras políticas de incentivo à leitura tem-se nos projetos uma oportunidade de 

veiculação dos textos e obras literárias. 

 

1.3. As políticas públicas e o incentivo à leitura  

 

Ao considerarmos as políticas públicas de incentivo à leitura, indiferente da condição 

social que o aluno/leitor esteja inserido, o acesso à cultura escrita já se legitima através dos 

programas que incentivam o hábito de ler. No Brasil, o Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura – PROLER tem por finalidade contribuir para a ampliação do direito à leitura, 

promovendo condições de acesso a práticas de leitura e de escrita críticas e criativas. O 

programa estimula a leitura e garante ao aluno o direito de articular a leitura com outras 

expressões culturais, propiciar o acesso a materiais escritos, abrir novos espaços de leitura e 

integrar as práticas de leitura aos hábitos espontâneos da sociedade, constituindo, dentro e 

fora da biblioteca e da escola, uma sociedade leitora na qual a participação dos cidadãos no 

processo democrático seja efetiva. O PROLER está regulamentado pelo Decreto nº 519, de 13 

de maio de 1992, que estabelece: “Art. 1º Fica instituído, junto ao Ministério da Cultura, o 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER.” (BRASIL, 1992). Outra iniciativa no 

sentido de promover o acesso à leitura é o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 

instituído pelo Decreto nº 520, de 13 de maio de 1992: 

 

Art. 1º Fica instituído, junto ao Ministério da Cultura, o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas, visando proporcionar à população bibliotecas públicas 

racionalmente estruturadas, de modo a favorecer a formação do hábito de leitura e 

estimular a comunidade ao acompanhamento do desenvolvimento sócio-cultural do 

País. (BRASIL, 1992). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0519.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0519.htm
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Tanto o PROLER quanto o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas passam da 

alçada da Fundação Biblioteca Nacional para a do Ministério da Cultura, por meio do Decreto 

nº 8297, de 15 de agosto de 2014. Para disseminar práticas leitoras dentro da escola, o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de 

promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura aos alunos e professores por meio da 

distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. Dentro das ações 

deste Programa há exclusivamente o PNBE Literário, que avalia e distribui as obras literárias, 

cujos acervos literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, 

memórias, biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de 

imagens e livros de história em quadrinhos, além de fornecer também livros paradidáticos 

para formação continuada do professor. 

O investimento público contínuo na distribuição de obras de literatura tem por 

objetivo fornecer aos estudantes e seus professores material de leitura variado para promover 

tanto a leitura literária, como fonte de fruição e reelaboração da realidade, quanto a leitura 

como instrumento de ampliação de conhecimentos, em especial o aprimoramento das práticas 

educativas entre os professores. 

Todas as iniciativas públicas destinadas ao fomento cultural e incentivo à leitura têm 

por base a necessidade de formar uma sociedade leitora como condição essencial e decisiva 

para promover a inclusão social.  

Como iniciativa nacional na formação dos professores, no ano de 2012 surge o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, que propõe um trabalho de formação 

tendo como pano de fundo a literatura, cuja história e importância se fazem presentes em 

todos os cadernos de formação. Embora esse programa seja destinado aos professores do 

Ciclo da Alfabetização, as práticas disseminadas na escola acabam por atingir todas as turmas 

dos anos iniciais da alfabetização, como é o caso da escola pesquisada. A leitura deleite, 

adotada pela escola pesquisada, é uma proposta para a prática pedagógica que reafirma a 

importância da literatura na formação do aluno letrado. 

 

1.4. Os projetos de leitura na escola 

 

A escola pesquisada adota em sua prática pedagógica um trabalho que incentiva a 

leitura e valoriza a literatura através dos projetos de leitura definidos em seu Projeto Político 

Pedagógico. A sistematização dos projetos acontece do 1º ao 5º ano na escola. O foco dos 

projetos de leitura são os textos literários, embora o projeto seja desenvolvido em consonância 
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com o conteúdo da Língua Portuguesa. Em relação ao conteúdo de Língua Portuguesa e Artes 

Literárias, a escola define sua concepção e objetos de estudo: 

 

O ensino-aprendizagem da língua materna deve ter como objetivo a produção de 

sentido que se dá por meio de discursos e de sua manifestação material, os textos. É 

nos textos que se atualizam os códigos sociais de uso da língua e, 

consequentemente, as condições de interpretação das estruturas linguísticas. A 

produção de sentido por meios de textos se dá não apenas a partir dos elementos 

formais da língua - combinações de sons, palavras e estruturas da relação dessas 

expressões com a situação comunicativa concreta e com o sistema cultural de 

representação da realidade. O ensino-aprendizagem da língua, de acordo com este 

Projeto Pedagógico, deve se fazer por meio da formação e desenvolvimento de 

competências e habilidades linguísticas específicas. (PPP da Escola Estadual Matta 

Machado, 2013). 

 

Ainda em seu Projeto Político Pedagógico a Escola reafirma sua perspectiva de 

valorização da Literatura enquanto bem estético e propiciador da interação social, além de 

proporcionar a formação de leitores críticos: 

 

A Literatura está a serviço da percepção profunda da realidade. Desse modo o texto 

literário, deve ocupar um lugar privilegiado no processo de ensino-aprendizagem de 

língua, porém, a preocupação maior deve ser a de colocar o aluno em contato com os 

diferentes gêneros de textos literários, despertar seu interesse pela leitura como fonte 

de prazer e enriquecimento pessoal e introduzi-lo nas estratégias apropriadas de 

leitura do texto literário. 

Por fim, é importante não perder de vista que o ponto de partida é o alvo do estudo 

da Literatura deve ser o texto literário e não as informações históricas, as datas, e 

nomes de autores e obras. 

Deve ser objetivo do processo de ensino-aprendizagem de literatura levar o aluno a 

descobrir a dimensão estética e metalinguística do texto literário e a aprender a 

interagir com ele como corresponsável pela produção de sentido, num exercício de 

criatividade e de libertação das “leituras autorizadas”. Cabe ao professor 

desenvolver no aluno a percepção de que existem leituras mais ricas, lúcidas e 

críticas e que o desenvolvimento da capacidade de fazê-las é um processo 

interminável, que pode ser ampliado e aprofundado por toda vida. (PPP da Escola 

Estadual Matta Machado, 2013). 

 

Desta forma, a escola enfatiza, por meio do Projeto Político Pedagógico, seu 

compromisso em despertar nos alunos o gosto pela leitura, se valendo dos projetos de leitura 

como estratégia pedagógica para sistematização do conhecimento literário. Em todos os anos 

cursados na escola, os alunos têm oportunidade de participar dos projetos de leitura que os 

inserem em práticas de letramento. 

A seguir, apresentamos os projetos de leitura desenvolvidos nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental oferecidos pela Escola Estadual Matta Machado. 

No 1º ano os alunos participam do projeto “Literatura em minha casa” que acontece 

com participação imprescindível da família. Como os alunos estão em processo de aquisição 
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da leitura e escrita, a família tem participação ativa na execução do projeto. Os pais contam as 

histórias, registram os momentos da contação e o filho reconta-as na sala de aula. 

No 2º ano, os alunos participam do projeto “Zé do Livro”. O Zé do Livro é um 

boneco que adora ouvir histórias. Cada turma tem um boneco. Para levar o Zé para casa as 

crianças participam de um sorteio, mas no final, todas as crianças levam o boneco. As 

crianças levam o Zé para casa como um convidado ilustre. O projeto tem um diário que 

acompanha sua visita. Nesse diário, as crianças registram através da escrita, de desenhos e 

também com fotos, tudo que aconteceu com o Zé em sua casa: o passeio, as diversões e as 

histórias lidas. Todas as descobertas são compartilhadas com os colegas da turma quando a 

criança retorna com o boneco Zé do Livro. 

No 3º ano, para trazer novidade ao projeto, o Zé ganha uma companheira: a “Maria 

do Livro”. O projeto funciona com a mesma organização, mas agora os alunos podem levar 

para casa a “Maria do Livro”. Os alunos escolhem qual dos dois eles querem levar para casa. 

A companhia de Maria ao personagem Zé do Livro dá mais agilidade ao projeto. O reconto, 

as descobertas, os momentos divertidos são registrados como no projeto Zé do Livro. 

No 4º ano, o Projeto de leitura foi ressignificado. Agora, denominado “Roda de 

Leitura” possibilita aos alunos enriquecer o vocabulário, desenvolver o senso crítico, a 

criatividade e ampliar os conhecimentos de mundo. A roda de leitura acontece sempre uma 

vez por semana depois da leitura literária indicada pela professora. Neste projeto a professora 

indica o título ou obra que será lido por toda a turma e agenda um dia para o debate, discussão 

e apresentação do livro. Além da roda de leitura os alunos realizam uma atividade escrita no 

caderno de literatura com os aspectos importantes do livro como autor, ilustrador, aspectos 

principais da obra e considerações do leitor. 

Ao final do Ciclo Complementar, no 5º ano, os projetos de leitura passam a ter 

caráter “conclusivo”. Nesta etapa, os alunos participam do “Varal de Textos” e do projeto 

“Pequenos leitores, grandes escritores”. O Varal de Textos é um projeto que consolida todos 

os gêneros textuais desenvolvidos durante todos esses anos, dentre os gêneros textuais 

ganham destaque os textos literários. A professora trabalha o texto e os alunos têm 

oportunidade de aprender mais detalhadamente sobre o gênero em estudo, apreciar no mural 

da escola o texto evidenciado, além de ouvir os textos contados ou recontados nos corredores 

da escola pelos colegas. De acordo com Cosson (2014b): 

 

Em suma, se quisermos formar leitores capazes de experienciar toda a força 

humanizadora da literatura, não basta apenas ler. [...] Lemos da maneira como nos 

foi ensinado e a nossa capacidade de leitura depende, em grande parte, desse modo 



38 

 

de ensinar, daquilo que nossa sociedade acredita ser objeto de leitura e assim por 

diante. A leitura simples é apenas a forma mais determinada de leitura, porque 

esconde sob a aparência de simplicidade todas as implicações contidas no ato de ler 

e de ser letrado. É justamente para ir além da simples leitura que o letramento 

literário é fundamental no processo educativo. Na escola, a leitura literária tem a 

função de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a criação do hábito 

de leitura, ou porque seja prazerosa, mas sim, e sobretudo, porque nos fornece, como 

nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos necessários para conhecer e 

articular com proficiência o mundo feito de linguagem. (COSSON, 2014b, p. 29, 

30). 

 

Uma prática pedagógica que respalda seu trabalho no desenvolvimento de 

capacidades relacionadas à leitura dos textos literários oportuniza aos alunos momentos de 

aprendizados sobre a cultura, os valores, as tradições, além de possibilitar o uso das palavras 

para expressar pensamento e sentimentos. 

O trabalho com os projetos de leitura, desta forma, propicia à escola uma estratégia 

diferenciada em relação às formas tradicionais de desenvolver o gênero literário com os 

alunos. Além disso, rompe com o frequente distanciamento entre textos literários e alunos 

fazendo-os se sentirem muitas vezes protagonistas daquilo que leem, potencializando, assim, 

a veiculação dos saberes construídos coletivamente. 

 

1.5. Letramento Literário: um Conceito em Discussão 

 

Antes mesmo de chegar à escola, a criança já convive com práticas em que a leitura e 

a escrita se fazem presentes. Conceituar letramento literário não é uma tarefa fácil. Talvez não 

consigamos defini-lo, mas tentaremos conceituar letramento literário a partir das definições 

sobre o que é letramento. 

Soares (2001) define letramento como sendo o resultado da ação de ensinar ou de 

aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 

indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita. Não significa que o aluno já 

tenha desenvolvido as capacidades requeridas para o ato de ler, mas que já faça parte de 

situações de letramento em que a literatura pode estar em pauta. Mas, letramento é, entre 

outras coisas: 

 

[...] ler histórias que nos levam a lugares desconhecidos, sem que, para isso, seja 

necessário sair da cama onde estamos com o livro nas mãos, é emocionar-se com as 

histórias lidas e fazer, dos personagens, amigos. [...] é descobrir a si mesmo pela 

leitura e pela escrita, é entender-se, lendo ou escrevendo (delinear o mapa de quem 

você é), e é descobrir alternativas e possibilidades, descobrir o que você pode ser 

(SOARES, 2001, p. 43). 
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A literatura permite ao leitor adentrar-se a lugares desconhecidos e vivenciar 

histórias contadas ou narradas sem fazer parte do enredo apresentado. A inserção da criança 

em práticas letradas acontece desde o ambiente doméstico. Ao ouvir as histórias que lhe são 

contadas, ao participar do mundo do faz-de-conta interpretando personagens e dando vida a 

seres inanimados, podemos dizer que já se encontra inserida em um processo de letramento. 

Nesse processo, a apropriação da leitura e da escrita não define o nível de letramento da 

criança. Ainda segundo Soares (2001) 

 

[...] a criança que ainda não é alfabetizada, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca 

de escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está rodeada de material escrito e 

percebe seu uso e função, essa criança é ainda “analfabeta”, porque não aprendeu a 

ler e a escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já é de certa forma 

letrada. (SOARES, 2001, p. 24). 

 

Desta forma, se alfabetizada ou não, a criança que se encontra inserida em contextos 

permeados pela leitura e escrita apresenta maior predisposição à leitura, inclusive a leitura 

literária. As habilidades desenvolvidas a partir do contato com diferentes textos literários 

propiciam à criança não só o desenvolvimento da oralidade como também o acesso à 

linguagem escrita.  

Contudo, ao definir letramento vale ressaltar os estudos de Kleiman (2005), que 

defende o termo letramento ao afirmar que ele “já entrou em uso carregado de novas 

associações e significados, como, por exemplo, uma nova relação com a oralidade e com 

linguagens não verbais, não incluídos nem previstos no termo alfabetização” (p. 12). Na 

Literatura essas associações também estão presentes, segundo Luciana Piccoli (2012) 

 

[...] as estratégias orais utilizadas por crianças ainda não alfabetizadas enquanto se 

conta uma história, por meio da leitura de imagens de um livro, valendo-se de 

marcas de abertura, como “Era uma vez, em um reino distante...”, de vocabulário e 

expressões não usuais no diálogo cotidiano, como “bosque encantado” e “disse-lhe”, 

denotam saberes vinculados ao discurso escrito, possivelmente apreendido durante 

participações em eventos de letramento no ambiente doméstico, em interação com 

adultos leitores. O letramento, assim, envolve o estudo das funções e práticas da 

língua escrita e seu impacto na vida social, tanto para crianças, quanto para jovens e 

adultos. (PICCOLI, 2012, p. 21). 

 

Assim sendo, podemos pensar em letramento literário a partir de situações de 

aprendizado e descobertas a partir do texto literário. Na verdade, muitos estudiosos têm 

contribuído para a busca do conceito de Letramento Literário. E o que seria Letramento 

literário? 
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QUADROS 2 e 3 - Letramento literário: em busca de um conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Imagens criadas pela pesquisadora 
 

O letramento literário poderia ser conceituado, então, como estado ou condição de 

quem não apenas é capaz de ler, mas de apropriar-se da leitura literária mesmo antes do 

aprendizado da leitura e da escrita.  

Goulart (2007) coaduna com as ideias de Candido quando nos diz sobre a literatura 

como forma de humanização 

 

Podemos pensar sobre o letramento literário no sentido que a literatura nos letra e 

nos liberta, apresentando-nos diferentes modos de vida social, socializando-nos e 

politizando-nos de várias maneiras, porque nos textos literários pulsam forças que 

mostram a grandeza e a fragilidade do ser humano; a história e a singularidade, entre 

outros contrastes, indicando-nos que podemos ser diferentes, que nossos espaços e 

relações podem ser outros. O outro nos diz a respeito de nós mesmos – é na relação 

com o outro que temos oportunidade de saber de nós mesmos de uma forma diversa 

daquela que nos é apresentada apenas pelo viés do nosso olhar. (GOULART, 2007, 

p. 64-65). 

 

A literatura, em si, viabiliza ao leitor a oportunidade de conhecer aspectos intrínsecos 

da sociedade, e de se posicionar e lançar o seu olhar sobre o texto. O leitor literário se torna 

“letrado” quando assume a condição de leitor na perspectiva da libertação e não da alienação. 

Com base nos argumentos de Rildo Cosson há duas formas de desenvolver 

atividades leitoras tendo como objeto a literatura na promoção do letramento literário: 

sequência básica e sequência expandida. Em relação ao nível de ensino pesquisado, ciclo 

complementar da alfabetização, a sequência básica seria mais adequada, considerando que os 

sujeitos envolvidos estão cursando o 5º ano do Ensino fundamental. A sequência básica é 

constituída por quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação. A motivação 

é o primeiro passo do letramento literário e consiste em preparar o aluno para entrar no texto; 

a introdução é a apresentação do autor e da obra; a leitura é desenvolvida com objetivos bem 

definidos, as formas de acompanhamento e direcionamento e, por fim, a interpretação que se 

Mas, o que é letramento literário? 

 

Fingir ler um livro, contar uma história sem ao 

menos ser alfabetizado? 

Descobrir alternativas e possibilidades a partir das 

leituras realizadas? 

Perceber o uso e função social do texto literário? 

Utilizar vocabulário e expressões próprias da 

linguagem literária? 
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refere à produção de inferências para chegar à construção do sentido do texto. Cosson ressalta 

que o importante na interpretação é que o aluno tenha a oportunidade de fazer uma reflexão 

sobre a obra lida e manifestá-la de forma explícita, permitindo o estabelecimento do diálogo 

entre os leitores da comunidade escolar.  

A escola, instituição educativa encarregada de dar continuidade à aquisição do 

letramento literário, tem como tarefa propiciar aos alunos esse conhecimento de forma lúdica 

e prazerosa, na tentativa de propiciar essa apropriação, por meio de sua prática pedagógica.  

Todos os estudos realizados quanto aos conceitos e definições sobre leitura, 

literatura, letramento literário e formação do leitor subsidiarão os capítulos a seguir. No 

Capítulo II há uma caracterização da escola como campo de pesquisa, um breve histórico e 

análise documental do seu Projeto Político Pedagógico e Matriz Curricular da Língua 

Portuguesa, bem como os projetos de leitura em execução na escola e os indicadores de 

desempenho dos alunos em Língua Portuguesa. 
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CAPÍTULO II 

 

DA REVISÃO DA LITERATURA AO ESTUDO “IN LOCO” 

 

2.1. O Campo de Pesquisa: “A Escola Estadual Matta Machado” 

 

FIGURA 1 - A escola Escola Estadual Matta Machado

100 Anos...

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora  

 

Como campo de pesquisa temos a Escola Estadual Matta Machado, localizada em 

Diamantina, Minas Gerais, que atende os anos iniciais do Ensino Fundamental. A escola 

recebe alunos de todos os bairros da cidade. Esta diversidade favorece a multiplicidade de 

relatos sobre os espaços de vivência dos alunos e revela um perfil sociocultural que possibilita 

um trabalho pedagógico diferenciado. 

A Escola Estadual Matta Machado foi o primeiro Grupo Escolar da cidade e 

completou, em 2017, 110 anos de fundação. Criada pelo decreto nº 2.091 de 20 de setembro 

de 1907, pelo Governador João Pinheiro da Silva, com o nome de Grupo Escolar da Cidade 

de Diamantina, funcionou, inicialmente, à Praça Conselheiro Matta nº 11, onde funciona nos 

dias atuais, a Câmara Municipal da cidade de Diamantina.  

Em 1926, denominou-se Grupo Escolar Matta Machado e, mais tarde, em 1935, 

passou a funcionar à Rua Macau do Meio, nº 338, em espaço cedido pelo poder público, 

permanecendo até dezembro de 1972. Naquele ano, mudou-se para o prédio próprio, passando 

a denominar-se Escola Estadual Matta Machado de 1º grau, ato amparado pela Resolução nº 

810 de 06/07/1974. 

Em 1974, recebeu o nome de Escola Estadual Matta Machado, em homenagem a 

João da Matta Machado Júnior que pertencia a uma família ilustre do município. Este nome 
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originou-se graças ao nome do santo homenageado no dia do seu nascimento (08/02/1818), 

pela “folhinha” arquidiocesana, oferecida pela igreja católica na qual era fiel atuante. Devido 

à importância de sua família no contexto social da cidade, o sobrenome “Matta Machado” foi 

agraciado com menção honrosa, nomeando, então, alguns departamentos públicos da cidade. 

Hoje, a Escola Estadual Matta Machado de Ensino Fundamental, funciona em prédio 

próprio, à Rua Macau de Baixo, nº 307, em Diamantina, Minas Gerais. Está localizada no 

centro da cidade, ladeada pelo casario colonial, de inspiração barroca, pelas edificações 

históricas e pelas igrejas seculares. A encantadora paisagem natural e a forte tradição 

religiosa, folclórica e musical conferem uma singularidade especial à cidade, contagiando a 

escola com essa rica herança cultural. Diamantina é, pois, um espaço rico em história e 

permeada de tradições que a legitimam como Patrimônio Cultural da Humanidade. 

A experiência acumulada, na área educacional, contribuiu para a projeção desta 

escola no Vale do Jequitinhonha, região amplamente conhecida devido aos seus baixos 

indicadores sociais. Essa experiência decorrente de uma prática de 110 anos, na área 

educacional, e uma perspectiva de modernizar-se para atender às exigências contemporâneas 

constituem-se nos referenciais do trabalho: orgulho da historicidade da escola e visão 

estratégica, com o olhar atento para a modernidade (Cf. PPP da Escola Estadual Matta 

Machado, 2013). 

A escola tem um alto índice de procura por matrícula e um elevado nível de 

satisfação pela comunidade escolar por ela atendida. Nesta escola, há uma prática pedagógica 

voltada para a construção de um espaço interativo, dialógico, com uma vivência de currículo 

permeado pelos valores éticos, estéticos e políticos necessários à formação humana de seus 

alunos. Valoriza uma educação que tem como instrumento a humanização e a interação social 

de seus alunos, proporcionando-lhes uma educação de qualidade num processo cooperativo de 

formação do aluno, apto a construir a sua identidade cultural e social. 

A concepção de ensino-aprendizagem preconizada em seu Projeto Político 

Pedagógico percebe a linguagem como uma atividade humana, histórica e social, como 

espaço de interação entre as pessoas, de construção e compartilhamento de significados e 

formas de representação da realidade. A opção por este campo de pesquisa decorre justamente 

da proposição do trabalho pedagógico descrito no projeto da escola. 
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2.2. Os projetos de leitura como indicadores do desempenho dos alunos em língua 

portuguesa 

 

A Escola Estadual Matta Machado é referência em Diamantina pelo ensino de 

qualidade ofertado aos alunos. Em relação aos resultados nas avaliações censitárias tem 

índices satisfatórios no Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica 

(PROEB), do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o que corrobora o resultado 

sempre acima da meta projetada no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Os resultados da escola estão sempre acima da média do Estado e do município, como se vê 

nas médias de proficiência abaixo. Esses indicadores serviram como justificativa para a 

escolha desta escola como campo de pesquisa. Os projetos de leitura têm grande relação com 

a apropriação desse conhecimento em Língua Portuguesa demonstrado pelos alunos nas 

avaliações sistêmicas, como podemos comprovar nos resultados registrados nos gráficos 

abaixo. 

 

GRÁFICO 1 - Média de proficiência dos alunos do 5º ano da Escola Estadual Matta Machado-2016 

 
Fonte: SIMAVE. Disponível em: <http://www.simave.caedufjf.net/proeb/resultado-por-escola/>. 

Acesso em: ago. 2017. 
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GRÁFICO 2 - Evolução do desempenho dos alunos do 5º ano da Escola Estadual Matta 

Machado – anos 2014 e 2016. 

 
Fonte: SIMAVE. Disponível em: <http://www.simave.caedufjf.net/proeb/resultado-por-escola/>. 

Acesso em: ago. 2017. 

 

Em relação aos Gráficos 1 e 2, constata-se que os alunos da Escola Estadual Matta 

Machado apresentam uma crescente evolução em relação ao desempenho em Língua 

Portuguesa. Pelos resultados de 2014, 92,5% dos alunos se encontravam nos níveis 

recomendável e avançado, enquanto em 2016, 95% dos alunos se encontravam nesses níveis. 

A escola, nos anos de 2014 e 2016 não apresentou alunos no nível baixo. Os alunos que se 

encontram no nível intermediário apresentam indícios de apropriação de elementos da 

estrutura narrativa e identificam assunto de textos que lhe são familiares. 

Quanto aos alunos que se encontram no nível recomendável, podemos dizer que eles já 

apresentam uma ampliação de sua competência leitora e, em razão da diversificação de textos 

trabalhados em sala de aula, já desenvolveram um leque de habilidades que permitem aos 

alfabetizandos a construção dos sentidos dos textos que leem e revelam maior capacidade de 

interagir com textos de estrutura mais complexa. Esses alunos conseguem identificar 

personagens, conflito gerador do enredo e desfecho.  

Gradativamente, os alunos que se encontram no nível avançado, desenvolveram outras 

habilidades relacionadas à leitura de textos, tais como reconhecer as implicações do suporte, 

do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto, identificando a finalidade de textos 

em razão das diferenças entre gêneros conhecidos. Também estabelece relação entre textos, 

reconhecendo diferentes formas de tratar uma informação na comparação entre textos que 

tratam do mesmo tema.  
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Na perspectiva do letramento, significa que os alunos estão sendo preparados para 

serem inseridos em práticas sociais onde a leitura e escrita se fazem presentes. Nesse sentido, 

descreve Soares (2001, p. 18): “letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de 

aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 

indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. 

Essas habilidades consolidadas e apresentadas nos resultados do PROEB vão sendo 

desenvolvidas ao longo do processo de alfabetização. Na escola pesquisada, essas habilidades 

são desenvolvidas através dos projetos de leitura que inserem o aluno nesse mundo letrado 

propiciado pelo trabalho com os textos literários. 

 

GRÁFICO 3 – Resultado Prova Brasil 2015 dos alunos do 5º ano da Escola Estadual Matta 

Machado 

 
Fonte: INEP. Disponível em: <http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados>. Acesso 

em: mar. 2017 

 

A Prova Brasil é um dos instrumentos avaliativos utilizados para o cálculo do IDEB. 

Os alunos do 5º ano são avaliados em Língua Portuguesa e, além de apresentarem as 

habilidades básicas no processo de alfabetização, precisam inferir informações em textos 

narrativos longos, identificar relações lógico-discursivas, com temáticas e vocabulários 

complexos. 

Nos percentuais alcançados pelos alunos a cada dois anos, percebe-se uma crescente 

evolução no desempenho em Língua Portuguesa, fator atribuído ao desenvolvimento das 

habilidades de leitura propiciada pelos projetos desenvolvidos. 
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GRÁFICO 4 – IDEB - Metas projetadas para a Escola Estadual Matta Machado-2007 a 2021. 

 
Fonte: INEP. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso em: mar. 2017. 

 

GRÁFICO 5 - IDEB - Metas alcançadas pela Escola Estadual Matta Machado-2005 a 2015. 

 
Fonte: INEP. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso em: mar. 2017. 

 

O IDEB é apresentado em resultados numa escala de 0 a 10, que permitem traçar 

metas de qualidade educacional para os sistemas. Para seu cálculo são utilizados os dados 

sobre aprovação, reprovação e abandono escolar, declarados pelas escolas anualmente no 

Censo Escolar, e as médias de desempenho nas avaliações realizadas pelo Inep, a média do 

Saeb para o país e unidades da federação e a média da Prova Brasil para as escolas e os 

municípios.  

Os resultados alcançados pelo IDEB nos anos de 2011, 2013 e 2015 mostram uma 

evolução na aquisição das habilidades/capacidades requeridas para o 5º ano.  

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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De acordo com os Gráficos 4 e 5, a escola vem sendo avaliada desde 2005 e apenas 

em 2007 apresentou um decréscimo no resultado de 1 ponto percentual. Apesar de que a meta 

prevista para 2007 era de 5,7. Nos demais anos observamos uma evolução considerável. Os 

resultados alcançados estão sempre acima das metas projetadas. 

Em se tratando das habilidades básicas de leitura propostas para o 5º ano, de acordo 

com a Matriz de referência de Língua Portuguesa, as aulas devem ser planejadas a partir de 

estratégias de leitura utilizando gêneros textuais diversificados, como é o caso dos projetos de 

leitura. 

Os resultados em Língua Portuguesa remetem ao desenvolvimento dos projetos de 

leitura conforme comprovação dos resultados Proeb/Prova Brasil/Ideb. A apropriação da 

leitura se dá num processo contínuo e os resultados alcançados passam por competências 

desenvolvidas a partir da implementação dos projetos. 

No desenvolvimento dos projetos, o conteúdo de Língua Portuguesa é abordado de 

forma interdisciplinar. Os temas geradores são sempre focados no intuito de tornar o conteúdo 

mais compreensível aos alunos. Os gêneros textuais, conteúdos previstos na Matriz 

Curricular, são enfatizados e vivenciados pelos alunos à medida que os projetos são 

desenvolvidos.   

 

2.3. Os projetos de leitura na perspectiva do letramento 

 

Os projetos de leitura são estratégias didático-pedagógicas adotadas para consolidar 

o trabalho com a leitura na escola. Ao estabelecer um projeto é preciso elencar seus objetivos, 

a metodologia, os recursos humanos e materiais que serão necessários para sua 

implementação, o cronograma de execução e a avaliação do projeto. É preciso que os alunos 

estejam envolvidos e, além de executores, também sejam apreciadores dos projetos em 

execução. 

Um projeto de leitura que promova o letramento literário parte do pressuposto que 

aquele que lê deve apropriar-se da leitura e desencadear uma gama de significados 

construídos a partir dos conhecimentos prévios acumulados. Segundo Britto (1999) 

 

Ler é uma ação intelectiva, através da qual os sujeitos, em função da sua 

experiência, conhecimentos e valores prévios, processam informação codificada em 

textos escritos. A leitura se faz sempre sobre textos que se dão a ler, textos que 

trazem representações do mundo e com as quais o leitor vê-se obrigado a negociar, 

já que “ao ler um texto, o leitor mobiliza dois tipos de informação: aquela que se 
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constituíram em sua experiência de vida e aquelas que lhe fornece o autor em seu 

próprio texto”. (BRITTO, 1999, p. 84).  

 

As informações que partem da experiência do leitor apontam para os sentidos 

construídos por ele a partir da leitura. Segundo Cafiero & Silva (2010), a compreensão da 

leitura parte de dois pontos básicos: a leitura é um processo de muitas facetas; ações 

sistematicamente organizadas podem contribuir para que o aluno leia melhor. 

Quanto ao primeiro ponto podemos dizer que o aluno aciona, no momento da leitura, 

conhecimentos prévios acumulados através de situações vivenciadas cotidianamente e, 

portanto, estabelece relações entre seu conhecimento de mundo e as informações postas pelo 

texto. Em relação ao segundo ponto, as ações sistematicamente organizadas aumentam a 

competência leitora do aluno/leitor em relação aos textos que circulam socialmente.  

Diante do exposto, os projetos de leitura podem ser considerados como ações 

sistemáticas, organizadas, que atuam na promoção do letramento literário tornando os alunos 

leitores proficientes, promovendo a aquisição do valor estético e cognitivo na formação deste 

leitor.  

A literatura precisa ser repensada como algo prazeroso e não como alternativa para 

disciplinar alunos no final das aulas, com o objetivo único de preencher fichas bibliográficas, 

como trechos a serem explorados gramaticalmente nos livros didáticos, dentre outros. É 

preciso repensar o papel da literatura na perspectiva da leitura como processo de humanização 

do sujeito, como um direito. E, à escola, cabe a responsabilidade de adotar práticas 

dinamizadoras desse conhecimento. Quanto ao letramento e o papel da escola, Zilberman 

(2009) tece as seguintes considerações  

 

[…] o letramento associa-se ao ato de ler e, sendo esse resultado o produto mais 

importante da ação da escola nos primeiros anos de formação de uma pessoa, pode 

representar também a condição de rompimento não apenas do sujeito, mas também 

da instituição que propicia a aquisição dessa prática (ZILBERMAN, 2009, p. 28). 

 

O trabalho com os projetos de leitura, desta forma, deve promover na escola a 

oportunidade de minimizar as formas tradicionais de desenvolver o gênero literário com os 

alunos, aproximando-os do mundo da literatura, fazendo-os se sentirem muitas vezes 

protagonistas daquilo que leem propiciando assim a veiculação dos saberes construídos 

coletivamente.  

As práticas de leitura na perspectiva do letramento privilegiam uma organização 

didático-pedagógica onde a leitura é abordada de forma construtiva para o aluno. O aluno 
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torna-se um alienado quando não tem vez nem voz no processo de leitura dos textos literários; 

quando, ao penetrar nesse ambiente, descobre que tudo já havia sido previamente decidido e 

ele apenas tem que se adequar e se moldar às estratégias de leitura impostas por regras a 

serem seguidas. Segundo Baldi (2009), 

 

É preciso alimentar a imaginação de nossos alunos, compartilhar leituras com eles e 

oferecer-lhes experiências de fruição para que descubram os encantos da literatura 

como uma forma de arte que possibilita conhecerem melhor a si mesmos, ao mundo 

e aos que os cercam, para que se tornem pessoas mais sensíveis, mais críticas, mais 

criativas. (BALDI, 2009, p. 8). 

 

Os projetos de leitura propiciam essa apropriação do conhecimento literário 

produzido de forma individual ou coletiva. Segundo Todorov (2009), “todos os ‘métodos’ são 

bons, desde que continuem a ser meios, em vez de se tornarem fins em si mesmos.” (p. 90). O 

autor ainda acrescenta que “sendo o objeto da literatura a própria condição humana, aquele 

que a lê e a compreende se tornará não um especialista em análise literária, mas um 

conhecedor do ser humano.” (p. 92-93). 

 

2.4. Os projetos de leitura em execução no 5º ano 

 

Para construção da pesquisa tomou-se como ponto de partida a contribuição dos 

projetos de leitura para a formação do aluno letrado realizados na Escola Estadual Matta 

Machado, tendo como referência as turmas do 5º ano do Ensino Fundamental. O foco da 

pesquisa era verificar, por meio da prática pedagógica, a potencialidade dos referidos projetos 

de leitura para a formação do leitor do gênero literário. 

A escola organiza seus projetos de acordo com a condição leitora dos alunos. No 5º 

ano, como os alunos já aprenderam a codificar e decodificar os textos, todas as atividades 

pressupõem uma certa “autonomia” pelos alunos na leitura dos gêneros textuais. 

Os projetos desenvolvidos são elaborados com o objetivo de incentivar o gosto pela 

leitura, desenvolver a criatividade, explorar a organização textual, trabalhar os diferentes 

gêneros textuais possibilitando ao aluno a identificação e a finalidade de cada gênero. 

O “Projeto Varal de textos”, proposto pela equipe do 5º ano, é desenvolvido em 

consonância com o “Projeto de Literatura em minha casa”, cujo objetivo é despertar o gosto 

de ler, reforçando o hábito de leitura trabalhado do 1º ao 4º ano, como pressuposto 

fundamental para apreensão dos conteúdos curriculares previstos, essencialmente na área da 

Língua Portuguesa.  
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Cada gênero a ser estudado propõe, primeiramente, a busca de informações dos 

alunos na tentativa de diagnosticar o que eles conhecem e o que não conhecem sobre o 

gênero. Após as crianças já compreenderem o gênero, são desenvolvidas em sala de aula 

atividades de interpretação oral e escrita de dois ou mais textos envolvendo também a parte 

gramatical e produção de textos. 

Como atividade correlata, cada aluno traz um título diferente abordando o gênero 

desenvolvido e, com esse material, é realizada a leitura em sala e a troca de textos. 

Durante todo o ano, o mural fica exposto no corredor da escola e à medida que os 

gêneros textuais são desenvolvidos em sala de aula professor e alunos fazem o resumo que 

fica exposto durante uma semana no “Varal de textos”.  

O momento mais esperado pelos alunos é a hora do reconto, que acontece no 

momento de pendurar os textos no varal. Vários alunos contam a história que trouxeram para 

os colegas e penduram o texto para que outros alunos de outras salas também possam 

compartilhar a leitura. 

O Projeto “Varal de textos” é como se fosse o “carro chefe” do trabalho 

desenvolvido no 5º ano. Todos os gêneros textuais desenvolvidos passam por ele. Após a 

introdução dos conteúdos curriculares, os alunos são avaliados nos quesitos 

comprometimento, apreensão do conteúdo trabalhado e pela exposição e compartilhamento 

das atividades propostas, dentre elas, o reconto. 

O Projeto “Varal de textos” é aliado ao Projeto “Literatura em minha casa”. Os 

alunos do 5º ano da escola são incentivados a participar do projeto para reforçar o hábito de 

leitura trabalhado nos anos anteriores. Os alunos escolhem um livro literário que será lido e 

faz anotações no caderno de registro que acompanha a pasta. Ele leva a “pasta” na quinta-

feira para casa e traz na segunda-feira. O aluno escolhe como contar a história ou apresentar o 

gênero escolhido. A história é contada para os colegas pelo aluno ou apresentada da forma 

que ele escolher. É uma leitura livre que será posteriormente compartilhada por toda a turma. 

O projeto “Pequenos Leitores, Grandes Escritores”, também desenvolvido no 5º ano, 

foi elaborado no sentido de despertar o gosto pela leitura, desenvolvendo a capacidade escrita 

adquirida pela ampliação do vocabulário e conhecimento linguístico, construindo um cidadão 

crítico, comunicativo e reflexivo. O projeto considera que o aluno/leitor desenvolve o prazer 

pela leitura ao oportunizar o contato com diversos textos em que os leitores possam se 

divertir, se emocionar, sonhar, imaginar... além de favorecer a formação de leitores e também 

de escritores.  
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Durante o projeto, o aluno/leitor é convidado a fazer uma análise crítica sobre o livro 

lido. A disposição da sala de aula é alterada favorecendo a organização do espaço para que os 

alunos possam sentar em círculo a fim de compartilhar a leitura literária. Outros espaços 

também são usados para dinamizar a realização do projeto, como a biblioteca, a sala de 

informática e o pátio. O aluno leva o livro literário para casa e, após a leitura, realiza as 

atividades propostas como: nome do livro, autor, editora, ano de publicação, o cenário da 

história, personagem principal, personagens secundários, assunto-conflito vivido pelas 

personagens e, para concluir a atividade proposta, o aluno/leitor faz um breve relato da 

história.  

No final da atividade, o aluno/leitor tece algumas considerações sobre o livro lido, 

posicionando-se criticamente em relação à história. Após o cumprimento das atividades 

propostas são sorteados alguns alunos que vão compartilhar a leitura do livro para sua turma. 

O período de execução das atividades dura em torno de doze dias. O projeto acontece durante 

todo o ano letivo.  

A escola também desenvolve o projeto “A hora do conto” que acontece mensalmente 

e é coordenado pela PUB - Professora para o Uso da Biblioteca. A Professora para o Uso da 

Biblioteca desenvolve em todas as turmas da escola uma aula semanal destinada à literatura, 

prevista no Regimento Escolar e no Projeto Político Pedagógico. Durante as aulas de 

literatura, professora e alunos preparam e desenvolvem as atividades dos livros literários lidos 

pelos alunos. Os professores regentes desenvolvem os projetos de leitura em sala de aula e 

geralmente propõem apresentações de histórias para a hora do conto. Tanto professores 

quanto alunos contam e compartilham as histórias. 

 

2.5. A Escola e a formação do aluno letrado 

 

O letramento literário na escola possibilita ao aluno o contato com outras culturas, 

leva-o a estabelecer relações humanas e produzir sentido para aquilo que ele lê. A escola, por 

ser considerada uma agência formadora, tem um papel importante na formação dos leitores de 

literatura. De acordo com Todorov (2009), 

 

Em toda matéria escolar, o ensino é confrontado a uma escolha – tão fundamental 

que na maior parte do tempo nem é percebida. Poderíamos formulá-la simplificando 

um pouco a discussão, da seguinte maneira: ao ensinar uma disciplina a ênfase deve 

recair sobre a disciplina em si ou sobre seu objeto? E, portanto, em nosso caso: 

devemos estudar em primeiro lugar, os métodos de análise, ilustrados com a ajuda 

de diversas obras? Ou estudarmos obras consideradas como essenciais, utilizando os 
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mais variados métodos? Qual é o objetivo e quais são os meios para alcançá-lo? O 

que é obrigatório, o que se mantém facultativo? (TODOROV, 2009, p. 27). 

 

A escola tem papel fundamental na escolha e no agenciamento dos métodos 

escolhidos para promoção desse letramento. Com vistas a esta organização, a escola pode 

definir os projetos de leitura que farão parte do seu Projeto Político Pedagógico. A leitura não 

precisa ser obrigatória, mas organizada. Não uma leitura necessária porque está prevista no 

planejamento, mas porque realmente tem significado para o aluno. As práticas de leitura na 

perspectiva do letramento devem privilegiar uma organização didático-pedagógica onde a 

leitura seja abordada no sentido da apropriação da linguagem dos textos literários, estabelecer 

relações de sentidos, desenvolver a fluência e a expressividade dos alunos durante a leitura, 

ampliar seu repertório em relação aos diferentes gêneros textuais. Assim sendo, Soares (2003) 

tece as seguintes considerações a respeito  

 

Práticas de letramento a se ensinar são aquelas que, entre as numerosas que ocorrem 

nos eventos sociais de letramento, a escola seleciona para torná-los objetos de 

ensino, incorporadas aos currículos, aos programas, aos projetos pedagógicos, 

concretizadas em manuais didáticos, práticas de letramento ensinadas são aquelas 

que ocorrem na instância real da sala de aula, pela tradução dos dispositivos 

curriculares e programáticos e das propostas dos manuais didáticos em ações 

docentes, desenvolvidas em eventos de letramento que, por mais que tentem 

reproduzir os eventos sociais reais, são sempre artificiais e didaticamente 

padronizados, práticas de letramento adquiridas são aquelas, de que, entre as 

ensinadas, os alunos efetivamente se apropriam e levam consigo para a vida fora da 

escola. (SOARES, 2003, p. 108). 

 

Não se pode falar em letramento literário sem refletir na proposição didática para o 

trabalho com o texto. Considerando o processo de aquisição da leitura pelo aluno, os 

conteúdos curriculares propostos para o 5º ano já apresentam uma estrutura didática que 

favorece a apropriação do texto literário se o professor realmente desenvolver as capacidades 

elencadas na Matriz Curricular de Língua Portuguesa e na Matriz de Referência do 5º ano, 

segundo o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED). Observemos o 

quadro a seguir: 
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QUADRO 4 – Conteúdo de conhecimentos literários a serem trabalhados no 5º ano - Matriz 

Curricular de Língua Portuguesa  

Fonte: Matriz Curricular da SEEMG. Disponível em: 

<http://sreitajuba.educacao.mg.gov.br/images/stories/documentos/DIRE/1.lingua-portuguesa-4o-e-5o-

ano.pdf>. Acesso em: mar. 2017. 

*Trabalhar 
 

Além das capacidades elencadas para os anos iniciais da alfabetização é preciso 

então que o professor se proponha realmente a propiciar esse aprendizado da leitura ao aluno. 

Estamos nos remetendo ao direito à aprendizagem que não seria diferente de dizermos do 

“direito à literatura” que extrapola as capacidades já previstas nos documentos oficiais. O que 

se tem que estudar em relação à leitura já está proposto, mas é preciso ir muito mais além do 

simples fato de atender a Matriz, pois sabe-se que há uma prática recorrente do estudo do 

texto pelo texto, e, na maioria das vezes, até usando o texto literário como pretexto para outras 

atividades, a exemplo, o estudo da gramática.  

Nesse sentido, os projetos de leitura literária na escola representam, 

estrategicamente, um meio eficaz para que seja assegurado ao aluno o direito à literatura, 

cabendo ao professor estabelecer atividades e apresentar possibilidades de trabalho com o 

texto literário de forma a desenvolver o pensamento letrado dos alunos, seja através de 

leituras livres ou mesmo direcionadas. Para Chartier (1999) 

 

Um tempo de leitura livre não é um tempo de estudo. O leitor tem pressa demais em 

saber o que vem a seguir, para poder parar, reler, aprender, exceto se um professor o 

obriga a isso. Ler é descobrir, é compreender o tanto que for necessário para não 

perder o fio, não é memorizar cada coisa. (CHARTIER, 1999, p. 63). 

 

O fato é que para o aluno ser letrado em relação à literatura, ele precisa desenvolver 

competências complexas de produção de sentido além de identificar os elementos que 

constroem o texto, nesse caso, o texto literário, reconhecendo desde a sua estrutura até o 

EIXO CAPACIDADE CONTEÚDO 5º ANO 

 

L
ei

tu
ra

 2.22 Ler obras 

literárias adequadas 

à faixa etária com 

gosto e 

compreensão. 

Conhecimentos Literários 

 Leitura dos gêneros sugeridos para leitura, 

compreensão, análise e interpretação nesta etapa: 

contos e poemas. 

 Intertextualidade: temas e gêneros (com os 

gêneros da etapa). 

 Textos literários adaptados em outras mídias, 

por exemplo, cinema, novelas, etc. 

 Atitudes de leitura do texto literário. 

 Pesquisas sobre autores e obras. 

 Reconhecimento dos elementos constitutivos 

da estrutura dos gêneros indicados para a etapa. 

T* 

http://sreitajuba.educacao.mg.gov.br/images/stories/documentos/DIRE/1.lingua-portuguesa-4o-
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significado das expressões dentro de cada contexto apresentado nessas leituras, além de 

manter uma relação constante com o texto literário. A Matriz de Referência de Língua 

Portuguesa define as capacidades que o aluno no 5º ano precisa consolidar em relação à 

leitura, de acordo com o quadro a seguir: 

 

QUADRO 5 - Matriz de Referência de Língua Portuguesa – CAED 

MATRIZ DE REFERÊNCIA-SAEB 

LÍNGUA PORTUGUESA-5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICO E SEUS DESCRITORES 

I-PROCEDIMENTOS DE LEITURA 

D1 Localizar informações explícitas em um texto. 

D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

D4 Inferir uma informação implícita em um texto. 

D6 Identificar o tema de um texto. 

D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

II-IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E /OU ENUNCIADOR NA 

COMPREENSÃO DO TEXTO 

D5 Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 

etc) 

D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

III RELAÇÃO ENTRE TEXTOS 

D15 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratem do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daqueles em 

que será recebido. 

IV-COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO TEXTO 

D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto. 

D7 Identificar o conflito gerador do enredo e dos elementos que constroem a narrativa. 

D8 Estabelecer relações de causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. 

V-RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO 

D13 Identificar efeitos de ironia ou humor nos textos. 

D14 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. 

VI-VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

D10 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. 

Fonte: Portal da Avaliação CAED. Disponível em: <http://www.portalavaliacao.caedufjf.net>. Acesso em: mar. 

2017. 

 

A Matriz de Referência que norteia as provas de Língua Portuguesa do Saeb e da 

Prova Brasil está estruturada sobre o FOCO LEITURA, que requer a competência de 

apreender o texto como construção de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, 

análise e interpretação.  

Os projetos de leitura desenvolvidos na escola são estratégias possíveis para que o 

aluno desenvolva capacidades relativas à competência leitora. O aluno que tem domínio da 

competência leitora é capaz de compreender o que leu, caso contrário, apenas decodificará o 
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código escrito, já que compreender é estabelecer relações e construir sentidos, pois o leitor 

constrói o significado do texto. 

 

[...] Isto não quer dizer que o texto em si mesmo não tenha sentido ou significado. 

[...] O significado que um escrito tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do 

significado que o autor quis lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os 

conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos. (SOLÉ, 1998, p. 22)  

 

Podemos dizer que é o leitor quem atribui sentido ao que lê, a partir de uma série de 

pistas dadas pelo autor, e a interpretação de um texto dependerá dos conhecimentos prévios 

acionados por ele no momento da leitura. Ainda segundo Solé (1998, p. 22) “a leitura é um 

processo de interação entre leitor e o texto, e, é nessa interação que o sentido do texto se 

aflora.”.  

Não está em pauta apenas a simples decodificação, mas a apreensão de informações 

explícitas e implícitas e a construção de sentidos que dependem de conhecimentos prévios a 

respeito da língua, dos gêneros, das práticas sociais de interação, das diversas formas de 

organização textual. 

Os tópicos que compõem a matriz de referência são constituídos por descritores que 

remetem a algumas das competências tidas como essenciais na situação de leitura.  

Toda atividade educativa para o trabalho com o texto focaliza os descritores para sua 

organização didática. Com o texto literário, objeto de estudo desta pesquisa, as atividades 

propostas também perpassam essa organização.  

Quanto aos tópicos elencados na Matriz de Referência do 5º ano do Ensino 

Fundamental as capacidades requeridas pelos descritores estabelecem habilidades 

consolidadas em que o leitor tenha que extrapolar o texto e ler as entrelinhas, o que exige do 

leitor um maior conhecimento de mundo. 

Na perspectiva do letramento literário, a interpretação do texto requer habilidades 

relativas à linguagem verbal e não-verbal, relacionando informações em diferentes atividades 

de construção de significados. Independentemente do gênero, o que importa, de fato, é que o 

aluno assuma uma atitude crítica e reflexiva em relação às diferentes idéias relativas ao 

mesmo tema encontradas em um mesmo ou em diferentes textos. Perceber o texto como uma 

unidade de sentido, como um conjunto harmonioso em que há laços, interligações, relações 

entre suas partes.  



57 

 

Em relação aos textos narrativos, o leitor necessita identificar os elementos que 

compõem o texto – narrador, ponto de vista, personagens, enredo, tempo, espaço – e quais são 

as relações entre eles na construção da narrativa.  

A Matriz curricular também faz referência ao uso de recursos expressivos que 

possibilitam uma leitura para além dos elementos superficiais do texto e auxilia o leitor na 

construção de novos significados. Em relação aos poemas, por exemplo, vale destacar que 

eles também se valem desses recursos, exigindo atenção redobrada e sensibilidade do leitor 

para perceber os efeitos de sentido subjacentes ao texto. 

Além da percepção dos elementos constitutivos do texto, da interpretação, o leitor 

precisa conhecer as razões dos diferentes usos, quando é utilizada a linguagem formal, a 

informal, a técnica ou as linguagens relacionadas aos falantes, associando o valor social que é 

atribuído a essas variações, valorizando todo e qualquer contexto social apresentado pelo 

texto. 

É necessário que o trabalho com o texto, especificamente o literário, seja 

desenvolvido com a preocupação de despertar no aluno o gosto de ler, de se deleitar nas 

leituras sem que essa prática seja enfadonha e realizada meramente para fins didáticos, até 

porque a leitura deve ser uma referência na consolidação da aprendizagem do aluno do 5º ano. 

Depois, o letramento literário pode proporcionar um modo privilegiado de inserção no mundo 

através da leitura e, consequentemente, da escrita. 

Nesta perspectiva, os projetos de leitura efetivados na escola garantem ao aluno o 

direito à literatura e consequentemente efetiva e consolida o letramento literário. Nos 

próximos capítulos, os dados coletados na prática pedagógica apontarão a potencialidade dos 

projetos de leitura para formação do aluno letrado.    
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CAPÍTULO III 

 

A LITERATURA NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

3.1. O texto literário em pauta 

 

O texto literário é uma construção textual com objetivos e características próprias, 

como linguagem elaborada de forma a causar emoções e despertar a imaginação do leitor. O 

texto literário tem características distintas e apresenta uma organização específica com um 

nível de criatividade que o distingue de outros gêneros textuais. Os projetos de leitura 

oportunizam ao leitor de literatura momentos de apropriação do texto escrito e apreciação da 

essência da arte literária, quando bem organizados, monitorados e incentivados pelo 

professor. Incentivar o aluno a apropriar-se do texto literário, partilhar as experiências e 

sensações que o livro lhe causa é ampliar os horizontes da interpretação textual, logo pode-se 

associar essa apropriação ao letramento literário. Pois, letramento é, entre outras coisas: 

 

[...] ler histórias que nos levam a lugares desconhecidos, sem que, para isso, seja 

necessário sair da cama onde estamos com o livro nas mãos, é emocionar-se com as 

histórias lidas e fazer, dos personagens, amigos. [...] é descobrir a si mesmo pela 

leitura e pela escrita, é entender-se, lendo ou escrevendo (delinear o mapa de quem 

você é), e é descobrir alternativas e possibilidades, descobrir o que você pode ser 

(SOARES, 2001, p. 43). 

 

Uma prática de leitura com textos literários favorece a formação de leitores críticos. 

É importante compreender que o letramento literário é bem mais do que uma habilidade 

pronta e acabada de ler textos literários, pois requer uma atualização permanente do leitor em 

relação ao universo literário. Também não é apenas um saber que se adquire sobre a literatura 

ou os textos literários, mas sim, uma experiência de dar sentido ao mundo em que o leitor se 

encontra inserido. 

Ao considerarmos o texto literário é preciso compreendermos que o termo literário 

traz o significado de pertencer à “literatura”, termo que vem do latim “littera”, ou “letra”. 

Nesse sentido, o texto literário se manifesta por meio de uma linguagem elaborada com o 

intuito de causar emoções no leitor. O texto literário possui uma linguagem diferenciada, 

peculiar, artística, criando assim arte e beleza para a imaginação do leitor e a capacidade de 

tocar a sensibilidade daquele que lê.  
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Dentre os textos literários mais veiculados na sociedade atual estão as peças teatrais, 

romances, crônicas, contos, fábulas e poemas, diversificando entre textos narrativos e textos 

líricos, mas com o único objetivo de divulgar o universo criado pela imaginação do autor.  

A escola pesquisada propõe, através do seu Projeto Político e da Matriz Curricular da 

Língua Portuguesa, o trabalho com as narrativas literárias que são textos que apresentam um 

enredo, sucessão temporal, personagens, espaço, narrador. Ao vivenciar as narrativas literárias 

as crianças se permitem viver a história narrada como se fosse sua própria história. Segundo 

Espíndola, Alves e Massuia (2011), 

 

As narrativas presentes nos livros de Literatura Infantil contam uma experiência de 

vida e essa “fantasia do real” permite uma identificação entre o narrador e o ouvinte, 

constituindo-se repleta de significados. O leitor/ouvinte é capaz de apossar-se dela 

de modo a torná-la sua própria história, e dessa forma superar seus conflitos, 

angústias e medos, ou seja, a criança, ao ouvir um conto, é capaz de transportar-se 

para ele e viver sua própria história em função do que lhe foi narrado, adquirindo 

tranquilidade para compreender seus sentimentos, seu lugar, e para resolver seus 

conflitos. (ESPÍNDOLA; ALVES; MASSUIA, apud SOUZA et. al., 2011, p. 103). 

 

Embora perpassem todo o conteúdo proposto para o 5º ano em Língua Portuguesa as 

narrativas literárias são desenvolvidas no intuito de permitir ao leitor a sensação vivenciar os 

fatos narrados, se reconhecendo no texto. 

Dentre as narrativas propostas para o trabalho com os projetos de leitura, os gêneros 

analisados nessa pesquisa são apresentados tanto em verso como em prosa. A narrativa em 

prosa evidencia as manifestações de forma ficcional. É bom lembrar que existem narrativas 

em versos também, sobretudo na produção de contos para crianças. Os contos têm origem 

muito antiga: vêm das narrativas populares que passavam, através da oralidade, de geração a 

geração.  

As produções literárias em versos recebem o nome de poemas, que podem ser 

apresentados na língua oral ou escrita. Versos são unidades rítmicas, que se marcam 

oralmente por uma pequena pausa e elevação de voz em seu final, mesmo que a frase não 

esteja completa. Na poesia escrita, cada verso ocupa uma linha. Agrupam-se em estrofes, que 

podem ter de um a inúmeros versos.  

Em todas as comunidades existem manifestações poéticas, das mais variadas 

naturezas. A presença das narrativas, quer sejam em prosa ou verso, tendo em vista os 

propósitos objetivados para os projetos de leitura, amplia as habilidades de leitura na 

perspectiva da formação do leitor e no fomento ao letramento literário.  
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Uma das estratégias utilizadas pelos professores para a consolidação das habilidades 

de leitura e socialização do saber literário é o reconto. A seguir, abordaremos o reconto 

literário na prática pedagógica.  

 

3.2 O reconto literário 

 

A Matriz Curricular da Língua Portuguesa do 5º ano propõe algumas capacidades a 

serem trabalhadas no conteúdo curricular, a fim de que os alunos desenvolvam habilidades 

que são imprescindíveis para a consolidação das capacidades previstas para o conteúdo de 

literatura. 

O Eixo Oralidade proposto pela Matriz Curricular estabelece as capacidades que 

deverão ser desenvolvidas, dentre elas estão a participação nas atividades cotidianas em sala 

de aula e a interação com os colegas e o professor, além de propiciar ao aluno a apropriação 

de elementos essenciais para o uso da fala em situações formais e informais. Os conteúdos 

preveem alguns recursos paralinguísticos: sustentação da fala por meio de gestos, tonalidade 

da voz, expressões faciais; leitura em voz alta de textos com finalidade determinada; gêneros 

do discurso oral: características da língua falada em determinadas situações; variantes 

linguísticas: contextos de produção e recepção da fala, dentre outros. 

Desta forma, quando o professor utiliza os textos literários em sua prática pedagógica 

ele possibilita descobertas e experiências construtivas sobre a arte de narrar e recontar 

histórias. Os momentos de aprendizado perpassam pelos direitos garantidos aos alunos como 

o conhecimento, a arte, o entretenimento. O prazer e crescimento humanos que uma 

experiência artística pode trazer nunca seriam perda de tempo. Baseado nas reflexões de 

Paulino (1999), 

 

A arte, e mais especialmente a arte literária, nessas historinhas que chegam às 

crianças, pode, ao transformar-se em experiências artísticas, ser mais importante do 

que parece. Não é fácil responder para que serve às crianças ficarem lendo esses 

livros, em que parece que nada ensina ou nada se aprende. Mas perguntas é que 

interessam. (PAULINO, 1999, p. 57). 

 

Levar a sério o ensino da literatura significa valorizar de fato o trabalho com os 

textos literários. Há habilidades, consideradas essenciais para a construção da competência 

leitora do aluno enquanto leitor literário, que podem ser promovidas pela escola, como saber 

ouvir atentamente, planejar a fala, ler em voz alta, usar recursos de sustentação da fala como 
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gestos, tonalidade da voz e expressões faciais que são indispensáveis quando o que está em 

pauta é o texto literário. 

Recontar uma história é uma prática que mantém viva as narrativas populares que 

passavam, através da oralidade, de geração a geração. Segundo Walter Benjamin (1994),  

 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as 

histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece 

enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais 

profundamente se grava nele o que é ouvido. (BENJAMIN, 1994, p.205). 

 

Um bom ouvinte, aquele que se prende ao ouvir a narração de uma história, pode 

manter viva as narrativas orais que são tão antigas quanto a humanidade. Como as crianças já 

crescem ouvindo histórias, sua transmissão se faz de uma geração a outra naturalmente. 

Conservar as histórias não significa recontá-las como se ouviu, mas preservar a arte de narrar 

mesmo que o texto tenha recriações peculiares, que fazem cada reconto ser único e carregar 

marcas singulares do narrador. 

A literatura, do ponto de vista da construção artística, se apresenta como linguagem e 

requer a atenção do outro para a construção de sentidos. Assumindo a dimensão imaginária, a 

literatura pode tratar de qualquer tema sem perder o seu “poder” mágico de encantar e se fazer 

presente sem pedir licença ao leitor, como argumenta Vera Teixeira de Aguiar (2001): 

 

A presença de elementos mágicos e o recurso à fantasia têm sido procedimentos 

recorrentes na literatura infantil para conquistar o leitor. Assinalamos que tal uso 

remonta aos contos de fadas e encontra-se vivo nas mais variadas produções para a 

criança na atualidade. (AGUIAR, 2001, p.77). 

 

Segundo Petit (2008), o desejo e o saber, a exigência poética, a necessidade das 

narrativas, a necessidade de simbolizar nossa experiência fazem nossa especificidade humana. 

A oportunidade de vivenciar conflitos, de participar das narrativas, de dramatizar, contar e 

recontar histórias fará com que as crianças desenvolvam a oralidade. Durante a leitura, terão a 

oportunidade de conhecer as diversas formas de leitura e situações de letramento, além da 

apropriação do sistema de escrita e diversas formas de organização textual presentes na 

literatura. 
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3.3. O Professor como promotor do letramento literário 

 

Há uma grande dificuldade em formar bons leitores pela falta de motivação que há 

no ato da leitura. Ler, interpretar, vivenciar o que há de mais belo na leitura requer disposição, 

amor, gosto, prazer em aprender e ensinar. Eis a questão: Como ensinar os alunos a serem 

bons leitores se o professor não gostar de ler? É preciso ensinar com prazer, descortinar 

horizontes, despertar o imaginário das crianças. Mas como fazer isso? 

Contar uma história pode ser o início de um trabalho motivador, estimulante, em que 

as crianças poderão construir um conhecimento a partir de momentos de prazer. Com certeza, 

aprender com prazer é pressuposto essencial para estimulação do conhecimento. Além disso, 

contar histórias é despertar nos alunos a sensibilidade, levá-los a vivenciar momentos de pura 

imaginação e descobertas. 

Uma das primeiras lembranças apontadas pelos alunos em relação ao prazer pela 

literatura é a “Leitura Deleite”. A inserção do aluno no momento dessa leitura contribui para 

sua formação como leitor literário. O deleite é a leitura só por prazer, para divertir, distrair, se 

deleitar nas histórias. Estimula a imaginação e a curiosidade. Faz as crianças terem acesso a 

vários gêneros textuais, inclusive o literário. 

A Leitura Deleite é uma prática constante dos professores alfabetizadores que 

cursaram ou ainda cursam o PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

Prática que se tornou rotina nos anos iniciais e que se estendeu no Ciclo Complementar da 

Alfabetização. Sempre no início das aulas, o professor regente conta uma história que 

geralmente é escolhida para que os alunos apreciem sem nenhuma cobrança em relação ao 

deleite. A história pode ser contada pelo próprio professor, pelo aluno ou por um convidado. 

A história sempre vem numa maleta onde se lê “História deleite” e geralmente o contador usa 

um avental para contar a história escolhida.  

Os anos iniciais da alfabetização são o melhor momento para o desenvolvimento das 

potencialidades cognitivas, afetivas, psicomotoras e sociais. Um momento oportuno para 

incentivar e desenvolver no aluno o gosto pela literatura. 

Na perspectiva da prática docente, os projetos de leitura são estratégias eficazes na 

apreensão do gosto pela leitura. Desde o primeiro ano quando os alunos participam do projeto 

“Literatura em minha casa” eles são convidados a adentrar o mundo da leitura da literatura. 

Assim, ano após ano, eles são convidados a participar dos projetos, e, com isso, vão 

desenvolvendo o gosto pela leitura.    
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Quando questionada sobre a importância dos projetos de leitura desenvolvidos 

durante todos os anos da alfabetização, a professora regente1 faz uma retrospectiva 

interessante 

 

[...] Muito importante, porque é um caminho que a criança faz desde o 1º ano que 

ela chega nesta escola [...] caixinha surpresa, a literatura em minha casa... a mala 

viajante, vem outros projetos... um que eu considero bem que acho que puxa mesmo, 

que faz desenvolver assim, consolidar mesmo a questão do gosto pela leitura e 

outros é o Zé do livro. O Zé do livro é muito marcante nesta escola. O Zé e eu acho 

que depois o “Zé e a Maria do livro” é muito marcante nesta escola. A gente vê que 

os alunos empolgam demais com ele. (PRG, 2017) 

 

O prazer em participar dos projetos de leitura fica explícito nos questionários 

aplicados aos alunos. Eles realmente se deliciam com os projetos de leitura desde os anos 

iniciais da alfabetização.  

O próximo capítulo será dedicado aos relatos e observações da prática pedagógica a 

partir do olhar discente sobre os projetos de leitura. Neste capítulo, ainda nos atentaremos 

para as contribuições das docentes nas entrevistas2 aplicadas.  

 

3.4. Os projetos de leitura no olhar docente 

 

Como instrumento de coleta de dados utilizamos a entrevista e contamos com a 

colaboração da Professora Regente da turma e da Professora para o Uso da Biblioteca - PUB. 

A professora regente da turma do 5º ano é formada em pedagogia, com especialização em 

Inspeção Escolar. Há aproximadamente nove anos trabalha nesta escola, totalizando 22 anos 

de experiência como professora alfabetizadora. A professora regente relata uma grande 

satisfação em fazer parte da equipe desta escola. Ressalta que o trabalho com os projetos de 

leitura só acontece de forma satisfatória porque todos os servidores da escola se envolvem na 

execução dos mesmos. Desde a supervisora, a Professora Para o Uso da Biblioteca, as 

auxiliares da secretaria, a professora eventual, enfim, todos contribuem para a execução dos 

projetos de leitura. 

Em relação aos recursos materiais, a professora regente relata que a escola dispõe de 

aparelhos de mídia e eletrônicos como data show, som, televisão, vídeo e, quando há 

necessidade, utiliza o notebook para projeção de filmes para os alunos. Ressalta que a escola 

                                                           
1 Adotaremos a sigla PRG para designar a Professora Regente da turma do 5º ano que respondeu à entrevista. 
2 O roteiro de entrevista se encontra no apêndice da dissertação. 
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conta com um acervo literário muito importante com livros literários com títulos variados e 

muitas revistas para o desenvolvimento dos projetos de leitura. 

A professora regente demonstra um grande conhecimento quanto aos projetos de 

leitura desenvolvidos na escola e os considera muito importantes. Quando indagada sobre a 

importância dos projetos de leitura na escola a professora faz referência aos projetos 

desenvolvidos e destaca o projeto “Zé do livro” como aquele que considera mais importante 

para consolidação do gosto pela leitura pelo aluno.  

Quanto ao trabalho desenvolvido no 5º ano com os projetos “Varal de textos” e 

“Pequenos leitores, grandes escritores” a professora faz a seguinte consideração sobre seus 

objetivos com o desenvolvimento do trabalho: [...] os objetivos é desenvolver ainda mais o 

gosto pela leitura, desenvolver a própria leitura, a fluência, desenvolver a questão da escrita 

[...]. (PRG, 2017). Desta forma, a professora evidencia a importância dos projetos de leitura 

para a consolidação da leitura e da escrita. Os objetivos da professora com o desenvolvimento 

dos projetos coadunam com as considerações de Colomer 2007: 

 

Sabemos que ler e escrever são duas faces da mesma moeda na missão de facilitar o 

acesso à cultura escrita que se encomendou à escola. No caso da leitura literária, os 

alunos leem mais literatura do que escrevem, é claro. Mas se ler literatura serve para 

aprender a ler em geral, escrever literatura também serve para dominar a expressão 

do discurso escrito; concretamente, escrever literatura – contos, poemas, narrativas 

feitos individual ou coletivamente – permite que as crianças compreendam e 

apreciem mais, tanto a estrutura ou a força expressiva de seus próprios textos, como 

a dos textos lidos. (COLOMER, 2007, p. 162) 

 

O projeto “Pequenos leitores, grandes escritores” possibilita aos alunos a 

consolidação das habilidades da leitura e da escrita de forma prazerosa. Os alunos leem os 

livros literários de sua preferência e depois fazem o reconto escrito ou oral, de acordo com a 

orientação da professora. Assim, eles aprendem a estrutura do texto, sua característica e 

funcionalidade, além do deleite que a literatura lhes proporciona. Sem objetivos didático-

pedagógicos previamente estabelecidos. Uma leitura que estimula a imaginação e a 

criatividade.  

Em relação à formação do leitor literário propiciada pelo trabalho com os projetos de 

leitura, a professora ressalta que as habilidades de leitura e escrita são observadas quando os 

alunos desenvolvem as atividades propostas em sala de aula em qualquer conteúdo que 

pressuponha o domínio dessas habilidades. Especificamente na língua portuguesa, os alunos 

apresentam no desenvolvimento das atividades rotineiras em sala de aula mais domínio e 

compreensão nas atividades propostas com qualquer gênero textual, inclusive com o texto 
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literário. Todavia, a formação do leitor literário com vistas à fruição tem respaldo nas 

considerações de Coelho (2000, p. 20): 

 

A escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases para a 

formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, pois, de 

maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam o exercício da 

mente; a percepção do real em suas múltiplas significações; a consciência do eu em 

relação ao outro; a leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente, 

dinamizam, o estudo e conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e 

consciente - condição para a plena realidade do ser. (COELHO, 2000).  

 

A professora considera que a partir dos textos literários os alunos desenvolvem o 

raciocínio e ampliam a visão de mundo, atribuindo significados ao estudar diferentes gêneros 

textuais. No exercício das atividades literárias nem “tudo são flores”. Há situações durante o 

desenvolvimento dos projetos que dificultam a realização de algumas atividades, mas nem por 

isso os projetos deixam de acontecer. Assim relata a professora:  

 

[...] eles sempre têm interesse muito grande, agora, o que eu observo assim... de 

dificuldade é na roda da  leitura que a gente sempre faz, que faz parte do projeto 

“pequenos leitores, grandes escritores” a gente sempre faz a roda da leitura pra 

poder discutir os livros, os títulos que eles levaram para casa, só que... eu sinto a 

dificuldade na questão de não ter só um título para todos os alunos, pra que todos 

pudessem ler o mesmo título, a mesma obra literária, e a gente poder sentar e 

discutir [...]. (PRG, 2017). 

 

Além da dificuldade com o trabalho com uma mesma obra literária, a professora 

ainda ressalta a dificuldade ao realizar as rodas de leitura em ambientes diferenciados, uma 

vez que no espaço da biblioteca geralmente tem atividades rotineiras, que impossibilitam o 

uso desse espaço, e a quadra raramente se encontra desocupada.  

Realmente a dificuldade apontada pela professora quanto a mesma obra dificulta o 

planejamento das atividades em que todos os alunos possam compartilhar a leitura de uma 

mesma obra e, embora não haja outros espaços disponíveis, as rodas de leitura acontecem na 

sala de aula sem prejuízo desse direito ao aluno: o direito à literatura. 

De todas as atividades desenvolvidas pelos alunos, a professora considera que o 

reconto literário é a preferência de todos eles. Segundo ela, 

 

[...] o contar, o explorar, contando o livro, falando sobre o livro que eles leram...[...]. 

Contar a história, fazer com que o outro empolgue com a história que ele leu... acho 

isso bem marcante nessa turma, apesar que muitos gostam de fazer o reconto do 

livro escrito, mas o que eu percebo mesmo é a hora do contar o livro, apresentar pro 

colega. (PRG, 2017). 
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Em relação ao reconto foi perceptível nas observações in loco o quanto os alunos se 

mostram empolgados para contar as histórias para os colegas e como fazem isso com 

naturalidade. São muito verdadeiros quando recomendam o livro para os colegas e conseguem 

fazer relações próximas das histórias com a vida real.  

Quando perguntada sobre a execução dos projetos de leitura e sua relevância na 

prática pedagógica, a professora faz a seguinte consideração:  

 

As produções... desde o primeiro ano quando você pega uma produção mesmo oral 

com a reescrita de um adulto até agora, assim, no 5º ano a gente vem percebendo o 

desenvolvimento deles [...] a gente vai percebendo o desenvolvimento dos alunos ao 

longo dos anos. (PRG, 2017). 

 

A professora faz questão de deixar registrado que os alunos ao longo dos anos 

cursados na escola vão desenvolvendo as habilidades tanto da escrita quanto da leitura, 

ressaltando que é algo bem marcante na escola o quanto os projetos, segundo ela, contribuem 

para consolidação dessas habilidades. 

Em consonância com os projetos de leitura desenvolvidos no 5º ano também é 

desenvolvido na escola o projeto “Hora do Conto” que tem a participação dos alunos de todos 

os anos. No turno da manhã, somente os alunos do 4º e 5º ano. 

A professora responsável pela “Hora do Conto” é a PUB-Professora para o Uso da 

Biblioteca3. A professora é formada em Ensino Superior, graduada em Alfabetização e 

Letramento e Biblioteconomia. Recém-chegada à escola, atuando há 4 meses, a professora 

relata estar se inteirando dos projetos de leitura existentes na escola, cita-os e destaca entre 

eles o Projeto “Zé do Livro” e “Pequenos leitores, grandes escritores” como os projetos que 

percebe maior entusiasmo por parte dos alunos. Na execução dos projetos a professora se 

dispõe a auxiliar os alunos, empresta os livros, ensaia para apresentações.       

A “Hora do Conto”, sob a responsabilidade da Professora para o Uso da Biblioteca 

acontece sempre de acordo com as datas comemorativas ou projetos interdisciplinares 

desenvolvidos pela escola. Segundo a professora, a hora do conto é organizada da seguinte 

forma: “um grupo de alunos preparam uma peça teatral, ensaiam e apresentam no auditório 

para apreciação de todos” (PUB, 2017). Tanto os alunos, quanto os pais colaboram para a 

organização da “Hora do Conto”.   

Quanto ao gosto pela leitura literária, a Professora para o Uso da Biblioteca relata 

que os alunos gostam muito de ler e participar das atividades propostas a partir das leituras 

                                                           
3 Utilizaremos a sigla PUB para designar a Professora Para o Uso da Biblioteca que respondeu à entrevista. 
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literárias; segundo ela, os alunos adoram participar de teatro, números de auditório, 

declamação de poesias, danças e coreografias.    

A Professora para o Uso da Biblioteca remete em seus relatos à dificuldade 

evidenciada pela professora regente da turma quanto aos livros literários em relação a um 

mesmo título ou obra para trabalhar com toda a turma. Ressalta que a escola está recebendo 

novos livros, porém não em quantidade suficiente de uma mesma obra para toda turma. 

Em relação aos aspectos positivos do desenvolvimento dos projetos de leitura, a 

Professora para o Uso da Biblioteca faz as seguintes considerações: “os alunos desenvolvem a 

leitura, a oralidade porque eles adoram contar histórias, dramatizar, apresentar 

coreografias e dançar” (PUB, 2017). Segundo Oliveira (2010), cabe ao professor 

desenvolver estratégias para aflorar a sensibilidade dos alunos 

 

Em suas mediações, o professor pode usar estratégias para deixar brotar a 

sensibilidade dos pequenos leitores. A dramatização é uma dessas estratégias, pois 

propicia a exposição de um tema que os impactou, pelo inusitado de seu enredo ou 

pelo drama existencial que afeta qualquer ser humano. Isto é viver o livro literário, 

pois ao ser vivido imaginariamente no ato de ler ou ouvir, há a possibilidade de 

recuperar por nós, em nós, aquilo que de belo temos e não sabemos, ou somente 

intuímos, e aquilo que perdemos. (OLIVEIRA, 2010, p. 46). 

 

Despertar a sensibilidade, a imaginação dos alunos, o senso crítico, a socialização 

pressupõe uma prática de leitura não só por parte dos alunos, mas também do professor. Para 

que o professor estimule a leitura literária ele tem que ser um professor que goste de ler e 

contar histórias para seus alunos, vivenciando e oportunizando ao aluno momentos de 

ludicidade, estimulando a apropriação da linguagem da literatura, provocando o contato dos 

alunos com as obras literárias. 

No próximo capítulo discorreremos sobre as observações realizadas na escola 

pesquisada com a turma do 5º ano: observações das práticas pedagógicas desenvolvidas com 

o texto literário na sala de aula, nos corredores e no pátio escolar. 
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CAPÍTULO IV 

 

OS PROJETOS DE LEITURA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

A princípio, a metodologia da pesquisa em construção requeria uma amostra dos 

alunos do 5º ano que seriam considerados sujeitos da pesquisa. Como a escola contava com 

cinco turmas de 5º ano e se organizava por área de ensino, definiríamos a amostra a partir do 

questionário aplicado aos alunos. A partir desse questionário, a amostragem final da pesquisa 

seria definida por critérios eliminatórios. Seriam, desta forma, eliminados da pesquisa, 

prioritariamente, os alunos que não gostassem de ler; os que preferissem textos não literários; 

os que não se consideravam leitores literários e os que não liam textos literários com 

frequência (só de vez em quando). 

A partir deste ano em que a pesquisa foi realizada, o 5º ano deixou de ser organizado 

por área de ensino e cada professor regente passou a assumir uma turma. Desta forma, as 

respostas ao questionário do aluno, que antes eram critério de seleção, tornaram-se dados a 

serem analisados. Discorreremos, neste capítulo, sobre a formação e características da turma, 

suas considerações sobre os projetos de leitura a partir do questionário aplicado, a 

concretização dos projetos de leitura na prática pedagógica. 

 

4.1 A turma  

FIGURA 2 - Professora Regente e alunos do 5º ano 

 
Fonte: Acervo da autora. 
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Na escola, todas as turmas do 5º ano têm nome de pedras preciosas. A turma 

pesquisada tem o nome de Esmeralda. A turma Esmeralda é formada por 20 meninas e 09 

meninos. Uma turma heterogênea em relação à aprendizagem, mas que tem um bom 

rendimento escolar. Dos 29 alunos, 27 seguem juntos nesta escola e na mesma turma desde o 

1º ano. Podemos dizer, desta forma, que quase todos os alunos da turma Esmeralda foram 

privilegiados pelo desenvolvimento dos projetos de leitura que acontece na escola desde o 1º 

ano, razão pela qual serviu-nos como critério para a definição dos sujeitos pesquisados. 

Os alunos são bem disciplinados, mas às vezes a professora precisa chamar atenção 

para as regras de convivência para garantir a harmonia da turma, mas, nada que prejudique o 

aprendizado dos alunos. A dinâmica na disposição das cadeiras também possibilita interação 

no processo de aprendizagem dos alunos. 

São alunos muito comprometidos com a realização das atividades em sala de aula e 

também nas tarefas de casa. São bem assistidos pelas famílias: seus pais e responsáveis 

sempre os acompanham na vida escolar e são muito assíduos nas reuniões e eventos escolares. 

O sucesso no desenvolvimento dos projetos de leitura deve-se à participação efetiva dos pais, 

parceiros na execução e desenvolvimento das atividades propostas nos projetos e no 

compromisso dos alunos. A família, desta forma, possibilita o trabalho do professor, mediador 

responsável pela execução dos projetos de leitura e, consequentemente, respalda a prática 

pedagógica da escola com a literatura proposta em seu Projeto Político Pedagógico. 

 

4.2. Os projetos de leitura no olhar discente 

 

O questionário4, instrumento escolhido como coleta de dados, foi aplicado aos alunos 

em sala de aula, cujo espaço permitiu aplicação sem nenhum transtorno. Agendamos a 

aplicação no primeiro horário da aula. Os alunos realizaram a leitura e responderam ao 

questionário sem dificuldades. A participação dos alunos foi autorizada pelos pais. A 

professora regente esteve na sala de aula durante todo o tempo da aplicação, garantindo a 

transparência no processo da coleta de dados. 

Considerando o questionamento inicial “Você gosta de ler?”, constatamos que todos 

os alunos envolvidos gostam de ler e, de um universo de 29 alunos, 25 destes se consideram 

leitores literários.  

                                                           
4 O questionário elaborado para os alunos se encontra no apêndice da dissertação. 
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Quanto à frequência das leituras, 26 destes alunos relatam ler diariamente. Em 

relação à preferência pelos gêneros textuais os alunos opinaram a respeito dos gêneros que 

mais gostam de ler conforme consolidado a seguir: 

 

GRÁFICO 6 - Preferência dos gêneros textuais pelos alunos do 5º ano 

 
Fonte: Gráfico construído a partir dos dados coletados dos questionários aplicados aos alunos 

do 5º ano. 

 

Percebe-se com esse diagnóstico que os gêneros textuais preferidos pelos alunos são 

aqueles cujas características se relacionam aos textos literários. São textos narrativos, com 

histórias breves ou longas, que possuem personagens, enredo, espaço, conflito e desfecho. Os 

gêneros apontados como preferidos apresentam aspectos comuns que definem a literatura 

como uma expressão artística que possui funções recreativas, sociais e críticas. Há uma 

preponderância dos textos em prosa. Textos que contam histórias e ressaltam situações 

rotineiras, como é o caso das piadas (anedotas) e também da crônica que retrata fatos da vida 

cotidiana. Isso nos lembra o que Antônio Candido (1995) considera a respeito da 

manifestação literária: 

 

[...] literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de 

nós, analfabeto ou erudito – como anedota, causo, 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 de 

televisão ou na leitura seguida de um romance. (CANDIDO, 1995, p. 242). 

 

A literatura exerce sua função estética, de entretenimento, mas também, além de 

ressaltar o belo, a arte, a ficção trata de assuntos muitas vezes impregnados de ideologias e 

que são abordados no sentido de humanização por parte do leitor. Cosson (2014b) considera 

que 
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É por possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível transformando 

sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente 

humanas que a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas. 

Todavia, para que a literatura cumpra seu papel humanizador, precisamos mudar os 

rumos da sua escolarização. (COSSON, 2014b, p. 17). 

 

Na turma analisada é possível perceber que o processo de humanização se dá através 

da leitura, que permite ao aluno refletir sobre o mundo em que vive. Essa reflexão promove o 

afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas sociais sem de fato vivê-los. 

Dentre os gêneros textuais preferidos pelos alunos estão os textos populares, cujas 

narrativas são transmitidas oralmente pelas pessoas, cuja intenção é misturar fatos reais e 

imaginários na tentativa de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, e que vão se 

modificando através do imaginário popular. 

Em relação aos gêneros textuais apontados pelos alunos como aqueles que deixaram 

marcas em sua memória estão os contos clássicos, populares, de aventura e artimanha, que 

geralmente eram lidos por eles ou contados por familiares. Para Martins (2011a) a literatura 

norteia a formação do leitor 

 

A literatura inicia a criança na palavra, no ritmo e na memória, desenvolvendo a 

competência literária, cuja formação se produz através do hábito leitor. Possibilita, 

também, a participação ativa do sujeito como leitor fazendo dele um ser crítico, 

reflexivo, capaz de elaborar suas próprias interpretações, além de o auxiliar na 

construção dos símbolos e na convalidação dos sistemas de crenças e valores. 

(MARTINS, 2011a, p. 81). 

 

A formação do leitor literário se dá desde o primeiro contato da criança com as 

narrativas literárias, seja por intermédio de seus familiares ou por leituras realizadas por eles. 

Na escola, há uma iniciação do aluno no universo da literatura desde o 1º ano quando 

participa do projeto “literatura em minha casa”. A família, convidada a participar ativamente 

dos projetos de leitura, atua na promoção do letramento literário antes mesmo que seus filhos 

sejam alfabetizados. Assim, com o passar dos anos os alunos são imersos em práticas de 

letramento propiciadas pela execução dos projetos de leitura.  

As narrativas sempre deixam marcas naqueles que apreciam o gênero literário. 

Dentre os livros lidos por eles, os preferidos foram os “diários”: Diário de um banana, Diário 

de um Zumbi do Minecraft, Diário de um gato assassino, Querido diário otário, Diário de 

uma garota nada popular, e em evidência como clássico da literatura, Cinderela. 

Fica explícito nas escolhas feitas pelos alunos que o trabalho com os projetos de 

leitura valoriza a preferência dos alunos e aponta para a importância de considerar o público 
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alvo a que se destina o projeto em execução. As lembranças relatadas pelos alunos sempre se 

remetem aos textos literários: aventuras, portais mágicos, romances, personagens malvados, 

suspense, humor, mistério, investigação, bruxas, monstros, fadas e príncipes. 

Os alunos do 5º ano relataram a satisfação em participar dos Projetos “Pequenos 

leitores, grandes escritores” e “Literatura em minha casa”. É importante registrar neste estudo 

algumas considerações dos alunos quando questionados sobre o que acham dos projetos de 

leitura desenvolvidos pela escola. 

 

FIGURA 3 - Impressões dos alunos em relação aos projetos de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os relatos dos alunos sobre os projetos de leitura reportam-nos às considerações de 

Lerner (2002): 

 

O necessário é preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como 

práticas sociais, para conseguir que os seus alunos se apropriem delas possibilitando 

que se incorporem à comunidade de leitores e escritores, a fim de que consigam ser 

cidadãos da cultura escrita. (LERNER, 2002, p. 18). 

“Acho que é muito interessante e desenvolvem a 

leitura... ” 

“Eu acho legal que vamos aprender novas coisas 

com a literatura... ” 

“Legais, pois eles evoluem o nosso crescimento 

para a vida! ” 

“Legal e aprendemos mais a gostar de ler...” 

 

“Eu acho muito legal, pois ajudam as crianças a 

aprender a ler melhor e se dedicar na leitura e 

na escrita”. 

“Eu acho ótimo porque me ajudou muito a 

melhorar a escrita e ler melhor... ” 

“Foram eles que me despertaram a “paixão” 

pelos livros!”  

“Muito bons. Porque com esses projetos aprendi 

coisas que guardarei para a vida, por exemplo: 

um livro na mão, vale mais do que 10 na 

prateleira...” 
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A leitura, quando incentivada pela escola, estimula os alunos a desenvolver 

habilidades leitoras e também de apropriação da escrita. Ao responder o questionário, uma 

aluna deixou o seguinte registro a respeito do livro literário, que fala sobre poesias, intitulado 

Restos de Arco-Íris, de Sérgio Cappareli, quando foi lido por ela: “Me provocou vontade de 

escrever poemas realistas, da minha vida”. 

A literatura tem esse “poder” de nos levar a experiências nunca antes vivenciadas ou 

desejadas. Na perspectiva do letramento literário a leitura deve ser desenvolvida na escola 

com vistas a propiciar ao aluno o desejo de ler como fruição. À medida que os alunos leem, 

eles próprios se encontram neste mundo feito linguagem que a literatura revela. Se encontrar 

no texto, desejar a escrita, são objetivos que não precisam estar didaticamente estabelecidos, 

intencionados, eles afloram a partir do momento em que o aluno lê por prazer. Contudo, todas 

as habilidades consolidadas pelos alunos como a interpretação dos textos e imagens, 

dramatização de histórias, declamação de poesias e outras atividades trabalhadas a partir do 

texto literário passam pela leitura por prazer, incentivada pelos projetos de leitura 

desenvolvidos pela escola.    

 

4.3. A aula - do planejamento à ação docente 

 

1ª aula 

 

No primeiro dia de observação em sala de aula, após a aplicação do questionário, a 

professora me apresenta o plano de aula e relata o trabalho proposto para o segundo bimestre 

letivo. De acordo com a professora, embora tivesse trabalhado o gênero conto no primeiro 

bimestre, daria continuidade, neste, com contos de artimanha, proposto no planejamento 

anual.  

Segundo o planejamento e orientações pedagógicas da escola, a cada semana deve 

ser introduzido e sistematizado um gênero textual. Para Libâneo (1991, p. 222), o 

planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, 

articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Assim, há uma 

flexibilidade em relação aos conteúdos curriculares. Embora sejam sugeridos na Matriz 

curricular, há uma liberdade de organização dos gêneros textuais de acordo com as temáticas 

trabalhadas e também com o desenvolvimento dos projetos de leitura. A professora tem, dessa 
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forma, autonomia para introduzir, trabalhar ou retomar gêneros que não tenham sido bem 

consolidados pelos alunos.  

A professora inicia a aula contando a história “A panela mágica”. Ela conta a história 

e os alunos ouvem atentamente. Em seguida, solicita aos alunos que contem alguma história 

de artimanha que conhecem. As histórias contadas pelos alunos foram “A sopa de pedras” e 

“A árvore que dava dinheiro”. No final de cada conto, a professora refletia com a turma sobre 

as histórias contadas. Durante uma reflexão, um aluno pede a palavra e diz: “é tia, minha mãe 

sempre fala que não deve gastar dinheiro à toa, porque o dinheiro acaba”, ele se referia ao 

conto “A árvore que dava dinheiro”. Fica visível a relação que os alunos fazem do mundo real 

com o imaginário. Então, a professora explica aos alunos que geralmente os contos de 

artimanha são histórias que retratam alguma situação da vida cotidiana e que servem para as 

pessoas refletirem sobre suas atitudes. 

Antes de apresentar o texto “Uma aventura de Pedro Malasartes” para introdução do 

conteúdo, a professora faz um breve relato sobre a autora Ruth Rocha. Comenta sobre a 

biografia da autora e relembra com os alunos alguns textos escritos por ela. Logo em seguida, 

descreve com os alunos o personagem Pedro Malasartes, dizendo que ele é um personagem 

famoso nos contos populares brasileiros, ora é trapaceiro, ora sedutor, cheio de malandragens. 

Explica ainda que Pedro Malasartes tem presença marcante nos contos de artimanha, 

conhecido pelo público infantil e também adulto. Os alunos reafirmam o que a professora diz 

relembrando alguns contos já lidos ou ouvidos. Na sequência, ela solicitou a leitura do texto 

pelos alunos, cada aluno lia uma frase do texto. Após a leitura, os alunos interpretaram 

oralmente a história. A professora, ao conduzir a interpretação oral dos alunos pergunta: o que 

deu início à história; o espaço em que aconteceu; os personagens, se houve conflito e de que 

forma foi resolvido. 

A artimanha de Pedro ficou evidente para os alunos. Após realizar a interpretação 

oralmente, a professora solicitou que as respostas fossem registradas no caderno.  

 

2ª aula 

 

No segundo dia de observação a professora inicia a aula com a roda de leitura para a 

apresentação do projeto “Literatura em minha casa”, desenvolvido em consonância com o 

projeto “Pequenos leitores, grandes escritores”. Neste dia, os alunos estavam eufóricos para 

apresentar suas histórias. A professora combina com a turma que compartilhariam algumas 
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histórias, mas que não seria possível ouvir muitos alunos naquele dia. Sucessivamente todos 

poderiam compartilhar suas histórias a cada roda de leitura. Segundo Cosson (2014a)  

 

Os que se prendem aos programas curriculares escritos a partir da história da 

literatura precisam vencer uma noção conteudística do ensino para compreender que, 

mais que um conhecimento literário, o que se pode trazer ao aluno é uma 

experiência de leitura a ser compartilhada. (COSSON, 2014a, p. 23). 

 

Percebe-se que a professora valoriza a participação dos alunos e procura envolvê-los 

nas rodas de leitura, trazendo aos alunos “uma experiência de leitura a ser compartilhada”. No 

momento do reconto, incentiva aos alunos para, além do reconto, dizerem se indicariam o 

livro ao colega para leitura e o porquê da indicação.    

Um aluno pede à professora que gostaria de contar sua história e relata: “tia, eu 

queria contar minha história porque a primeira vez que li o livro não contei direito a 

história, li de qualquer jeito...”. A professora então permite que o aluno comece a contar sua 

história. Essa atitude do aluno, ao querer compartilhar novamente, de outra maneira, a sua 

leitura, remete-nos à seguinte observação de Cosson (2014b) sobre a leitura e o livro: 

 

É por essa razão que lemos o mesmo livro de maneira diferente em diferentes etapas 

de nossas vidas. Tudo isso fica ainda mais evidente quando percebemos que o que 

expressamos ao final da leitura de um livro não são sentimentos, mas sim os 

sentidos do texto. E é esse compartilhamento que faz a leitura literária ser tão 

significativa em uma comunidade de leitores. (COSSON, 2014b, p. 28). 

 

“Sabe gente, o livro que li é muito interessante”, dizia ele, “ensina a gente a viver 

melhor. Fala sobre nove amores, o nome do livro é: Um coração cheio de estrelas, de Alex 

Ravira e Francesc Miralles.”.  

Após realizar a leitura novamente, o aluno leu de forma diferente o livro e descobriu 

os reais significados expressos nas entrelinhas do texto. As descobertas realizadas por ele na 

segunda leitura fizeram com que ele sentisse o desejo de compartilhar a leitura com seus 

colegas novamente. De uma forma bem sutil, o aluno deixou claro que na primeira leitura ele 

não se interessou muito pelo assunto lido. Na releitura, descobriu que o livro era tão 

interessante que não queria que a leitura terminasse. 
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FIGURA 4 - Imagem ilustrativa da “Roda de leitura”. 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

“A primeira coisa que aprendi com esse livro...”, continua o aluno, “foi que se você 

não se apaixonar pela vida a vida não se apaixonará por você”... todos estavam bem atentos. 

E, ele foi relatando os trechos do livro que mais chamaram sua atenção: “O amor é uma 

conquista constante”, “O amor pelos filhos faz com que você cresça”, “os animais são os 

melhores amigos do homem”, a cada frase que lembrava relacionava-a com aspectos da vida 

cotidiana. No final da apresentação ele recomendou o livro à turma dizendo: “Oh tia, eu até 

chorei com esse livro, a gente vai evoluindo, faz a gente usar a cabeça, a inteligência”. 

Principalmente quando fala que “Não importa a cor da pele, a altura, o que importa é o 

amor”. A professora explica então ao aluno que para isso é que serve a literatura. Ela diz ao 

aluno e à turma: “O livro não é só um amontoado de letras que formam o capítulo de uma 

história, quando a gente lê um livro ele tem que mudar algo em você. Você se apaixona pelo 

livro. Lê melhor e consequentemente melhora a escrita e sua visão do mundo.”. E ainda 

acrescenta: “Olha ...até eu vou querer ler esse livro”... 

Percebe-se que os alunos adoram a Roda de leitura. Para Cosson (2014a) é esse 

compartilhamento que faz a leitura literária ser tão significativa em uma comunidade de 

leitores. A roda de leitura é, de fato, um momento de aprendizado, de trocas de experiências, 

descobertas, encantamento e interação entre os alunos e a professora. 

 

3ª aula 

 

A professora inicia a aula recitando “Convite à poesia”, de José Paulo Paes. Ao 

terminar de recitar o texto, a professora informa aos alunos que segundo o planejamento o 
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gênero a ser trabalhado seria poema. Para introduzir o conteúdo deu a liberdade para os 

alunos recitarem algum poema que conheciam. As alunas declamam um poema para a turma: 

“Lagoa”, de Carlos Drummond de Andrade.  

 

FIGURA 5 - Poema de Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora retoma o trabalho explicando aos alunos que poemas são textos que 

geralmente rimam, são constituídos de versos e estrofes. É interrompida por uma aluna que 

diz: “Eu acho mais interessante quando os poemas rimam. As pessoas combinam as palavras 

e o texto fica mais bonito.” A professora concorda com a aluna e solicita que os alunos 

participem rimando palavras a partir da palavra ditada. A professora dita “pião” e os alunos 

imediatamente respondem: “balão, coração, emoção, mão...” rimando com a palavra inicial. 

De acordo com Zilberman (2006), uma certeza, contudo, mantém-se com o tempo: a 

de que o texto poético favorece a formação do indivíduo, cabendo, pois, expô-lo à matéria-

prima literária, requisito indispensável a seu aprimoramento intelectual e ético. Portanto, 

oportunizar esse aprendizado ao aluno contribui para sua formação, não só em relação aos 

conteúdos conceituais, mas também para sua formação humana. 

Lagoa 

Eu não vi o mar. 

Não sei se o mar é bonito, 

não sei se ele é bravo. 

O mar não me importa. 

 

Eu vi a lagoa. 

A lagoa, sim. 

A lagoa é grande 

E calma também. 

 

Na chuva de cores 

da tarde que explode 

a lagoa brilha 

a lagoa se pinta 

de todas as cores. 

Eu não vi o mar. Eu vi a lagoa... 
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“Amor é fogo que arde sem se ver 

É ferida que dói e não se sente 

É um contentamento descontente 

É dor que desatina sem doer.” 

                                               

Camões 

A professora explica ainda que existem poemas também que não rimam. Apresenta 

aos alunos a revista “Ciências Hoje” e mostra que sempre no verso de sua capa há um poema 

que retrata a natureza, o meio ambiente e situações sociais.  

Um aluno interrompe a professora e solicita explicações quanto à diferença de 

poemas e poesias. A professora então tenta dar uma resposta convincente que fosse 

compreensível para o aluno: “Poesia é quando o texto fala de sentimento, tem emoção, usa de 

metáforas para tratar assuntos da vida cotidiana e poema é o texto escrito em versos, estrofes 

que geralmente tem rimas e nem sempre fala com sentimento.”. Ninfa Parreiras (2009) traz a 

seguinte consideração a respeito 

 

Nem tudo que está escrito em verso é poesia. Não bastam as estrofes e as rimas, é 

necessário algo mais, que vai além, que traga ritmo, melodia, tristeza ou riso, uma 

sonoridade própria. É preciso uma nova linguagem, que poucos poetas conseguem 

como se fossem uma língua visual e sonora. A poesia nos leva a sentir coisas e a 

viver sensações além dos conteúdos do poema. (PARREIRAS, 2009, p. 62). 

 

As sensações produzidas pelo texto podem ajudar a definir melhor as diferenças 

entre Poema e Poesia. Segundo Cunha (2012) “[...] melhor seria dizer que poesia oral é a 

própria denominação do gênero lírico, ora significa a produção de um poeta. Ao passo que 

poema é uma composição textual em versos. [...] nem todo texto formando estrofes contém 

poesia” (p. 15). Com base na definição desses autores podemos dizer que a professora expõe o 

conteúdo conceituando os termos com propriedade. 

A professora continua a aula explicando sobre as características do poema e os 

alunos questionam o que é metáfora. A professora então cita uma pequena estrofe de Camões: 

 

FIGURA 6 - Trecho do poema de Camões 

 

 

 

 

 

 

Ela então pergunta aos alunos: “Quando o verso fala que o amor é fogo que arde 

sem se ver, o que vocês entendem?” Um aluno responde: “O amor é intenso, é como se 

queimasse... mas sem fogo, é claro!”. A professora, então, explica: “Isso é uma metáfora! É 
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uma forma de dizer as coisas usando palavras semelhantes para explicar o que se quer 

dizer”. 

Segundo Cunha (2012), metáfora é a figura de palavra que possibilita estabelecer 

relações de semelhança entre elementos diferentes. O poeta intui analogias, seleciona aspectos 

que aproximam seres, coisas e fenômenos. O texto literário desautomatiza a linguagem 

cotidiana que é automatizada. Diante desses conceitos, constata-se que a professora consegue 

conceituar e exemplificar com clareza o conteúdo para os alunos. Em seguida, a professora 

convida aos alunos para montar o “Varal de textos” no corredor da escola. 

Tarefa de casa: Na aula seguinte todos os alunos teriam que trazer poemas para 

compor o “Varal de textos”. 

 

FIGURAS 7 e 8 - “Varal de textos” 

     
 

 
Fonte: Acervo da autora. 
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4ª aula  

 

Após a hora cívica que acontece na escola toda sexta-feira, os alunos do 5º ano 

declamaram poesias no pátio da escola. Sempre após a hora cívica as turmas têm 

oportunidade de apresentar qualquer número relacionado aos projetos de leitura 

desenvolvidos pela escola. Foram declamados pelos alunos do 5º ano: “Poemas”, de Mário 

Quintana; “Convite à poesia”, de João Paulo Paes; “A flor e a fonte”, de Vicente de Carvalho; 

“Se as coisas fossem mãe”, de Sílvia Orthof e “Leilão de jardim”, de Cecília Meireles. Foi um 

momento em que os alunos puderam corporificar a Poesia, ou seja, encenaram a poesia e 

deram vida a cada verso que compunha o poema. Os poemas foram declamados com muito 

gosto pelos alunos. Segundo Colomer 2007, 

 

A circulação da poesia oral é um fenômeno comum a todas as culturas. Mesmo as 

culturas letradas, como a nossa, não deixam morrer, ou se apagar da memória as 

parlendas, as canções, os brincos, as quadras, os dísticos e os trava-línguas. Todo 

esse repertório se fixa em nossas mentes pela musicalidade, pelo caráter brincalhão, 

e, sobretudo, por nos suspender um pouco do trabalho duro, das dificuldades do 

cotidiano e nos colocar num regime de sonho ou de contenda, do modo mais gratuito 

possível. (COLOMER, 2007, p. 49). 

 

Toda a escola parou para escutar os alunos declamando as poesias. Depois de 

declamadas, a professora convidou todos os alunos para replicar o varal de poesias salpicando 

nos corredores, no pátio, por toda a escola. Em todos os espaços da escola a literatura se fez 

presente através do varal de poesias.  

 

FIGURAS 9 e 10 - Hora cívica com declamação de poesias; poesias salpicadas nos varais 
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Fonte: Acervo da autora. 

 

Percebe-se que na escola há momentos em que os textos literários são 

compartilhados com toda a escola, o que influencia o gosto pela leitura pelos alunos que 

participam dos momentos de leitura, declamações, hora do conto e dramatizações, 

aumentando também a competência leitora dos alunos do 5º ano e demais alunos da escola 

que são contemplados com o desenvolvimento dos projetos. 

 

4.4 A hora do conto 

 

A Hora do Conto é um momento especial vivenciado por todos os alunos da Escola 

Estadual Matta Machado. No dia 31 de maio, a escola se preparou para a Hora do Conto tendo 

como pauta a contação de histórias, declamação de poesias, apresentação musical e 

coreografias. Coordenada pela Professora para o Uso da Biblioteca, a “Hora do Conto” é uma 

culminância de todos os projetos de leitura desenvolvidos pelas professoras regentes em sala 

de aula.  

A Escola Estadual Matta Machado tem um diferencial bastante significativo no 

tocante ao desenvolvimento dos projetos de leitura por já ter aprovado no seu plano curricular 

01(uma) aula de literatura em todos os anos em curso, ou seja, do 1º ao 5º ano. A Professora 

para o Uso da Biblioteca ministra semanalmente 01(uma) aula em cada sala. As aulas de 

literatura são planejadas de comum acordo com a professora regente da turma no sentido de 

ampliar o universo literário dos alunos mediante os gêneros textuais trabalhados em sala de 

aula e também na tentativa de oportunizar atividades em que o saber literário se faz presente. 
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A Professora para o Uso da Biblioteca organizou a “Hora do Conto” com os alunos 

do 3º, 4º e do 5º ano. A organização sempre se dá a partir do desenvolvimento do trabalho 

com os gêneros textuais, com as leituras realizadas pelos alunos a partir dos projetos de leitura 

e das datas comemorativas de cada mês. 

Na abertura da “Hora do Conto” foi declamado o poema “Cuidando da Terra”, de 

Leila Maria Grilo, que faz referência ao cuidado que se deve ter com o meio ambiente. 

Os alunos deram início à apresentação do teatro “A Mamãe Esquecida”. O teatro 

contava com a participação de todos os alunos da escola, inclusive os alunos do 5º ano. A 

história inicia com a expectativa da mãe em receber os presentes dos seus oito filhos. Com o 

desenrolar dos fatos a mãe percebe que seus filhos somente se lembraram das obrigações que 

a mãe tinha para com eles. Seus filhos a tinham esquecido. Todo o enredo da história acontece 

com o intuito de os filhos revelarem à mãe o quanto ela era importante e o que representava 

na vida de cada um deles. No final, cada filho se declara à mãe e encerra a apresentação com a 

música de Simony “Quando te vi”. 

Outro trabalho desenvolvido com o tema mãe foi a ilustração do poema “Se as coisas 

fossem mãe”, de Sylvia Orthof. Antes de ilustrar o poema, os alunos já o haviam declamado 

na hora cívica durante o mês das mães. Com muita arte, utilizando miçangas, papéis 

coloridos, cola com glíter, tinta guache, lã e outros materiais eles ilustraram o poema que 

ficou exposto durante a apresentação das mães organizada pela escola. 

 

FIGURAS 11 e 12 - A literatura na perspectiva da produção artística 

 
  

Fonte: Acervo da autora. 
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Segundo Coelho (2000), a “literatura é um fenômeno de criatividade que representa o 

mundo, o homem, a vida, através da palavra”. Assim sendo, os textos literários permitem aos 

alunos a extrapolação do real, transformando em algo imaginário. 

Após o teatro os alunos também apresentaram sobre as profissões. Vestidos à caráter, 

eles representaram o trabalho em forma de versos. 

 

FIGURA 13 - A “Hora do conto” 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Segundo Cosson (2014a), a hora do conto é marcada pela socialização e o 

compartilhamento de experiências literárias 

 

A hora do conto é um exemplo típico dessa prática escolar que consiste na reunião 

das crianças em torno do professor para ouvir a leitura de um texto. Em termos de 

letramento, seus benefícios são semelhantes aos da leitura antes de dormir, ainda que 

ampliados por conta do ambiente escolar e reforçados pela força simbólica da 

atividade ancestral de contar histórias e compartilhar experiências. (COSSON, 

2014a, p. 105). 

 

Seja no papel do professor, dos colegas ou qualquer que seja o convidado a contar 

histórias ou declamar poesias, o que de fato importa é compartilhar experiências promovendo 

o letramento literário dos alunos. A socialização do saber literário provoca, em quem participa 

desses momentos fomentados na escola, o desejo de ler e participar das atividades 

vivenciadas. 
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4.5. “Pequenos Leitores, Grandes Escritores” 

 

Ao participar do projeto “Pequenos leitores, grandes escritores”, os alunos são 

incentivados a produzir o reconto escrito, como atividade prevista no projeto. Com base nas 

leituras realizadas no final do primeiro semestre, a professora solicitou que os alunos 

recontassem uma das histórias que eles tinham lido. Apesar de que os alunos leem mais do 

que escrevem, Colomer (2007) traz a seguinte contribuição para esse processo vivenciado na 

alfabetização, especificamente quanto ao saber literário: 

 

Sabemos que ler e escrever são duas faces da mesma moeda na missão de facilitar o 

acesso à cultura escrita que se encomendou à escola. No caso da leitura literária, os 

alunos leem mais literatura do que escrevem, é claro. Mas se ler literatura serve para 

aprender a ler em geral, escrever literatura também serve para dominar a expressão 

do discurso escrito; concretamente, escrever literatura – contos, poemas, narrativas 

feitos individual ou coletivamente – permite que as crianças compreendam e 

apreciem mais, tanto a estrutura ou a força expressiva de seus próprios textos, como 

a dos textos lidos. (COLOMER, 2007, p. 162). 

 

Por participarem dos projetos de leitura desde o primeiro ano na escola, os alunos já 

adquiriram o hábito de ler livros literários. O reconto, seja oral ou escrito, é uma atividade 

estimulada pela escola. Os alunos vivenciam, o tempo todo, atividades que aguçam o prazer 

pelos textos literários. 

Como resultado do trabalho desenvolvido, segue análise de alguns recontos literários 

e produção de poesias observados durante as visitas em sala de aula. Alguns alunos preferem 

o reconto escrito pela timidez ao falar em público. O primeiro conto, muito conhecido e 

considerado um dos clássicos da literatura é Chapeuzinho Vermelho, na versão dos Irmãos 

Grimm. A aluna Lara, embora esteja cursando o 5º ano e já esteja na pré-adolescência, 

escolheu para leitura “Chapeuzinho vermelho” que é um conto por muitos considerado da 

“Literatura Infantil”. Isso só reforça que para a literatura “não há idade”!  Para Petit (2010), 

A literatura, a cultura e a arte não são um suplemento para a alma, uma futilidade ou 

um monumento pomposo, mas algo que nos apropriamos, que furtamos e que 

deveria estar à disposição de todos, desde a mais jovem idade e ao longo do 

caminho, para que possam servir-se dela quando quiserem, a fim de discernir o que 

não viam antes, dar sentido a suas vidas, simbolizar experiências. (PETIT, 2010, p. 

289 apud COSSON, 2014a, p. 11). 

 

Essa apropriação da estrutura dos textos literários promovida pelo desenvolvimento 

dos projetos de leitura é algo que os alunos têm como oportunidade de vivenciar e conhecer 

diferentes gêneros textuais presentes na literatura.  
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FIGURAS 14 e 15 - Reconto escrito pela aluna Lara, do 5º ano Esmeralda 
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Percebe-se que a aluna inicia o reconto apresentando a personagem principal, algo 

bem peculiar nos textos literários. No parágrafo seguinte, aparece uma das marcas 

características da literatura e, essencialmente dos contos, “Certo dia.…”, que geralmente 

inicia a história. Esses elementos indicam que os fatos podem ter acontecido há muito ou 

pouco tempo. Esses elementos ajudam o aluno na construção de seus textos literários. 

A aluna apresenta a história numa estrutura com todos elementos da narrativa. A 

introdução, que insere o leitor na história que será narrada, apresentando a personagem 

principal; o espaço em que se passa a história; a música que embala o conto também é 

relembrada: “Pela estrada a fora eu vou bem sozinha...” marcando a inocência da menina 

frente às astúcias do lobo. E, por fim, apresenta o conflito a ser solucionado e o desfecho. O 

diálogo entre o lobo e Chapeuzinho prepara o leitor para o clímax da história: “Então ele 

entrou na casa, viu o lobo e o matou, depois tirou a vovó e a Chapeuzinho da barriga do 

lobo”.  

Um fator muito importante presente na produção do reconto escrito é a estrutura do 

conto: há sempre uma luta do bem contra o mal, elementos mágicos ou heróis que intervém 

para sanar as adversidades acontecidas, principalmente no momento ápice da história. Neste 

momento, aparece o caçador que resolve toda a história salvando Chapeuzinho e a vovó. Para 

concluir o reconto, outra marca característica dos textos literários: “E todos viveram felizes 

para sempre!” De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais os aspectos normativos 

precisam ser trabalhados na produção de textos com os alunos 

 

Uma prática constante de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de 

produção de textos orais e escritos devem permitir, por meio da análise e reflexão 

sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e a construção de instrumentos 

que permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua competência discursiva. 

(BRASIL, 1997, p. 27). 

 

O reconto escrito propicia ao aluno melhor apropriação de aspectos gramaticais e 

lógico-discursivos aumentando sua competência ao produzir textos literários.  

Outro reconto produzido por uma aluna baseou-se em um conto muito conhecido e 

apreciado pelas crianças: “Brinquinhos de Ouro”, do autor Guigui e Adelsin. A aluna inicia a 

história com: “Era uma vez...” e no decorrer do texto algumas marcas literárias se fazem 

presentes: “Um certo dia... Quando estava... Chegando lá... O homem andou, andou... E a 

menina aprendeu a lição... Ela e sua avó viveram felizes para sempre...”.  

A história de Brinquinhos de Ouro recontada pela aluna tem um enredo onde os 

personagens vivem situações de desencontros, angústias, medo, fúria no início da história, 
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mas também com um final marcado por descobertas e reencontros. Um final que traz como 

lição o aprendizado da menina e a obediência a sua avó. 

 

FIGURAS 16 e 17 - Reconto escrito pela aluna Vívian, do 5º ano Esmeralda 
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O gênero textual “Poema”, proposto no planejamento escolar, também foi uma 

prática pedagógica desenvolvida e observada durante as visitas à escola. Como atividade 

proposta no Projeto “Varal de Textos” a professora solicitou que todos os alunos escrevessem 
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poemas de acordo com os conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Os alunos levaram os 

poemas que ficaram expostos no corredor da escola para que todos que por ali passassem 

pudessem ler e apreciá-los.   

A escola tem a preocupação de reforçar a importância dos laços familiares e suas 

novas organizações. Nas comemorações organizadas na data comemorativa do “Dia das 

Mães” desenvolvem atividades com toda a família. O poema a seguir, escrito pela aluna Sofia 

Rosa, foi criado de acordo com o tema “Família” desenvolvido no mês de maio em que se 

comemora o “dia das mães”. 

 

FIGURA 18 – Poema escrito pela aluna Sofia Rosa 
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Fica evidente na produção da aluna o prazer de escrever. O poema é escrito de uma 

forma muito emotiva e verdadeira com aspectos que remetem à importância da família, 

aspectos sentimentais e educativos. 

O poema a seguir, escrito pela aluna Sofia Prates, foi criado a partir do tema 

“Reciclagem” desenvolvido no conteúdo de Ciências. Como a escola trabalha numa 

perspectiva interdisciplinar do conhecimento, a professora propôs aos alunos a produção de 

um poema sobre o tema, além das atividades previstas no conteúdo de Ciências. 

 

FIGURA 19 – Poema   escrito pela aluna Sofia Prates 
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A literatura propicia ao aluno o posicionamento crítico diante de fatores sociais da 

realidade em que vive. Além disso, a organização textual é uma forma de evidenciar a 

aprendizagem e a experimentação do fazer poético. Por meio da escrita do poema, a aluna dá 

ênfase a mudanças de atitudes que poderão contribuir para um mundo melhor. Colomer 

(2007) tece algumas considerações a respeito da construção do poema a partir de temas 

geradores: 

 

A leitura e escrita de poesia na escola resulta representativa, pois, da evolução do 

ensino literário a favor do acesso dessacralizado ao texto e da participação ativa do 

aluno. E constitui, também, um claro exemplo da relação entre o aprendizado 

literário e linguístico, entre o ir e vir da leitura à escrita e da escrita oral, entre o 

aprendizado em outras esferas do conhecimento e esse poema que sempre vem a 

propósito ou essa antologia que junta poemas sobre os temas tratados (os pássaros, 

os mitos, as paisagens geográficas, as atitudes sociais ou qualquer outro). 

(COLOMER, 2007, p. 177). 

 

Desta forma, lançando mão de uma linguagem literária, o aluno faz uso da escrita 

refletindo sobre problemas sociais. Por mais caótico que esteja o cenário descrito no poema a 

aluna consegue trazer uma leveza nas palavras para reflexão do leitor. 

Durante todas as observações realizadas na escola foi possível perceber o 

envolvimento dos alunos e da equipe escolar nos projetos de leitura desenvolvidos. Desde o 

momento das interpretações dos textos literários trabalhados pela professora, do reconto 

realizado pelos alunos, das declamações de poesias, e, por fim, da produção dos textos 

literários pelos alunos do 5º ano como culminância do projeto “Pequenos leitores, grandes 

escritores”. Os alunos se encontram imersos em uma prática pedagógica em que o texto 

literário permeia todo o ensino. Sendo assim, podemos dizer que os projetos de leitura 

consolidam o letramento literário dos alunos pesquisados. 
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CAPÍTULO V 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DOS PROJETOS DE LEITURA: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar a potencialidade dos projetos de 

leitura executados na Escola Estadual Matta Machado para a formação do leitor do gênero 

literário. Para alcançar o resultado, analisamos a prática pedagógica, observando a aplicação 

dos projetos de leitura e verificando a potencialidade da construção do letramento literário dos 

alunos da turma em estudo. 

Os objetivos iniciais desta pesquisa foram observar, em sala de aula e nos espaços 

escolares, como o trabalho com o gênero literário era desenvolvido; diagnosticar se os 

projetos de leitura garantiam ao aluno o direito e o acesso ao letramento literário e verificar as 

contribuições dos projetos de leitura para o letramento literário dos alunos do 5º ano da 

escola. 

Ao desenvolver a pesquisa, as reflexões foram baseadas em autores que versam sobre 

leitura, literatura, letramento literário e formação de leitores. A metodologia de estudo seguiu 

as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; observações na sala de aula; 

técnica de coleta de dados por meio de entrevistas e questionário na intenção de diagnosticar e 

comprovar a inserção do aluno no mundo do letramento literário. 

Além das contribuições de autores que discutem a literatura como direito, como 

forma de inserção na sociedade, além de sobre a literatura como valor estético foram também 

estudados autores que propõem estratégias de leitura na perspectiva do letramento literário 

para os leitores em formação. Para nortear as discussões dessa pesquisa foram considerados 

os documentos oficiais trabalhados pela escola que são: o Projeto Político Pedagógico, a 

Matriz Curricular da Língua Portuguesa e os Parâmetros Curriculares da Língua Portuguesa. 

Após consulta aos pais dos aluno e coletas dos TCLEs, foram aplicados os 

questionários que antes serviriam como seleção da amostra dos alunos que participariam da 

pesquisa e conforme já mencionado no capítulo IV, as respostas ao questionário passaram a 

compor essa dissertação como dados analisados. 

As observações em sala de aula foram realizadas durante os meses de maio e junho 

deste ano, levando em consideração a organização do plano curricular e horário de aulas 

estabelecidos pela escola.  

Para diagnóstico do trabalho com a literatura participaram da pesquisa a Professora 
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Regente da turma e a Professora Para o Uso da Biblioteca - PUB que contribuíram muito para 

o entendimento quanto a inserção do aluno neste mundo letrado, proposto pela literatura. 

Quanto às observações em sala de aula e nos ambientes escolares como corredores e 

pátio, pude perceber que a literatura se faz presente a todo momento. A prática pedagógica, na 

verdade, parte de um pressuposto em que os alunos são leitores em formação, sim, mas que 

trazem consigo conhecimentos prévios imprescindíveis para o desenvolvimento das aulas, 

especificamente na Língua Portuguesa. A professora regente sempre retoma conhecimentos e 

habilidades requeridas no processo de alfabetização que tem como “pano de fundo” a 

literatura, haja visto que no 5º ano, no conteúdo de Língua Portuguesa, já são estabelecidos os 

conhecimentos literários que devem ser trabalhados com os alunos.  

Nesse sentido, durante as visitas à escola, percebi o quanto o trabalho com os 

projetos de leitura são positivos para os alunos. Ficou evidente que os alunos apresentam uma 

relação prazerosa com a leitura literária, fruto de experiências marcantes e vivenciadas por 

eles na execução dos projetos de leitura.  

Como instrumento de coleta de dados foram aplicados os questionários aos alunos na 

tentativa de compreender melhor a aplicação dos projetos de leitura na escola. Os alunos 

expressaram através das respostas que os projetos de leitura desenvolvidos desde os primeiros 

anos na escola foram muito importantes para apreciação e gosto pela leitura literária, além de 

propiciar a aquisição da escrita e a oportunidade de aprender coisas novas com a literatura. 

Durante as observações em sala de aula, os alunos demonstraram a apropriação de 

habilidades consideradas imprescindíveis ao leitor literário. No momento das aulas, os 

gêneros desenvolvidos eram introduzidos e trabalhados com a participação ativa dos alunos 

fazendo análises, interpretando, relacionando os textos escritos com textos veiculados em 

outras mídias, reconhecendo elementos constitutivos da estrutura dos gêneros indicados na 

etapa, neste caso, os contos e poemas propostos no planejamento do segundo bimestre. 

Nos momentos de reconto, quer seja oral ou escrito, ficava explícita a liberdade do 

aluno em se posicionar, criar e fazer relações com sua vida cotidiana, e, numa perspectiva 

lúdica e efetiva, desenvolvia   atividades com experiências de fruição e apreciação estética. 

Durante as visitas na sala de aula, percebemos e constatamos a inserção dos alunos 

na prática do letramento literário promovida pelos projetos de leitura. O trabalho com a 

literatura na perspectiva do letramento literário oportuniza aos alunos o contato com textos 

literários de diferentes gêneros textuais desenvolvendo o gosto pela leitura e a apropriação da 

escrita literária, como também, amplia as diferentes manifestações de linguagem. Para Cosson 

(2014b), 
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O letramento literário, conforme concebemos possui uma configuração especial. 

Pela própria condição de existência da escrita literária [...], o processo de letramento 

que se faz via textos literários compreende não apenas uma dimensão diferenciada 

do uso social da escrita, mas também, e sobretudo, uma forma de assegurar seu 

efetivo domínio. Daí sua importância na escola, ou melhor, sua importância em 

qualquer processo de letramento, seja aquele oferecido na escola, seja aquele que se 

encontra difuso na sociedade. (COSSON, 2014b, p. 12). 

 

Desta forma, na escola, os projetos de leitura se tornam estratégias metodológicas 

que inserem o aluno no mundo do letramento, pois propicia não só o letramento e a 

experiência literária das crianças envolvidas nos projetos, como também de toda a escola. O 

“Varal de textos”, por exemplo, fica exposto nos corredores e as poesias são espalhadas pelos 

corredores e pátios. Nos momentos cívicos, organizados toda sexta-feira, os alunos são 

convidados para apresentar os gêneros desenvolvidos em sala de aula e nas rodas de leitura. 

Durante o reconto oral, percebe-se que a maioria dos alunos se sente à vontade para 

contar as histórias para os colegas. Alguns se mostram tímidos, mas nem por isso deixam de 

contá-las. Há até uma discreta disputa, positiva, de quem realiza o reconto primeiro, situação 

muito bem direcionada pela professora regente que organiza o reconto de forma que todos 

possam participar. 

Quanto à produção escrita dos alunos, desenvolvida a partir do projeto “Pequenos 

leitores, Grandes escritores”, foi perceptível a apropriação dos elementos constitutivos da 

estrutura dos gêneros trabalhados, observados e pesquisados: o conto e o poema. Em relação 

ao reconto escrito sobre os contos, elegemos para análise a história “Chapeuzinho Vermelho” 

e “Brinquinho de Ouro”. As alunas demostraram uma grande organização das ideias e dos 

fatos que se desenrolaram no decorrer das histórias, além de ficar claro a apreciação pelo 

texto literário. 

Na produção dos poemas os alunos demonstraram uma grande preocupação em 

compor poemas rimados, partindo de um conhecimento vivenciado na vida cotidiana, 

enriquecendo, assim, a escrita e a interpretação. 

Os textos literários também foram fonte de inspiração para os alunos no trabalho com 

a arte. Contudo, percebe-se que a professora, embora direcione o trabalho a ser feito, permite 

que os alunos deem asas à imaginação e proporciona o despertar do olhar artístico dos alunos. 

Na Hora do Conto, em que toda a escola participa, podemos dizer que ao 

compartilhar os textos literários, seja através do teatro, dramatizações, declamações, música, 

arte dentre outros, a literatura se faz presente e permeia todo o ambiente escolar promovendo 

aos alunos e todos os servidores da escola uma prática pautada no letramento literário. 
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[...] podemos dizer que a noção de letramento, mais que qualquer outra, permite 

abordar, em boa medida, descrever a materialidade histórica e cultural da escrita e, 

portanto, também da leitura. Numa perspectiva como esta, e não só possível como 

necessário perceber a leitura como uma articulação, a cada momento única, entre 

funções da escrita, valores a elas associados, formas de existência e de circulação 

social dos textos, efeitos de sentido decorrentes dessas condições e implicações 

subjetivas para os indivíduos. (RANGEL, 2003, p. 130, 131). 

 

A escola é o espaço por excelência onde a prática do letramento acontece a partir da 

escrita e, evidentemente, da leitura. Ampliar as possibilidades de acesso às leituras literárias é 

a oportunidade de promover e potencializar o letramento literário. 

Enfim, a presente pesquisa sobre os projetos de leitura não se encerra aqui. O estudo 

serviu-me como reflexão quanto à prática do letramento literário, mas se encontra em aberto. 

Vale registrar que pesquisar sobre os projetos de leitura renderam-me boas reflexões 

sobre o letramento literário e serviu-me como estratégia metodológica para a prática como 

Gerente do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Diamantina. Como frutos 

colhidos dessa pesquisa, pude disseminar a prática e o sucesso dos projetos de leitura 

realizados pela Escola Estadual Matta Machado. As escolas já começaram a colocar em 

prática o projeto “Varal de textos” e definiram projetos de leitura para serem desenvolvidos 

com os alunos. Não me importa o nome, a estratégia utilizada... o que me importa é que seja 

garantido ao aluno o direito à literatura. Que estabeleçam projetos de leitura e promovam o 

letramento literário dos alunos! 
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APÊNDICES 

 

A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A PROFESSORA REGENTE DE TURMA 

 

 

1. Qual a sua formação? 

2. Há quanto tempo você é professora? E nesta escola? 

3. Você conta com que tipo de apoio para desenvolver o seu trabalho (recursos 

humanos e materiais)? 

4. Você conhece os projetos de leitura desenvolvidos nos anos anteriores? Você os 

considera importantes para o desenvolvimento dos projetos do 5º ano? 

5. Quais são os seus objetivos ao trabalhar com o texto literário em sala de aula? 

6. Como elabora o planejamento das atividades com os textos literários? Que 

critérios utiliza para escolher os livros e textos literários a serem trabalhados? 

7. Que elementos mais chamam a atenção das crianças num texto literário? 

8. As atividades desenvolvidas com as crianças, neste ano, podem ser consideradas 

importantes para sua formação como leitoras literárias? 

9. Que tipo de atividade com o texto literário as crianças preferem? 

10. Quais são as dificuldades percebidas na realização das atividades com o gênero 

literário? 

11. Poderia apontar algum(ns) aspecto(s) negativo(s) percebido(s) na execução dos 

projetos de leitura? 

12. Poderia citar algumas observações da prática pedagógica, como resultados 

positivos, que respaldam o trabalho com os projetos de leitura? 

                                                                                     

       Obrigada pela participação! 
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B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PUB (PROFESSORA PARA O USO 

DA BIBLIOTECA) 

 

 

1. Qual a sua formação? 

2. Há quanto tempo você atua como PUB (Professora para o Uso da Biblioteca) 

nesta escola? 

3. Você conhece os projetos de leitura desenvolvidos do 1º ao 5º ano? Poderia citar 

e comentar sobre eles? 

4. Qual e como é a sua participação nos projetos de leitura desenvolvidos, na sala 

de aula, pela professora regente do 5º ano? 

5. Há algum projeto literário sob sua responsabilidade? Como é organizado e em que 

periodicidade acontece? 

6. Para você, o desenvolvimento dos projetos de leitura propicia o gosto pela 

literatura aos alunos? 

7. Poderia apontar algum(ns) aspecto(s) negativo(s) percebido(s) na execução dos 

projetos de leitura? 

8. Poderia citar algumas observações na prática pedagógica, como resultados 

positivos, que respaldam o trabalho com os projetos de leitura? 

 

 

 

 

Obrigada pela participação! 
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C – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 

Nome do aluno (a): ___________________________________________________________

  

1. Você gosta de ler? 
 

 Sim Não 

 

2. Quais gêneros textuais você mais gosta de ler? (Assinale com um X. Você pode assinalar 

mais de um gênero.) 

Gênero Textual Preferência 

Crônica  

Reportagem  

Conto  

Poema  

Biografia  

Fábula  

E-mail  

Piada  

Notícia  

Carta  

Lenda  

 

3. Você se considera um leitor literário? 

     

    Sim    Não 

 

4. Que livros, histórias ou outro tipo de texto literário você mais gosta ou gostou de ler? 

Lembra do título? Do autor? E por que você gostou? Comente: 

5. Com que frequência você lê textos literários? 
 

Diariamente   Semanalmente  Mensalmente   De vez em quando 

 

6. Você se lembra de algum texto literário que provocou muito a sua imaginação? O texto 

foi lido ou contado? Você gostou dele por quê? 

7. Que aspectos mais chamam sua atenção no texto literário? 

8. Dos projetos desenvolvidos no 5º ano, qual você mais gosta de participar? Por quê? 

9. Ao participar do projeto “Pequenos leitores, grandes escritores” você utiliza, ao escrever, 

uma linguagem própria da literatura? Poderia citar alguma? 

10. Como se sente quando é escolhido para recontar a história que você leu? 

11. O que você acha dos projetos de leitura desenvolvidos pela escola (retrospectiva do 1º ao 

5º ano)? 
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ANEXOS 

 

A – TERMO DE CONSENTIMENTO AOS PAIS DOS ALUNOS 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada 

LETRAMENTO LITERÁRIO: AS CONTRIBUIÇÕES DOS PROJETOS DE LEITURA NA 

FORMAÇÃO DO ALUNO LETRADO, em virtude de ser aluno do 5º ano da Escola Estadual 

Matta Machado, onde a pesquisa será realizada tendo como pesquisadora a mestranda 

Lucilene Gonçalves de Oliveira Lourenço, orientada pela Professora Doutora Noemi Campos 

Freitas Vieira. 

A participação de seu filho (a) não é obrigatória, sendo que, a qualquer momento da 

pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo a seu filho (a), tampouco a você, seja com o pesquisador, com a UFVJM ou com a 

Escola Estadual Matta Machado. 

O objetivo desta pesquisa é pesquisar dados que comprovem a contribuição dos 

projetos de leitura para formação do aluno letrado, tendo como referência de pesquisa o 

trabalho desenvolvido a partir dos textos literários. Caso você decida aceitar o convite, seu 

filho (a) responderá ao questionário que será aplicado aos alunos do 5º ano, com vistas ao 

levantamento de dados que serão analisados na referida pesquisa. O tempo previsto para a 

participação de seu (sua) filho (a) é de, aproximadamente, 2 a 3 horas. Durante a aplicação do 

questionário, será garantida a presença de um servidor da Escola Estadual Matta Machado.  

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

DE LEITURA PODERÃO SER REGISTRADAS ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS, QUE 

SERÃO UTILIZADAS PARA ILUSTRAÇÃO DA PESQUISA. 

Os riscos relacionados com a participação de seu (sua) filho (a) durante a participação 

na pesquisa é ausentar-se das aulas previstas no currículo escolar e perder o conteúdo que 

estiver sendo ministrado. A reposição da carga horária e do conteúdo curricular será 

combinada com a direção da escola para que não haja nenhum prejuízo à aprendizagem de seu 

(sua) filho (a). Durante o preenchimento do questionário, qualquer ruído que atrapalhe a 

concentração dos alunos será considerado prejudicial e nova oportunidade será dada para a 

realização da pesquisa. 

 Os benefícios relacionados com a participação de seu (sua) filho (a) serão indiretos. O 

trabalho com os projetos de leitura existentes na escola poderão ser intensificados, se 
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comprovada, a apropriação da leitura literária pelo aluno, como resultado da aplicação desses 

projetos. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados pessoais serão confidenciais e mantidos em sigilo. A 

participação de seu (sua) filho (a) bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, 

não havendo remuneração para tal. Não haverá qualquer gasto financeiro por parte dos alunos 

participantes da pesquisa. Não está previsto indenização pela participação, mas em qualquer 

momento, se seu (sua) filho (a) sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, terá direito à indenização. 

Você receberá uma cópia deste Termo onde constam o telefone e o endereço da 

pesquisadora podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre a participação de seu (sua) 

filho (a) agora ou em qualquer momento. 

 

Pesquisadora: mestranda Lucilene Gonçalves de Oliveira Lourenço 

Endereço: Rua João XXXX, 161 

Telefone: (38) 9 88XX-XXXX5  

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma da participação de meu (minha) filho (a), 

sobre os riscos e benefícios da mesma e aceito o convite para sua participação. Autorizo a 

publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à sua 

participação. 

Diamantina, _____de _______________de__________. 

 

_____________________________________________ 

Nome do(a) aluno(a) 

 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo(a) aluno(a) 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP: 39100-000 

Tel.: (38)3532-1240 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 

                                                           
5 O endereço e telefone da pesquisadora foram divulgados apenas no âmbito da escola pesquisada. 

mailto:cep@ufvjm.edu.br
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B - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA AS PROFESSORAS 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: 

LETRAMENTO LITERÁRIO: AS CONTRIBUIÇÕES DOS PROJETOS DE LEITURA NA 

FORMAÇÃO DO ALUNO LETRADO, em virtude de ser professor(a) dos alunos do 5º ano 

da Escola Estadual Matta Machado, tendo como pesquisadora a mestranda Lucilene 

Gonçalves de Oliveira Lourenço, orientada pela Professora Doutora Noemi Campos Freitas 

Vieira. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com a pesquisadora, com a UFVJM ou com a Escola Estadual Matta Machado. 

Os objetivos desta pesquisa são pesquisar dados que comprovem a contribuição dos 

projetos de leitura para formação do aluno letrado, tendo como referência de pesquisa o 

trabalho desenvolvido a partir dos textos literários. Caso você decida aceitar o convite, você 

responderá a uma entrevista que será aplicada com vistas ao levantamento de dados relevantes 

ao objeto estudado. Após consolidados, esses dados serão analisados à luz das teorias que 

fundamentam a referida pesquisa. O tempo previsto para a sua participação é de, 

aproximadamente, 1 a 2 horas. 

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

DE LEITURA PODERÃO SER REGISTRADAS ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS, QUE 

SERÃO UTILIZADAS PARA ILUSTRAÇÃO NA PESQUISA. 

O risco relacionado com sua participação nesta pesquisa pode ser o constrangimento 

de não saber responder a alguma pergunta por desconhecimento dos projetos existentes ou 

caso seja um(a) professor(a) novato(a). Neste caso, você terá a oportunidade de consultar o 

projeto político pedagógico da escola sobre os projetos de leitura executados, relacionando-os 

na prática, e, assim, responder as perguntas que serão feitas. É importante ressaltar que será 

mantido o anonimato do sujeito participante, bem como qualquer tipo de informação que 

poderá identificá-lo.  

 Quanto aos benefícios da pesquisa nova sistematização dos projetos pode acontecer, a 

partir de elementos apontados, cuja estratégia metodológica não favoreça o letramento 

literário dos alunos envolvidos.   

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados pessoais serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua 

identificação. A sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, 
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não havendo remuneração para tal. Não haverá nenhum gasto financeiro de sua parte para o 

desenvolvimento da pesquisa. Não está previsto indenização por sua participação, mas em 

qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

terá direito à indenização. 

Você receberá uma cópia deste Termo onde constam o telefone e o endereço da 

pesquisadora, podendo tirar suas dúvidas, a qualquer momento, sobre o projeto e sobre a sua 

participação na pesquisa. 

 

Pesquisadora: mestranda Lucilene Gonçalves de Oliveira Lourenço 

Endereço: Rua João XXXX, 161 

Telefone: (38) 9 88XX-XXXX 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma da minha participação, sobre os riscos e benefícios 

da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da 

pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

Diamantina, _____de _______________de__________. 

 

______________________________________________ 

Nome do sujeito da pesquisa 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisado 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP: 39100-000 

Tel.: (38)3532-1240 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 

mailto:cep@ufvjm.edu.br
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C - TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

Termo de Assentimento do Menor 

 

O termo de assentimento não elimina a necessidade de fazer o termo de consentimento livre e 

esclarecido que deve ser assinado pelo responsável ou representante legal do menor. 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: LETRAMENTO LITERÁRIO: 

AS CONTRIBUIÇÕES DOS PROJETOS DE LEITURA NA FORMAÇÃO DO ALUNO 

LETRADO. Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber se os projetos de 

leitura desenvolvidos no 5º ano da Escola Estadual Matta Machado têm contribuído para a 

formação do leitor de literatura e para o letramento literário dos alunos envolvidos. As 

crianças que irão participar dessa pesquisa têm entre 9 e 10 anos de idade. Você não precisa 

participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. A 

pesquisa será feita na Escola Estadual Matta Machado, onde as crianças responderão ao 

questionário que será aplicado pela pesquisadora. Para isso, será usado uma cópia (xérox) do 

questionário. O uso do material xerocado é considerado seguro, mas é possível que não esteja 

legível, dificultando a compreensão. ALGUMAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE 

A PESQUISA PODERÃO SER REGISTRADAS ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS. Caso 

aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones (38) 9 8831-3470 da 

pesquisadora Lucilene Gonçalves de Oliveira Lourenço. Mas há coisas boas que podem 

acontecer como tornar reconhecido o trabalho desenvolvido na escola com os projetos de 

leitura. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando 

terminarmos a pesquisa os resultados serão divulgados para a comunidade escolar. Se você 

tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na parte de baixo deste 

texto. 

 

Eu ___________________________________________________________________ aceito 

participar da pesquisa: LETRAMENTO LITERÁRIO: AS CONTRIBUIÇÕES DOS 

PROJETOS DE LEITURA NA FORMAÇÃO DO ALUNO LETRADO, que tem como 

objetivos: observar, em sala de aula e nos espaços escolares, como o trabalho com o texto 

literário é desenvolvido; diagnosticar se os projetos de leitura garantem ao aluno o direito e o 

acesso ao letramento literário e verificar as contribuições dos projetos de leitura para o 

letramento literário dos alunos do 5º ano desta escola. Entendi as coisas ruins e as coisas boas 
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que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. A pesquisadora tirou 

minhas dúvidas e consultou os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste Termo de Assentimento, o qual li e concordo em participar da 

pesquisa. 

 

Diamantina, ____de _________de __________. 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Telefone da pesquisadora: (38) 9 88XX-XXXX ou (38) 3531-XXXX 


