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RESUMO 

 

A leitura literária proporciona ao indivíduo um conjunto de experiências que resultam em 

um bem cultural capaz de promover o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, 

linguísticos e estéticos do leitor. Nesse sentido, este estudo se justifica pela necessidade 

de proporcionar aos educandos da educação de jovens e adultos, muitos deles ainda 

neoleitores, a possibilidade de aquisição de leitura de forma prazerosa e sistematizada, 

promovendo uma prática constante de leitura de variados textos e com uma literatura que 

considere, acima de tudo, o leitor principiante, permitindo-lhe compreender melhor o 

mundo no qual está inserido. Objetiva também possibilitar uma maior proficiência em 

leitura literária, como também fortalecer e desenvolver a capacidade leitora desses jovens, 

adultos e idosos, aplicando a sequência básica de leitura literária de Rildo Cosson (2016). 

Esta investigação teve como universo uma turma do ensino médio do Centro de Educação 

de Jovens e Adultos Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, no município de 

Cuiabá. A pesquisa teve um caráter predominantemente qualitativo, adotando um 

arcabouço metodológico descritivo para trilhar os caminhos da pesquisa de campo, por 

meio da pesquisa-ação, que além de envolver assuntos teóricos, visa a intervenção do 

pesquisador na situação investigada, com o intuito de alterá-la e transformá-la. Os dados 

foram produzidos por meio de aplicação de questionários, diário de campo e entrevistas. 

Teve como aporte teórico as concepções de autores que abordam a questão de leitura e 

letramento literário, literatura, neoleitor e letramento literário na educação de jovens e 

adultos, dentre os quais destacam-se Magda Soares (1999, 2003), Graça Paulino (2000, 

2003, 2004), Ângela Kleiman (2001, 2007, 2012, 2016), Vincent Jouve (2002, 2012) 

Marisa Lajolo (1996, 2004, 2009), Carmem Lúcia Eiterer (1996, 2001, 2006), Rildo 

Cosson (2014, 2016), Geraldo Peçanha de Almeida (2008), Rosemar Coenga (2004), 

Regina Zilberman (2004, 2008), Bordini e Aguiar (1988) e nos procedimentos 

metodológicos da sequência básica de Cosson (2016). A pesquisa nos apontou que é 

necessário estabelecer uma ligação entre os principais mediadores de leitura no âmbito 

acadêmico: a instituição escolar e o professor, em especial o professor leitor, aliados a 

metodologias e estratégias de leitura sistematizadas e eficazes para a formação do leitor. 

Palavras-chave:  Educação de Jovens e Adultos. Leitura Literária. Sequência Básica. 

Neoleitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Literary reading provides the individual with a set of experiences that result in a cultural 

gain capable of promoting the development of the cognitive, linguistic and aesthetic 

aspects of the reader. In this regard, this study is justified by the need to provide to learners 

of the youth and adult education (EJA), many of them still as new readers, the possibility 

of the acquisition of reading in a pleasant and systemic way, promoting a constant practice 

of reading of several texts and based on a type of literature that considers, above all, the 

beginner reader, allowing him/her to understand in a better way the world in which he/she 

is inserted. It also aims to enable a greater proficiency in literary reading, as well as to 

strengthen and develop the reading capacity of these young people, adults and the elderly, 

applying the basic literary reading sequence of Rildo Cosson (2016). This investigation 

had as universe a high school group of the Youth and Adult Education Center of the 

school Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, in the city of Cuiabá. The research 

had its nature mostly in a qualitative way, adopting a descriptive methodological 

framework to guide the paths of the field research, through action research, that besides 

involving theoretical subjects, aims the intervention of the researcher in the situation that 

is being investigated, with the intention to alter and transform it. The data were produced 

through the application of questionnaires, field diary and interviews. Theoretical 

contribution was made by the conceptions of authors that deal with questions regarding 

reading and literary literacy, literature, new readers and literary literacy in the education 

of young people and adults, such as Magda Soares (1999, 2003), Graça Paulino (2000, 

2003, 2004), Ângela Kleiman (2001, 2007, 2012, 2016), Vincent Jouve (2002, 2012) 

Marisa Lajolo (1996, 2004, 2009), Carmem Lúcia Eiterer (1996, 2001, 2006), Rildo 

Cosson (2014, 2016), Geraldo Peçanha de Almeida (2008), Rosemar Coenga (2004), 

Regina Zilberman (2004, 2008), Bordini e Aguiar (1988) and in the methodological 

procedures of  Cosson’s basic sequence (2016). The research pointed out that it is 

necessary to establish a link between the main mediators of reading in the academic field: 

the school and the teacher, especially the reading teacher, allied to methodologies and 

reading strategies that are systematic and effective, aiming at the formation of the reader. 

 

Keywords: EJA. Literary Reading. Basic sequence. New Readers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A primeira lembrança do nosso encantamento com o mundo da leitura nasceu na 

infância, por volta dos seis ou sete anos de idade com uma irmã, mais velha, que lia todas 

as noites antes de dormirmos. Eram momentos mágicos, ainda que já tivéssemos ouvido 

mais de dez vezes a mesma história, o fascínio permanecia como se inédita fosse. Com o 

passar do tempo, perdemos nossa contadora de histórias, pois esta começara a estudar no 

período noturno. Contudo, a sementinha já havia sido plantada e o nosso percurso leitor 

inicia-se a partir disso. 

Anos mais tarde, cursando o ensino fundamental II em uma escola pública no 

município de Juscimeira, interior de Mato Grosso, sentíamos necessidade de ler, uma vez 

que a leitura não se constituía uma prática no nosso cotidiano familiar nem escolar. Por 

isso, nós e alguns amigos de sala formamos um grupo de teatro para apresentarmos as 

peças em ocasiões especiais de festa na escola. 

O interessante dessa atividade é que nos exigia, no mínimo, três habilidades: 

leitura das obras, escrita para adaptá-las ao formato teatral e representação dos textos. As 

peças eram adaptadas de histórias infantis - únicos livros disponíveis na biblioteca 

escolar, fora os livros didáticos e a Barsa. Os principais textos que ainda trago lembranças 

são: Cachinhos dourados, A cadeira de piolho, O gato de botas, João e Maria, Cinderela, 

O lobo e as sete crianças, O pescador e sua mulher, dentre outras. Esse grupo durou 

quatro anos, da 5ª à 8ª série. 

No ensino médio, a vontade de ler permanecia, mas não havia disponibilidade de 

livros. No entanto, uma professora de Inglês, recém-chegada do interior de São Paulo nos 

emprestava seus poucos livros: O lobo da estepe, Lucíola, Senhora, Helena, Inocência, 

Herzer- A queda para o alto, O fantástico mistério de feiurinha, O pequeno príncipe, 

dentre outros, por volta de dez ou doze livros que eram rodiziados e lidos com voracidade. 

Depois de ter consumido todo o acervo da professora, só nos restava reler os livros, pois 

não havia outros na biblioteca, nem condições financeiras para aquisição. Por isso, nesse 

período, lemos O pequeno príncipe pelo menos quatro vezes.   

Diante disso, e na certeza de que por meio da leitura é possível descortinar um 

mundo repleto de imaginação, aventura, encanto e, acima de tudo, uma arma poderosa 

que promove o raciocínio, oportuniza o conhecimento e ocasiona uma nova percepção do 

mundo, que escolhemos ser professora. Assim, em virtude de nossa escolha profissional 
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e de toda a dificuldade por nós sofrida para concretização de leitura que a formação do 

leitor e suas condições de leitura tornaram-se grandes preocupações. 

Assim sendo, em 2002, no nosso terceiro ano de profissão, elaboramos e 

implementamos uma proposta de leitura com turmas, na época, da oitava série. Dentre 

muitos propósitos do projeto, destacavam-se o de angariar livros para a biblioteca escolar. 

A ação desse objetivo consistia em percorrer os bairros circunvizinhos à escola em busca 

de doações de exemplares. O envolvimento dos alunos foi muito grande, por isso 

conseguimos sensibilizar a comunidade e fomos exitosos nesse intento. 

Contudo, compreendemos que só isso não bastava, era preciso também aliar a 

nossa experiência e prática a embasamentos teóricos, pois a profissão de professor 

engloba convergentemente as dimensões prática e teórica. Assim, a necessidade de uma 

maior fundamentação teórica para amparar nossa prática docente aumentava cada vez 

mais, impulsionando-nos a pesquisar o letramento literário de jovens e adultos do ensino 

médio, tendo como referência alternativas metodológicas que privilegiem o leitor. 

Além disso, a experiência de oito anos com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

nos fez constatar que comumente os jovens e adultos transcorrem todo o primeiro e 

segundo segmentos – nomenclatura para o ensino fundamental na EJA – até chegar ao 

ensino médio sem alcançar o domínio mínimo de leitura. Esse tipo de leitor Almeida 

(2008) definiu como neoleitor, ou seja, aquele jovem ou adulto que não teve boas 

experiências no percurso escolar, que ainda não foi capaz de adquirir a plena capacidade 

de ler um texto e fazer conexões com outras leituras ou com suas experiências de vida, 

falta-lhes a capacidade de ordenar fatos, construir conceitos, analisar e discutir aspectos 

mais complicados, enfim, de pensar além do texto. 

Na escola, a literatura deve ser considerada um recurso que permite ao aluno o 

acesso a um universo não só real, como também ficcional, uma vez que a literatura 

permite essa projeção para a realidade experienciada ao ler uma obra, transformando-o 

em protagonista ou não na imaginação. Além disso, deve estimular o interesse do aluno 

para a leitura, no entanto, de acordo com Cosson (2016), a literatura no ensino 

fundamental tem o propósito de ensinar a ler e escrever, apoiar a formação do leitor com 

uma literatura de amplo sentido, compreendendo qualquer texto ficcional ou poético, 

curto, contemporâneo e divertido, porém, cada vez mais restritos às atividades 

extraclasse. No ensino médio, segundo o autor, o propósito consiste na formação cultural 

do indivíduo, integração do leitor à cultura literária brasileira. Contudo, resume-se mais 
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especificamente a fragmentos que servem especialmente para destacar cronologia da 

história da literatura, estilos de época, dados biográficos e breve contexto histórico.      

As dificuldades de acesso à literatura aumentam mais ainda quando se trata da 

educação de jovens e adultos, doravante EJA, pois a essa modalidade de ensino são 

reservados os mesmos livros didáticos que são destinados à escola regular, sem se 

considerar as especificidades do aluno EJA, muitas vezes recém-alfabetizado ou que se 

afastou da escola por muito tempo, por diversos motivos e que, portanto, ainda está no 

início da sua jornada de leitor.  

O amadurecimento proporcionado pela experiência nos angustiava, mas ao 

mesmo tempo nos despertava para a mudança, sabíamos que nossa prática nunca seria 

capaz de formar leitores, mas começar por onde? O que fazer? Diante disso, fomos 

instigados a buscar alternativas que mostrassem outros caminhos para nosso fazer 

pedagógico, vislumbramos, então, a necessidade de partir para a pesquisa.  

Diante disso, tentávamos aplicar uma ou outra sequência didática o que também 

não mostrava resultado positivo, percebemos então que só isso não bastava, era preciso 

aliar nossas experiências e práticas à embasamentos teóricos, pois o ofício do professor 

engloba convergentemente as dimensões prática e teórica. Assim, a necessidade de uma 

maior fundamentação teórica para amparar nossa prática docente aumentava cada vez 

mais, impulsionando-nos a pesquisar sobre a formação literária de jovens e adultos no 

ensino médio. 

Problema detectado, então era hora de partir para a pesquisa orientada, ou seja, 

era preciso voltar a estudar. Assim, ingressamos no mestrado e esta oportunidade nos 

proporcionou um novo olhar para o ensino de leitura literária. A pesquisa nos abre um 

leque tão grande de possibilidades que não conseguíamos enxergar na prática, muito 

menos na graduação. 

A partir desse panorama que a presente pesquisa foi concebida. Assim, partimos 

do princípio de que o ensino de leitura, tal como é concebido nas aulas de Língua 

Portuguesa na EJA pouco ou quase nunca estimula o hábito de ler, muito menos é capaz 

de produzir leitor literário. Diante dessa inquietude pedagógica e da percepção da 

importância da formação destes leitores jovens e adultos, nasce a necessidade de partir 

para novos caminhos, na busca de alternativas metodológicas eficazes para o trabalho 

com leitura. Assim, considerando a problematização exposta, esta pesquisa busca 

responder as seguintes questões:  
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Como minimizar o distanciamento do leitor com a leitura literária? Quais perspectivas 

são fundamentais para ampliar o letramento literário de jovens e adultos? Que 

modificações esses momentos   geraram na prática pedagógica da pesquisadora? E na 

interpretação/recepção dos contos lidos? 

Assim, esta pesquisa se justifica pela necessidade de proporcionar a esses 

educandos da EJA, muitos deles ainda neoleitores, a possibilidade de aquisição de leitura 

de forma prazerosa e sistematizada, promovendo uma prática constante de leitura de 

variados textos e com uma literatura que considere, acima de tudo, o leitor principiante, 

permitindo-lhe compreender melhor o mundo no qual está inserido. Objetiva também 

uma maior proficiência em leitura literária, como também fortalecer e desenvolver a 

capacidade leitora desses jovens e adultos, aplicando a sequência básica de leitura literária 

proposta por Rildo Cosson (2016). 

Esta investigação teve como universo uma turma do ensino médio do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, no 

município de Cuiabá. A pesquisa teve um caráter predominantemente qualitativo, 

adotando um arcabouço metodológico descritivo para trilhar os caminhos da pesquisa de 

campo, por meio da pesquisa-ação, que além de envolver assuntos teóricos, visa a 

intervenção do pesquisador na situação investigada, com o intuito de alterá-la e 

transformá-la.  

Nesta investigação a natureza do método é de cunho qualitativo, uma vez que está 

centrada na interpretação e na relação dinâmica entre uma dada realidade social e o 

sujeito. Entretanto, utiliza dados quantificativos por entender que as duas abordagens são 

complementares. 

 Outro aspecto importante do estudo qualitativo, consiste na preocupação em 

aprofundar a compreensão de um grupo social em relação aos fenômenos estudados, sem 

dar relevância à representativa numérica porque os dados analisados nesse tipo de 

pesquisa não são métricos. Pode ter várias fontes de coleta de dados, a interpretação e a 

análise dos dados produzidos ocorrem de forma subjetiva. Contudo, organizadas e 

amarradas às teorias propostas.  

A produção dos dados desta pesquisa ocorreu no próprio espaço dos sujeitos, ou 

seja, envolveu uma turma do ensino médio do CEJA Professor Antônio Cesário de 

Figueiredo Neto, localizado na cidade de Cuiabá. Por isso, justificamos nossa escolha de 

trilhar os caminhos da pesquisa de campo, por meio da pesquisa-ação, pois além de 

envolver assuntos teóricos, visa a intervenção do pesquisador na situação investigada, 
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com o intuito de alterá-la e transformá-la. Assim, o trajeto metodológico percorrido nesta 

pesquisa teve o apoio das concepções de Thiollent (1986), pois segundo o autor:   

 

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. (THIOLLENT, 1986, p. 14) 

 

Depois da obtenção dos dados por meio de questionário, observação da oficina e 

entrevista, estes foram sistematizados e analisados. A análise e interpretação desses dados 

qualitativos ocorreram articulados com teorias e métodos de leitura discutidos na 

fundamentação teórica. Para a produção de dados desta pesquisa, utilizamos três técnicas: 

questionário, observação (oficina) e entrevista estruturada, para tanto, solicitamos as 

autorizações ao diretor da escola, à professora e seus respectivos alunos, aos quais foram 

explicitados os objetivos do trabalho. Os instrumentos de produção de dados foram 

aplicados por esta autora da dissertação, em ambiente de sala de aula. O questionário foi 

aplicado na presença da professora substituta da turma. Contudo, as oficinas e as 

entrevistas foram efetivadas somente por esta pesquisadora.  

No trabalho de coleta de dados observamos as intervenções, reflexões e discussões 

coletivas e individuais e registramos em um diário de campo que nos permitiu sistematizar 

as experiências no momento da escrita. A primeira técnica de produção de dados foi a 

aplicação de um questionário. Esse tipo de procedimento de investigação é constituído 

por questões abertas ou fechadas, apresentadas a determinadas pessoas com a finalidade 

de alcançar para o estudo, subsídios sobre “conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” 

(GIL 2008 p.121) 

O questionário busca maior conhecimento da turma na qual será realizada a 

pesquisa. Por isso, a primeira técnica de produção de dados desta pesquisa. A proposta de 

questionário foi disponibilizada aos alunos por meio de cópias para ser respondido 

durante o horário de aula.  Tal instrumento continha vinte e três questões, dentre as quais 

dezenove fechadas e quatro abertas, aplicado em uma turma composta por trinta e cinco 

alunos do ensino médio da área de Linguagem, no CEJA Cesário Neto, na cidade de 

Cuiabá-MT. Dos trinta e cinco alunos da turma somente vinte e sete responderam, pois 

neste dia sete alunos faltaram – situação recorrente nesta modalidade de ensino – e 

somente um recusou-se a responder.   
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A aplicação do questionário ocorreu em maio de 2017. Antes da aplicação foi 

realizado um pré-teste com uma sala diferente da turma pesquisada, porém na mesma 

escola. O pré-teste nos permitiu identificar questões que não estavam muito claras para 

os estudantes, possibilitando, assim, ajustes, formatação do questionário final e estimativa 

de tempo para seu preenchimento. O pré-teste indicou o tempo médio de dez minutos para 

as respostas. Contudo, a referida turma necessitou de aproximadamente vinte minutos 

para o preenchimento. Esse instrumento de pesquisa foi apropriado para produzir os dados 

necessários ao delineamento de dois objetivos específicos da pesquisa: definir o perfil 

socioeconômico da turma investigada e determinar práticas e interesses de leitura da 

turma.  

A segunda técnica de produção de dados constituiu-se na observação de uma 

oficina de leitura literária. Esse instrumento de coleta de dados encontra apoio 

metodológico em Ludke e André (1986). Para as teóricas, planejar “o quê” e “como” vai 

observar representa a tarefa mais importante dessa técnica. Assinalam também que a 

observação, além de planejada, deve ser controlada e sistematizada para que seja um 

instrumento apropriado e legítimo de investigação científica, pois  

 

[...] as observações que cada um de nós faz na nossa vivência diária são muito 

influenciadas pela nossa história pessoal, o que nos leva a privilegiar certos 

aspectos da realidade e negligenciar outros. Como então confiar na observação 

como um método científico? (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 25) 

 

As autoras respondem a esse questionamento de forma bastante positiva, 

explicitando ainda que a observação pode funcionar como instrumento principal ou até 

mesmo associada a outras técnicas. Além disso, salientam que nas abordagens de pesquisa 

educacional, a técnica de observação “ocupa um lugar privilegiado [..] e possibilita um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado.” (LUDKE & 

ANDRÉ, 1986, p. 26) 

Outro fator importante apontado por Ludke e André (1986) sobre esse instrumento 

de produção de dados diz respeito ao seu registro 

 [...] há formas muito variadas de registrar as observações. Alguns farão 

apenas anotações escritas, outros combinarão as anotações com o material 

transcrito de gravações. Outros ainda registrarão os eventos através de filmes, 

fotografias ou outros equipamentos. (Ludke e André, 1986, p. 26) 
 

Por esse motivo, escolhemos registrar as observações de maneira escrita. Desse 

modo, todos os dias, imediatamente após o término de cada oficina fazíamos os registros 
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do que havia ocorrido, pois não foi possível conciliar a regência da oficina com o registro 

das observações.  

A Sequência Básica de Rildo Cosson (2016) serviu de suporte para as oficinas de 

leitura literária. As oficinas ocorreram no período de dezenove de junho a sete de julho 

de 2017, em seis encontros de três horas, perfazendo um total de dezoito horas.  

O terceiro instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista que, para Bauer 

e Gaskell (2012), constitui-se em uma importante ferramenta de pesquisa, pois permite 

ao pesquisador mapear e entender o modo de vida dos sujeitos, seus valores, crenças e 

atitudes. Por isso, para uma maior compreensão do sujeito pesquisado que justificamos 

também a escolha pela entrevista estruturada.  

O aporte teórico desta pesquisa advém das concepções de autores que abordam a 

questão de leitura: Marisa Lajolo (1996, 2004, 2009), Vincent Jouve (2002, 2012), Regina 

Zilberman (2004, 2008); letramento: Magda Soares (1999, 2003), Ângela Kleiman (2001, 

2007, 2012, 2016); letramento literário: Rosemar Coenga (2004), Graça Paulino (2000, 

2003, 2004), Rildo Cosson (2014, 2016) e sobre o neoleitor: Geraldo Peçanha de Almeida 

(2008), Carmem Lúcia Eiterer (1996, 2001, 2006), Tiepolo (2009, 2010), além dos 

procedimentos metodológicos da sequência básica de Cosson (2014). 

Para tanto, esta investigação aplicou uma proposta de atividades de leitura 

desenvolvida em uma oficina, a partir do gênero conto com enfoque nas questões do 

gênero feminino, pois essa temática tem ganhado força no meio acadêmico e social, 

inclusive a edição 2015 do Enem, o tema da redação versava sobre a questão da 

persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. As discussões 

pretendiam despertar no aluno uma criticidade sobre a temática da identidade da mulher 

não como um fenômeno puramente biológico, mas sim fundamentalmente social. 

Assim, diante dessas observações, propomos para a oficina de leitura literária 

quatro contos da obra A via crucis do corpo (1998), de Clarice Lispector. O livro é 

composto por 14 contos, dentre os quais escolhemos: A língua do p, Ruído de passos, 

Mas vai chover e O corpo. 

A escolha dessa obra, publicada em 1974, se justifica por discutir questões atuais 

e por abordar temas que envolvem o corpo, a condição feminina da mulher e a sua 

sexualidade, evidenciando em virtude da cultura hegemônica presente na nossa 

sociedade, uma grande distinção entre os gêneros, onde os papéis e valores sociais são 

legitimados em uma relação hierárquica de poder entre homem e mulher. Assim, nosso 

papel consiste em desconstruir qualquer forma de supremacia perpetuada na sociedade e 
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afastar as pessoas da ignorância de pensar que cor da pele, gênero, classe social ou 

orientação religiosa transforma uma pessoa em melhor ou pior. E, além disso, evidenciar 

claramente que essas questões devem ser discutidas em sala de aula. 

Assim, ao longo do nosso trabalho como professora/pesquisadora, procurávamos 

caminhos para facilitar as múltiplas ações e aproximações com a leitura literária, um 

percurso que acreditávamos ser relevante não só para nós como também para os alunos e 

para todos aqueles que estivessem vivenciando os mesmos papéis. 

Nesse sentido, as questões das quais tratam este trabalho estão direcionadas ao 

nosso desejo de contribuir para o trabalho de professores da EJA, geralmente temas pouco 

discutidos pelos teóricos sobre leitura e também pelas pesquisas em estudos literários. 

Esperamos que esta investigação possa contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade leitora do neoleitor, minimizando o distanciamento entre o leitor e a leitura. 

Almejamos também que a metodologia de leitura literária aqui aplicada auxilie não só 

nossa prática pedagógica, como também a dos demais professores de Língua Portuguesa 

que atuam no ensino médio da EJA. 
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CAPÍTULO I – PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

Neste capítulo discutiremos gêneros na perspectiva sócio-histórica e dialógica 

bakhtiniana. Mikhail Mikhailovich Bakhtin nasceu em novembro de 1895 em uma família 

aristocrática empobrecida, na cidade de Orel, na Rússia. Em 1904 mudou-se para a 

Lituânia, país no qual conviveu com muitos grupos étnicos, variadas línguas e classes 

sociais, contatos que marcarão sua obra. Formou-se em História e Filologia pela 

Universidade de Petersburgo. Em 1940 apresenta a tese Rabelais e a cultura popular ao 

Instituto Gorki, porém não consegue defendê-la devido à guerra, somente em 1946 

acontece a defesa, mas a decisão só é proferida em 1952, negando-lhe o título de doutor. 

Contudo em 1965 a referida tese foi publicada, o que lhe conferiu renome mundial. 

(FIORIN, 2016, p. 11- 13) 

Embora o termo gênero seja sempre remetido a Bakhtin, Faraco (2009, p. 123) 

esclarece que Platão foi o primeiro a discutir o tema na obra República (livro III) na qual 

organiza a literatura nos gêneros lírico, épico e dramático. Mais tarde, Aristóteles 

sistematiza os gêneros em dois de seus trabalhos, os quais ao longo de séculos serviram 

de orientação na discussão de gêneros: Arte Retórica e Arte Poética, neste o filósofo 

explora amplamente as características da tragédia e da epopeia, naquele apresenta o 

estudo de três gêneros retóricos: deliberativo (aconselhar/desaconselhar), judiciário 

(acusar/defender) e epidítico (elogiar/censurar). 

Machado (2016) pontua que o estudo dos gêneros se fundamentou no campo da 

retórica e da poética. Entretanto, foi na literatura que a rigidez da classificação aristotélica 

se evidenciou. Tanto que a teoria dos gêneros deu origem ao desenvolvimento dos estudos 

literários, solidificando-a até o surgimento da prosa comunicativa. Contudo, antes do 

advento da sociolinguística bakhtiniana, outro importante linguista e filósofo, Ferdinand 

de Saussure, apresenta uma concepção de linguagem de acordo com as imposições 

científicas daquele período positivista, contribuindo para a elevação da linguística para o 

campo de uma ciência autônoma, cujas formulações deram origem ao estruturalismo e 

que ainda são de grande importância no campo da pesquisa linguística. 

Naquele período ainda positivista, para uma disciplina tornar-se ciência era 

necessário apoiar-se nas ciências naturais, cujo objeto material de estudo não centrava no 

homem ou em seu aspecto social, interacional e comportamental, mas no aspecto físico 

da natureza e do universo, conferindo-lhes valor universal. Nesse contexto, o método 

estruturalista de Saussure dividiu a linguagem em língua e fala, porém, não deu 
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importância à fala, dedicando-se somente a estrutura da língua. Bakhtin, ao contrário, 

dedicou-se ao estudo da fala - do discurso - visto que para o filósofo, o estudo da 

linguagem só é realizável considerando o caráter sócio-histórico e interacional do ser 

humano. Assim, para Bakhtin, o estudo da linguagem não pode ser efetivado dividindo-a 

do sujeito social, afinal o estudo da língua só ocorre no enunciado, pois este sim, é produto 

de interação social. Para Bakhtin, o enunciado  

 

reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das esferas da 

atividade humana, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, 

ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua construção 

composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos 

eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 

1997, p 279) 

 

O enunciado é aqui entendido como discurso oral ou escrito, associado ao 

contexto, constituído de conteúdo temático, estilo e construção composicional que 

retratam as “esferas da atividade humana”. Podemos destacar, dentre os inúmeros campos 

de atividade humana, as esferas: publicitária, cotidiana, religiosa, científica, midiática, 

educacional, jornalística e literária. Um culto religioso, por exemplo, reflete uma esfera 

de atividade humana, cujo papel social engloba autoridades religiosas e fiéis. A finalidade 

dessa esfera, de um modo geral, consiste em pregar o evangelho, promover a caridade e 

preparar para a vida celestial. Estudos bíblicos e celebração de missão retratam atividades 

realizadas nesse campo que tem o sermão, a oração e os hinos de louvor como gêneros 

em circulação. (BAKHTIN, 1997, p 279) 

Em A Estética da Criação Verbal (1997), Bakhtin argumenta que a compreensão 

da língua não se dá a partir de frases ou orações, mas a partir de gêneros do discurso e 

que “O estudo do enunciado, em sua qualidade de unidade real da comunicação verbal, 

também deve permitir compreender melhor a natureza das unidades da língua (da língua 

como sistema): as palavras e as orações.” (BAKHTIN, 1997, p.287) 

Segundo Faraco (2009), na obra inacabada de Bakhtin - O problema dos gêneros 

do discurso – o autor discute alternativas de análise da linguagem como atividade 

sociointeracional e mostra algumas características opostas entre o enunciado (unidade 

real de comunicação) e a unidade tradicional linguística (língua como sistema - orações 

ou palavras).  
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Para melhor compreensão da diferença entre unidade de língua e enunciado, 

pensemos na seguinte oração:  Meu tio é político – trata-se obviamente, segundo Bakhtin, 

de uma unidade da língua por não pertencer a ninguém, ou seja, é desprovida de autoria, 

não se dirige a um destinatário, ainda que tenha completude, não exige uma resposta 

(atitude responsiva) e é absolutamente neutra. Porém, essa mesma oração quando fizer 

parte de uma situação de comunicação se transformará em enunciado, perdendo assim a 

sua neutralidade, terá autor, destinatário e um acabamento que possibilita resposta. O 

vocábulo político, no enunciado, pode ser um elogio uma depreciação ao tio, ou seja, a 

palavra está carregada de juízo de valor e isso reflete a verdadeira situação de uso da 

língua. (FIORIN, 2016, pp 22-26) 

Embasado nos conceitos bakhtinianos, Fiorin afirma que, opostamente ao que se 

pensa, Bakhtin, ainda que tenha criticado Saussure, reconhece a fundamental importância 

do seu estudo para a compreensão das unidades da língua. Entretanto, o linguista mostra 

que a metalinguística não consegue explicar o real funcionamento da linguagem, pois seu 

objeto de estudo consiste na análise e descrição da unidade da língua, ou seja, “está 

relacionada aos discursos que falam sobre a língua”. Diante disso, Bakhtin preconiza a 

criação de “uma ciência que fosse além da linguística [...] “a - translinguística-  pois ela 

considera o real funcionamento da linguagem em sua unicidade, assim, o enunciado 

constitui-se em seu objeto de pesquisa. (FIORIN, 2016, pp 23-24, grifo do autor) 

 Bakhtin (1997, p. 279) argumenta que “A utilização da língua efetua-se em forma 

de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma 

ou doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 

finalidades de cada uma dessas esferas.” Isso quer dizer que, todos os campos de atividade 

humana estarão sempre vinculados ao uso de uma língua, a qual se efetiva em forma de 

enunciados que nascem das áreas de atividade humana.  

Nesse sentido, Bakhtin define gêneros do discurso como tipos de enunciados 

relativamente estáveis constituídos de conteúdo temático, construção composicional e 

estilo os quais se fundem de maneira indissolúvel. 

 

Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 

fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados 

pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado 

considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 1997 p. 279) 
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Apoiado nas ideias de Bakhtin, Fiorin (2006) explica que o conteúdo temático não 

se constitui de um assunto especificamente, mas de “um domínio de sentido de que se 

ocupa o gênero”, ou seja, compreende os diversos sentidos e seus recortes possíveis para 

um determinado gênero do discurso. Tema não se confunde com assunto, enquanto aquele 

aborda a centralidade, o todo do enunciado, este trata de questões mais periféricas. Para 

exemplificar o autor utiliza cartas de amor. Segundo o estudioso, o que constitui o 

conteúdo temático no exemplo em questão são as relações amorosas estabelecidas. 

Contudo, cada uma dessas relações trata de um aspecto peculiar, com um recorte temático 

específico e indissoluvelmente ligado a ele. 

A construção composicional diz respeito à maneira como o texto é sistematizado 

e reconhecido na sociedade, refere-se ao “modo de estruturar o que é dito (enunciado),” 

indicando o tempo (agora), o espaço (aqui) e os participantes da situação comunicativa 

para que os dêiticos sejam entendidos. Assim, Fiorin (2016 p.69) esclarece que “é por 

isso que as cartas trazem a indicação do local e da data em que foram redigidas e o nome 

de quem as envia e da pessoa para quem se escreve.” 

Os recursos gramaticais, fraseológicos e gramaticais de uma língua (meios 

linguísticos), empregados pelo locutor, objetivando alcançar seu interlocutor e, 

consequentemente uma atitude responsiva, é o que constitui o estilo. E o gênero mais 

favorável para sua evidenciação é o literário, uma vez que nele o estilo individual é mais 

perceptível. Em contrapartida, os gêneros do discurso que demandam padrões mais 

estandardizados, como documentos oficiais, jurídicos, entre outros, são os que menos    

para refletem a individualidade na língua. Assim, a incorporação dos três elementos 

anteriormente abordados - estilo, conteúdo temático e construção composicional - no todo 

do enunciado, é o que caracteriza o gênero, o qual “somente ganha sentido quando se 

percebe a correlação entre formas e atividades. ”  (FIORIN, 2016, p.76) 

Fiorin (2016) embasado no pensamento bakhtiniano, argumenta que os gêneros 

não se traduzem em uma exclusividade da modalidade escrita, mas sim abrangem todas 

as variedades de utilização da linguagem. Além disso, o autor classifica os gêneros em 

duas categorias com características comuns: primários (simples) e secundários 

(complexos). 

Bakhtin (1997) conceitua como gêneros primários aqueles enunciados decorrentes 

de situações espontâneas de utilização da linguagem, como as que ocorrem nas 

comunicações da vida cotidiana, geralmente orais, não elaboradas, coloquiais, 

instantâneas e diretas com o contexto, como o bate-papo cara a cara ou por meio de 
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ferramentas eletrônicas como ligação de vídeo, áudio ou escrita do WhatsApp, a conversa 

telefônica, o chat, o bilhete, o e-mail, dentre muitos outros. Constata-se, então, que os 

gêneros primários têm como principal aspecto a função imediata de comunicação. Já os 

gêneros secundários são evidenciados pelo modelo escrito, apresenta estrutura 

padronizada de constituição da linguagem mais complexa, pertencendo ao campo mais 

elaborado da comunicação como o científico, jurídico, cultural, jornalístico, dentre muitos 

outros. 

Entretanto, pode-se concluir que a diferença entre gêneros primários e secundários 

se dá por meio da distinção entre a comunicação oral ou escrita, uma vez que essa 

dessemelhança não é suficiente para categorizá-los. Os gêneros primários e secundários 

não requerem somente o uso da oralidade ou da escrita para a sua classificação, pois se 

assim fossem, palestras e conferências seriam primários e bilhetes secundários, no 

entanto, é o inverso. Isso significa que alguns gêneros aparentemente primários podem 

ser secundários ou vice e versa, assim a intercorrência em situações de comunicação mais 

elaboradas ou menos elaboradas, complexas ou simples, indiretas ou diretas é o que 

realmente os particularizarão. 

Partindo da perspectiva de que o gênero discursivo constitui-se em uma atividade 

de leitura e de escrita concreta e histórica, uma vez que está ligada a um contexto de 

produção e a uma temática, constata-se então que, o que interessa no estudo da linguagem, 

de acordo com os princípios bakhtinianos, não é a concepção formal da língua, mas sua 

condição interacional enunciativa discursiva, ou seja, Bakhtin aborda a teoria dos gêneros 

considerando o processo de sua produção e não o produto, por isso, interessa-lhe mais a 

maneira como eles se constituem que as suas propriedades formais e isso  significa que o 

estudo da linguagem, nesse aspecto, considera efetivamente o sentido produzido em um 

dado contexto no qual o sujeito e a linguagem estarão definitivamente interligados. 

Dessa forma, as contribuições de Bakhtin constituem os princípios fundamentais   

para os estudos linguísticos, pois a constituição de suas teorias atravessou séculos e ainda 

hoje servem de embasamento para a construção e reestruturação de novas teorias 

relacionadas à linguagem. 

 

1.1. O gênero conto: um breve histórico 

 

Esta subseção do Capítulo I objetiva analisar o surgimento do conto enquanto 

gênero de ficção, tendo como ponto de partida um breve histórico desde as primeiras 
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manifestações, na pré-história, até o momento do seu apogeu quando se firma como 

gênero. Terá como aporte as formulações de Edgar Allan Poe, o primeiro a teorizar acerca 

desse gênero e com os estudos de Júlio Cortázar, André Jolles e Nádia Battella Gotlib. 

Contar histórias durante muitos séculos, dos tempos mais remotos, auxiliava as 

sociedades na transmissão, dos seus costumes, mitos, cultura e ritos. Gotlib (1988), em 

sua obra intitulada Teoria do Conto, argumenta que é impossível localizar ou datar com 

exatidão “o início do contar estória.” Porém, afirma que tenha começado antes mesmo da 

escrita, de forma oral, por meio do ato de contar, ouvir e recontar. Por isso, a contação de 

histórias era de fundamental importância para a preservação de uma sociedade, pois esta 

atividade possibilitava a continuação, de geração em geração, dos seus costumes 

culturais, mantendo-os sempre presentes em suas lembranças. 

O surgimento da escrita foi um marco muito importante para a humanidade, pois 

a partir dela houve a demarcação entre a história e a pré-história e isso propiciou o registro 

escrito dos acontecimentos. Gotlib (1988) destaca que esse legado possibilitou registrar 

diversas narrativas que conservavam a força de uma tradição oral, cruzando séculos desde 

a Bíblia, passando pela Ilíada e Odisséia do mundo clássico greco-latino, atravessando o 

Oriente com a Pantchatantra (coleção mais antiga de contos indianos) em sânscrito (VI 

a.C) com traduções em árabe e inglês, nos séculos VII e XVI, respectivamente.  As Mil e 

uma noites percorrem a Pérsia, Egito e toda a Europa na devida ordem dos séculos X, XII 

e XVIII. Somente a partir do século XIV, depois da transição da narrativa oral para a 

escrita, que o conto começa a definir seus traços estéticos, ou seja, “vai afirmando sua 

categoria estética”. (GOTLIB, 1988, p.7) 

Além da escrita que foi muito importante para o registro e disseminação do conto, 

a invenção da máquina de impressão, no século XV, pelo alemão Gutenberg, as fábulas 

de La Fontaine no século XVIII, “o apego à cultura medieval, pela pesquisa do popular e 

folclórico” no século XIX e a intensa ampliação da impressa permitiram e efetivaram a 

sua popularização com publicações em jornais e revistas. (GOTLIB, 1988, p.7). Porém, 

Jolles (1974) afirma que o conto só adquiriu efetivamente a definição de forma literária 

quando os irmãos Grimm atribuíram o nome Kinder und Haus märchen (Contos para 

Crianças e Famílias) a uma coletânea de narrativas 

 

[...] foi a coletânea dos irmãos Grimm que reuniu toda essa diversidade num 

conceito unificado e passou a ser como tal, a base de todas as coletâneas 

ulteriores do século XIX; finalmente, sublinhe-se ser sempre à maneira dos 

irmãos Grimm que as verdadeiras pesquisas sobre o conto começam sendo 

realizadas, apesar da diversidade de concepções científicas. (JOLLES, 1974, 

p.181) 
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Percebemos, assim, que há dois tipos de contos: um popular e outro literário. O 

conto popular ou tradicional é aquele transmitido oralmente de geração em geração, 

podendo existir diversas versões e diferentes detalhes de uma mesma história, dado o seu 

caráter oral, tendo na maioria das vezes autor desconhecido.  Já o conto literário 

(moderno), por sua vez, é aquele concebido e transmitido de forma escrita, com autoria 

sempre conhecida e traços estéticos bem definidos. 

Segundo Gotlib (1988), foi no século XIX também que surgiu a terminologia 

short-story para a narrativa curta, long short history para a novela e tale para o conto 

popular. Contudo, o referido termo ainda suscitava inúmeras confusões, pois contos 

populares, parábolas, fábulas, relatos, enfim, toda narrativa curta fazia parte da mesma 

nomenclatura. Somente em 1880, nos Estados Unidos, que a short-history “designa não 

somente uma estória curta, mas um gênero independente, com características próprias.” 

Além disso, Gotlib (1988) complementa que hoje as palavras francesas roman, nouvelle 

e conte são as que mais se assemelham com os termos em português: romance, novela e 

conto. (GOTLIB, 1988, pp. 15-16) 

 O auge do conto se deu, então, no século XIX com autores de indiscutível 

grandeza, dentre os quais se destacam Wilhelm Hoffmann, Guy de Maupassant, Balzac, 

Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe, Eça de Queirós, Alexandre Herculano, Machado de 

Assis e Aluísio Azevedo. Além desses autores que se destacaram para o ápice do conto, 

outros se destacam não só por suas obras literárias, como também por formularem teorias 

acerca do gênero conto, são eles: Edgar Allan Poe, Júlio Cortázar, André Jolles, Machado 

de Assis e Mário de Andrade. Contudo, Edgar Allan Poe foi o primeiro autor a teorizar 

sobre a arte de escrever contos, indicando princípios para a referida narrativa curta. 

Edgar Allan Poe foi ficcionista, crítico literário, poeta e editor. Personalidade de 

grande importância no campo dos estudos literários, principalmente sobre o gênero conto, 

inspirando inúmeros poetas de gerações após o Romantismo. Além de ser um dos 

pioneiros da literatura de ficção científica e fantástica modernas, o crítico literário 

também transformou o modo de produção literária ao elaborar ensaios sobre poesia e 

prosa, apontando-as como produções elaboradas de modo racional, desmistificando, 

então, a ideia de que uma obra era a expressão dos sentimentos do artista. Para Poe, “Em 

toda a composição não deve haver sequer uma palavra escrita cuja tendência, direta ou 

indireta, não leve àquele único plano pré-estabelecido”. (POE, 2004, p.6) 
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Em A Filosofia da Composição (1999), Allan Poe revela como fez a composição 

de O Corvo, seu poema mais famoso, afirmando que “É meu desígnio tornar manifesto 

que nenhum ponto de sua composição se refere ao acaso, ou à intuição, que o trabalho 

caminhou, passo a passo, até completar-se, com a precisão e a sequência rígida de um 

problema matemático.” Assim, de forma contundente, o poeta critica aqueles que julgam 

determinada obra de arte como resultado de uma manifestação criadora, advinda de um 

ser iluminado e inspirado, ministrando uma autêntica aula sobre o ato de compor como 

produto de muita dedicação e trabalho. (POE, 1999, p. 2) 

O ponto de partida de Poe para discutir o conto na qualidade de gênero de ficção 

começa com três publicações de resenhas sobre Twice-told tales (contos duas vezes 

contados), de Nathaniel Hawthorne na revista literária Graham’s Magazine. Na primeira 

resenha, publicada em abril de 1842, Poe inicia apontando as vantagens do conto em 

relação ao romance e a superioridade daquele em relação à poesia. Posteriormente tece 

longos elogios a Nathaniel Hawthorne, destacando que o referido autor tinha estilo 

singular e original com relação aos contos, embora os ensaios não tivessem tais atributos, 

mas que no conjunto, poderia ser visto “como um dos poucos homens 

inquestionavelmente geniais que nosso país já produziu.” (POE, 2004, p.2) 

  Na segunda resenha publicada em maio de 1842, Allan Poe faz uma tímida crítica 

a alguns contos alguns de Hawthorne, encaixando-os na categoria de ensaio pois “Não há 

aí tentativa de fazer efeito. Tudo é quieto, contemplativo, tênue”. Contudo, mais adiante, 

volta a enaltecer a sua singularidade de pensamento, chegando a compará-lo a um gênio 

“O senhor Hawthorne é um homem do mais alto grau de genialidade. Só lamentamos que 

os limites de nossa revista não nos permitam prestar-lhe a homenagem completa, que, em 

outras circunstâncias, prestaríamos com o maior prazer”. (POE, 2004 p. 11) 

Mais uma vez na segunda resenha, Poe reafirma que “O conto oferece, em nossa 

opinião, o melhor campo para o exercício do mais nobre talento”. Para o crítico literário, 

essa superioridade do conto em detrimento do romance se dá devido à sua pequena 

extensão, podendo “ser lido numa assentada”, fator importante para a manutençãoda sua 

totalidade.” A possibilidade de leitura de uma determinada obra ocorrer de uma só vez é 

para Edgar Allan Poe, o ponto de maior importância em quase todas as composições, pois  

preserva a sua unidade de  efeito ou de impressão. (POE, 2004 p. 4) 

Ao propor a teoria da unidade de efeito, Allan Poe recomenda que se leia em uma 

só sentada, senão 
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Os interesses do mundo que intervêm durante as pausas da leitura modificam, 

desviam, anulam, em maior ou menor grau, as impressões do livro. Porém, a 

simples detenção da leitura por si só seria suficiente para destruir a verdadeira 

unidade. No conto breve, no entanto, o autor pode levar a cabo a totalidade de 

sua intenção, seja ela qual for. Durante a hora de leitura, a alma do leitor está 

nas mãos do escritor. Não há influências externas ou extrínsecas, produzidas 

pelo cansaço ou pela interrupção. (POE, 2004 p. 6) 

 

Desse modo, Poe confirma a incontestável superioridade do conto sobre o 

romance, demonstrando que este em nenhum momento poderia atingir a unidade de efeito 

daquele, devido sua extensão. Além disso, admite a  total subordinação do leitor perante 

um autor que domina as técnicas composicionais da obra. 

Em 1847, com a  publicação da terceira resenha,  Poe (2004) critica Hawthorne 

ao invés de elogiá-lo. Segundo o autor, “Hawthorne tem tudo de universal, mas falta-lhe 

ainda o pessoal, o exclusivo.” E, finalmente, manifesta  um gigantesco  desprezo pela sua 

obra e pela opinião transcendentalista que o acompanha, demonstrado em  “Que o Sr. 

Hawthorne emende a sua pena, procure um frasco de tinta visível, abandone sua Velha 

Morada, rompa com o Sr. Alcott, enforque (se possível) o diretor de The Dial, e jogue 

aos porcos todos os números que tenha de The North American Review”. (POE, 2004 p. 

22). Convém salientar que Poe, ao longo das suas resenhas não só critica autores a ele 

contemporâneos, como também reivindica um fazer literário verdadeiramente americano, 

com obras de real importância e valor. 

Segundo Gotlib (1988), “A teoria de Poe sobre o conto recai no princípio de uma 

relação: entre a extensão do conto e a reação que ele consegue provocar no leitor ou o 

efeito que a leitura lhe causa.” Ou seja, para Edgar Allan Poe o ponto de maior 

importância de uma composição reside no tamanho, na reação ou no efeito que ela pode 

causar no leitor. Contudo, essa efervescência precisa ser dosada para se sustentar por mais 

tempo, uma vez que “se o texto for longo demais ou breve, esta excitação ou efeito ficará 

diluído.” (GOTLIB, 1988, p. 32) 

A brevidade e a impressão total causada no leitor são os elementos 

caracterizadores do conto para Poe. Além dessas peculiaridades instituídas pelo estudioso 

ao referido gênero, convém destacar também sua preocupação com o processo de criação. 

Em A filosofia da composição, Allan Poe (1999, p.1) fala da importância de se publicar 

em revistas os bastidores da criação, para isso, era preciso “um autor que quisesse, isto é, 

que pudesse, pormenorizar, passo a passo, os processos pelos quais qualquer uma de suas 

composições atingia seu ponto de acabamento.”  
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Poe (1999, p. 2) conceitua a primeira classe de autores como omissos por vaidade, 

pois “preferem ter por entendido que compõem por meio de urna espécie de sutil frenesi, 

de intuição estática; e positivamente estremeceriam ante a ideia de deixar o público dar 

uma olhadela, por trás dos bastidores,” nesse sentido, jamais revelariam os seus segredos 

literários.  

A segunda classe de autores, de acordo com Poe (1999, p. 2), não tem “condições 

de reconstituir os passos pelos quais suas conclusões foram atingidas.” Ou seja, eles não 

revelam por não saberem como se dá esse processo.  

E, finalmente, a terceira espécie de autores, da qual Alan Poe faz parte, aquela que 

não enxerga nenhum problema em mostrar o processo de criação. Por isso, o autor escolhe 

o seu mais famoso poema - O Corvo - para revelar como foi feita a sua composição, pois 

“É meu desígnio tornar manifesto que nenhum ponto de sua composição se refere ao 

acaso, ou à intuição, que o trabalho caminhou, passo a passo, até completar-se, com a 

precisão e a sequência rígida de um problema matemático.” (POE, 1999, p. 2) 

Poe (1999) detalha a construção composicional de O Corvo em onze etapas assim 

dispostas: tamanho da obra, efeito estético, tom, efeito artístico, natureza do refrão, 

pretexto para o uso do refrão, tema, clímax como ponto de partida, recursos estilísticos, 

local e enredo. A proposta definida por Poe sobre a extensão ou o tempo destinado à 

leitura de um poema e a sua composição, servem também para o conto. 

Nesse sentido, ao avaliar o texto Filosofia da Composição, é possível 

compreender que a tarefa do escritor literário é um dos ofícios mais difíceis de se realizar, 

pois, ao contrário do que se pensa, uma obra não é criada ao acaso, muito menos depende 

de intuição do seu autor. O fazer literário deve, efetivamente, seguir passos rigorosos para 

a sua concretização, desde o tamanho da obra, passando pelo seu efeito no leitor, até a 

seleção do tema, os recursos estilísticos, entre outros. 

Seguindo a mesma linha de Edgar Allan Poe, de quem era seguidor, admirador e 

estudioso, o argentino Júlio Cortázar também lançou um olhar crítico para o processo de 

criação do conto, contribuindo  para a sua teorização no século XX. Na Teoria do Conto, 

Gotlib (1988) menciona três entendimentos para a palavra conto que Julio Cortázar 

emprega na sua pesquisa sobre Edgar Allan Poe: relato de um acontecimento, narração 

oral ou escrita de um acontecimento falso e fábula que se conta às crianças para diverti-

las. Essas três concepções de conto evidenciam um aspecto em comum “são modos de se 

contar alguma coisa e, enquanto tal, são todas narrativas. ” (GOTLIB, 1988, p. 11). 
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Ainda nos dias atuais, não há uma definição pacífica acerca do conceito de conto. 

Gotlib (1988) lembra que, tanto Julio Cortázar como Machado de Assis, consideravam o 

conto como um gênero aparentemente fácil. Contudo, era difícil não só a sua produção, 

como também a sua conceituação. O obstáculo para se determinar um padrão para o conto 

reside na multiplicidade de transformações sofridas ao longo dos tempos e é exatamente 

por essa dificuldade que existem várias correntes teóricas a esse respeito. As que 

sustentam uma forma com regras e padrões para a escrita; as que expressam desprezo a 

imposição de regras e por último as que pregam total independência e autonomia para a 

forma do conto. 

 Assim, mesmo com toda a complexidade inerente ao conto, Cortázar afirma que 

“Ninguém pode pretender que só se devam escrever contos após serem conhecidas suas 

leis. Em primeiro lugar, não há tais leis; no máximo cabe falar de pontos de vista, de 

certas constantes que dão uma estrutura a esse gênero tão pouco classificável.” (Cortázar, 

2008, p.150) 

Embora Cortázar (2008) reconheça a natureza do conto como pouco classificável, 

tenta explicar a si mesmo, a outros contistas e teóricos do referido gênero ao correlacionar 

o conto com a fotografia e o romance com o cinema. Para o escritor, 

 

[...] o romance e o conto se deixam comparar analogicamente com o cinema e 

a fotografia, na medida em que um filme é em princípio uma “ordem aberta”, 

romanesca, enquanto que uma fotografia bem realizada pressupõe uma justa 

limitação prévia, imposta em parte pelo reduzido campo que a câmara abrange 

e pela forma com que o fotógrafo utiliza esteticamente essa limitação. 

(CORTÁZAR, 2008, p.151) 

 

O romance e o cinema se assemelham por indicarem uma “ordem aberta” onde 

não há uma delimitação de fronteiras, sem contar que se trata de uma narrativa que pode 

ser muito mais abrangente devido à maior extensão do gênero. Tanto o cinema como o 

romance, ambos possibilitam uma maior perspectiva dos acontecimentos. Já o conto e a 

fotografia se assemelham, pois pressupõem uma fronteira, ambos fazem um recorte do 

seu objeto. Entretanto, a menor extensão desses dois gêneros não significa menor 

dificuldade de produção ou análise estética. 

Ainda que Cortázar comungue das mesmas ideias acerca da teoria do conto de 

Poe, quais sejam: a extensão do conto e o efeito que este pode causar no leitor, o referido 

estudioso extrapola esse entendimento e vai mais adiante, apontando o acontecimento 

como o elemento mais significativo e causador de interesse do leitor. O autor nos 

esclarece que a fotografia e o conto se beneficiam, respectivamente, de uma imagem ou 
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de um relevante acontecimento para potencializar um efeito de sentido à composição 

artística. 

 

[...] o fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar uma 

imagem ou um acontecimento que sejam significativos, sejam capazes de atuar 

no espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, de fermento que 

projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai muito além 

do argumento visual ou literário contido na foto ou no conto. (CORTÁZAR, 

2008, pp. 151-152) 

 

Nesse sentido, tanto o conto como a fotografia não só estimulam o leitor, como 

também possibilitam uma leitura para além do que foi apresentado na imagem ou na 

literatura curta. Assim, os referidos gêneros imputam ao leitor grande destaque e 

responsabilidade na assimilação das obras.  

Interessante destacar aqui o diálogo estabelecido entre os estudos sobre o conto, 

de Cortázar (2008) com um dos fundamentos basilares da Estética da Recepção, de Hans 

Robert Jauss (1994). Esse princípio destaca o efeito de sentidos que uma composição gera 

em seu receptor. Nesse sentido, ambas teorias preconizam o diálogo estabelecido entre 

obra e leitor como um componente intrínseco ao processo de criação e recepção de uma 

determinada produção literária. 

Cortázar (2008) legitima a analogia que um amigo dele fez, certa vez, entre conto 

e romance com resultados positivos de uma luta de boxe. Segundo o autor, o romance 

está para uma luta que se vence por contagem de pontos, assim como o conto está para 

quando se ganha por nocaute. Ou seja, o romance armazena paulatinamente seus efeitos 

no leitor, enquanto o conto é categórico, sem interrupção, decisivo desde o primeiro 

instante, indo direto ao ponto.  

Diante do explicitado, observa-se que a tarefa de compreender e sistematizar   um 

modelo para o gênero conto ou ainda conceituá-lo, categoricamente, não é tarefa fácil. 

Primeiramente por tratar-se de um gênero até recentemente pouco consagrado no âmbito 

da teoria literária e também, devido a sua multiplicidade estética, formal e teórica que 

estão em constante mudança, exigindo, assim, frequente renovação. 

 

1.2. Clarice Lispector contista: breve biografia e panorama da crítica clariciana. 

 

Clarice Lispector nasce por volta de 1920, na cidade de Tchetchelnik, na Ucrânia. 

Há muitas divergências quando o assunto está relacionado às datas de nascimento, exílio 

e chegada ao Brasil, como também em relação aos antigos nomes da família Lispector. 
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Essas discrepâncias ocorrem, inclusive, entre os dois principais biográficos de Clarice: 

Nádia Batella Gotlib e Benjamin Moser. 

A data de nascimento de Clarice Lispector é bastante questionada entre seus 

biógrafos. Segundo Moser (2009) a própria escritora chegou a manifestar, em entrevistas, 

diversas datas distintas. Entretanto, 10 de dezembro de 1920 é a que mais se aproxima da 

realidade. 

Outra controvérsia está relacionada ao seu nome e de seus familiares. Dois dos 

principais biógrafos de Clarice Pinkhasovna Lispector, nome adotado no Brasil, divergem 

em relação ao seu primeiro nome. Segundo Benjamin Moser, o primeiro nome da autora 

era Chaya Pinkhasovna Lispector, já Nádia Batella Gotlib diz ser Haia Lispector e há 

registros de Haya também.  Entretanto, não só Clarice teve o nome modificado, como 

também seus pais e irmãs.  

No Brasil, por iniciativa de seu pai, os nomes de origem russa foram trocados por 

outros de origem brasileira, exceto o de sua irmã Tania que continuou com o mesmo 

nome. Para o pai de Clarice há registros de Pinkhas Lispector ou Pinkouss Lispector e foi 

substituído por Pedro Lispector; sua mãe, Mánia Krimgold Lispector recebeu o nome de 

Marieta Lispector e o nome da irmã Leah passou a ser Elisa Lispector. 

Em Clarice Fotobiografia (2007), Nádia Batella Gotlib nos apresenta uma 

belíssima obra constituída por imagens fotográficas, páginas de jornais, mapas, gravuras, 

documentos pessoais de Clarice e da família. Além disso, conta com a descrição desses 

materiais com curtos e elucidativos textos. Assim, Gotlib percorre os caminhos de Clarice 

Lispector desde a sua cidade natal, Tchechelnik, na Ucrânia, passando por Hamburgo, 

Alemanha e chegando ao Brasil em 1922. Relata-nos também sua saída para o exterior, 

mais tarde e a volta ao Brasil até sua morte em 1977. 

Gotlib (2007) nos relata que Clarice nasceu no momento em que a Ucrânia 

atravessava graves problemas de cunho político, os quais ocasionariam a migração da sua 

família de raízes russa, ucraniana e judaica para o Brasil, fugindo de uma guerra civil 

ucraniana e de perseguição religiosa com ataques violentos a judeus.  

Chegam ao Brasil em 1922 na cidade de Maceió, local onde residem por volta de 

dois anos.  De lá, migram para Recife, localidade em que passou toda a sua infância e 

parte da adolescência, transferindo-se em 1935 para o Rio de Janeiro, mais precisamente 

nas proximidades do Campo de São Cristóvão localidade em que, de acordo com Gotlib 

(2007), havia uma feira de nordestinos e o contato com essas pessoas serviu de inspiração 

para a novela A hora da estrela (1977).  
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Antes disso, em 1939, ingressou no curso de Direito na Faculdade Nacional de 

Direito da Universidade do Brasil, ocasião em que trabalhava como tradutora. Clarice 

Lispector traduzia para a língua portuguesa diversas obras dos idiomas inglês, francês e 

espanhol. Entretanto, consta que era fluente nos idiomas português, inglês, francês e 

espanhol; com menor fluência em hebraico e iídiche (língua falada pelos pais) e pouca 

fluência em russo, herança dos pais.  

Segundo Borelli (1981, p.45), as primeiras experiências profissionais que lhe 

renderam sustento foi o trabalho como tradutora, experimento que a conduz ao jornalismo 

da “Agência Nacional, jornal A noite, onde era a única mulher” e Diário da Tarde. 

Entretanto, sua consagração ocorre mesmo como escritora, contista e ensaísta, o que lhe 

confere reconhecimento e título de uma das mais influentes e importantes escritoras de 

literatura brasileira do século XX. 

De acordo com Gotlib (2008), apesar de cursar a faculdade de Direito, perde 

rapidamente o interesse na área advocatícia, demonstrando mais inclinação ao meio 

literário ao publicar em 1940 os seus dois primeiros contos O Triunfo e Eu e Jimmy. 

Mesmo sem predileção pela área jurídica, Clarice Lispector conclui o curso de Direito. 

Em 1943 casa-se com um colega de faculdade, o diplomata Maury Gurgel Valente, e 

publica o seu primeiro romance, Perto do coração selvagem, obra acolhida pela crítica 

de Antonio Candido, Lúcio Cardoso, Breno Aciolly, Ledo Ivo e Dinah Silveira de 

Queiroz, o que lhe rendeu o prêmio Graça Aranha. 

Por conta de seu casamento com o diplomata Maury Gurgel Valente, Lispector 

morou em vários países. Entretanto, antes disso, o casal reside seis meses na cidade de 

Belém, no Pará, para retornar ao Rio de Janeiro. De 1944 até 1948 o casal vive na Europa 

em cidades como Nápoles, na Itália e Berna, na Suíça, país onde nasce seu primeiro filho, 

Pedro Lispector Valente. Em 1949 a família retorna ao Brasil, ocasião em que publica, 

sem grande repercussão, A cidade sitiada.  

Em 1950 regressa à Europa, mais precisamente para a cidade de Torquay, na 

Inglaterra. Em 1951 volta para o Rio de Janeiro, onde residiu até setembro de 1952, ano 

em que segue para Washington, nos Estados Unidos. Em 1953 nasce seu segundo filho, 

Paulo Lispector Valente. Ao separar-se do marido em 1959, retorna ao Rio de Janeiro, 

cidade na qual residirá até sua morte em 1977, vítima de câncer de ovário. 

Do legado de obras deixado por Clarice Lispector, destacaremos a seguir, por 

cronologia e gênero, apenas as mais criticadas ou mais premiadas. Contos: 1940 -Triunfo 

e Eu e Jimmy (1940); coletâneas de contos: Laços de Família (1960 - prêmio Jabuti), A 
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legião estrangeira (1964), A via crucis do corpo (1974), Onde estivestes de noite (1974); 

romances: Perto do Coração Selvagem (1942 - prêmio Graça Aranha em 1943), O lustre 

(1945), A cidade sitiada (1949 -  obra pouco repercutida pela crítica e público),  A maçã 

no escuro (1961 - prêmio Carmen Dolores Barbosa em 1962),  A Paixão Segundo G. H. 

(1964),  Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969 - prêmio Golfinho de Ouro),  

Água viva (1973); literatura infantil:  O mistério do coelho pensante (1967),  A mulher 

que matou os peixes (1968); novela:  A hora da estrela (1977). 

Acostumada com uma literatura basicamente regionalista e que retratava as 

dificuldades sociais brasileiras do período, a crítica literária inicialmente vê com 

estranheza seu primeiro romance Perto do coração selvagem (1942), por ter uma 

abordagem intimista, introspectiva, até mesmo apontada por alguns como existencialista, 

mas acima de tudo ousada e inovadora para a época. Por isso, no ano seguinte a obra foi 

agraciada com o prêmio Graça Aranha de melhor romance de estreia. 

Outro exemplo de crítica ferrenha, destaca-se a coletânea de contos A via crucis 

do corpo, publicada em 1974, obra por nós escolhida para a oficina de leitura literária.  

Tal publicação foi bastante criticada pela maior parte dos críticos, situação prenunciada 

pela escritora no prefácio do referido livro, intitulado Explicação “ Vão me jogar pedras. 

Pouco importa. Não sou de brincadeiras, sou mulher séria. ”  (LISPECTOR, 1998, p. 11). 

Possivelmente, por suscitar reflexões e polêmicas sobre a temática da sexualidade, 

envolvendo assuntos relacionados à prostituição, bissexualidade, homossexualidade, 

poliamor, homicídio passional, masturbação na terceira idade, sexo na velhice, traição, 

entre outros, que a obra A via crucis do corpo tenha sido tão mal recepcionada pelos 

críticos. 

Segundo Moser (2009), em um artigo de Bruna Becherucci, publicado na revista 

Veja no ano de 1974, a jornalista avaliou a obra realmente como um lixo, se comparado 

às publicações anteriores. Além disso, considerou os contos muito infantis e sem 

propósito. O Jornal do Brasil, periódico no qual Clarice trabalhou por muitos anos, 

também teceu duras críticas, chegando inclusive a sugerir que teria sido melhor a sua não 

publicação. 

 Bourguignon (2016, p. 14) acredita que as duras críticas negativas que a obra A 

via crucis do corpo suscitou, deve-se essencialmente ao seu processo de criação, por 

tratar-se de uma encomenda, ter sido escrito em apenas um final de semana e acima de 

tudo por ser publicado logo após o “ grande sucesso de Água viva, um romance filosófico 

e profundo, elaborado ao longo de três anos.”  
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Não há como ficar indiferente ante às obras de Clarice Lispector, mulher de 

personalidade forte, emblemática, misteriosa, impenetrável e indecifrável, adjetivos 

atribuídos a autora pela maioria dos críticos e dos seus leitores, embora incapazes de 

defini-la. Consegue, com seu estilo literário ímpar, descortinar a alma humana, 

característica fundamental de suas obras. Entretanto, só consegue solidificar-se como 

autora a duras penas, pois a crítica ora a atacava com profunda ferocidade ora a aclamava 

como uma escritora grandiosa que definitivamente era. 
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CAPÍTULO II – FORMAÇÃO DE LEITORES E ENSINO DE LITERATURA 

 

Este capítulo aborda alguns conceitos de neoleitor, como também as políticas 

brasileiras de leitura voltadas para esse público. Discute o ensino de literatura e formação 

de leitores no contexto escolar com apontamentos históricos, teóricos e críticos. 

Somando-se a isso, versa sobre a importância da escolarização adequada da literatura para 

a formação de leitores, evidenciando a relevante função da família, professores e escola 

nessa trajetória de ensino no campo da leitura. 

Outro aspecto discutido no capítulo, refere-se aos pressupostos da leitura literária 

e a importância de se efetivar estratégias para que o aluno amplie seu contato com as 

diferentes manifestações culturais escritas de nossa sociedade. Aborda algumas 

metodologias simples que um professor dispõe para motivar e despertar o interesse de 

seus alunos para a leitura. Discorre sobre três grupos de teorias de leitura que têm, 

respectivamente, foco no texto, no leitor e na interação social. Esta última também 

conhecida como teoria conciliatória.  

Posteriormente, tratará das teorias conciliatórias, que do ponto de vista de Cosson 

(2016), constitui-se na teoria mais prática, uma vez que para esta teoria tanto o texto como 

o leitor são importantes para a construção de sentidos de uma obra. 

 

2.1. O neoleitor e a leitura 

 

Quando se trata da escolarização da literatura, a maior parte das propostas 

curriculares, no sistema regular de ensino, tem a propensão de organizar o currículo numa 

perspectiva tecnicista e cientificista, reduzindo o conhecimento a fragmentos, com 

práticas e concepções inadequadas. Na EJA, essas implicações são mais graves, pois 

dificultam a constituição de diálogos entre as experiências vividas desses jovens, adultos 

e idosos – considerados neoleitores - e os conhecimentos que a educação formal deveria 

garantir. 

 Antes de apresentarmos os conceitos de neoleitor definidos por Almeida (2008) e 

Tiepolo (2009, 2010), faz-se necessário explicitarmos as condições que os determinam. 

Para isso, analisaremos alguns dados do Indicador de Alfabetismo Funcional, doravante 

INAF.  

Até o ano de 2014, o INAF estabelecia quatro grupos de alfabetismo (analfabeto, 

rudimentar, básico e pleno). A partir de 2015, houve uma mudança na nomenclatura e 
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acréscimo de mais um grupo para essa configuração (analfabeto, rudimentar, elementar, 

intermediário e proficiente).  

A classificação abaixo ilustra o resultado de uma pesquisa tendo como critério, 

população brasileira entre 15 e 64 anos do INAF, intitulada Estudo especial sobre 

alfabetismo e mundo do trabalho (2016) produzido pela Ação Educativa e Instituto Paulo 

Montenegro. A tabela aponta o grau de alfabetismo para cada nível, como também os 

resultados, para cada um deles. 

Tabela 1 - Níveis de alfabetismo 
Níveis  Conceito Resultados 

Analfabeto 

Corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples que 

envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela destes consiga ler 

números familiares (números de telefone, preços, etc.). 

4% 

Rudimentar 

• Localiza uma ou mais informações explícitas, expressas de forma literal, em 

textos muito simples (calendários, tabelas simples, cartazes informativos) 

compostos de sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano 

doméstico. 

• Compara, lê e escreve números familiares (horários, preços, cédulas/moedas, 

telefone) identificando o maior/menor valor. 

• Resolve problemas simples do cotidiano envolvendo operações matemáticas 

elementares (com ou sem uso da calculadora) ou estabelecendo relações entre 

grandezas e unidades de medida. 

23% 

Elementar 

• Seleciona uma ou mais unidades de informação, observando certas condições, em 

textos diversos de extensão média realizando pequenas inferências. 

• Resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do 

milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle (total de uma compra, 

troco, valor de prestações sem juros). 

• Compara ou relaciona informações numéricas ou textuais expressas em gráficos 

ou tabelas simples, envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou 

social. 

42% 

Intermediário 

• Localiza informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico e/ou 

científico) realizando pequenas inferências. 

• Resolve problemas envolvendo operações matemáticas mais complexas (cálculo 

de porcentagens e proporções) da ordem dos milhões, que exigem critérios de 

seleção de informações, elaboração e controle em situações diversas (valor total de 

compras, cálculos de juros simples, medidas de área e escalas); 

• Interpreta e elabora síntese de textos diversos (narrativos, jornalísticos, 

científicos), relacionando regras com casos particulares a partir do reconhecimento 

de evidências e argumentos e confrontando a moral da história com sua própria 

opinião ou senso comum. 

• Reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas, de 

figuras de linguagem ou sinais de pontuação. 

23% 

Proficiente 

• Elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição ou 

argumentação) com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o 

posicionamento ou estilo do autor do texto. 

• Interpreta tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis, compreendendo 

elementos que caracterizam certos modos de representação de informação 

quantitativa (escolha do intervalo, escala, sistema de medidas ou padrões de 

comparação) reconhecendo efeitos de sentido (ênfases, distorções, tendências, 

projeções). 

• Resolve situações-problema relativos a tarefas de contextos diversos, que 

envolvem diversas etapas de planejamento, controle e elaboração, que exigem 

retomada de resultados parciais e o uso de inferências. 

8% 

Fonte (com adaptações): AÇÃO EDUCATIVA; INSTITUTO PAULO MONTENEGRO (2010, p. 5)  
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A tabela acima demonstra que quase 92% do universo pesquisado está abaixo do 

nível proficiente de alfabetismo, ou seja, esse percentual da população brasileira não 

possui competência em escrita e leitura, nem habilidades matemáticas. Esses dados do 

INAF comprovam o expressivo crescimento de um novo segmento de leitores, os 

neoleitores. 

Podemos verificar também, na tabela a seguir, que a escolaridade se constitui na 

mais importante condição de elevação das habilidades de alfabetismo e que no ensino 

médio apenas 9% dessa população possui proficiência em leitura, os demais são 

caracterizados como neoleitores. 

 

Tabela 2 - Habilidades de alfabetismo 

Base Analfabeto Rudimentar Elementar Intermediário Proficiente 

Ens. Fund.- Anos iniciais 19% 49% 27% 4% 1% 

Ens. Fund.- Anos finais 2% 32% 53% 10% 3% 

Ens. Médio 0% 11% 48% 31% 9% 

Ens. Superior 0% 4% 32% 42% 22% 
Fonte (com adaptações): AÇÃO EDUCATIVA; INSTITUTO PAULO MONTENEGRO (2010, p 8)  

 

Para Tiepolo (2010, p. 7), “os neoleitores se caracterizam por apresentarem níveis 

bastante variados de domínio da linguagem escrita, mas têm em comum o fato de estarem 

iniciando a construção de um acervo de leitura de textos escritos e de terem pouca 

experiência de leitura sem a mediação do outro (o alfabetizador).” Diz ainda que o 

neoleitor é aquele sujeito que passa por um processo de alfabetização baseado em 

memorizações, levando-os a pensar que ler é decodificar. 

Almeida (2008) definiu como neoleitor aqueles jovens e adultos que não tiveram 

boas experiências no percurso escolar, que ainda não foram capazes de adquirir a plena 

capacidade de ler um texto e fazer conexões com outras leituras ou com suas experiências 

de vida; falta-lhes a capacidade de ordenar fatos, construir conceitos, analisar e discutir 

aspectos mais complicados. Enfim, de pensar além do texto.  

O conceito de neoleitor anteriormente expresso também é acatado por Tiepolo 

(2009). Contudo, a pesquisadora acrescenta que além das questões ligadas ao campo da 

leitura e escrita, outras peculiaridades podem ser descritas ao definir o perfil desse novo 

tipo de leitor. A autora enfatiza que o neoleitor possui algumas peculiaridades, como: 

vínculo com o mundo real, mesmo morando em área urbana; sobrevive em subempregos, 

percebendo baixos salários; idosos em busca de alfabetização e mulheres motivadas a 

auxiliares os filhos nos deveres escolares. Completa, ainda, que: 
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São pessoas que foram sendo deixadas à margem da escola, mas 

continuaram criando seus filhos e, mesmo sem saber ler e 

escrever, lhes deram um nome, registraram, matricularam na 

escola e fazem o que podem inclusive voltar a estudar, para que 

eles não repitam sua história de fracasso escolar. (TIEPOLO, 

2009, p. 128) 

 

Tiepolo (2009) considera que o neoleitor, ainda que não faça muito uso de 

suportes escritos, tem contato diário com esses materiais. Além disso, esse novo tipo de 

leitor possui, vinculados ao seu cotidiano e ao seu trabalho, vasto conhecimento de mundo 

e rica experiência de vida. Por isso, as experiências e vivências do neoleitor precisam ser 

valorizadas, assim como os conhecimentos que uma criança traz de casa são 

considerados. 

Nesse sentido, Almeida (2008) defende que o aluno deve ler, ler tudo que for do 

interesse dele e que a escola precisa propiciar leituras apropriadas ao neoleitor em que o 

léxico, o semântico e o temático estejam voltados para suprir limitações de leitura ou 

letramento ligados aos mais diversos gêneros. Defende também que a escola precisa 

garantir ao neoleitor a continuidade do processo. Partindo dessa primeira característica 

de leitor, ele poderá seguir por outros caminhos de leitura, mais criteriosa, concentrada e 

crítica.  

 

2.1.1. Políticas de leitura para neoleitores no Brasil 

 

Mesmo que o INAF aponte uma tímida melhoria no cenário brasileiro de 

alfabetismo, esse tema ainda é considerado um desafio para o país. Tiepolo (2009) destaca 

que desde 1936 existem políticas de leitura voltadas para jovens e crianças, deixando os 

neoleitores à margem dessas políticas.  

A autora ressalta que somente em 2004, com a criação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) foram implementadas algumas políticas 

de acesso à leitura para o atendimento dos recém-alfabetizados. Dentre as ações destaca-

se a continuidade, em 2003, do Projeto de Leituração, Projeto Agentes de Leitura e 

Projeto Ler também é uma paixão. 

Além dessas ações, o X Seminário de Educação de Jovens e Adultos constituiu-

se em um evento muito importante para o estabelecimento de uma política específica para 

neoleitores. Tiepolo (2009) destaca que a principal linha de discussão do referido 

Seminário versava sobre o  
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[...] resgate da cidadania por meio do acesso aos livros e à leitura; reafirmação 

da escola como espaço fundamental para a leitura, a escrita e seus usos; lutar 

pela constituição de acessos literários na EJA, com livros que contemplem a 

diversidade de gêneros, autores clássicos e contemporâneos e estilos literários e 

com acompanhamentos de subsídios pedagógicos, recursos humanos e 

metodologias de implementação de círculos de leitura nas escolas. (TIEPOLO, 

2009, p. 124)  

 

A Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE/CD 44, 

de 16 de outubro de 2008 estabeleceu critérios e procedimentos para a execução de 

projetos de fomento à leitura para neoleitores. A referida resolução visa promover o 

desenvolvimento da capacidade crítica e diminuir o descompasso existente entre 

escolaridade e acesso a bens culturais, como também fomentar a continuidade da 

escolarização e habilidades de leitura e escrita de jovens, adultos e idosos, garantindo o 

processo de letramento.  

A partir de 2009, a Diretoria de Políticas de Educação de Jovens e Adultos 

DPEJA/Secad começa a impulsionar práticas de leitura ao efetivar políticas para seu 

acesso. Entre essas suas ações destaca-se o Concurso Literatura para Todos que em 2010 

lançou sua 4ª edição, cujo edital preconizava que 

 

[...] tem como objeto a seleção de obras literárias inéditas específicas para 

neoleitores jovens, adultos e idosos, em processo de alfabetização pelo 

Programa Brasil Alfabetizado e matriculados nas turmas de educação de 

jovens e adultos das redes públicas de ensino, observadas as especificações 

circunscritas abaixo e as especificadas no Projeto Básico. A criação de obras 

literárias deve considerar a especificidade dos neoleitores, jovens, adultos e 

idosos, procurando observar os seguintes aspectos:  A concepção do texto deve 

apresentar uma narrativa literária atraente, destinada à captura do neoleitor, 

não se confundindo com objetivos escolares de ensino da língua e da 

gramática, e não contendo recomendações de conduta moral ou religiosa e 

abordagens preconceituosas.  Os textos literários devem encarnar leituras do 

mundo, em que texto e contexto histórico e social estejam entrelaçados com 

clareza e visibilidade.  Os textos literários devem favorecer o envolvimento 

afetivo do neoleitor, comunicar a compreensão, o entendimento e a crítica. 

Recomenda-se, na construção dos textos, em todos os gêneros, a leveza e a 

invenção poética, e assim aglutinar forças para o enfrentamento dos problemas 

e limites da realidade. (EDITAL N.º 05/2010/SECAD/MEC p. 2) 

 

Nesse sentido, o Projeto Literatura para todos visa tornar acessível e popular o 

acesso à leitura, constituindo específico acervo bibliográfico literário voltado para jovens, 

adultos e idosos, como também a criação de uma comunidade de leitores recém 

alfabetizados - os neoleitores.  

O concurso Literatura para todos (2005), do Ministério da Educação, originou a 

Coleção Literatura para Todos (2006), constituída de dez obras pensadas e escritas para 
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o público neoleitor. A coletânea é composta pelos gêneros conto, novela, poesia, 

biografia, crônica, peça teatral e tradição oral. A coleção é formada pelos títulos: Cobras 

em Compota, de Índigo; Madalena, de Cristiane Dantas; Batata cozida, mingau de cará, 

de Eloí Elisabete Bocheco, Caravela (redescobrimentos), de Gabriel Bicalho; Entre as 

junturas dos ossos, de Vera Lúcia de Oliveira; Léo, o pardo, de Rinaldo Santos Teixeira; 

Tubarão com faca nas costas, de Cezar Dias; Família composta, de Domingos Pellegrini; 

Abraão e as frutas, de Luciana V. P. de Mendonça e Cabelos molhados, de Luís Pimentel. 

Posteriormente a editora L&PM lançou a coleção  É só o começo. A coletânea 

reúne doze clássicos da literatura, em versões adaptadas para neoleitores, além de manual 

escrito pelo professor Luís Augusto Fischer para auxiliar os professores no uso desses 

livros em sala de aula. A coletânea compõe-se das obras: Frankenstein, de Mary Shelley; 

O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson; Hamlet, de William Shakespeare; 

Robinson Crusoé, de Daniel Defoe; Dom Quixote, de Miguel de Cervantes; Romeu e 

Julieta, de William Shakespeare; Garibaldi e Manoela: uma história de amor, de Josué 

Guimarães; O Cortiço, de Aluísio Azevedo; A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães; 

Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto; O Alienista, de Machado de Assis; 

O Guarani, de José de Alencar e  Manual do Professor, de Luís Augusto Fischer. 

Tiepolo (2009, p. 129) considera muito importante as políticas de leitura voltadas 

para o neoleitor já implementadas. Entretanto, acredita que apenas um grande acervo de 

bons livros não basta para promover a leitura, pois “[...] Se assim fosse, já teríamos 

avançado muito em termos de formação de leitores, tendo em vista os diversos programas 

de distribuição de livro – bons livros – pelos quais eles chegam, mas a leitura não.” 

Diante disso, a autora afirma que além da valorosa elaboração de obras literárias 

inéditas específicas para o público neoleitor, há ainda o desafio de oportunizar o encontro 

dessas obras com o neoleitor para que sejam conhecidas pela comunidade escolar e que, 

principalmente, o professor seja o seu primeiro leitor. 

Tiepolo (2009, p.130) aponta alguns caminhos para vencer tais desafios. 

Primeiramente há que se pensar na maneira como o livro é divulgado, ou indicado, pois 

isso incidirá diretamente na relação deste com o neoleitor, assim, é necessário que o 

professor crie “situações em que a motivação é o desejo, e não a obrigação, ou a 

curiosidade, e não a burocracia. E se na vida do leitor ter um livro nas mãos significa uma 

conquista, na escola isso pode significar mais uma tarefa imposta a ser cumprida.”  

Isso quer dizer que atribuir um caráter de imposição, obrigatoriedade e burocracias 

à leitura literária só contribuirá para a desmotivação ou até mesmo aversão ao ato de ler. 
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Por isso, cabe ao professor estimular positivamente o encontro do neoleitor com uma obra 

literária, despertando-lhe o desejo e a curiosidade, mas para isso “há que se pensar uma 

formação continuada de educadores/leitores, sem o que os livros continuarão a servir 

apenas àqueles que já são leitores.” (TIEPOLO, 2009, p.130). 

Diante do exposto, é assim que devemos compreender o procedimento de 

adequação de leitura para o neoleitor, uma vez que o seu processo de aprendizagem deve 

ser adequado ao seu contexto de vida. Por ser iniciante, necessita de apoio dos professores 

e de metodologia e literatura específicas que contribuam para o desenvolvimento da sua 

capacidade leitora. Assim, é preciso proporcionar a esses jovens, adultos e idosos a 

possibilidade de aquisição da leitura a partir de metodologias que também privilegiem o 

leitor, e com uma literatura que considere, acima de tudo, o leitor principiante, 

permitindo-lhe compreender melhor o mundo no qual está inserido. 

 

2.2. A leitura na escola: apontamentos teórico-críticos e históricos 

 

Qualquer que seja o gênero literário, este sempre exercerá no ser humano um papel 

psicológico muito importante para o processo de humanização. O desfrute de uma obra 

literária preenche a necessidade de fantasia, imaginação, criatividade, ficção e criação, 

elementos essenciais para o desenvolvimento psíquico e emocional de jovens e adultos, 

necessitando, assim, ter seu espaço nas aulas de leitura, pois, tão importante quanto a 

formação leitora da criança e do neoleitor jovem e adulto é dar continuidade a esse 

processo. 

Bordini e Aguiar (1988) argumentam que historicamente o domínio do código 

linguístico classifica os sujeitos em cultos ou incultos, categorização que promove uma 

relação de poder e dominação na sociedade. Entretanto, em oposição a esse critério 

distintivo, a Revolução Francesa de 1789 propõe uma maior igualdade social ao promover 

a criação de escolas públicas. 

Bordini e Aguiar (1988) esclarecem que, embora a criação das escolas públicas 

objetivasse inicialmente a redução das desigualdades sociais, esse propósito rapidamente 

evidenciou-se em mais um mecanismo de controle das classes populares e 

consequentemente maior distinção entre alfabetizados e não alfabetizados, conferindo 

desprestígio a todas as outras possíveis leituras que estes possam realizar. E isso delegou 

à escola o papel de formar o leitor, uma vez que a leitura e escrita restringiam-se a poucos. 

Neste sentido, o conceito de leitura limita-se ao texto escrito.  
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Este conceito de texto concebido desde a criação das escolas públicas opõe-se às 

concepções de Paulo Freire, pois segundo o educador 

 

A compreensão crítica do 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. A leitura do mundo precede a leitura da palavra [...].  A 

compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a 

percepção das relações entre o texto e o contexto. (FREIRE, 2017, pp. 19-20) 

 

A referida citação encontra-se no artigo A importância do ato de ler que faz parte 

da obra A importância do ato de ler em três artigos que se completam (2017), livro 

encomendado para o Congresso de leitura do Brasil. O texto em questão aborda o ensino 

da leitura e da escrita centrado no uso da linguagem, não da língua. Em vista disso, 

observamos que as discussões de Paulo Freire extrapolam as dimensões de alfabetização, 

uma vez que ainda nas décadas de 1960 e 70, mesmo antes de se cunhar o termo 

letramento, o educador já vislumbrava o conceito que estava por vir e que seria objeto de 

inúmeras pesquisas.  

Paulo Freire constitui-se em um dos mais importantes pesquisadores da educação 

de jovens e adultos. Sua trajetória é marcada por lutas nos campos político, social e 

educacional. Entretanto, a dimensão política, no sentido mais amplo constituía seu ofício, 

tendo como finalidade não só o processo de alfabetização de adultos, mas acima de tudo 

ensinar a ler as palavras e o mundo. 

Por considerar o indivíduo um ser social interligado com todas as suas relações, 

Paulo Freire avalia que as relações familiares, sociais, políticas, educacionais e 

profissionais são vivências e experiências cheias de significado. Por isso, devem fazer 

parte da construção do processo e iniciação do jovem ou adulto ao mundo da leitura.  

Ademais, o educador propunha que a alfabetização de jovens e adultos se 

fundamentasse na consciência da realidade vivida pelos alfabetizandos, ao invés de, 

meramente, ensinar letras, palavras e frases.  Isso não quer dizer que desprezava a 

aprendizagem do código formal escrito, apenas acreditava que o homem primeiro deveria 

se politizar para depois se alfabetizar. Essa conscientização constitui-se um elemento 

importante chamado leitura de mundo. Primeiro o indivíduo precisa enxergar a sua 

realidade, para depois se conscientizar que a leitura é um instrumento fundamental de 

apropriação do mundo. E a partir dessa compreensão a leitura e escrita transformam-se 

em necessidade. 

A essência da pedagogia freireana não está alicerçada apenas no aspecto formal 

da educação escolar. Está fundamentada em uma educação que se dá em espaços 



46 
 

 

 

extraescolares, ou seja, em tudo que influencia nossas vidas. Por isso, o professor precisa 

extrair, da realidade dos educandos, os saberes a serem estudados para que entendam os 

fatores que influenciam suas vidas e então transformá-los.  

Assim, é possível afirmar que sua obra sempre avistou o letramento e aprofundou 

a compreensão dos processos de leitura e escrita, na atuação consciente e crítica do ser 

humano sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Foi o educador que acreditou 

na autonomia do aluno e pensou um ensino à frente do seu tempo, uma educação 

emancipadora e transformadora. Entretanto despertar o gosto estético literário dos 

educandos da EJA, ainda é um desafio da escola. Por isso, partir dos conhecimentos que 

integram o universo sociocultural dos educandos é o caminho menos árduo para os 

educadores.  

O aspecto social da leitura também é discutido por Bordini & Aguiar (1998, p.11) 

quando a conceituam como “todo e qualquer objeto intelectual, seja verbal ou não, em 

que está implícito o exercício de um código social para organizar sentidos, através de 

alguma substância física.” Assim sendo, o ser humano desde seu nascimento constitui-se 

em um leitor em formação, pois incessantemente confere sentidos às mais diversas 

ocorrências do seu cotidiano. 

Coelho (1991) argumenta que no Brasil, embora a história da educação tenha se 

iniciado no final da primeira metade do século XVI, com os jesuítas, a expansão da leitura 

só começa por volta do século XIX ainda no período monárquico. A ampliação da 

literatura, naquele período, foi motivada pelo novo modelo de famílias da sociedade 

burguesa europeia que se estruturaram em uma instituição cada vez mais democrática e 

isso influenciou a monarquia brasileira a proporcionar espaços adequados para a 

disseminação de tal atividade, estimulando os primeiros leitores brasileiros.  

Contudo, desde a monarquia até os dias atuais, o estímulo a esses leitores e a 

criação de espaços adequados para leitura não garantiram à escola formar leitores de 

maneira profícua. Petit (2008) aponta que o caráter obrigatório das leituras e a não 

participação nas escolhas literárias nas escolas é fator preponderante para desestimular 

ou até mesmo gerar no aluno uma rejeição aos livros. Essa informação é extremamente 

preocupante ao considerarmos que muitas crianças, jovens ou até mesmo adultos têm seu 

primeiro contato com livros literários na escola. Nesse sentido, é necessário associar o 

ato de ler a uma atividade agradável e encantadora, por isso há que se considerar, em um 

primeiro momento, a liberdade de escolha, observando a singularidade de cada aluno, 

ajudando-os a manter o desejo pelo saber e pelo descobrir. 
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Com o objetivo de uma suposta democratização da leitura que o livro didático e o 

literário constituem-se nos gêneros adquiridos pela escola pública no Brasil, pois “no livro 

didático estaria a verdade, o conteúdo a ser transmitido como objeto de conhecimento. 

No literário, estaria a fantasia, o espaço lúdico e a livra criação.” (PAULINO, 2001, p. 

73). 

Entretanto, Paulino (2001) entende que o conhecimento, em um determinado 

texto, não se encontra pronto e acabado para ser decodificado, nem as informações nele 

apresentadas estão concluídas para aquisição de conhecimento para o leitor apenas 

apropriar-se delas ou decorá-las, mas fundamentalmente que essas informações devem 

ser consideradas de outra maneira, pois a leitura informativa 

  

Exige estratégias próprias, que são muito importantes para realimentar nosso 

processador cognitivo. Selecionar as informações que realmente interessam, 

relacioná-las com outras, usá-las de modo adequado, percebê-las social e 

historicamente são algumas estratégias de produção de conhecimento durante 

a leitura informativa. (PAULINO, 2001, p.74) 

 

A pesquisadora ressalta que “na leitura literária, os trabalhos do leitor, embora 

sejam diferentes, não são menores”, pois os textos literários envolvem, simultaneamente, 

a emoção e a razão em atividade. Além disso, a sua sistematização causa espanto porque 

afasta-se do padrão típico da maioria dos textos em circulação social. Contudo, esse 

afastamento de um modelo padrão não significa negar qualquer padrão, pois “os padrões 

literários existem e devem ser também conhecidos pelo leitor”. (PAULINO, 2001, p. 74) 

Como a leitura literária “exige habilidades e conhecimentos de mundo, de língua 

e de textos bem específicas de seu leitor”, torna-se imprescindível a atuação de um 

mediador que pode ser um familiar, professor, amigo, bibliotecário, ou seja, alguém que 

se dispõe a estabelecer relações entre leitor e textos. Quando a família não se propõe a 

construir essas conexões, cabe à escola - que ainda se constitui no principal espaço de 

socialização da leitura – por intermédio do professor mediar essas relações. (PAULINO, 

2001, p. 75) 

Assim como Paulino (2001), Coenga (2010, p. 275) ressalta que os principais 

responsáveis pela promoção e mediação da leitura é a escola, no papel do professor, pois 

“é necessário apenas que os professores demonstrem uma convivência sadia com os 

livros. À escola cabe criar ambientes leiturizados com uma variedade de gêneros textuais, 

para permitir interações com a linguagem escrita”.  
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O pesquisador também destaca como indispensável para a formação do leitor um 

professor que também seja leitor, pois  

 

Para formar o leitor, vários fatores são importantes; porém, o papel do 

professor é imprescindível. Ele precisa gostar de literatura, tornar-se um leitor 

efetivo, capaz de dialogar com muitos textos, a fim de descobrir as nuanças e 

decifrar, através do cruzamento de seus vários elementos, a sua 

plurissignificação. Só assim ele poderá transmitir aos alunos o seu entusiasmo 

pela leitura. (COENGA, 2010, p.276). 

 

Comungando dos pensamentos expressos anteriormente, Cosson (2016) 

acrescenta a eles a importância do professor para a escolha do texto literário. O autor 

enfatiza que a seleção do livro literário, mesmo em contexto extraescolar, não se constitui 

em uma escolha livre, uma vez que é influenciada por vários fatores, como: capa, amigos, 

organização dos exemplares na livraria, autores, prestígio dos autores, entre outros. E, no 

âmbito escolar não é diferente, pois sabemos que a seleção da literatura submete-se à 

preferência literária do professor, a indicações dos programas nacionais de incentivo à 

leitura, à classificação dos textos por série escolar ou faixa etária, às condições das 

bibliotecas escolares. 

Diante dos diversos fatores que influenciam a escolha do livro literário, o autor 

enfatiza que essas vertentes não devem ser seguidas uma em detrimento da outra, mas 

sim de maneira conjunta, visando à formação do leitor literário. Mas, não basta apenas 

escolher o livro, é indispensável trabalhá-lo adequadamente em sala de aula e isso, mais 

uma vez depende inevitavelmente do professor-leitor no papel de mediador da leitura. 

Como na escola o acesso ao texto literário ocorre principalmente por meio do livro 

didático com fragmentos de obras, seguidas de uma série de atividades superficiais de 

compreensão que mal avaliam a capacidade de retornar ao texto para reprodução das 

ideias do autor ou ainda para resolução de isoladas atividades gramaticais que se 

comprova a necessidade de um mediador, geralmente o professor, para a efetiva seleção 

de textos, objetivando o processo de formação do leitor. 

Para que essa mediação ou ensino de leitura literária ocorra de forma efetiva, Silva 

(1999) destaca que o mais importante e fundamental papel nesse processo é conferido ao 

professor. O autor enfatiza também que a deficiência ou até mesmo a ausência de pesquisa 

e produção intelectual no campo das teorias de leitura conduzem muitos professores a 

reproduzirem conceitos simplistas de leitura e até mesmo a sistematizarem essas 

concepções em práticas improdutivas. 
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Silva (1999) destaca que as concepções simplistas de leitura e as suas relações 

com as atividades de ensino, anteriormente mencionadas, referem-se a percepções de 

professores com os quais trabalhou ao longo de vinte e cinco anos. O primeiro conceito 

mais comum entre eles considera o ato de ler como tradução da escrita em fala, isso 

implica dizer que a leitura ficou reduzida à ação de oralizar o texto por parte do leitor, 

obedecendo às pausas de pontuação, a regras de entoação das frases e eloquência. 

Contudo, sem nenhuma preparação para compreender as ideias referenciadas pelos textos. 

O segundo conceito mais comum considera o ato de ler como decodificação de 

mensagens, sugerindo que o leitor receba a mensagem de modo passivo sem manifestar 

intenções, posicionamentos, emoções, propósitos e atitudes. Nesse sentido, converter 

signo verbal (palavra) em signo não-verbal (som) é o que constitui o ato de ler. 

Outra concepção reducionista de leitura consiste na extração da ideia central do 

texto do mesmo modo que está escrita como se a ideia principal fosse disposta apenas em 

uma parte específica do texto. Essa visão indica que há no texto uma parte mais 

importante que a outra sem necessidade de atribuir sentidos ao todo. 

Seguir religiosamente a estrutura de leitura tal como esta se apresenta no livro 

didático constitui-se em outro conceito simplista de leitura. O emprego dessa sequência 

padrão origina um conceito totalmente equivocado do processo de leitura “fazendo com 

que leitor em formação pense que ler é ‘oralizar o texto, fazer vocabulário, responder 

perguntas, aprender gramática e depois redigir’, invariavelmente!”  (SILVA, 1999, p.14) 

Sujeitar a leitura tão somente à apreciação dos clássicos representa mais um 

conceito reducionista do ato de ler. Isso não quer dizer que os clássicos devam ser 

desprestigiados, muito pelo contrário. Contudo, “reduzir as diferentes competências de 

um leitor somente à apreciação dos clássicos da literatura é perder de vista a vasta 

tipologia de textos que circulam no mundo contemporâneo.” (SILVA, 1999, p.14) 

Silva (1999) considera que, em virtude da sua incompletude, essas visões parciais 

do processo do ato de ler podem conduzir a escolarização da leitura a resultados 

profundamente desastrosos, pois não consideram as diversas particularidades de leitura. 

Diante disso, o pesquisador não só expressa uma concepção de cunho interacionista do 

ato de ler, como também norteia de modo objetivo e coerente as práticas de leitura, 

conceituando o ato de ler como “uma prática social de interação com signos, permitindo 

a produção de sentido(s) através da compreensão-interpretação desses signos.” (SILVA, 

1999, p.16, grifos do autor). 
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Assim, atribuir ao professor a responsabilidade de formação do leitor não quer 

dizer que este seja passivo no processo formativo, nem tão pouco que o professor seja o 

possuidor do saber. Mas, acima de tudo, é de fundamental importância que o professor 

como mediador de leitura se reconheça como professor-leitor, instituindo uma relação 

intensa e profunda com os livros. Além disso, deve partilhar com os alunos o propósito 

da leitura em sua vida, explorando suas experiências leitoras. 

Por essas razões o professor deve ser um constante pesquisador e produtor 

intelectual na área das teorias de leitura, como também conhecer intimamente várias obras 

e autores, a fim de garantir um caminho certo, coerente e significativo e que, além disso, 

considere os interesses, habilidades e desejos do leitor em formação.  

 

2.3 - Letramento literário: a escolarização da literatura.  

 

De acordo com Magda Soares (2003), por volta da segunda metade dos anos de 

1980, o vocábulo letramento foi incorporado ao vocabulário da Educação e Ciência 

Linguísticas. A pesquisadora levanta a hipótese de que no ano de 1986, Mary Kato teria 

cunhado o termo letramento ao publicar o livro No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística, da editora Ática. Dois anos depois outra autora a utilizar a palavra 

letramento foi Leda Verdiani Tfouni no livro Adultos não alfabetizados: o avesso do 

avesso, da editora Pontes. Na referida obra a autora faz a diferenciação entre letramento 

e alfabetização. Assim, o surgimento do nome letramento nasceu da exigência de uma 

nova realidade social onde não mais bastava apenas saber ler e escrever, era preciso 

também saber fazer uso dessas competências. 

Ainda de acordo com Soares (2003), a palavra letramento com o mesmo sentido 

que lhe atribuímos hoje trata-se da versão do termo inglês literacy, significando  

 

[...] estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. 

Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo 

social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la. 

(SOARES, 2003, p.17) 

 

Nesse sentido, letramento consiste no ato para além da aquisição da tecnologia 

escrita ou habilidade de decodificação das palavras, significa incorporar os contextos 

social, político, econômico e linguístico como uma ação individual e cognitiva.  
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De modo semelhante, Paulino (2009) sustenta que no século XX o conceito de 

letramento manifestava duas linhas de definição. A primeira definia letramento como 

domínio básico da habilidade de ler e escrever. Essa preocupação se devia à dificuldade 

de inserção das pessoas analfabetas ao mundo do trabalho. Assim, o letramento não é 

mais considerado uma habilidade adquirida apenas na infância, nos primeiros anos de 

escolarização. Em vez disso, é visto como um conjunto crescente de conhecimentos, 

habilidades e estratégias que as pessoas constroem durante a vida em diversos contextos, 

por meio da interação com seus pares e com a comunidade em geral. 

A segunda linha de definição tem origem nas décadas de 1970 e 1980, épocas em 

que “letramento deixa de ser relacionado à habilidade ou competência individual de ler e 

escrever para ser pluralizado como um conjunto de práticas sociais.” (PAULINO, 2009, 

pp 65) 

Nessa nova visão, deixa de ser singular e torna-se letramentos, assim mesmo, no 

plural. Com igual raciocínio, também é habitual o emprego do termo múltiplos 

letramentos para designar a “multiplicidade de canais de comunicação e mídia, quanto na 

crescente projeção da diversidade linguística e cultural. ” (PAULINO, 2009, pp 65-66) 

Paulino (2009, p.66) conceitua, de maneira resumida, letramento, letramentos e 

multiletramentos como “competências complexas voltadas para o processo de construção 

de sentidos entendendo que é próprio desse processo social capacitar os aprendizes [...] e 

ativamente se engajar com seu mundo.”  

Assim, a perspectiva de letramento voltada para a alfabetização, com o passar do 

tempo, passa a ser múltipla, ganhando um novo termo – multiletramentos – e foi utilizado 

para destacar a ideia de que letramento implica um contínuo de aprendizagens que 

capacita os indivíduos a desenvolverem seus conhecimentos e a participarem da 

sociedade em que vivem. 

Soares (2003) define letramento não só como uma condição de quem sabe ler e 

escrever, mas também de quem exercita práticas sociais comuns e cotidianas de leitura e 

escrita que circulam na sociedade em que vive. Nesse sentido, quando se nasce em uma 

sociedade letrada, mais cedo se inicia o processo de letramento, uma vez que nesse tipo 

de sociedade as crianças são expostas a um grande número de material escrito, como 

também cercadas de indivíduos que usam a leitura e escrita. Logo, o processo de 

letramento começa bem antes da alfabetização.  

Diante disso, cabe à escola, desde as séries iniciais, orientar sistematicamente os 

processos de alfabetizar letrando e isso quer dizer que a escola formal deve promover 
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práticas efetivas, concretas de leitura e de escrita, substituindo os habituais livros 

didáticos por livros literários, jornais, quadrinhos, revistas, enfim, por materiais de leitura 

que circulam na sociedade, gerando situações que transformem a produção de textos em 

práticas significativas e necessárias no seu meio social. E isso vale não só para as crianças 

das classes favorecidas como também para as das classes populares, pois a escrita faz 

parte do cotidiano de uma sociedade letrada.  

Paulino e Cosson (2009, p.67), conceituam letramento literário como “processo 

de apropriação de literatura enquanto construção literária de sentidos”. Os autores 

definem letramento literário como processo, isso significa considerá-lo gradativamente 

em constantes modificação e desenvolvimento e não como “uma habilidade que se 

adquire como aprender a andar de bicicleta ou um conhecimento facilmente mensurável 

como a tabuada de cinco.” Além do estado permanente de transformação, o letramento 

literário é compreendido como um ato de posse “de incorporar e com isso transformar 

aquilo que se recebe, no caso, a literatura.”  

Ainda nesta linha de considerações vale notar a contribuição de Colomer (2007) 

sobre a importância do ensino de literatura, mais especificamente da leitura literária. 

Segundo a estudiosa, literatura é uma temática que deve ser ensinada nas escolas porque 

permite refletir sobre o mundo, criar realidades, ampliar o repertório de linguagem e 

formar comunidades que se identificam com um determinado conjunto de obras. Além 

disso, Colomer defende que leitura, literatura infantil e juvenil e formação literária devem 

ser relacionadas na sala de aula. 

Nesse sentido, o letramento literário objetiva potencializar no leitor a criticidade 

de textos literários, como também desenvolver nele a habitualidade e autonomia. Para 

que o propósito seja alcançado, faz-se necessário, no início do processo de letramento 

literário, a mediação de leitura, a qual consiste em prática essencial e indispensável para 

a formação de leitores, pois ela facilita o contato com textos de gêneros, estilos e épocas 

diferentes, possibilitando a ampliação do horizonte de escolhas do leitor.  

Se o letramento literário tem como objetivo a potencialização de criticidade e o 

desenvolvimento de autonomia no universo literário, nada mais justo que promover a 

escolarização da literatura, ainda que, na concepção de Cosson (2016), a conexão entre 

literatura e escola seja uma questão longe de ser tranquila, pois “A multiplicidade de 

textos, a onipresença das imagens, a variedade das manifestações culturais, entre tantas 

outras características da sociedade contemporânea, são alguns dos argumentos que levam 

à recusa de um lugar à literatura na escola atual.”  (COSSON, 2016, p.20) 
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Cosson (2016) levanta outros aspectos que contribuem para essa rejeição à 

literatura na escola. O pesquisador pontua que no ensino fundamental as obras literárias 

ficam restritas às atividades extraclasse, nesse sentido a escola não cumpre seu papel que 

consiste em ensinar a ler e escrever, apoiar a formação do leitor com uma literatura de 

amplo sentido, compreendendo qualquer texto ficcional ou poético e contemporâneo. 

Ainda nesta mesma linha de considerações o referido pesquisador esclarece que 

no ensino médio o que concorre para a rejeição de literatura no ambiente escolar é a forma 

como ela é abordada, pois as aulas resumem-se mais especificamente na leitura de 

fragmentos de textos , os quais servem especialmente para destacar cronologia da história 

da literatura, estilos de época, dados biográficos e breve contexto histórico, não atendendo 

ao seu principal propósito que consiste na formação cultural do indivíduo e integração do 

leitor à cultura literária. 

Nesse mesmo sentido, Soares (2001) também entende que o vocábulo 

escolarização imprime um significado pejorativo. Para aclarar a forma depreciativa em 

que é tomada a palavra escolarização a pesquisadora apresenta dois pontos de vista que 

ligam o processo de escolarização e a literatura infantil.  

De acordo com a pesquisadora, a primeira perspectiva considera as relações entre 

escolarização e literatura infantil e juvenil como “o processo pelo qual a escola toma para 

si a literatura infantil, escolariza-a, didatiza-a, pedagogiza-a, para atender a seus próprios 

fins - faz dela uma literatura escolarizada,” ou seja, a escola se apropria da literatura 

infantil e juvenil para atender seus  fins específicos, quais sejam: uma literatura destinada 

ao público infantil e juvenil e, além disso, que essa literatura interesse à  criança e ao 

jovem (SOARES, 2001, p.17) 

A segunda perspectiva analisa as relações entre escolarização e literatura infantil 

como produção destinada a crianças com a finalidade de atender aos “objetivos da escola, 

para ser consumida na escola, pela clientela escolar - busca-se literatizar a escolarização 

infantil,” ou seja, a literatura é produzida para a escola. (SOARES, 2001, p.17) 

Essa questão da produção de literatura para a clientela escolar também é tratada 

por Nelly Novaes Coelho (1991) que a despeito disso afirma que a partir da promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Leis 4.024/61 e 5.692/71), 

ficam estabelecidas a democratização da educação, como também a promoção da leitura 

como prática de formação básica. Além disso, estabelece-se como aporte para o ensino 

de gramática, o texto literário, ocasionando, assim, uma grande demanda por obras 

literárias. 



54 
 

 

 

Soares (2001) não critica a escolarização da literatura, muito pelo contrário, a 

autora considera essa apropriação da literatura pela escola como algo inevitável, uma vez 

que a educação formal tem a função de transformar conteúdo e conhecimento em saberes 

sistematizados e facilmente compreensíveis ao alunado, considerando as instâncias 

cognitivas, psicológicas, sociais e culturais. Defende, ainda, que ao se transformar em 

saber escolar, a literatura torna-se, fundamentalmente, escolarizada, isso implica dizer 

que negar isso é negar a própria escola.  

Como já observamos, a pesquisadora não só indica como também recomenda a 

escolarização da literatura. Contudo, critica a forma inadequada e ineficaz que a educação 

formal apresenta essa literatura, de modo que a descaracteriza. Além disso, essa forma 

imprópria de escolarização infringe o direito dos educandos ao letramento literário, e isso, 

consequentemente, prejudica a capacidade de uma maior proficiência literária. 

 Os domínios de escolarização da literatura são decompostos por Soares (2001) 

em três grupos: a biblioteca escolar; a leitura e estudo de livros de literatura e, a leitura e 

o estudo de textos.   

A biblioteca pode servir de diferentes estratégias para a escolarização da literatura, 

dentre as quais pode-se destacar: estabelecimento de um ambiente de acondicionamento 

de livros e de acesso à literatura; organização do espaço e do tempo de acesso aos livros 

e de leitura; seleção dos livros; socialização da leitura e determinação de rituais de leitura. 

A leitura e estudo de livros de literatura como instância de escolarização da 

literatura utiliza as estratégias de determinação, orientação e avaliação da leitura pelo 

professor de Língua Portuguesa. Ainda que se tente disfarçar o traço obrigatório da leitura 

por meio das mais variadas estratégias de leitura, no ambiente escolar, de modo algum 

ela será caracterizada como prazerosa. O mesmo acontece com a avaliação, uma vez que 

faz parte da essência escolar sistematizar e avaliar. 

As observações acerca dessas instâncias de escolarização evidenciam que quando 

a educação formal se apropria da literatura esta será necessária e fatalmente escolarizada. 

Entretanto, somente a instauração de modo adequado dessa escolarização poderá 

promover de forma simultânea o letramento e a escolarização. 

Soares (2001) pontua que as duas primeiras instâncias de escolarização da 

literatura, anteriormente apresentadas, são menos inadequadas e menos rotineiras no 

ambiente escolar que a terceira instância (leitura e estudo de textos).   

Após apresentação e análise de exemplos retirados de livros didáticos do ensino 

fundamental, a teórica constata que a leitura e o estudo de textos constituem-se nas 
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estratégias mais intensas e inadequadas para incentivar a escolarização da literatura, pois 

esta é apresentada por meio de fragmentos para serem lidos, compreendidos e 

interpretados. Além disso, os trechos das obras são apresentados fora de contexto, 

apresenta uma quantidade limitada de tipos e gêneros, e ainda revela uma seleção pouco 

criteriosa de obras e autores. 

Outra pesquisadora da área, Ângela Kleiman (2008), entende o letramento como 

um acontecimento que vai muito além dos muros da escola, ou seja, ultrapassa o domínio 

do processo de alfabetização, salientando aspectos muito mais amplos como os sociais e 

utilitários do letramento. Para a autora, o processo de alfabetização e letramento escolar 

são instâncias que devem ser consideradas de modo separado, uma vez que este é fruto 

daquela. Daí a importância do letramento literário, no sentido de estimular a formação do 

leitor numa perspectiva para muito além da sala de aula. Nessa mesma vertente, Graça 

Paulino salienta que “a formação de um leitor literário significa a formação de um leitor 

que saiba escolher suas leituras, que aprecie construções e significações verbais de cunho 

artístico, que faça disso parte de seus fazeres e prazeres.” (PAULINO, 2004, p.56) 

No cenário atual das aulas de leitura a experiência literária não é o que geralmente 

interessa, mas sim os conhecimentos sobre literatura. Por isso, Soares (2001) afirma que 

para se efetivar o letramento literário na escola é preciso distinguir entre uma 

escolarização adequada e uma escolarização inadequada da literatura. 

Paulino (2009) também defende esse aspecto da escolarização da literatura 

constatado por Magda Soares (2001) e, além disso, aponta algumas práticas para a 

concretização do letramento literário. Entretanto, para que essas práticas sejam efetivadas 

de forma contundente, faz-se necessário o contato direto e constante com o texto e é isso 

o que constitui o sentido básico do letramento literário. Por isso, cabe à escola e aos 

professores disponibilizarem biblioteca com acervo literário incentivador, banco de 

textos, sala de leitura, ou pelo menos um móvel em sala para se manusear as obras 

literárias. 

Em sua dissertação de mestrado intitulada A escolarização do leitor: a didática 

da destruição da leitura apresentada à Faculdade de Educação da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), Lilian Lopes Martin da Silva discute sobre os mecanismos e 

práticas de escolarização de leitura que tem influenciado negativamente a formação de 

leitores.  

Na sua pesquisa que fora realizada em escolas públicas do município de Campinas 

- SP, a pesquisadora constatou que os entrevistados apontaram a escola como o meio 
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definidor das leituras por eles realizadas. Entretanto, afirma que as práticas de leitura no 

espaço escolar são mínimas, visto que, a quem é atribuída a responsabilidade de 

desenvolver esse papel são os professores de Língua Portuguesa que estão alheios a essa 

tarefa.  

Silva (1986) atribui o não cumprimento de práticas efetivas de leitura ao professor 

de Língua Portuguesa. No entanto, não os culpa, muito pelo contrário, considera-os 

vítimas, pois foram submetidos a uma cadeia de alienações como: livros didáticos, 

aumento da clientela escolar, redução de verbas para a educação e rebaixamento salarial, 

condições que lhes tiraram o domínio da situação que acabou por distanciá-los do seu 

ofício maior que é a efetivação de práticas de leitura. 

A primeira prática para a concretização do letramento literário consiste na 

instauração   de uma “comunidade de leitores na qual se respeitam a circulação dos textos 

e as possíveis dificuldades de respostas à leitura deles,” além disso, pode-se usar 

“estratégias como grupos de estudo, clubes de leitura formas de associação que permitam 

o compartilhamento de leituras entre alunos.” (PAULINO, 2009, pp. 74-75) 

Ampliar e consolidar a relação do aluno com a literatura é o que fundamenta a 

segunda prática para a concretização do letramento literário. Essa prática compreende 

estratégias de exploração “com os textos literários, textos de tradição oral, dos meios de 

comunicação em massa, de outras manifestações artísticas, mostrando como a literatura 

participa deles e eles participam da literatura.” (PAULINO, 2009, p. 75) 

O professor deve desenvolver no aluno o gosto pela literatura para que este possa 

construir seu próprio repertório cultural. Isso é o que fundamenta a terceira prática citada 

por Paulino, ou seja, na educação literária o papel a ser cumprido pelo professor consiste 

em interferir de modo crítico na formação desse aluno de modo que este possa ligar “as 

atividades escolares à vida social e à sua história.” Essa prática compreende estratégias 

de “seleção de textos que compõem a tradição de uma comunidade, as informações sobre 

as condições de produção e circulação dos textos históricos e o conhecimento da estrutura 

desses textos e seu funcionamento interno.” (PAULINO, 2009, p. 75) 

A quarta prática consiste em oportunizar aos alunos exercitarem com as palavras 

e com a escrita na interação com a literatura. Para isso, lança mão de estratégias como 

“fazer exercícios de paráfrase, estilização, paródia e outros procedimentos de apropriação 

dos textos com seus recursos que promovem um diálogo criativo do aluno com o universo 

literário e, por meio dele, com a linguagem em geral.” (PAULINO, 2009, p. 76) 
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Essas ou demais práticas e estratégias devem ter como horizonte o 

desenvolvimento e formação de um leitor competente, capaz de   relacionar-se   com a 

literatura, identificar múltiplos suportes de leitura, selecionar obras e autores, articulando-

os ao seu contexto. Além disso, devem também ter como finalidade proporcionar a 

experiência literária por meio da interação verbal e reconhecimento do outro e do mundo. 

É isso que constitui o letramento literário fora e dentro da escola. 

 

2.4. Os pressupostos da leitura literária  

 

O seio familiar constitui-se o primeiro ambiente no qual uma criança, ainda que 

forma assistemática, pode manter contato com os mais variados textos e suportes de 

leitura. No entanto, é no ambiente formal da escola que essa relação com as linguagens 

escritas se concretizará. Por isso, é de grande importância o modo como se ensina, porque 

isso implicará na formação de leitores competentes ou no estabelecimento de um não-

leitor. 

Nessa perspectiva, a leitura de texto literário poderá ser um importante aliado para 

a formação leitora desse aluno. Por isso, é de suma importância efetivar estratégias e 

sistematizá-las para se ampliar o contato do aluno com as diferentes manifestações 

culturais escritas de nossa sociedade. 

Assim, a primeira e melhor metodologia que um professor dispõe para motivar e 

despertar o interesse de seus alunos para a leitura consiste em tarefas muito simples como: 

comentar obras lidas, títulos e autores preferidos, indicar autores e obras, de acordo com 

o interesse pessoal, demonstrar paixão e encantamento pela leitura. O professor deve 

constituir-se em um bom modelo de leitor. Silva (1999) argumenta que o primeiro critério 

para que um professor se estabeleça como bom modelo de leitor é ser leitor, pois um 

professor que não lê dificilmente alcançará sucesso no ensino de leitura.  

Nessa perspectiva, Leffa (1999, p. 13) apresenta um estudo aprofundado de 

diferentes linhas teóricas que tratam do elemento intelectivo e social da leitura. O teórico 

classifica essas teorias em três grandes grupos: ascendentes, descendentes e conciliadoras. 

As teorias ascendentes têm foco no texto, assim, a leitura é compreendida “como um 

processo de extração dos sentidos do texto.”  

Cosson (2016, p. 39) acrescenta que as teorias que têm como foco o texto, 

entendem a leitura como um procedimento de retirada de significado do texto. Essa 

retirada de sentido do texto passa fundamentalmente por dois domínios: o exterior do 
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texto que abarca o campo das letras e das palavras e o conteúdo do texto que abrange o 

nível do significado. Assim, “quando se consegue realizar essa extração, fez-se a leitura”.  

Aqui entende-se leitura como “um processo de decodificação, por isso a ênfase está 

centrada sobre o código expresso no texto. O domínio do código é a condição básica para 

a efetivação da leitura.”  

O grupo das teorias descendentes aponta como centro da leitura o leitor, pois é ele 

quem atribui sentidos ao texto, ou seja, o ato de ler depende, principalmente, do leitor. 

Nessas teorias, “a leitura depende mais daquilo que o leitor está interessado em buscar no 

texto do que das palavras que estão ali escritas.” (COSSON, 2016, p. 39) 

Nas teorias que têm como foco o leitor, a leitura é concebida “como um processo 

de atribuição de significados.” As abordagens conciliadoras aliam o texto ao leitor e 

compreendem a leitura como “um processo interativo/transacional, com ênfase na relação 

com o outro.” (LEFFA, 1999, p. 15) 

No Brasil, Regina Zilberman, Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar são 

pesquisadoras que apresentam propostas metodológicas para o ensino de leitura literária, 

tendo o leitor como foco principal. No livro Literatura: a formação do leitor alternativas 

metodológicas (1993) Bordini e Aguiar apresentam cinco propostas metodológicas de 

abordagem textual que contribuem para a formação literária do leitor: método científico, 

método criativo, método recepcional, método comunicacional e método semiológico. 

Essas metodologias servem de princípio para a compreensão e a interpretação do texto 

literário. Além disso, para cada um dos métodos abordados, as autoras apresentam: 

fundamentação teórica, objetivos e critérios de avaliação, etapas de desenvolvimento 

(técnicas e exemplos de unidades de ensino).  

Dentre as cinco contribuições teórico-metodológicas apresentadas pelas 

pesquisadoras, o método recepcional constitui-se na metodologia que tem como foco o 

leitor. Os procedimentos didáticos do método recepcional, formulados por Maria da 

Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar (1993) tratam-se de uma prática pedagógica 

fundamentada na Estética da Recepção. 

As formulações teóricas da Estética da Recepção nascem em uma palestra 

proferida por Hans Robert Jauss, na Universidade de Constança, intitulada O que é e com 

que fim se estuda a história da literatura?  Mais tarde, a partir das reflexões da referida 

palestra, Jauss publica o livro A história da literatura como desafio à teoria literária 

(1999). Dentro dos estudos literários a Estética da Recepção se origina com a publicação 

desse livro, no qual o autor critica, considerando os métodos de ensino da época, o modo 
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como a teoria literária abordava a literatura. Daí o surgimento da Estética da Recepção 

que busca compreender o que acontecia com o leitor no momento da recepção de textos 

literários, destacando o efeito de sentidos que uma obra gera em seu leitor.  

Alicerçado nesses pressupostos, o método recepcional de Bordini e Aguiar (1993) 

além de privilegiarem o leitor, busca pôr o aluno em contato com os mais variados textos 

literários: atuais, antigos, populares, desconhecidos, complexos, simples, estéticos, enfim, 

sempre abordando os textos a partir das leituras e do interesse do grupo. Para o 

desenvolvimento dessa proposta as autoras propõem cinco etapas para a sua realização: 

determinação, atendimento, ruptura, questionamento e ampliação do horizonte de 

expectativa. 

A determinação do horizonte de expectativa é o momento de definir o cenário de 

expectativas da turma para elaboração de estratégias de ruptura e transformação desse 

horizonte. Nesta etapa são consideradas as preferências, os valores e comportamentos dos 

alunos. Esses horizontes podem ser detectados por meio de questionários, conversas 

informais, entrevistas e observação de comportamentos em sala e nos intervalos.  

O atendimento ao horizonte de expectativa se dá ao se detectar as preferências dos 

alunos e atendê-las, proporcionando à turma, experiências com textos que correspondam 

ao esperado por eles e que satisfaçam suas necessidades quanto ao objeto escolhido e às 

estratégias de ensino. Porém, aos poucos, acrescentando elementos novos nas atividades 

desenvolvidas. 

A ruptura do horizonte de expectativa é o momento em que serão introduzidos 

textos e atividades de leitura que abalem as certezas e os costumes dos alunos, seja em 

termos de literatura ou de vivência cultural. No entanto, essa ruptura não deve se dar em 

todos os elementos de uma só vez, ela deve acontecer de maneira equilibrada e de modo 

que os alunos percebam que há algo de estranho, mas ao mesmo tempo não rejeitem a 

nova experiência. Para essa quebra do horizonte de expectativa, pode-se, por exemplo, 

continuar abordando o tema da fase anterior, mas para promover a ruptura é preciso 

modificar a linguagem, o gênero e as estratégias de trabalho. 

Na fase de questionamento do horizonte de expectativa, os alunos devem pensar 

sobre o trabalho produzido até o momento, comparando o familiar e o novo, o próximo e 

o distante no tempo e no espaço. Analisar as duas etapas anteriores a fim de julgar qual 

delas exigiu maior grau de dificuldade e qual lhes proporcionou maior satisfação, 

relacionando os textos com a vivência pessoal de cada um para que se criem raízes 

profundas no conhecimento deles.  
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A ampliação do horizonte de expectativa é a fase do resultado da reflexão da etapa 

anterior. Neste momento os alunos tomarão consciência das alterações e aquisições 

obtidas por intermédio da experiência com a literatura. Essa nova consciência 

possibilitará a busca de novos textos que atendam ao horizonte de expectativa. Porém 

ampliadas com relação a temas e composições mais complexos. 

As teorias que compõem o terceiro grupo, também chamadas de teorias de 

abordagem conciliatórias, são aquelas que atribuem igual importância tanto para o leitor, 

quanto para o texto, tendo a leitura como resultado de interação. Cosson define leitura nas 

teorias conciliatórias como “um diálogo entre autor e leitor mediado pelo texto, que é 

construído por ambos nesse processo de interação.” (COSSON, 2016, p. 40) 

Leffa (1999) destaca ainda a importância de se estabelecer relações entre os 

elementos de leitura para que haja interação. Segundo o autor, essas relações podem ser 

estabelecidas entre o leitor e o autor; o leitor e o texto; conhecimento de mundo e 

conhecimento linguístico do leitor, ou ainda, entre o leitor e outros leitores. Nesse 

processo de influência mútua, um se modifica em função do outro, assim, “podemos dizer 

que quando lemos um livro, provocamos uma mudança em nós mesmos, e que essa 

mudança, por sua vez, provoca uma mudança no mundo.” (LEFFA, 1999, p.15) 

Cosson (2016, p. 40) conceitua leitura como “um diálogo entre autor e leitor 

mediado pelo texto, que é construído por ambos nesse processo de interação.” Entende 

também que ela é mais do que a aquisição de uma habilidade, “são práticas sociais que 

medeiam e transformam as relações humanas.” Para isso, o pesquisador apresenta duas 

possibilidades de sistematização para o desenvolvimento de leitura literária: a sequência 

básica e sequência expandida.  

A sequência básica é essencialmente composta por quatro momentos: motivação, 

introdução, leitura e interpretação. O primeiro passo dessa sequência é a motivação, a 

qual   consiste na preparação do aluno para que se entusiasme pela leitura e se envolva 

com o assunto, ou seja, trata-se de uma antecipação do tema antes de penetrar no texto 

propriamente dito. 

A introdução é o momento de apresentar a relevância da obra, o porquê da sua 

escolha, mostrar o livro, destacando outros elementos que o introduzem como a capa, o 

prefácio, a contracapa, tudo que estiver relacionado ao suporte da obra. Além disso, é 

preciso fornecer algumas informações básicas sobre o autor.  

A terceira fase, leitura, é o momento de introduzir a obra e objetiva desenvolver 

habilidades de leitura do texto literário. Neste momento o professor pode negociar o 
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tempo e acompanhar a leitura de seus alunos para observar possíveis dificuldades 

relacionadas ao vocabulário e, até mesmo, à compreensão. A leitura pode ser 

compartilhada ou realizada pelo professor, tendo como propósito suscitar comentários 

dos alunos, provocar discussões, expor opiniões, compreender a contemporaneidade do 

tema retratado, bem como estimular a utilização do diário de leituras.  

Já a última fase, interpretação, é o momento de construção dos sentidos em um 

diálogo que envolve o leitor, partindo de seu conhecimento de mundo, por intermédio de 

conclusões que incluem o leitor, o autor e o grupo. Cosson (2016) aponta que o mais 

importante na interpretação é que o aluno tenha a chance de se manifestar sobre a obra 

lida e consiga relacioná-la a fatos de sua vida, de forma concisa, possibilitando a 

comunicação entre os leitores da comunidade escolar. 

Cosson (2016) distribui a interpretação em dois momentos: um interior e outro 

exterior. A etapa interior abrange a decifração, fase em que o aluno é levado a se encontrar 

com a obra, tendo como ponto alto, logo após o término da leitura, a compreensão integral 

do texto. O autor afirma que a motivação, a introdução e a leitura são os elementos da 

sequência básica que a escola utiliza para interferir no processo de leitura literária, assim 

como o percurso leitor do aluno, as relações familiares e sociais são fatores que podem 

contribuir adequadamente ou inadequadamente nesse processo interno.  

A etapa exterior da interpretação é o momento “da concretização, materialização 

da interpretação como ato de construção de sentido em uma determinada comunidade,” 

fase na qual podemos perceber a diferença entre o letramento literário feito na escola e a 

leitura literária que fazemos de forma independente fora da escola. (COSSON, 2016, p. 

65) 

O modo como externalizamos e compartilhamos nossas leituras é o que constitui 

a diferença entre leitura literária realizada de forma independente e a realizada no 

ambiente escolar. Aquela geralmente é compartilhada com familiares, amigos, em redes 

sociais ou pode até mesmo nem ser compartilhada, ficando ali, guardadas na memória. 

No ambiente escolar, no entanto, a interpretação dessas leituras não deve ficar só 

armazenada na mente, deve ser compartilhada pela comunidade escolar, visando a 

ampliação dos sentidos construídos individualmente e a criação de uma comunidade de 

leitores. 

Rildo Cosson (2016), ao apresentar os procedimentos que propõem o 

desenvolvimento do letramento literário na escola, tendo como finalidade fundamental a 

leitura, enfatiza que a leitura do aluno deve ser debatida, questionada e analisada. Além 
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disso, ressalta que as atividades sejam conduzidas com negociação, sem imposições, 

aceitando as várias interpretações que um texto suscita, mas ao mesmo tempo refutando 

aquelas que não são viáveis.  

 A sequência expandida é outra proposta didática de letramento proposta por 

Cosson (2016). Ela tem os mesmos passos da sequência básica, porém, acrescentando 

mais um momento de interpretação. A primeira interpretação consiste na compreensão 

global do texto e a segunda aprofunda-se em uma das vertentes que seja mais conexa com 

os propósitos do professor.  

Além das duas possibilidades de sistematização apresentadas, no ambiente escolar 

a leitura literária necessita ser considerada um recurso que permite ao aluno o acesso a 

um universo não só real, como também ficcional, uma vez que a literatura permite essa 

projeção para a realidade experienciada ao ler uma obra. 

A leitura literária deve também estimular o interesse do aluno para a leitura. No 

entanto, de acordo com Cosson (2016), a literatura no ensino fundamental tem o propósito 

de ensinar a ler e escrever, apoiar a formação do leitor com uma literatura de amplo 

sentido, compreendendo qualquer texto ficcional ou poético, curto, contemporâneo e 

divertido. Porém, cada vez mais restritos às atividades extraclasse. No ensino médio, 

segundo o autor, o propósito consiste na formação cultural do indivíduo, integração do 

leitor à cultura literária brasileira. Contudo, resume-se mais especificamente a fragmentos 

que servem especialmente para destacar cronologia da história da literatura, estilos de 

época, dados biográficos e breve contexto histórico.     

Por isso, Cosson (2016) considera a leitura de textos literários uma atividade de 

grande importância para a formação do leitor. Além disso, argumenta que na escola, a 

leitura literária deve ser considerada um recurso que permite ao aluno o acesso a um 

universo não só real, como também ficcional, uma vez que a literatura permite essa 

projeção para a realidade experienciada ao ler uma obra, transformando-o em 

protagonista ou não na imaginação. 
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CAPÍTULO III –  CEJA: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A trajetória da EJA no Brasil, de acordo com o Ministério da Educação (2002), 

remonta ao século XVI com a chegada da Companhia de Jesus que tinha como função 

principal catequizar os índios e alfabetizá-los na Língua Portuguesa. Com a partida dos 

jesuítas do Brasil no século XVIII, a EJA fica na incumbência do Império, período em 

que a educação era limitada aos filhos dos colonizadores, do sexo masculino e brancos. 

Somente a partir da Constituição de 1824 e sob intensa influência   europeia que se 

garantiu o ensino aos cidadãos. 

A partir dos anos de 1920 com a explosão demográfica e a consequente expansão 

da indústria nacional, torna-se imprescindível a qualificação de uma mão-de-obra 

operária local. Além disso, movimentos civis se empenharam na luta contra o 

analfabetismo, impulsionando, assim, as amplas reformas educativas no país. Em janeiro 

de 1925, com o Decreto 16.782/A, fica estabelecida a criação de escolas noturnas para 

adultos. 

Foi somente com a Constituição de 1934, por força da obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino para todos que a EJA se estabeleceu como questão de política 

nacional, tendo como destaque a inclusão do ensino supletivo para adolescentes e adultos 

no Fundo Nacional de Ensino Primário (1942), a criação do SEA -  Serviço de Educação 

de Adultos - (1947), a criação da CEAA - Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos - com o objetivo de fornecer infraestrutura aos estados e municípios para atender 

à EJA (1947), a Campanha Nacional de Educação Rural (1952) e a  Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo (1958).  

Em 1961, segundo o Ministério da Educação (2002), a Lei 4.024 instituiu que os 

maiores de 16 anos e os maiores de 19 anos poderiam, respectivamente, obter certificado 

de conclusão do curso ginasial e conclusão do curso colegial por meio da prestação de 

exames de madureza1. Inicialmente, a EJA era oferecida apenas em nível análogo ao 

ensino primário (fundamental I); a partir de 1960, foi ampliada ao curso ginasial 

(fundamental II).  

                                                           
1 O exame de madureza era uma forma de conferir certificação para as pessoas que não cursaram o ensino 

regular ginasial ou colegial pelos meios formais escolares. Atualmente, o Encceja - Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos que é responsável por certificar jovens e adultos para o 

ensino fundamental e médio.  
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Ainda na década de 1960, com a propagação de ideias de democratização da 

educação, estudantes, intelectuais e grupos populares ampliavam novas perspectivas de 

cultura e educação unidos a diferentes instituições ligadas ao Estado. Dentre esses 

movimentos, destacaram-se a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, da 

Secretaria Municipal de Educação de Natal; Centros Populares de Cultura da União 

Nacional dos Estudantes (UNE); movimento de Educação de Base (MEB), da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e, em 1964, com Paulo Freire, o 

Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura. 

Na década de 60, a referência principal para a constituição de um novo modelo 

teórico e pedagógico foi dada pelo educador Paulo Freire, cujo papel foi fundamental no 

desenvolvimento da educação de Jovens adultos no Brasil, ao destacar a importância da 

participação do povo na vida pública nacional e o papel da educação para sua 

conscientização. Contudo, em 1964, devido ao golpe militar, o Plano Nacional de 

Alfabetização que previa a propagação de programas de alfabetização, guiados pela 

proposta de Paulo Freire, foi suspensa. 

Em 1967, o governo militar organizou o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

- Mobral - começando uma campanha nacional de alfabetização e de educação continuada 

para jovens e adultos. Em 1971, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN - Lei 5.692 foi implantado o ensino supletivo o qual se destinava aos 

jovens e adultos que não haviam concluído o ensino regular na idade considerada própria, 

recuperar o tempo atrasado. Essa modalidade de ensino seria organizada dentro dos 

sistemas estaduais, de acordo com seus conselhos e poderia ser ministrada também por 

correspondência ou por outros meios apropriados. Nesta modalidade destacava-se quatro 

funções do ensino supletivo: a suplência -  substituição compensatória do ensino regular 

pelo supletivo por meio de cursos e exames; o suprimento, ou complementação - curso 

de aperfeiçoamento e de atualização; a aprendizagem e a qualificação.  

Entre os anos 1980 e 1985 o governo federal criou o Plano Setorial de Educação, 

Cultura e Desporto que tinha por objetivo a diminuição das desigualdades e apontando a 

educação como direito basilar para se alcançar a liberdade e a cidadania. Com o fim do 

período militar o Mobral foi extinto e, em 1985, ocorreu a implantação da Fundação 

Nacional para Educação de Jovens e Adultos que tinha, dentre outras funções, produzir 

materiais e avaliar atividades. Em 1990 essa fundação foi extinta  

Em 1994, a LDBEN reafirmou o direto dos jovens e adultos a um ensino básico 

apropriado às suas condições. A idade mínima para matrícula na modalidade supletiva no 
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Ensino Fundamental foi alterada para 15 anos e 18 anos para o Ensino Médio. Mais tarde, 

a resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE 1/2000, incluiu a EJA na 

modalidade da Educação Básica e direito de todo cidadão, com isso distanciou-se dos 

conceitos de compensação e suprimento ao adotar a reparação, equidade e qualificação. 

A criação dos Centros de Educação de Jovens e Adultos, doravante CEJA, em 

Mato Grosso simboliza uma tentativa de proporcionar aos jovens e adultos que não 

tiveram a oportunidade de frequentar uma escola ou que iniciaram, mas por algum motivo 

não tiveram a possibilidade de finalizar um nível de ensino, prosseguir seus estudos. A 

autonomia dada aos CEJAs para a construção de uma proposta pedagógica própria, 

voltada para a realidade dos seus educandos dá uma ressignificação a EJA, 

proporcionando-lhes uma maior integração na sociedade. O Parecer 1/2000, reafirma que 

a EJA representa a reparação de uma dívida social para com os que não tiveram 

possibilidade de ingresso à escola, nem acesso ao domínio da escrita e leitura.  

 

3.1.Movimento da EJA: um pouco de sua história no CEJA Professor Antônio 

Cesário de Figueiredo Neto. 

 

Este tópico tem como propósito apresentar CEJA Professor Antônio Cesário de 

Figueiredo Neto, instituição estadual na qual esta pesquisadora encontra-se lotada, 

ministrando aulas de Língua Portuguesa e onde este projeto foi desenvolvido. Atuamos 

nesta escola desde o ano de 2001 quando ainda ofertava a modalidade regular de ensino. 

Figura 1 – Fachada do CEJA – Antônio Cesário Neto 

 
Fonte: Acervo próprio. 
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A referida escola foi criada no ano de 1980 com o nome de Escola Estadual de 1º 

e 2º Graus Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto e perdurou até o ano de 2007, 

ofertando ensino regular. O nome escolhido para a escola trata-se de uma homenagem ao 

Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, nascido em Cuiabá, em 30 de outubro de 

1902, falecido em 05 de maio de 1979, aos setenta e sete anos de idade.  Foi professor da 

disciplina de Língua portuguesa, na Escola Liceu Cuiabano e, de Linguística, no 

Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso. Foi membro da 

Sociedade de Estudos Filosóficos de São Paulo, do Instituto Histórico e Geográfico de 

MT e da Academia Mato-grossense de Letras. 

 Com a publicação do Decreto 1.123, de 28 de janeiro de 2008, são criados e 

regulamentados organizacionalmente, em municípios polos, os CEJAs, objetivando o 

reconhecimento das especificidades dos sujeitos da EJA e a construção de uma identidade 

própria para cada unidade, com atendimento que compreenda a educação formal e 

informal, integrada ao mundo do trabalho ao longo da vida. O referido decreto, em seu 

artigo 4º, delega aos CEJAs ofertar EJA nas modalidades presencial, semipresencial, a 

distância e exames supletivos. 

No dia 28 de janeiro de 2008, mesma data do decreto anterior, foi publicado o 

Decreto 1.126 o qual faz a junção das Escolas Estaduais de Educação Básica Professor 

Antônio Cesário Figueiredo Neto e Professora Emília Fernandes de Figueiredo, passando 

a se denominar CEJA Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto. O Centro passou a 

ofertar exclusivamente EJA nas modalidades presencial e exame supletivo.  A junção das 

duas escolas não ocorreu de forma pacífica, isso porque a comunidade escolar do Cesário 

Neto lutou para continuar ofertando a modalidade regular. Porém, em decorrência da 

grande procura pela EJA e da diminuição da demanda pelo ensino regular, a comunidade 

escolar rendeu-se. Como as escolas eram vizinhas, quebrou-se apenas um muro para 

sacramentar a ligação estrutural entre elas, ampliando-se, assim, de dezenove para trinta 

e cinco o número de salas de aula. 

No primeiro ano de funcionamento, houve uma grande reforma na edificação do 

Cesário Neto, obrigando o Estado a alugar outro local para o ensino médio enquanto o 

primeiro e segundo segmentos continuavam no antigo prédio da Escola Emília de 

Figueiredo. 

No ano seguinte, após a reforma, o CEJA passa a funcionar em um imóvel novo.  

Porém, a partir de 2010, com a diminuição do número de alunos, ergue-se mais uma vez 

o muro entre as escolas e a parte que pertencia a antiga Escola Emília de Figueiredo foi 
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cedida ao Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação 

(CEADA). 

Nos CEJAs, a proposta pedagógica é sempre produzida na coletividade, de acordo 

com Matriz Curricular e Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, sempre buscando 

condições mais adequadas às exigências de atendimento aos estudantes EJA. 

Em seu primeiro ano de atendimento, o CEJA Cesário Neto ofertou somente a 

modalidade presencial, englobando todas as disciplinas, com provas trimestrais nas quais 

era preciso atingir, no mínimo, seis pontos para a aprovação. 

Em 2009 houve uma grande mudança, deixou de oferecer todas as disciplinas ao 

mesmo tempo, como na modalidade regular, porém continua com atendimento presencial, 

mas agora por área de conhecimento – Humanas, Linguagens, Ciências da Natureza e 

Matemática -  distribuídas por fases em três trimestre. As atividades eram desenvolvidas 

em aulas de origem, plantões, aulas culturais e oficinas. Nesta modalidade já não se 

aplicava mais provas, a reclassificação ocorria a cada quarenta e cinco dias, de acordo 

com a avaliação feita pelo conselho de classe, formado pelos professores regentes ou 

automaticamente no final do trimestre. 

De 2013 até o presente ano, o CEJA Cesário Neto não mais oferta atendimento 

por área de conhecimento e sim por disciplina. O aluno avança só depois de atingir a 

carga horária estabelecida pela legislação para cada disciplina. Além disso, o Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) propõe a elaboração de um currículo que insira outras práticas 

educacionais, com horário, programação e organização flexíveis e mais adequadas à 

realidade do CEJA. 

O CEJA está localizado na Travessa Francisco de Siqueira, 83, Bairro 

Bandeirantes, região bem central de Cuiabá.  A escola desperta grande atração nos 

estudantes, proporcionada tanto pela sua localização central quanto pelo sistema de 

transporte que tem como passagem indispensável o centro da cidade. Desse modo, o 

público frequentador do CEJA é proveniente de diversos bairros de Cuiabá, bem como 

de outros municípios em seus arredores.  

O CEJA funciona nos turnos matutino e noturno com turmas multisseriadas, 

divididas por área de conhecimento, assim distribuídas:  primeiro segmento (fundamental 

I), segundo segmento (fundamental II), ensino médio, exame supletivo on-line e 

atendimento educacional especializado (AEE - sala de recursos). 

O primeiro segmento (fundamental I) é organizado em dois anos, distribuídos em 

duzentos dias e oitocentas horas anuais.  O segundo segmento é organizado em dois anos 
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e por disciplina com cumprimento de carga horária semanal presencial e carga horária 

extraclasse. O ensino médio é organizado em um ano e meio, também ofertado na forma 

presencial e por disciplina. O Exame supletivo on-line realiza-se por meio de provas 

agendadas diretamente no site da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato 

Grosso, porém, as provas podem ser feitas no laboratório de informática do CEJA. O 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), trata-se de uma Sala de Recursos 

Multifuncionais, ou seja, um espaço organizado com materiais didáticos, pedagógicos, 

equipamentos e profissionais com formação para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais, projetadas para oferecer suporte necessário às necessidades 

educacionais. 

Dirigida atualmente pelo professor Maurílio Lopes da Silva, a escola possui uma 

infraestrutura adequada ao ensino, isto é, conta com dezenove salas de aula, refeitório, 

pátio amplo com área livre e palco coberto para eventos, jardim (interno e externo ao 

prédio). Há também uma biblioteca, laboratórios de informática, química e ciências, 

auditório, quadra esportiva (não coberta), sala de multimeios, sala de apoio com 

psicopedagogas, salas de aula equipadas com dois aparelhos condicionadores de ar, um 

computador, um datashow, quadro de vidro e carteiras em boas condições, enfim, 

dependências adequadas ao atendimento de sua clientela. 

 

3.2. Análise do perfil socioeconômico do alunado EJA  

Traçar um perfil socioeconômico e práticas e interesses de leitura dos estudantes 

da turma do ensino médio da EJA do CEJA Cesário Neto consistiu em uma ação 

importante que nos possibilitou conhecer um pouco mais a realidade desse grupo. O 

resultado desse diagnóstico visou realizar uma intervenção na turma, visto que nossa 

proposta de pesquisa é de cunho qualitativo, tendo como metodologia a pesquisa-ação. 

Segundo Thiollent (1986), esse tipo de pesquisa além de envolver assuntos teóricos, 

integra participantes e investigadores e visa a intervenção do pesquisador na situação 

investigada, com o intuito de alterá-la e transformá-la. 

A primeira parte do perfil socioeconômico é constituída de seis perguntas, dentre 

as quais três de caráter pessoal e três de cunho familiar. As pessoais referem-se à idade, 

sexo e profissão; as familiares sobre profissão, grau de instrução dos pais e renda familiar. 

É importante destacar que a análise dos questionários, logo a seguir, evidencia dados 

quantitativos em diálogo com os qualitativos, entretanto, são os elementos qualitativos 

que sobressaem. 
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3.2.1. Faixa etária, sexo e profissão 

A primeira questão concernente à faixa etária, conforme figura 2, nos revelou, em 

análise por amostragem, que 70% da turma era composta por alunos de 18 a 20 anos de 

idade, 19% de 21 a 30 anos e somente 7% acima de 51 anos, demonstrando que os 

estudantes são majoritariamente jovens.  Houve uma diminuição significativa na idade do 

público da EJA se compararmos esse resultado com o perfil do aluno, constante no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) de 2009 do CEJA Cesário Neto, o qual constatou o seguinte: 

“O alunado do CEJA apresenta faixa etária extremamente variada, nos seguintes 

percentuais: 35% de 15 a 25 anos; 22% de 20 a 30 anos; 15% de 30 a 40 anos; 14% de 40 

a 50 anos; 8% na faixa de mais de 50 anos.” (PPP 2009, p.18) 

      

Figura 2 - Idade 

 

 

Pesquisas apontam o crescente número de jovens que migram para a EJA. Dentre 

esses estudos, podemos destacar o livro Jovens cada vez mais jovens na educação de 

jovens e adultos, de Carmen Brunel (2004).  A autora analisa a ocorrência da chegada de 

estudantes cada vez mais jovens na EJA, apontando os fatores que contribuem para esse 

crescimento. A pesquisadora atribui esse aumento a fatores como histórico de insucesso 

em decorrência de repetência na mesma série por vários anos, evasão, desmotivação e 

desencanto com o sistema regular de ensino. Somando-se a isso, há casos também de 

desigualdades sociais que os obrigam a se inserirem desde muito cedo no mercado de 

trabalho, roubando-lhes o tempo da infância e do ambiente escolar. 

Para melhor compreensão desse fenômeno por que tantos jovens estão 

ingressando cada vez mais cedo na EJA ao invés de seguir ensino regular basta nos 

atentarmos para o seu histórico no Brasil. No contexto histórico EJA podemos notar que 

esta modalidade de ensino era voltada para os adultos, uma vez que a falta de educação 

escolar da população estava associada à estagnação econômica da época. Por isso, para 
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satisfazer as necessidades da expansão industrial do início do século XX, a EJA foi 

vinculada à educação profissional 

Mais tarde, a preocupação gira em torno da alfabetização da população analfabeta, 

principalmente os adultos provindos de área rural. Somente no final dos anos de 1960 e 

início de 1970 que o olhar se volta para os adultos urbanos no intuito de atender às 

necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

Começa-se a delinear um novo perfil de público da EJA desde os anos de 1980 

com a inclusão do público jovem a essa modalidade. Contudo, é a partir da 

implementação da LDB 9394/96 que essa inserção se acentua, pois há redução da idade 

de dezoito anos para quinze anos no ensino fundamental e de vinte e um para dezoito anos 

no ensino médio. 

Os dados do universo pesquisado, dispostos na figura 2, nos revelam a existência 

e aumento cada vez mais de jovens na EJA. Isso indica que esses alunos não 

permaneceram durante muito tempo fora da escola, matriculando-se rapidamente na EJA, 

evidentemente, porque essa modalidade de ensino constitui-se na única alternativa para 

eles.  

No que tange à questão profissional, de acordo com a figura 3, surgiu uma 

diversidade de ocupações profissionais. Entretanto, com pequeno percentual para cada 

uma delas.  

 

Figura 3 - Profissão 

 

 

Podemos destacar as maiores ocorrências como: cabeleireiros, vendedores, 

açougueiros, operadores de caixa, cozinheiros, guardas noturnos, panificadores, entre 

outros. Contudo, 44% dos alunos da turma se declararam estudantes e 11% não 

responderam à pergunta. 

Observemos o disposto no Projeto Político Pedagógico de 2015 do CEJA Cesário 

Neto: 
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O perfil sócio- econômico é bem diferentes dos anos anteriores, com a grande 

maioria com renda mínima baixa, tais como: empregadas domésticas, diaristas, 

vendedores e desempregados. Nos dias atuais, temos uma parcela que 

dependem de programas da bolsa família, temos um grande número de alunos 

funcionários públicos, empreendedores e micros empreendedores (donos do 

seu próprio negócio). (PPP, 2015, pp. 20-21) 

 

Ao observarmos os resultados apresentados e compará-los com os que se 

encontram dispostos no PPP 2015, evidenciamos uma mudança drástica no perfil 

profissional do público da EJA. Diante desse quadro, o estudo apontou uma redução no 

número de aluno trabalhador quase pela metade. 

No que diz respeito ao gênero da turma pesquisada, conforme figura 4, 59% é 

constituída de mulheres e 41% composta de homens. Resta comprovado no PPP de 2009 

que “[...] a clientela do Centro consta de 70% de alunos do sexo feminino e 30% do sexo 

masculino.”  Comparando os dois resultados, verifica-se um acréscimo acentuado da 

presença masculina e, consequentemente, decréscimo do percentual feminino na EJA. 

 

Figura 4 - sexo 

 

 

3.2.2. Renda familiar, profissão e grau de instrução dos pais  

 

No que diz respeito ao grau de instrução dos pais dos alunos da turma investigada, 

conforme figuras 5 e 6, não se verificou analfabetos. Contudo, 56% dos pais e 48 % das 

mães possuem o ensino fundamental incompleto, ensino médio completo 11% dos pais e 

15% das mães. Apenas 11% das mães e 4% dos pais concluíram o ensino superior.  
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Figura 5 - Escolaridade da mãe 

 

 

Figura 6 - Escolaridade do pai 

 

 

O Projeto Político Pedagógico de 2015 do CEJA Cesário Neto verificou que 

 

No que tange ao nível de instrução dos pais dos alunos do CEJA, verificou-se 

que apenas 17% dos pais e 13% das mães são analfabetos. Entretanto, 15% dos 

pais e 16% das mães leem e escrevem, mas nunca frequentaram a escola e não 

completaram o Ensino fundamental, 33% dos pais e 29% das mães. Acima 

disso, temos 5% dos pais e 8% das mães com Ensino Fundamental completo, 

4% dos pais e 7% das mães com Ensino Médio incompleto e 5% dos pais e 8% 

das mães com Ensino Médio completo. Em relação ao Nível Superior tem, 

incompleto 2% dos pais e 3% das mães e completo 7% dos pais e 10% das 

mães. Não souberam informar o grau de escolaridade dos pais 12% dos alunos 

e das mães. (PPP 2015, p. 21) 

 

Isso significa dizer que, de 2015 para 2016 não se constatou analfabetos. Contudo, 

há uma incidência maior de pais com ensino fundamental incompleto. Cresceu também o 

número de pais com ensino médio completo e mais ainda com relação ao ensino superior 
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completo. Importante destacar que tanto nesta pesquisa como na pesquisa apresentada no 

PPP 2015 da escola, as mães possuem maior grau de instrução que os pais. 

A renda mensal familiar de 48% dos alunos, conforme figura 7, é de até dois 

salários mínimos. E somente 4% têm uma renda familiar de mais de cinco salários 

mínimos. 

 

Figura 7 - Renda familiar 

 

 

 Observemos o disposto no Projeto Político Pedagógico de 2015 do CEJA 

Cesário Neto: 

 

A renda mensal familiar da maioria dos alunos é de até dois salários mínimos 

(34%), enquanto a de 25% é de até apenas um mínimo. Acima disso, temos: 

17% com renda de até três mínimos, 7% até quatro, 9% até 5. Com renda 

familiar entre 5 e 10 salários mínimos, são 4%; entre 10 e 15 salários ou acima 

de 15 são 2%, respectivamente. (PPP 2015, p. 21) 

 

 

Ao compararmos as duas pesquisas percebemos uma queda na renda familiar 

desses alunos. Em 2015, 34% das famílias percebiam até 2 salários mínimos; em 2016 

esse número aumentou para 48%, representando uma grande queda no poder de compra 

dessas famílias. Entretanto, não houve mudança entre os que ganham mais de cinco 

salários mínimos.  

Com relação à profissão dos pais, conforme figuras 8 e 9, a amostragem dos 

questionários nos revelou que 33% das mães são do lar, 7% professoras, 15% não 

responderam e dos 45% restantes estão diluídos nas mais diversas profissões, dentre as 

quais merecem destaque: diarista, autônoma, salgadeira, costureira, cabeleireira, 

cuidadora de idosos, secretária e assistente social. Entre os pais, merece destaque o fato 

de que 27% não responderam a essa pergunta, 13% são policiais militares. Os 7% 

restantes estão distribuídos entre variadas profissões, tais como: vendedores, agricultores, 
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mestre de obras e pedreiros. Além disso, constou também pescadores, vigilantes, 

serralheiros, pintores e autônomos.  

 

Figura 8 - Profissão da mãe 

 

 

Figura 9 - Profissão do pai 

 

 

 

3.3. Análise das práticas e interesses de leitura do alunado EJA 

A segunda parte do questionário procura delinear o perfil leitor do alunado EJA 

do ensino médio da Escola Cesário Neto.  Tais questões buscam, basicamente, saber quais 

são as práticas e interesses de leitura desses alunos. É composto por dezesseis questões 

fechadas, a saber: Você gosta de literatura?  Frequenta a biblioteca escolar?  Possui livros 

em casa?  Qual sua motivação para ler um livro?   Como escolhe o que vai ler? Que tipos 

e suportes de leitura circulam em sua casa? Com que frequência você lê? De que gênero 

(s) você mais gosta? Havia alguém em sua casa que o incentivava a ler?  Há momentos 

de leitura na escola?  Quais as disciplinas que trabalham com leitura de textos na sua 

escola?  Quais as principais dificuldades encontradas no momento da leitura?  Você gosta 
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de ler na escola ou prefere ler em casa?  Como você classifica o seu desempenho como 

leitor de textos literários?  Como você avalia o estímulo que recebeu na escola com 

relação à leitura?  

 

3.3.1. Interesses de leitura 

Este subitem retrata os principais resultados encontrados após a aplicação do 

questionário e busca investigar os interesses de leitura da turma, questionando se gostam 

de literatura, se frequentam a biblioteca escolar, se possuem livros em casa e que tipos e 

suportes de leitura circulam por lá, qual a motivação para ler, a frequência de leitura, se 

alguém os incentivam para tal e o gênero preferido. 

Observemos os gráficos a seguir: 

 

Figura 10 - Interesse por literatura 

 

 

Figura 11 - Tipos e suportes de leitura que circulam em casa 

 

 

A existência de livros em casa é uma particularidade que evidencia a aproximação 

dos alunos com a cultura escrita, por isso, perguntamos que tipos e suportes de leitura 

circulam na casa dos alunos pesquisados. Ao observarmos as figuras 10 e 11, podemos 

afirmar que há uma discrepância muito grande nas respostas para as questões sobre os 

tipos e suportes de livros que circulam em suas casas, como podemos ver na figura 11 e 
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se gostam de literatura, na figura 10. A contradição reside no fato de que 81% da turma 

gosta de literatura. No entanto, somente 11% responderam que os livros literários são os 

tipos de leitura que mais circulam na casa deles. Os livros literários só ficaram à frente 

dos livros técnicos. Os religiosos e revistas ficaram empatados em primeiro lugar e os 

livros didáticos alcançaram a segunda posição. 

De acordo com Antonio Candido 

 

[...] a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita 

sob pena de mutilar a personalidade porque pelo fato de dar forma aos 

sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto 

nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade 

(CANDIDO, 1995, p.186) 

 

O autor defende que a literatura tem a capacidade humanizadora e libertadora, por 

isso, constitui-se em um direito da humanidade. Assim sendo, a escola deve oportunizar 

aos alunos a compreensão da realidade por meio de concepções e perspectivas de 

diferentes autores possibilitando, assim, enxergar outras maneiras de ver o mundo. 

Além disso, interessante observar também na figura 12 que, embora dito que 

gostam de leitura, apenas 22% frequentam a biblioteca escolar.  

 

Figura 12 - Frequência na biblioteca escolar 

 

 

Com isso, podemos notar que a biblioteca escolar não se constitui em uma 

ferramenta capaz de atrair os alunos para frequentá-la, muito pelo contrário, seu acervo 

de livros didáticos desestimula o hábito e o gosto pela leitura. Soares (2003) pode 

colaborar na compreensão do que foi expresso anteriormente e ainda acrescenta um outro 

problema: o número reduzido de bibliotecas  

 

[...] alfabetizam crianças e adultos, mas não lhes são dadas as condições para 

ler e escrever: não há material impresso posto à disposição, não há livrarias, o 

preço dos livros e até dos jornais e revistas é inacessível, há um número muito 

pequeno de bibliotecas. (SOARES, 2003, p. 58) 

 

0%

50%

100%

Sim Não

22%
78%

Você frequenta a biblioteca escolar?



77 
 

 

 

Assim como Magda Soares, Eiterer (2009, p. 155) também destaca que “[...] 

muitos dos problemas de leitura no Brasil são gerados pela falta de acesso a livros e 

material de leitura literária de qualidade, por seu alto custo e pela carência de espaços 

públicos de leitura.” Por isso, cabe à escola e aos professores disponibilizarem biblioteca 

com acervo literário incentivador, como também, espaços para leitura na escola.  

Além disso, Eiterer (2009, p. 155) aponta que a má escolarização da leitura na 

modalidade de ensino regular muitas vezes gera, entre a leitura literária e o leitor, 

resultados prejudiciais e de longa duração. Destaca também que “na EJA estes efeitos são 

ainda mais drásticos. A memória do sofrimento anterior é um obstáculo a mais, que 

mantém o aluno adulto longe deste objeto na sua volta para a escola.”  

Com relação ao motivo para se ler, conforme figura 13, a maior parte da turma 

respondeu que a principal motivação consiste em atualização cultural e exigência escolar, 

somente uma minoria revelou que lê por prazer. É importante analisar uma contradição 

evidenciada nas respostas das perguntas sobre qual a motivação para ler um livro e sobre 

a frequência com que leem. Embora 30% deles tenham apontado que só leem por 

exigência escolar, apenas 4% responderam que só leem na escola. 

 

 

Figura 13 - Motivação para ler 
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Figura 14 - Frequência de leitura 

 

 

Na categoria gênero de leitura que mais gostam, o romance foi o mais apontado, 

seguido de histórias em quadrinhos, aventura e texto religioso quase em último lugar. 

Curioso observar também que quando perguntado sobre quais tipos e suportes de leitura 

que circulam em suas casas, o texto religioso e revistas aparecem empatados em primeiro 

lugar, seguidos dos textos didáticos, jornais e quase em último lugar os textos literários.  

Quanto ao incentivo para a leitura em casa, conforme figura 15, quase 70% 

responderam que recebiam esse incentivo contra 12% que nunca foram incentivados. 

Com relação às escolhas de leitura, as respostas para os itens: título do livro e indicação 

do professor foram bem equilibradas, alcançando, respectivamente, 33% e 30% contra 

22% para indicação de amigos e 15% pelo autor. 

 

Figura 15 -  Incentivo à leitura 
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Figura 16 - Escolha de leitura 

 

 

Os dados apresentados nos revelam que o professor ainda continua sendo a pessoa 

que mais sugere leitura aos alunos, o que lhe confere, cada vez mais, a tarefa de atualizar 

sua prática pedagógica e se qualificar continuamente. Além disso, deve ser um 

profissional muito bem informado, criativo, dinâmico e, sobretudo, ser efetivamente um 

leitor para indicar a leitura por meio do seu exemplo prático de leitor. 

Silva (1999), Paulino (2001), Coenga (2010) e Cosson (2016) compartilham do 

mesmo pensamento em relação ao importante papel do professor como instigador e 

mediador de leitura. E para que isso ocorra, destacam a importância da formação dos 

professores. Mas não só isso, os estudiosos destacam também que além da formação dos 

docentes, estes devem ter uma boa convivência com a literatura, ou seja, devem ser 

leitores de fato para que possam influenciar na escolha do livro literário e acima de tudo 

trabalhá-lo adequadamente em sala de aula. 

 

3.3.2. Práticas de leitura 

 

Tratamos aqui dos principais resultados da investigação sobre práticas de leitura 

da turma com questões relacionadas às dificuldades encontradas pelos alunos no 

momento da leitura, sobre as disciplinas que trabalham com leitura de textos na sua 

escola, se gostam de ler em casa ou na escola, sobre o desempenho deles como leitores 

de textos literários e como avaliam o estímulo que receberam na escola com relação à 

leitura. 

Com relação às práticas leitoras desses alunos, principalmente na escola, os 

resultados nos revelam que a Língua Portuguesa é a disciplina que mais trabalha com 
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leitura, com um percentual de 68% contra 12% Ciências e Matemática 3%, conforme 

figura 17.  

 

Figura 17 - Disciplinas que trabalham com leitura na escola 

 

 

Quando perguntado se há momentos de leitura na escola, fica evidenciada por 

81% dos entrevistados que há práticas de leitura na escola, 19% responderam que às 

vezes, ninguém respondeu que não há leitura na escola. 

 

Figura 18 - Leitura na escola 

 

 

Apontaram também que as principais dificuldades encontradas no momento da 

leitura é ler e não compreender o texto. O quarto deles aparece como o ambiente preferido 

para a leitura, por ser mais confortável e privativo. Quanto ao desempenho como leitor 

de textos literários, a maioria deles se considera um bom leitor, conforme demonstrado 

na figura 19. 
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Figura 19 - Desempenho leitor 

 

 

Avaliamos que os dados produzidos nos possibilitaram uma aproximação maior 

com os alunos e também nos permitiram escolher e sistematizar adequadamente 

procedimentos de leitura literária. A partir da análise dos gráficos, podemos concluir que 

as questões respondidas demonstraram um perfil de alunos com pouca leitura e 

familiaridade com o gênero conto, tendo o professor como um dos principais 

influenciadores de leitura.  

A partir dessas informações, foi possível definir algumas diretrizes para a oficina 

de leitura literária. Sendo a escola um espaço que pode influenciar a escolha e incentivar 

cada vez mais os alunos, justificamos a proposta de uma sequência didática interventiva, 

com foco na leitura desse gênero. A sequência de atividades foi elaborada levando em 

consideração as respostas dadas, principalmente no que diz respeito ao universo de 

expectativa dos alunos. 

 

3.4. Relato das oficinas  

 

A primeira oficina ocorreu no dia 26/06/2017, das 7:30h às 10:30h. Como as aulas 

no CEJA acontecem de segunda a quinta-feira, propomos aos alunos a continuidade na 

sexta-feira, com a condição de lhes serem atribuídas carga hora extraclasse, o que 

prontamente todos concordaram. Assim, distribuímos as seis oficinas em três segundas e 

três sextas-feiras. 

No primeiro dia de oficina, foi contemplada a Motivação, primeira etapa da 

Sequência Básica de Cosson (2012). Para o autor, esta atividade consiste na preparação e 
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inserção dos alunos no universo do livro a ser lido, despertando o seu interesse com 

atividades que os preparem a entrar no texto que será explorado. O objetivo dessa primeira 

parte consiste em ativar conhecimentos prévios sobre a temática “corpo”; possibilitar 

discussões e relatos de experiências sobre a condição feminina e o desejo; expor opiniões 

e ouvir o outro em uma discussão. 

Segundo Cosson (2016), o primeiro passo da Sequência Básica, doravante SB, 

refere-se à motivação e esta fase não deve estender mais que uma aula. Contudo, esta 

demorou um pouco mais porque houve duas interrupções: a primeira tratava-se de 

propaganda sobre inúmeros cursos de uma determinada universidade particular. Essa 

propaganda nos tomou quase trinta minutos, pois os alunos preenchiam um formulário 

para obterem possíveis descontos. A segunda interrupção ocorreu vinte minutos depois 

pela coordenação pedagógica com avisos e tirando dúvidas quanto à carga horária dos 

alunos.  

Na obra escolhida, A via crucis do corpo, o tema relaciona-se ao corpo como graça 

e maldição, representado pela condição feminina e seus desejos. Por isso, neste encontro, 

foram desenvolvidas diferentes atividades motivacionais para despertar a atenção deles 

para a temática, tais como: matéria jornalística intitulada “Afinal, quem pode usar 

biquíni? ” Logo depois um vídeo de aproximadamente oito minutos que aborda a 

influência da mídia nos padrões de beleza e finalizando com um clipe da música Pretty 

Hurts (A beleza machuca) da cantora Beyoncé.  A canção faz uma crítica à ditadura dos 

padrões de beleza. No videoclipe Pretty Hurts, a cantora mostra a cobrança por um ideal 

de beleza, obsessão por magreza, uso de medicamentos para emagrecer, exercícios 

exagerados e a obsessão pela balança. O vídeo também aborda a anorexia e bulimia, onde 

há modelos induzindo o vômito e engolindo algodão.                      

Depois da etapa de apresentação de diferentes atividades motivacionais, passamos 

para a fase de discussão dos materiais apresentados, discutindo se eles se sentem 

satisfeitos ou não com o corpo que têm; se pudessem mudar o corpo o que mudariam e 

por que motivo; se eles acreditam que para ser bonito é preciso ser magro; se eles se 

encaixam no padrão de beleza atual, caso não, se já tentaram se encaixar.  

Observamos que com relação ao corpo todos os homens são bem resolvidos, 

embora alguns estejam acima do peso, não indicaram nenhum descontentamento. Já as 

mulheres mostraram-se um pouco menos satisfeitas. Indagamos o porquê da insatisfação, 

e elas indicaram que não se tratava de questões estéticas, e sim de saúde. Entretanto, uma 

delas admitiu estar infeliz com o corpo, pois um namorado já a trocou por outra porque 

http://ctviva.com.br/especialidades/anorexia-nervosa
http://www.ctviva.com.br/especialidades/bulimia-nervosa
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ela estava acima do peso. Esse depoimento suscitou várias discussões. Uma determinada 

aluna argumentou que se o relacionamento acabou por esse motivo, definitivamente, ele 

não tinha uma base sólida e que só via nela um corpo, desprovido de sentimentos, caráter 

e companheirismo, ou seja, o rapaz não deu o devido valor a outros atributos, que na 

concepção dela eram muito mais importantes para a manutenção de um relacionamento. 

 Após as interrupções e debates foi antecipado aos alunos que no próximo 

encontro, na sexta-feira, trataríamos da biografia de Clarice Lispector e da obra A via 

crucis do corpo. Questionamos acerca dos conhecimentos deles sobre Clarice Lispector, 

porém somente um respondeu que já havia lido o conto Felicidade clandestina. Os demais 

disseram ter ouvido falar da autora, mas nunca leram nada dela. Propusemos que 

pesquisassem, em casa, sobre a referida autora e sua obra. 

A segunda oficina ocorreu conforme havíamos previamente combinado, em uma 

sexta-feira 30/06/2017, dia não letivo no CEJA. Porém, apenas dez alunos compareceram. 

Segundo os alunos, só vieram aqueles que moram nas proximidades da escola ou que 

possuem veículos, pois havia rumores de que o transporte público coletivo pararia a partir 

das oito horas naquele dia2.   

A segunda etapa da oficina foi realizada no laboratório de informática, 

contemplando a introdução que, de acordo com Cosson (2012), é o momento de 

apresentação da obra selecionada, juntamente com a biografia do autor. A aula 

introdutória sobre Clarice Lispector e a obra A via crucis do corpo objetivou conhecer a 

história de vida da autora, a época em que viveu, sua produção e sua trajetória; inteirar-

se sobre o contexto sociocultural da autora; ativar conhecimentos sobre algumas de suas 

obras; levantar hipóteses sobre o título da obra A via crucis do corpo, destacando as 

catorze cenas da paixão de Cristo com os catorze contos que integram a coletânea e 

discutir a intertextualidade presente no título da obra.  

Porém, antes de começar a introdução propriamente dita, indagamos aos alunos 

se haviam feito a pesquisa proposta na aula anterior. Dos dez alunos presentes, três 

fizeram a atividade e um deles foi à biblioteca da escola emprestar o livro A via crucis do 

corpo. Como não tinha, levou Felicidade clandestina, e já havia lido a metade. 

                                                           
2 Essa paralisação ocorreu devido ao movimento Greve Geral deflagrada em todo o Brasil convocado 

pelas centrais sindicais contra as reformas previdenciária e trabalhista que tramitavam no Congresso 

Nacional. 
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Depois disso, apresentamos alguns dados biográficos, apontando a importância da 

escritora e de suas principais obras, dando destaque às duras críticas que ela recebeu por 

ter escrito um livro por encomenda, sendo considerada uma obra pornográfica por alguns 

críticos e avaliada como lixo pela revista Veja e pelo Jornal do Brasil. Logo após, 

orientamos que buscassem outras informações biográficas da escritora, navegando por 

diversos sites, visualizando vídeos, imagens, curiosidades, principais romances, contos, 

entre outras informações. A pesquisa era intercalada com explicações, frisando a 

importância e representatividade da escritora dos contos selecionados, o porquê da 

escolha e a apresentação do vídeo Um papo descontraído sobre Clarice Lispector3.   

Após a apresentação da autora, foi exibido o vídeo Via-sacra4 que trata das catorze 

estações pelas quais Jesus percorreu carregando o peso da sua cruz enquanto se dirigia à 

crucificação. Optamos pelo mencionado vídeo para acionar nos alunos conexões entre o 

título da obra e o vídeo.  Posteriormente apresentamos o livro de contos intitulado A Via 

Crucis do Corpo (1998) para que o manuseassem, observando a capa, o projeto gráfico, 

as imagens, fazendo leitura do prefácio, orelhas e outros textos que constituem a 

apresentação do livro, relacionando o título da obra com a via crucis de Cristo. 

A terceira oficina ocorreu dia 03/07/2017. A primeira aula desse dia teve por 

objetivo possibilitar o acesso, o conhecimento e a finalidade do gênero conto; 

compreender os elementos da narrativa; identificar os elementos organizacionais e 

estruturais dos contos, relacionando o texto literário à sua realidade e conhecer as práticas 

sociais de produção e circulação dos contos. 

Antes de apresentar o vídeo escolhido para a Motivação da aula sobre o gênero 

conto, levantamos alguns conhecimentos prévios dos alunos, questionando-os se sabem 

o que é um conto, quais contos conhecem, qual o favorito. Interessante observar que dos 

vinte e três alunos em sala, somente cinco não souberam ou não quiseram atribuir um 

conceito, mesmo que superficial ao conto.  Logo após, para a fase de motivação, exibimos 

o vídeo O que é conto5, do escritor Henry Bugalho.  

Depois dessa etapa, possibilitamos o acesso a vários textos narrativos, por meio 

de cópias e apresentação no datashow, dando destaque às principais características de um 

conto. Logo após, escolhemos o conto A moça tecelã, de Marina Colasanti, para ser lido 

de forma colaborativa, de modo que, no decorrer da leitura fazíamos pausas e 

                                                           
3 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NGROmlC-Y7Y 
4 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=fmWIOIme5nA  
5 Fonte : https://www.youtube.com/watch?v=4R3oanY6YE0    

 

https://www.youtube.com/watch?v=NGROmlC-Y7Y
https://www.youtube.com/watch?v=fmWIOIme5nA
https://www.youtube.com/watch?v=4R3oanY6YE0
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questionávamos aos alunos sobre o que achavam que iria acontecer na história ou que se 

determinado fato acontecesse com eles, o que fariam, sempre buscando a participação, 

interação, reflexão sobre os acontecimentos expressos no texto e a todo momento 

relacionando-os à realidade. Após a leitura, usamos o conto em questão para apresentar 

aos alunos algumas características da narrativa. 

Depois da discussão acerca da narrativa, dos conceitos que já haviam atribuído ao 

conto, pedimos para que os reavaliassem e que construíssemos juntos um novo conceito. 

Por isso, tudo o que os alunos mencionavam era registrado no quadro. Nem todas as 

contribuições puderam ser acatadas, mas os encorajávamos a refletir e pensar mais, buscar 

informações no conto lido. Precisávamos criar um conceito que apontasse pelo menos 

para os suportes de circulação e aspectos organizacionais do conto. Juntos, construímos 

as seguintes concepções para o gênero conto: 

 

 texto com poucas personagens e curto; 

 enredo com único evento; 

 não há muita descrição de personagens e cenários; 

 espaço e tempo limitados; 

 Não há muita introdução para os acontecimentos, vai direto ao ponto; 

 ficcional, contudo pode ser baseado em um acontecimento; 

 linguagem bem elaborada para produzir o sentido desejado; 

 publicações ocorrem normalmente em livros literários, mas podem ocorrer em 

sites, livros didáticos, jornais, entre outros. 

 

O conceito não ficou completo, até por que não há só uma concepção correta para 

este gênero. Contudo, no decorrer da oficina outros elementos serão descobertos, assim, 

gradualmente a turma ampliará este conceito inicial. Depois de sanadas as dúvidas sobre 

o gênero conto, partimos para a segunda etapa da aula programada, entretanto, antes de 

iniciar a leitura propriamente dita do conto, elaboramos algumas orientações de leitura 

para que os alunos registrassem as impressões acerca dos textos lidos. As orientações são 

basicamente constituídas das seguintes questões: 
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ORIENTAÇÕES DE LEITURA REFLEXÕES SOBRE 

Fazer um pequeno resumo da narrativa. As personagens. 

Qual minha opinião sobre o conto lido?  O tema que o texto aborda. 

Sobre o que ele me fez pensar? O que o autor quis revelar com determinados atos. 

O que aprendi com a leitura do texto? A forma como a narrativa foi construída. 

O que ele significou para mim? 
 

Relacionar o conto com: minha própria vida, 
 

o mundo em que vivo ou outras narrativas lidas. 
 

Do que menos gostei? Por quê?  
 

Recomendaria a leitura desse conto? Por quê?   

  

 

Lembrando que essas orientações de leitura aqui apresentadas são sugestões, não 

devem ser entendidas como guia, algo que deva ser seguido à risca para todos os textos. 

Trata-se, tão somente, de alguns direcionamentos para impulsionar a articulação entre o 

pensamento e a escrita e foram utilizadas ora uma, ora outra em todas as oficinas. 

A quarta oficina ocorreu dia 07/07/2017. Após as orientações de leitura, iniciamos 

a etapa -  leitura - terceiro passo da sequência básica de Cosson (2016) que consiste no 

acompanhamento da leitura do texto proposto. A leitura escolar, segundo o autor, “precisa 

de acompanhamento porque tem direção, um objetivo a cumprir, e esse objetivo não deve 

ser perdido de vista.”  Esse acompanhamento aqui é entendido não como uma fiscalização 

que objetiva saber se ele leu ou não leu o texto para uma possível punição ou recompensa, 

mas sim acompanhar no sentido de estar ao lado para intervir de forma eficiente e ajudá-

los nas possíveis dificuldades. (COSSON, 2016, p. 62) 

Para a referida fase, o conto escolhido foi A língua do p. A narrativa trata das 

várias questões relacionadas à sexualidade feminina. Porém tendo como fio condutor a 

violência sexual contra a mulher. Por isso, escolhemos como Motivação para essa etapa 

o clipe da música Til it happenes to you6 (até que isso aconteça com você), de Lady Gaga. 

A música faz parte de um documentário de 2015, The Hunting Ground7 (terreno de caça) 

que aborda o tema de estupro no campus das universidades dos Estados Unidos, 

denunciando a falta de seriedade com que crimes sexuais são tratados dentro das 

                                                           
6 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ZmWBrN7QV6Y  
7 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=d8E2_FM6IA4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmWBrN7QV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=d8E2_FM6IA4
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universidades. No documentário, as instituições de ensino negam-se a enfrentar o assunto 

por medo de terem sua reputação manchada. Por esse motivo, os crimes são varridos para 

debaixo do tapete. 

O terceiro passo da Sequência Básica – leitura – tem como texto base o conto A 

língua do p. Esta fase objetiva introduzir o conto; desenvolver habilidades de leitura do 

texto literário; fazer leitura compartilhada e leitura realizada pelo professor, a fim de 

suscitar comentários dos alunos; compreender a contemporaneidade do tema retratado; 

expor opiniões; interpretar subentendidos; provocar discussões e estimular a utilização do 

diário de leituras.  

O conto A língua do p tem como personagem principal, Maria Aparecida 

(Cidinha), professora de inglês e solteira. Vinda de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, 

local de onde seguiria viagem para os Estados Unidos, com a finalidade de aperfeiçoar-

se na profissão. Acontece que Cidinha toma um trem praticamente vazio à noite para ir 

ao aeroporto. Na estação seguinte sobem dois homens que se sentam à sua frente e 

começam a fitá-la. Os dois homens iniciam uma conversa incompreensível que, mais 

tarde, Cidinha identifica como uma língua que aprendera na infância, a língua da letra p, 

que ela mesma utilizara quando criança. Entretanto, simula não compreender para saber 

a intenção deles. Ela percebe que seria vítima de violência sexual, então finge ser 

prostituta. Para tal intento, Cidinha passa batom vermelho, encurta a saia, desabotoa a 

blusa e acende um cigarro. Com isso, espera que os homens desistam, pois acredita que 

abusadores não gostam de prostitutas. O máximo que conseguiu foi arrancar gargalhadas 

dos dois indivíduos. No entanto, ela é percebida pelo bilheteiro que a tira do trem na 

próxima estação e a entrega a um policial. Ao descer do vagão uma jovem que lá estava, 

olhou para Cidinha com desprezo e entra no trem. 

Cidinha foi levada à delegacia, entretanto, não soube explicar-se. Ficou presa por 

três dias e foi liberada. Contudo, durante o tempo em que ficara presa, descobriu que tinha 

vontade de ser “currada” e isso a preocupava. Como havia perdido o avião, comprou uma 

nova passagem. Ao andar pelas ruas de Copacabana viu em uma banca de jornais a 

seguinte matéria: “Moça currada e assassinada no trem.” Tratava-se da moça que a 

desprezara. Pôs-se a chorar e pensou: o destino é implacável. 

Nesta aula os alunos foram instruídos a ler o conto A língua do p e registrar de 

forma escrita as impressões que obtiveram com a narrativa. Foram advertidos de que não 

se tratava de um resumo, nem tão pouco de uma explicação sobre o que entenderam sobre 

o texto lido, mas sim de uma anotação a respeito das emoções e dos sentimentos que 
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aquela leitura lhes proporcionou. Em seguida, depois dos registros prontos, sugerimos 

que lessem os apontamentos deles de forma aleatória e espontânea enquanto anotávamos 

no quadro. Importante destacar que, embora não fossem obrigados a realizar a tarefa, 

todos se envolveram e responderam. Esta atividade objetivava observar a recepção do 

texto a partir da percepção e sensibilidade que cada aluno alcançou dele. Dentre as 

impressões que tiveram, destacamos algumas mais relevantes:  

 

 Surpresa, pela esperteza de Cidinha se livrar dos estupradores. 

 Nojo e muita raiva, vontade chorar porque me lembrei de ter passado por uma 

situação parecida. 

 Medo de andar de ônibus, hoje a violência está cada vez maior, principalmente 

em relação à mulher. 

 Alegria por que a professora conseguiu se livrar dos dois homens, mas ao mesmo 

tempo tristeza pela outra mulher. 

 Nojo de homens que usam a força para abusar de mulheres indefesas, porque se 

ela fosse forte ou estivesse armada eles não tentariam isso. 

Destacamos aqui que essas impressões que os alunos tiveram diante da leitura do 

texto reforçam a concepção de Cosson (2016) sobre literatura 

 

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

por nós mesmo. 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. [...] A experiência 

literária não só nos permite saber da vida por meio da experiência do outro, 

como também vivenciar essa experiência. (COSSON 2016, p.17) 

 

Constatamos aqui que quando expressaram os sentimentos de raiva, nojo, tristeza, 

medo e vontade chorar ao ler o conto, os alunos viveram uma experiência literária, 

proporcionada pela incorporação da vivência do outro na vida neles. 

Dando seguimento à oficina, lemos o texto em voz alta e demos sequência ao quarto 

passo da Sequência Básica - interpretação - definida por Cosson (2016) como a instância 

de construção dos sentidos, por intermédio de conclusões que incluem o leitor, o autor e 

a comunidade. Esta etapa tem como ponto central a construção de interpretações, assim 

mesmo, no plural, uma vez que os textos, de maneira geral, são sempre capazes de gerar 

mais de uma interpretação. Isso não significa dizer que se pode aceitar toda e qualquer 

interpretação. O autor nos alerta ainda que o passo da Interpretação é constituído de dois 

momentos: interior e exterior. Esta fase interior abrange o momento de decifração, é um 
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estágio de natureza individual no qual o leitor experimenta um encontro com a obra sem 

nenhuma intermediação direta, a não ser da Motivação, Introdução e Leitura.  

É preciso também, neste momento, discutir a situação de produção da narrativa A 

língua do p e o clipe Til it happenes to you. Lembrando que este foi produzido em 2015 

e aquela em 1974, quase meio século de diferença. A transmissão das ideias, costumes, 

uso da tecnologia, acesso à cultura e utilização da linguagem das duas épocas eram bem 

diferentes e isso, muitas vezes, reflete nos efeitos de sentido desejados para uma 

determinada obra. Lembrando que nosso papel neste momento consistia em conduzir a 

turma, moderando as discussões e provocando-a a expressar suas ideias ou até mesmo as 

dificuldades encontradas sem adotarmos a posição de detentores da interpretação correta. 

Depois disso, de forma oral, oito dos dez alunos compartilharam suas interpretações. 

Com o intuito de promover maior compreensão do conto, fizemos duas perguntas: o 

que aprenderam com a leitura do conto e se recomendariam a sua leitura. As questões 

deveriam ser respondidas individualmente para posterior compartilhamento com a turma. 

Esta atividade escrita objetivava, dentre outras coisas, identificar e relacionar o texto 

literário à realidade, compreender a contemporaneidade do tema retratado, desenvolver 

habilidades de leitura do texto literário, expor opiniões e provocar discussões. 

Ao longo dos encontros, preocupávamos sempre com a realização na prática em sala 

de aula, do desejo que as experiências dos participantes com os contos fossem realmente 

significativas e produtivas, não apenas enquanto alunos em práticas de letramento, mas 

enquanto sujeitos, numa visão humanizadora e integral. Objetivamos em nossa proposta 

privilegiar a própria experiência que nos passa enquanto lemos, e por isso pudessem nos 

formar, transformar ou deformar, conforme propõe o educador Larossa (2002).  

Apresentaremos a seguir, alguns fragmentos de respostas a questões relacionadas aos 

contos que ilustram o processo de transformação de educandos e pesquisadora que 

ocorreu ao longo dos encontros. 

Quando perguntado se recomendariam os contos e o porquê da recomendação, um 

aluno respondeu: 

 

Recomendaria porque faz a gente refletir e saber que até 

mesmo com o passar dos tempos as coisas não mudam 

para nós mulheres, porque a situação que aconteceu com 

a professora Cidinha e do clipe são iguais mesmo com a 

diferença do tempo ainda hoje essa situação acontece 

muito. 
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Podemos comprovar com esta resposta que os objetivos foram atingidos, uma vez que 

houve conexões entre o texto motivacional e o conto, como podemos comprovar em uma 

das respostas. Interessante observar aqui a conexão estabelecida entre os conhecimentos 

adquiridos em aula anterior, no caso, o clipe da música Til it happenes to you, de Lady 

Gaga, utilizada na etapa motivacional e que aborda o tema estupro. Além disso, 

relacionou o conto lido com a própria vida, com o mundo em que vive ao dizer que o 

texto a faz refletir e que “mesmo com o passar dos tempos as coisas não mudam para nós 

mulheres.”  

  Esta atividade permitiu o compartilhamento de suas expectativas, dúvidas e 

interpretações. Nessa perspectiva, Cosson (2016, p. 27) nos diz que “a leitura é um ato 

solitário, mas a interpretação é um ato solidário.” Assim, a relação entre contexto, leitura 

e interpretação - individual e coletiva - foi efetivada com o seu compartilhamento, 

acarretando maior desenvolvimento da leitura e, sobretudo, compreensão da obra. 

Cosson (2009, p. 65) defende que na escola é preciso compartilhar a interpretação 

e ampliar os sentidos construídos individualmente. A razão disso é que, por meio do 

compartilhamento de suas interpretações, os leitores ganham consciência de que são 

membros de uma coletividade e de que essa coletividade fortalece e amplia seus 

horizontes de leitura. Para ilustrar essa ideia de fortalecimento da coletividade com o 

compartilhamento das interpretações, no final da aula, inclusive o sinal havia acabado de 

tocar ocorreu um fato curioso, um dos alunos que não havia se manifestado, ergue o braço 

com o rosto corado e nos pede permissão para expressar suas considerações sobre o texto. 

A quinta oficina ocorreu dia 10/07/2017. Trabalhamos dois contos: Ruídos de 

passos e Mas vai chover. Para a Motivação exibimos o vídeo documentário: amor e sexo 

na terceira idade8. O documentário motivador aborda um tema que ainda no século XXI 

é considerado um tabu: sexo na terceira idade. O vídeo expõe vários relatos sobre a vida 

sexual ativa de idosos. Apresenta também a constatação do geriatra e cardiologista Hilton 

Nascimento, de que hoje os idosos estão mais entusiasmados e namoradores. O médico 

atribui toda essa disposição ao sexo à medicina preventiva que consegue dar uma 

qualidade de vida melhor e maior aos idosos.   

 Após a exibição do documentário debatemos a temática abordada e observamos a 

recepção da obra. Percebemos durante as discussões que os alunos mais jovens se 

                                                           
8 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0pN02zd9c7Y&t=16s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0pN02zd9c7Y&t=16s
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revelaram mais abertos ao debate encararam o assunto com maior naturalidade e 

totalmente desprovidos de acanhamento ou preconceitos. No entanto, os mais velhos 

mostraram-se envergonhados, mas aos poucos foram adquirindo confiança e começaram 

a se soltar e falar um pouco mais das experiências deles. O mais velho da turma conta 

com sessenta e quatro anos de idade, e mostrou-se bem-disposto ao sexo e à dança, mas 

que isso é resolvido fora de casa. Gosta muito dos bailes da terceira idade e diz ter 

preferência por mulheres mais novas, pois são as que têm mais disposição, destacou o 

aluno.  

Neste momento, outra aluna, de cinquenta e quatro anos de idade, interfere e opina 

que ao contrário do que muitos pensam, a menopausa não diminui a libido, muitas vezes 

o responsável pela indisposição ao sexo e diminuição do desejo da mulher é o próprio 

homem que não se importa em ser carinhoso, revelando-se muitas vezes egoísta e 

pensando somente no próprio prazer. No final das considerações da aluna, os colegas a 

aplaudiram. 

 Depois de trabalhado o primeiro passo da Sequência Básica: Motivação, partimos 

para a Leitura (terceira fase), pois a segunda etapa trata-se da Introdução, o que de acordo 

com Cosson (2016), é o momento de apresentação da obra selecionada, juntamente com 

a biografia do autor, por isso, como se trata da mesma coletânea de contos: A via crucis 

do corpo e mesma autora, Clarice Lispector, esta etapa já foi contemplada na oficina do 

dia 30/06/2017. Assim, partimos primeiro para a leitura do conto Ruídos de passos e 

posteriormente, Mas vai chover.  

O conto Ruído de passos conta a história de uma senhora que se chamava dona 

Cândida Raposo, de oitenta e um anos de idade e o desejo do prazer não passava. Criou 

grande coragem e foi ao ginecologista para perguntar-lhe quando passaria “a coisa”. Esta 

coisa a que se referia tratava-se do desejo sexual. O médico compreendeu o que seria a 

tal coisa e disse-lhe que sentiria até morrer, ou seja, nunca passaria. Ela responde que isso 

seria um inferno, pois ninguém mais a queria. Ela continua e propõe algumas soluções, 

tais como: pagar pelo sexo ou arranjar-se sozinha. O médico responde-lhe que isso 

poderia ser um remédio. De volta para casa e naquela mesma noite deu um jeito de se 

satisfazer e depois chorou, pois tinha vergonha. Daí em diante sempre usou o mesmo 

processo. Sempre triste até que pareceu-lhe ouvir ruído de passos de seu marido Antenor 

Raposo. 

No conto Ruído de Passos, Clarice Lispector expõe a angústia da personagem 

Cândida Raposo, uma idosa viúva que aos oitenta e um anos se desespera ao perceber que 
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ainda sente desejo sexual. O desespero é tanto que pensa ser patológico e vai em busca 

de um médico para resolver sua doença, pois sabe que à mulher de mais idade não se 

admite a possibilidade de existência da sexualidade. A repressão é tamanha que nem 

mesmo falar sobre desejo sexual é permitido, tanto que ela usa o termo “a coisa” para se 

referir ao sexo.  

Mas vai chover conta a história de uma senhora idosa viúva e rica chamada Maria 

Angélica de Andrade. Ela tinha sessenta anos de idade quando resolveu comprar o amor 

de Alexandre, um entregador de remédios de uma determinada farmácia da qual era 

cliente. O jovem rapaz de dezenove anos de idade inicialmente reluta em aceitar, mas ao 

receber a proposta de ganhar um carro, aceita Maria Angélica como amante. Porém, não 

moravam juntos por causa dos vizinhos que ficaram chocados e escandalizados devido a 

diferença de idade entre o casal e por acreditar que o jovem queria só se aproveitar 

economicamente. Abandonou o emprego e morava em hotel com todas as regalias que o 

dinheiro de Maria Angélica lhe proporcionava.  

Um belo dia, Alex disse à Maria Angélica que passaria uns dias fora com uma 

garota e que precisa de dinheiro. Durante os cinco dias em que ficou fora ela não saiu de 

casa, não tomou banho e mal se alimentou. Depois da viagem, ele exigiu-lhe um milhão 

de cruzeiros para continuar o relacionamento. Como ela não dispunha desse montante, o 

rapaz vai embora enfurecido e disse que não se prestaria mais as sem-vergonhices dela. 

Maria Angélica parecia ferida de guerra, quieta, muda e pensou: parece que vai chover. 

Maria Angélica corresponde ao rótulo de uma mulher idosa que possivelmente 

não sentiria mais prazer, nem desejo pelo sexo, devendo apenas cuidar dos netos e esperar 

pela morte. Entretanto, ela rompe com esse modelo e mostra, destemidamente a todos, 

seus desejos sexuais ao pagar Alexandre pelo relacionamento sexual. Essa conduta 

socialmente inusitada indica que não existe razão para que uma mulher idosa não sinta 

prazer e não tenha uma vida sexual ativa.  

Com esses dois contos, Clarice Lispector, ainda no ano de 1974, nos provoca a 

refletir sobre a sexualidade da mulher na terceira idade. Nos contos: Ruídos de passos e 

Mas vai chover traz à tona algo proibido para as mulheres consideradas honestas: desejo 

sexual. A censura consistia em sentir, falar ou pagar pelo prazer. Com os dois contos a 

autora nos mostra que nossa cultura não aceita muito a possibilidade do desejo sexual na 

terceira idade. 

Nesta aula os alunos foram orientados a ler os dois contos e registrar de forma 

escrita as impressões que obtiveram com a narrativa, lembrando mais uma vez   que não 
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se tratava de um resumo, mas sim de um comentário a respeito das emoções e dos 

sentimentos que aquela leitura lhes proporcionou. Em seguida, depois dos registros 

prontos, os alunos leram seus apontamentos de forma aleatória e espontânea enquanto 

anotávamos no quadro. Esta atividade objetivava observar a recepção do texto a partir da 

percepção e sensibilidade que cada aluno conseguiu alcançar. Dentre as impressões que 

tiveram, destacamos algumas mais relevantes:  

 Surpreendido como mulheres idosas ainda sentem desejo sexual. 

 Orgulho de mulheres que não têm medo de se expressar. 

 Muita pena de mulheres mais velhas que precisam pagar pelo sexo. 

 Entusiasmo por saber que desde o século passado havia mulheres tão corajosas 

que não escondiam seus desejos mais secretos. 

 Admiração total pelas personagens, porque ainda hoje muitas mulheres têm medo 

ou talvez vergonha de discutir o assunto. 

Para fomentar mais discussões acerca da temática e também maior compreensão, 

fizemos duas perguntas: se gostaram do conto e se os recomendariam a sua leitura. As 

questões deveriam ser respondidas individualmente para posterior compartilhamento com 

a turma. Essa atividade escrita objetivava, dentre outros motivos, identificar e relacionar 

o texto literário à realidade, compreender a contemporaneidade do tema retratado, 

desenvolver habilidades de leitura do texto literário, expor opiniões e provocar 

discussões. 

Em seguida, lemos os textos em voz alta e demos sequência ao quarto passo da 

SB – interpretação - fase definida por Cosson (2016) como a instância de construção dos 

sentidos, por intermédio de conclusões que incluem o leitor, o autor e a comunidade. Esta 

etapa tem como ponto central a construção de interpretações. Os contos foram lidos de 

forma colaborativa, de modo que, no decorrer da leitura fazíamos pausas e 

questionávamos aos alunos sobre o que fariam se determinado fato acontecesse com eles 

ou se estivessem no lugar da personagem o que fariam, sempre buscando a participação, 

interação, reflexão sobre os acontecimentos expressos no texto e a todo momento 

relacionando-os com a vida. 

Percebemos que o desejo sexual das mulheres da terceira idade é alvo de 

preconceito, pois considera-se objeto de desejo sexual corpos jovens e bonitos. Nesse 

sentido, para a sociedade, um corpo murcho, flácido e enrugado traz a marca de uma 

mulher idosa e isso não desperta desejo. A mulher com essa idade deve pensar em 

qualquer outra coisa, menos em sexo. Dessa forma, Clarice Lispector trata a questão da 
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sexualidade da mulher da terceira idade nos contos Mas vai chover e Ruído de passos 

como uma condição inseparável do ser humano, pois o desejo e o prazer continuam vivos 

também no universo da mulher idosa, não se trata de uma exclusividade de homens e 

jovens.  

Nesta oficina observamos que todos participaram das atividades de leitura e de 

escrita. Contudo, nem todos expressaram suas opiniões oralmente de forma espontânea 

ou quando solicitada. Notamos que não tiveram dificuldades de leitura e compreensão do 

texto, exceto um aluno que ainda tem problemas em decodificar o texto. Com relação às 

propostas de atividades, no primeiro momento disseram ter entendido. Entretanto, depois 

que iniciaram as atividades, alguns solicitaram mais esclarecimentos. Constatamos 

também que relacionam sempre o conto lido com a própria vida, com o mundo em que 

vive, porém, não foi constatada nenhuma associação com outras leituras, com exceção de 

uma aluna que relacionou o conto com o videoclipe utilizado na fase de motivação.  

Percebemos também que em resposta às questões: se gostaram do conto Ruído de 

passos, se recomendariam a sua leitura e por quê, um determinado aluno respondeu: 

“gostei da idade da senhora porque para as pessoas que eu convivo não entende quando 

eu digo que eu quero um namorado.” Constatamos que o aluno não respondeu a todas as 

perguntas da questão, respondeu apenas, que gostou do conto, e imediatamente, já o 

relacionou à sua vida. (Aluno 3) 

A quinta oficina ocorreu dia 14/07/2017. Trabalhamos o conto O corpo. Para a 

motivação exibimos o vídeo poliamor9, com Leandro Karnal. 

O vídeo traz algumas reflexões a respeito do conceito da palavra poliamor, a qual 

foi criada na década de 1990, nos Estados Unidos e consiste no relacionamento entre três 

ou mais pessoas ao mesmo tempo, ou seja, fundamenta-se na relação amorosa e sexual 

com várias pessoas ao mesmo tempo, mas mantendo-a estável e duradoura. Poliamor 

pensa no amor acima de qualquer modelo, costume ou religião. O movimento obteve mais 

extensão na medida em que a liberdade de expressão sexual foi adquirindo mais força. 

 Depois da exibição do vídeo de aproximadamente treze minutos, discutimos a 

temática abordada e percebemos mais uma vez a boa receptividade dos mais jovens para 

debater o tema em questão. Contudo, aos poucos, os outros mais contidos começam a 

fazer suas considerações, ainda que contrárias, porém sem medo de se expressar. Nesta 

                                                           
9 Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=JemAdzlrUgU   

 

https://www.youtube.com/watch?v=JemAdzlrUgU
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etapa da motivação, Cosson (2016) recomenda que não deve ultrapassar uma aula de 

sessenta minutos, por isso, as discussões duraram por volta de vinte minutos. 

Após a etapa da motivação, iniciamos a leitura do conto O corpo. Nesta aula os 

alunos foram instruídos a ler o conto e registrar de forma escrita as impressões que 

obtiveram com a narrativa e fazer anotações a respeito das emoções e dos sentimentos 

que aquela leitura lhes proporcionou. Em seguida, depois dos registros prontos, liam 

enquanto anotávamos no quadro tais considerações. O objetivo dessa atividade consiste 

em observar a recepção do texto a partir da percepção e sensibilidade que cada aluno 

alcançou do texto. Dentre as impressões que tiveram, destacamos algumas mais 

relevantes:  

 Compaixão por Carmem e Beatriz por se sujeitarem a um marido grotesco. 

 Náusea de Xavier e dó das mulheres. 

 Muito nojo de homens que querem todas as mulheres do mundo para eles para 

provarem sua masculinidade. 

 Vontade de fazer, com determinados homens, a mesma coisa que elas fizeram 

com Xavier. 

 Interessante o modo de pensar das duas mulheres, pois elas se beneficiavam da 

vida boa que ele proporcionava a elas. 

  O conto O corpo aborda um triângulo amoroso estável entre Xavier, Beatriz e 

Carmem. Os três vivem juntos na mesma casa mantendo um relacionamento amoroso 

duradouro. Xavier é um bem-sucedido comerciante que proporciona às duas mulheres 

uma vida confortável. Contudo, não satisfeito com as duas mulheres resolve traí-las com 

uma prostituta. Quando elas descobrem a traição, o triângulo é desestabilizado. A partir 

desse acontecimento, as duas cogitam uma vingança contra Xavier. O tédio e a tristeza 

cotidianos, acompanhados da desilusão amorosa sofrida por elas possibilita cada vez mais 

a ânsia de sair dos atos preparatórios para os executórios do assassinato do companheiro. 

Assim fizeram: executaram Xavier e o enterraram no jardim. Algum tempo depois, um 

funcionário de seu estabelecimento comercial desconfia do sumiço de Xavier e chama a 

polícia. Ao perguntar para Carmem e Beatriz sobre Xavier, elas nem titubeiam e 

respondem que está enterrado no jardim da casa. De modo inesperado, os policiais 

resolvem que o melhor a fazer é esquecer o que aconteceu e sugerem a elas que arrumem 

as malas e se mudem para o Uruguai. 

Em seguida, lemos os textos em voz alta e demos sequência ao quarto passo da 

SB – interpretação - fase definida por Cosson (2016) como a instância de construção dos 
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sentidos, por intermédio de conclusões que incluem o leitor, o autor e a comunidade. O 

Corpo aborda vários tabus presentes na nossa sociedade: poliamor, traição, prostituição 

e assassinato. Contudo, foi possível perceber que a maioria dos alunos esboçou uma 

reação tranquila com relação ao texto, embora tenha dito que não apostaria em um 

relacionamento nesses moldes, mas respeitam os que optaram por essa forma de amar. 

Percebemos que no conto, Clarice Lispector não parecia enxergar esse modelo de 

relacionamento como um tabu, tudo parecia extremamente normal para os padrões da 

sociedade brasileira da época. Ressaltamos também um traço de linguagem cômica, 

debochada e sarcástica imposta por Clarice ao conto. 

Nesta oficina observamos que todos participaram das atividades de leitura, de 

escrita e expressaram suas opiniões oralmente, de forma espontânea. Notamos que não 

tiveram dificuldades de leitura e compreensão do texto. Com relação ao aluno com 

problemas de decodificação, no momento da primeira leitura, sentamos ao seu lado para 

a realização da leitura, pois neste momento ela é silenciosa e devem ser registradas as 

primeiras impressões sobre o texto. Fizemos a leitura e registramos para o estudante suas 

emoções e sentimentos que aquele conto lhe proporcionou. 

Destacamos, dentre as atividades propostas, duas questões para respondidas 

considerando o conto O corpo. Percebemos certa dificuldade por parte deles para 

expressar ideias no papel, as respostas são bem sucintas. Entretanto, na formal oral, 

demonstram uma desenvoltura melhor. 

A linguagem oral constitui-se em um elemento muito importante para a 

organização e socialização do pensamento humano. Contudo, essa linguagem oral deve 

ser materializada em linguagem escrita, papel atribuído à escola formal, mas não só à 

escola, uma vez que a linguagem escrita resulta também dos processos de comunicação 

aos quais o indivíduo tem acesso, das suas experiências de mundo, das suas leituras e 

interações sociais. 

As aulas de Língua Portuguesa devem fortalecer, de forma harmoniosa, a ligação 

entre leitura, oralidade e escrita, desenvolvendo atividades sintonizadas entre elas três, 

visando maior proficiência em leitura e escrita. 
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3.5. Apresentação e análise dos resultados das entrevistas. 

 

A entrevista constituiu-se em outra ferramenta de coleta de dados para a análise 

desta pesquisa qualitativa. Para tanto, elaboramos um roteiro de perguntas composto por 

dois eixos. O primeiro tratou dos interesses e expectativas em relação à EJA e contou com 

dez perguntas. O segundo eixo sobre práticas e hábitos de leitura, com treze questões. 

Escolhemos seis alunos dentre os vinte e sete que participaram da pesquisa. Na verdade, 

os entrevistados não foram escolhidos pela pesquisadora, aproveitamos o último dia de 

oficina para convidá-los a participar. Nossa proposta inicial era entrevistar oito alunos, 

quando somente seis se dispuseram.  

Os áudios das entrevistas foram registrados no formato MP3, com duração 

aproximada de vinte minutos cada uma, totalizando três horas de entrevista. A transcrição 

das entrevistas foi organizada em uma tabela para cada pergunta, agrupando as respostas 

dos seis entrevistados, objetivando facilitar a análise das respostas, identificar qual é a 

tendência principal para cada resposta, como também descobrir incongruências existentes 

nos discursos dos entrevistados com as respostas ao questionário. 

Em pesquisas científicas, deve ser adotado o procedimento de preservação do 

anonimato dos participantes. Contudo, algumas informações que não possibilitem a sua 

identificação podem ser reveladas. Assim, para preservar a identidade dos entrevistados, 

optamos por denominá-los numericamente, revelando somente idade, profissão, sexo e 

renda familiar, conforme tabela 3. Além dessa identificação como: A1, A2, A3, A4, A5 

e A6, as perguntas das entrevistas serão identificadas com a inicial P. Logo, quando 

houver a referenciarão: A 2, P 3, para significar aluno 2, pergunta 3. 

 

Tabela 3 – Identificação dos entrevistados 

Participante Idade Sexo Profissão  Renda familiar 

Aluno 1 20 Masculino 
Professor de 

balé 

2 a 5 salários 

mínimos 

Aluno 2 19 Feminino Estudante 
1 a 2 salários 

mínimos 

Aluno 3 54 Feminino Cabeleireira 
1 a 2 salários 

mínimos 

Aluno 4 19 Masculino Estudante 1 salário mínimo 

Aluno 5 63 Masculino 
Motorista 

aposentado 

2 a 5 salários 

mínimos 

Aluno 6 18 Feminino Estudante 
2 a 5 salários 

mínimos 
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Analisaremos o primeiro bloco de perguntas que trata dos interesses e expectativas 

com relação à EJA. Este bloco é constituído pelas seguintes perguntas: Por que optou pela 

EJA e quem o estimulou a cursar essa modalidade de ensino?  Para que serve a EJA na 

sua vida?  Você pretende continuar estudando? Que curso pretende fazer? O que esperava 

encontrar nesse curso?  Encontrou o que esperava? Como é a EJA?  Quais as matérias 

que mais gosta, por quê?  Quais as matérias que menos gosta, por quê?  O que é um bom 

professor para você?  Você tem algum professor assim? De qual matéria?  Hoje em dia 

você se considera um bom aluno? Por quê? 

Como já observamos na análise dos questionários anteriormente, a EJA apresenta, 

em uma mesma turma, perfil bastante heterogêneo tanto relacionado à idade, profissão, 

condições econômicas como aspirações para o futuro. Foi possível constatar que a opção 

pela EJA se dá devido à rapidez em concluir o ensino médio e também para ingressar 

mais rápido em curso superior, como podemos observar na fala deles: 

 

Foi para ser mais prático e mais rápido. Eu demorei demais para concluir 

o ensino médio devido a minha profissão. Por causa do estrelato e da fama 

que acabei deixando os estudos de lado, mas resolvi voltar.  Agora a minha 

estabilidade é em Cuiabá, antes eu corria de estado em estado, de país em 

país também.  Agora como me estabilizei em Cuiabá eu disse: -Não! Agora 

dá para terminar. Aí como eu estou “ficando mais novo”, né?  Então tem 

que acelerar o processo logo. Não, ninguém me estimulou. (A1, P1) 

 

Porque é uma forma mais rápida e mais fácil de terminar o ensino médio e 

ingressar na faculdade. (A6, P1). 

 

Pretendo terminar o ensino médio e já ingressar na faculdade, né? Porque 

na minha área de trabalho estudar e ter uma formação é essencial, senão 

né? Quero fazer faculdade de Educação Física.  (A1, P3) 

 

Alguns optaram por exigências do mercado de trabalho e outros ainda por não 

serem aceitos na modalidade regular de ensino, como destacado nos excertos: 

 

Isso foi por eu não ter tido oportunidade de estudar no tempo de jovem e 

hoje eu vendo a falta que me faz o ensino médio, que o mercado de 

trabalho...  Aí, quem não tem o ensino médio não tá conseguindo muito 

trabalho não. Foi escolha própria e a necessidade. (A5, P1). 

 

Para obter mais conhecimento, procurar uma nova profissão, porque na 

minha idade eu já estava sendo prejudicada, com o passar do tempo 

começou a dar problema no meu braço e eu já estou pensando no amanhã. 

(A3, P1). 
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Diante disso, pudemos observar nas entrevistas que a EJA representa os alunos a 

oportunidade de concluir o ensino médio de maneira mais rápida, visando ingressar em 

um curso superior, como também uma forma de ascender profissionalmente. 

 Dois pontos chamaram bastante atenção em relação ao que esperavam encontrar 

na EJA e se essa expectativa foi alcançada. Primeiro a questão da crença que a EJA se 

destina a pessoas analfabetas e limitadas. Na concepção de um dos alunos: 

 

Sinceramente, não esperava encontrar muita coisa, né? Porque 

todo mundo comenta: ah! É muito limitado, não tem muita 

coisa, é melhor tu fazer, se é pra fazer mais rápido, vai fazer 

pago que você termina em seis meses, aí eu disse: não! Tenho 

que ir lá, sentar na sala e ver, e superou as minhas expectativas. 

(A1, P4). 

 

O depoimento do aluno serviu para exemplificar que a EJA é tratada com certa 

discriminação pela sociedade, como se a sua clientela fosse formada, apenas, por alunos 

com problemas cognitivos que os limitariam a aprender até determinada idade, atribuindo 

à esta modalidade de ensino o papel de redenção. 

Essa temática é discutida por Di Pierro (2008, p. 397), segundo a autora “o 

analfabetismo e a baixa escolaridade estão associados a outros processos de exclusão 

social – pobreza, vivência rural, condição feminina, pertencimento a grupos étnico-

culturais discriminados, baixa qualificação profissional e situação desvantajosa no 

mercado de trabalho.”  Para Di Pierro (2008), os sujeitos da EJA são vistos como alguém 

que não corresponde às exigências sociais nem tem as habilidades mínimas para desempenhar 

o jogo social, por isso, muitas vezes alvo de preconceito.  

Outro ponto recorrente observado nesta questão faz referência ao medo de 

encontrar dificuldades nesse processo de volta aos estudos. Um dos alunos disse ter medo 

devido à idade avançada dele e ainda acrescentou: 

 

Dificuldade devido a minha idade, eu nunca imaginei que eu iria entrar 

numa sala de aula aí com pessoas na minha faixa etária de idade. Eu pensei 

que eu ia enfrentar a sala de aula só com jovens. Aí a minha autoestima foi 

lá em cima né. Os professores entenderam o meu lado, que as pessoas da 

minha idade têm um raciocínio bem mais lento. (A5, P4). 

 

Outro também receava retomar os estudos por medo de fazer provas: 

 

Eu achei que seria um pouco mais difícil o ensino aqui, mas 

não, é bem legal, bem diferente do que eu imaginei. Eu 
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imaginei que teria provas, que teria...seria uma forma mais 

difícil, mas não, é mais a carga horária mesmo. (A6, P4). 

Diante desses depoimentos, nos quais esperavam encontrar dificuldades, 

possivelmente há resquícios de situações relacionadas ao desempenho escolar dos alunos, 

marcados pelo fracasso e insucesso na escola. É possível também que essas situações 

façam com que a autoestima seja baixa, o que acarreta certa insegurança e muito medo 

de retornar. 

Quando questionados sobre quais as disciplinas que despertam menor interesse, 

observamos haver maior número de alunos com menos interesse pela matemática. 

Entretanto, aparecem outras disciplinas como: Língua Portuguesa, Educação Física e 

História. Observemos abaixo trechos das entrevistas que apontam qual a disciplina 

preterida e a justificativa pela falta de interesse.  

Notamos que a falta de interesse geralmente está relacionada à dificuldade com a 

disciplina: 

 

Não gosto muito de História. Acho um saco a história do Brasil. Assim, 

é muito limitado o que a gente aprende da história, então é o que eu 

menos gosto. (A1, P7) 

 

Matemática, porque eu não consigo. Antigamente, bem lá no pré, até 

mais ou menos a 6ª série, era a que eu mais gostava, depois foi só 

complicando e não entra na minha cabeça de jeito nenhum. (A2, P7) 

 

De exatas, Matemática. Muito difícil. (A3, P7) 

 

Acho que talvez Matemática que eu não gosto um pouquinho porque é 

complicado. (A4, P7) 

 

Português, eu não gosto muito, eu estudo porque é o básico né, sem 

português não existe nada, se você não tem português você não 

consegue se desenvolver no Espanhol, você não consegue se 

desenvolver no inglês, se você entende de português você tem 

facilidade em adquirir conhecimento. Ah! Entendi agora a pergunta. 

Porque é muito complicado, tem regra demais. (A5, P7) 

 
Educação Física. Porque não acrescenta em nada, só jogos didáticos. ” 

(A6, P7) 
 

Quando questionados sobre as disciplinas que despertam neles maior interesse, 

notamos haver expressivo número de alunos que gostam de Língua Portuguesa e 

Educação Física, respectivamente, em primeiro e segundo lugar, entretanto, conforme 

constatado nos trechos das entrevistas abaixo, houve referências a História, Geografia e 
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Matemática, com as devidas justificativas. Observem que o interesse pela disciplina, 

geralmente, tem relação com a facilidade de compreensão dos conteúdos da disciplina. 

 

Eu particularmente gosto da Educação Física, né. Eu trabalho com o 

corpo físico, com a dança, então eu tenho essa afinidade maior.  Porque 

eu trabalho com a arte e por incrível que pareça, não querendo puxar a 

cordinha, a Língua Portuguesa não era das minhas preferidas, pelo 

menos no fundamental, e até comento em casa que o português que eu 

estou aprendendo agora é incrível. O diálogo que o professor tá tendo, 

aí meu parceiro fica até feliz e diz: “nossa, que bom! ”  Agora entrou a 

Língua Portuguesa né, que ficou como uma das matérias que mais eu 

estou gostando. É a aula que eu menos falto. (A1, P6) 

Português, porque pra mim é mais fácil e Educação Física que antes não 

tinha né, com o tanto da aula, era mais aula prática que eu tinha, aqui 

não, é mais aula em sala, então eu passei a gostar muito mais. (A2, P6) 

 

Eu gosto mais de História e Geografia, eu não sei, eu acho que tenho 

mais facilidade. (A3, P6) 

 

Eu acho que Educação Física, porque eu gosto de esporte. Gosto 

também de Português pra ler, descobri isso agora, nem sabia que 

gostava dessa matéria. Sabe, mas depois eu penso, não sei se gosto da 

matéria ou do jeito que a senhora ensina. (A4, P6) 

 

Olha, a matéria que eu mais gosto é Matemática, Geografia e História. 

Não sei, toda vida eu fui apaixonado por Matemática. (A5, P6) 

 

Português, com certeza. Porque a professora é maravilhosa, a forma 

com que ela trabalha te induz a querer aprender mais, e Artes. (A6, P6) 

 

Interessante observar nos depoimentos e que merece destaque é o fato de que os 

alunos atribuem o interesse ou a falta deste, à facilidade ou dificuldade com a disciplina 

em questão. Melhor explicando, justificam que a compreensão ou não compreensão dos 

conteúdos de uma determinada disciplina é a condição para a sua preferência ou rejeição. 

Assim, compreender implica gostar; não compreender significa aversão à matéria. Outra 

ocorrência evidenciada para o interesse na disciplina é a afinidade com o professor, o 

gostar da forma como o professor conduz a aula: “[...] professora é maravilhosa, a forma 

com que ela trabalha te induz a querer aprender mais.” (A6, P6).  

 As perguntas oito e nove, da entrevista, objetivaram delinear, de acordo com a 

concepção do alunado, o perfil de um bom professor e se naquela turma há esse tipo de 

professor e de qual disciplina. Logo a seguir destacamos alguns trechos das entrevistas 

para melhor ilustrar as concepções deles acerca do conceito de bom professor:  

 

[...] aquele professor que te inspira e te cobra e te estimula a querer ser algo 

mais, ele faz você querer dar o seu melhor. Sim, Português. (A6, P8-9) 
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[...] aquele que explica as matérias e faz o aluno entender, explica pro aluno 

até ele entender aquilo, né? Sim, de Português. (A3, P8-9) 

 

É aquele que tem comunicação formal e informal, né? [...]tenho [...] Inglês 

e Português. ” (A1, P8-9) 

 

O que explica direito, o que tem paciência [...] sim, a professora de 

Português. (A2, P8-9) 

 

[...] é entender cada aluno, aquele que ajuda a superar o que eles não 

conseguem fazer [...] ajudar o aluno a desenvolver da melhor maneira 

possível, aquele que ajuda e ensina a pensar. Sim. Acho que mais a 

professora de Português. (A4, P8-9). 

 

[...] é aquele que avalia a situação do aluno [...] procura ajudar da melhor 

forma possível, igual eu encontrei aqui [...] os 4 professores são excelentes. 

(A5, P8-9)  

 

Evidenciamos, assim, que dentre as várias características apontadas, os alunos 

conceituam como um bom professor aquele que inspira, estimula, cobra, explica, tem 

comunicação formal e informal, tem paciência, entende, ajuda e ensina o aluno a pensar 

O segundo bloco de perguntas trata das práticas e hábitos de leitura da turma. Este 

grupo é constituído pelas seguintes perguntas: Você acredita que a leitura de livros é 

importante? Por quê? Você costuma ler livros de literatura? Cite um que você leu nos 

dois últimos anos e que considerou muito bom. Você costuma ler livros ou textos 

indicados pelo professor? Qual sua opinião sobre esses livros? Quais as motivações para 

as leituras que realiza? Tem alguma dificuldade com a leitura? Qual? Por quê? Qual o 

material utilizado para as leituras na escola? Como são realizadas as atividades que 

envolvem a leitura na escola? O que gostaria de ler na escola? De que modo a leitura feita 

na escola tem ajudado em sua vida? O que você achou dos contos trabalhados em sala de 

aula e quais as impressões que você pode descrever sobre leitura? Quais os pontos mais 

interessantes dos textos? Quais os pontos menos interessantes dos textos? Conte o que 

você achou do projeto de leitura literária. 

A primeira questão relacionada aos hábitos de leitura era se acreditavam que a 

leitura de livros literários se constituía em algo importante para os alunos e o porquê dessa 

importância. Os resultados obtidos com as entrevistas nos revelaram que todos os 

entrevistados, mesmo aqueles inseridos no nível rudimentar e elementar de leitura, 

reconheceram o ato de ler como algo importante e principal arma para a obtenção de 

conhecimento. Os depoentes declararam:   
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Muito importante, porque quando a gente lê bastante a gente acaba 

ficando com o português melhor, né? Eu acho que a leitura traz muito 

conhecimento e enfim, eu acho que você melhora seu conhecimento, 

busca um português melhor. Seu raciocínio também fica melhor, você 

mantém mais ativo seu raciocínio. (A3, P11) 

Acredito que sim, pra desenvolver o conhecimento. (A4, P11) 

Muito importante, ele desenvolve conhecimento de qualquer pessoa, 

pra ver mais disso, o livro é o melhor professor. Qualquer dúvida que 

você tem, você consulta um livro, você já resolve seu problema. (A5, 

P11) 

Sim, porque ele traz conhecimento, você lê você vai tendo 

conhecimento sobre as coisas, muda o seu jeito de pensar. (A6, P11) 

 

 Além disso, acrescentam que a leitura é importante para “ ter uma comunicação 

e diálogo melhor com outras pessoas.” (A1, P11).  Assim como o referido aluno, Coenga 

(2014, p. 191) também partilha do mesmo entendimento, ressaltando que a “[...] leitura é 

uma experiência que envolve a troca, o diálogo e a interação. Zilberman (2008) entende 

leitura da mesma forma que Coenga. Entretanto, a pesquisadora enfatiza que esse 

conceito contempla somente o aspecto social da leitura. 

Para melhor compreensão, Zilberman (2008) agrupa o conceito de leitura em duas 

perspectivas: a individual e a social. Para ela, a leitura é entendida como individual 

quando “O leitor não esquece suas próprias dimensões, mas expande as fronteiras do 

conhecido, que   absorve através da imaginação e decifra   por meio do intelecto.  Por 

isso, trata-se também de uma atividade bastante completa, raramente substituída por 

outra.” (ZILBERMAN, 2008, p. 17) 

Já a perspectiva social, segundo Zilberman (2008), deriva dos efeitos 

desencadeados do aspecto individual, pois “o leitor tende a socializar a experiência, 

cotejar as conclusões com as de outros leitores, discutir preferências. A leitura estimula o 

diálogo, por meio do qual se trocam resultados e confrontam-se gostos. Portanto, não se 

trata de uma atividade egocêntrica ou narcisista.” (id., pp.17-18) 

Os entrevistados são conscientes de que o ato de ler representa uma importante 

função social, como também uma ferramenta de formação e transformação da sociedade, 

tendo como justificativa dessa importância, a obtenção de conhecimento e socialização. 

Por isso, o professor tem aqui a tarefa de formar esse leitor, mostrando-lhe que esse 

processo não pode cessar quando o percurso escolar for concluído, pois trata-se de uma 

formação para a vida. 
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Quando questionados se costumam ler livros de literatura e quais eram esses 

livros, apenas dois foram taxativos: um disse que sim e o outro disse que não, dos demais 

obtivemos as mais variadas respostas, como:  

 

De literatura em si, raramente. Os livros que eu leio são muito voltados 

a minha área profissional, que é a área da dança. Leio muitos livros de 

dança, muito livro de. Assim, não sei se entra como literatura, eu leio 

muito livros de Chico Xavier, mais para o campo espiritual. (A1, P12) 

Olha, eu não costumo ler muito, sempre que eu tenho oportunidade eu 

leio, até por que eu não tenho tempo, eu sou dona de casa, cuido de casa 

e trabalho fora, então na verdade quando eu tenho tempo eu procuro. 

No momento eu não consigo lembrar. ” (A3, P12) 

 

Não diariamente, acho que mais depois que comecei a estudar aqui. 

Acho que eu me interessei mais um pouco e às vezes quando eu 

começava eu não conseguia parar. As aulas me ajudaram um pouco 

também por quê ... na verdade não foi um livro, foram contos que lemos 

na oficina e os outros que lemos com a senhora antes da sua licença, 

não sei se isso conta. O único livro que eu li inteiro foi aquele da 

Felicidade clandestina. Gosto também dos quadrinhos do Maurício de 

Souza e de mitologia grega. (A4, P12) 

 

Sempre que eu acho um livro interessante, pela capa. O primo Basílio. 

(A6, P12) 

 

Os resultados obtidos também nos revelam que boa parte dos alunos demonstra 

pouco interesse pela leitura literária. Entretanto, não podemos deixar de ressaltar que 

existem alunos que costumam procurar livros não apenas como obrigação, mas como um 

meio de lazer, conforme trechos das entrevistas a seguir: 

 

[...] na verdade não foi um livro, foram contos que lemos na oficina e os 

outros que lemos com a senhora antes da sua licença, não sei se isso 

conta. O único livro que eu li inteiro foi aquele da Felicidade clandestina. 

Gosto também dos quadrinhos do Maurício de Souza e de mitologia 

grega. (A4, P12) 

O primo Basílio. (A6, P12)  

 

Os dados obtidos revelam que os entrevistados não são leitores assíduos de textos 

literários. No entanto, salientamos que é arriscado afirmar que não leem nada. Pois, neste 

universo pudemos observar que, por mais que não tenham a leitura como hábito, existe 

interesse pelos quadrinhos do Maurício de Souza, mitologia grega, livros sobre dança, e 

obras psicografadas de Chico Xavier. Além do encanto pelas obras mencionadas, há 
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aqueles que se interessam por obras canonizadas, como O primo Basílio e Felicidade 

clandestina. 

Daí decorre a importância de mais incentivo aos alunos desde cedo para obterem 

o hábito da leitura literária, e acima de tudo, que essas leituras sejam sistematizadas para 

uma perfeita e adequada escolarização da literatura, como preconizam Soares 

(2001,2003), Kleiman (2008), Paulino (2004, 2009), Zilberman (2009) e Cosson (2016).  

Quanto à leitura de livros indicados pelo professor, somente o Aluno 5 admitiu 

que não lê as indicações do professor porque não gosta de literatura. Ao analisarmos suas 

respostas na entrevista, constatamos que se trata de um senhor aposentado como motorista 

e tem sessenta e três anos. O referido aluno nos respondeu que a matéria que menos gosta 

é Língua Portuguesa e a preferida, Matemática e que, apesar de não gostar de Língua 

Portuguesa, considera a leitura muito importante para o desenvolvimento do 

conhecimento, mas não lê porque não gosta. Quando perguntamos se tinha dificuldades 

com a leitura e em caso afirmativo quais eram e por que motivo, o entrevistado no 

responde 

 

Leio muito mal devido a não ter o hábito de ler. Eu sou daquela época 

de soletrar, não aprendi a interpretar, não aprendi a ler direitinho. (P15). 

 

Diante dessas respostas, é possível detectar não só um problema de escolarização 

da literatura inadequada, mas um grave problema no processo de alfabetização. 

Possivelmente diz não gostar de ler por que mascara a dificuldade de decifração da leitura. 

O aluno encontra-se, de acordo com o postulado por Mortimer & Van Doren (2010), no 

primeiro nível de leitura. 

Mortimer & Van Doren (2010, p.37) apontam que a leitura possui quatro 

cumulativos níveis: elementar ou rudimentar, inspecional, analítica e sintópica. No nível 

rudimentar a pessoa aprendeu noções elementares, básicas de decifração das palavras, ou 

seja, “esse nível sugere que a pessoa deixou o analfabetismo e tornou-se alfabetizada”. 

No nível inspecional, o indivíduo já consegue analisar as frases, aproximando-se mais do 

seu conteúdo, às vezes entende até o contexto. No nível de leitura analítica, o leitor 

consegue compreender a tanto a estrutura do texto como o seu autor, além de ser capaz 

de conectar o texto com outros conhecimentos e informações. No último nível, leitura 

sintópica, o leitor consegue abranger os três níveis anteriores, e além disso, já tem a 

capacidade de comparar diversas obras, imprimindo seu ponto de vista. 
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Muitas vezes a má alfabetização, a má escolarização da leitura, aliadas a outros 

fatores individuais, linguísticos ou sociais de fracasso e insucesso escolar contribuem para 

a falta de interesse e motivação para a leitura, gerando resultados prejudiciais de longa 

duração, pois “A memória do sofrimento anterior é um obstáculo a mais, que mantém o 

aluno adulto longe [..]” da leitura. (EITERER, 2009, p. 155) 

Diante da afirmação “Leio muito mal devido a não ter o hábito de ler” (P15), o 

aluno acredita que o fato de ler mal é consequência de não ter o hábito de leitura. Desse 

modo, atribui a si mesmo a culpa pelas dificuldades perante a leitura. Entretanto, é 

possível argumentar que seja o oposto. Ler mal, ter dificuldades com a leitura e não ter 

saído do nível rudimentar de leitura é o que dificulta, incapacita e desmotiva o indivíduo 

para o ato de ler e, consequentemente, para a aquisição do hábito. 

Ainda com relação a opinião dos alunos sobre indicação de livros pelo professor, 

percebemos que, com exceção do Aluno 5, todos responderam que gostam quando os 

professores indicam os livros, como demonstrado a seguir:  

 

Sim, inclusive hoje, lendo Clarice eu fiquei: que mulher de uma visão 

maravilhosa!  Pelo tempo né? Quem lê assim pensa que é uma mulher 

atual, super jovem, mal sabe que é do século passado. (A1, P13) 

Sim. É o conhecimento, se eles indicam é porque eles já têm certeza 

que é bom pra aprendizagem, pra aprender mais as coisas. (A2, P13) 

Leio, leio, releio e leio de novo. Eu considero muito bom e eu acho que 

as escolas, elas têm que incentivar mais ainda os alunos a leitura, levar 

o livro pra casa, pegar na biblioteca e ler. Na verdade, eu não leio por 

que não tenho tempo, mas eu incentivo muito meus netos, tem que ler 

bastante, eu compro e dou pra eles lerem já que eu não tenho tanto 

tempo, esses livros aqui são bons de ler, sabe. (A3, P13) 

Sim. Eu acho que é bom porque além de indicar um livro, ele consegue 

fazer você enxergar algumas coisas a mais que você não via sozinho. 

(A4, P13) 

Não. Porque não gosto de ler. (A5, P13) 

Algumas vezes. São muito bons porque podemos conversar sobre o que 

entendemos sobre o livro com o professor. (A6, P13) 

 

Esses depoimentos positivos relacionados à mediação da leitura podem indicar 

que o ato de ler estaria sendo associado a uma atividade agradável e até mesmo 

encantadora, como constatado no trecho: “[...] hoje, lendo Clarice eu fiquei: que mulher 
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de uma visão maravilhosa! ” (A 1, P 13). Esta fala demonstra encanto e deslumbre diante 

da obra. E é isso o que a literatura e o professor, no seu papel de mediador, devem 

proporcionar ao aluno.  

A entrevistada A3, inicialmente, relatou “leio, leio, releio e leio novamente” e 

logo após, acrescentou: “na verdade, eu não leio porque não tenho tempo, mas eu incentivo 

muito meus netos." Podemos percebemos que há incoerência no depoimento, pois inicialmente 

diz que lê, mas depois expõe que não, por falta de tempo. Entretanto, ainda que se contradiga 

nas declarações, a aluna reconhece a importância de a escola incentivar a leitura, e mais 

importante ainda, atua como mediadora dos netos. 

Na verdade, eu não leio porque não tenho tempo, mas eu incentivo 

muito meus netos, tem que ler bastante, eu compro e dou pra eles lerem 

já que eu não tenho tanto tempo, esses livros aqui são bons de ler, sabe. 

(A3, P13) 

Por essas razões, o professor deve ser permanentemente pesquisador e produtor 

intelectual no campo das teorias de leitura, assim como conhecer e apreciar várias obras 

e autores, a fim de garantir um caminho adequado para a formação do leitor. 

Os relatos na entrevista evidenciaram, também, as dificuldades relacionadas à 

leitura. Os alunos 1 e 2 relataram não possuir problemas nesse quesito, mas os demais 

entrevistados narram que  

Tenho, interpretar. Às vezes sim. A verdade, eu leio eu entendo, mas eu 

não sei expressar aquilo que eu entendi. Eu tenho essa dificuldade, 

ainda mais se for pra falar lá na frente. (A3, P15) 

Sim. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de entendimento, 

principalmente dos livros mais antigos, as palavras são mais difíceis, 

precisa de dicionário. (A4, P15) 

Leio muito mal devido a não ter o hábito de ler. Eu sou daquela época 

de soletrar, não aprendi a interpretar, não aprendi a ler direitinho. (A5, 

P15) 

Às vezes na interpretação, mas eu leio de novo até entender. (A6, P15) 

 

As dificuldades de leitura foram manifestadas nas entrevistas como também 

restaram evidentes durante as oficinas. Uma expressiva parte dos alunos diz que lê, mas 

não entende nem interpreta. Mencionaram que ocasionalmente compreendem, porém não 

sabem expressar, principalmente, se for em público. Geralmente, essas dificuldades de 

compreensão decorrem de didáticas inadequadas da escolarização da leitura literária. 
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Assim, o baixo grau de letramento literário contribui para o distanciamento do neoleitor 

com a leitura. 

Com relação ao material utilizado para as leituras na escola, os alunos apontam 

cópias de textos, livros, jornais, projetor, laboratório de informática, no caso, 

computadores e apostilas como suportes. Indicam também poemas e contos como os 

gêneros veiculados nos referidos suportes. 

 

Essa é meio difícil. Não consigo responder essa. Ah! Agora entendi. Cópias 

de livros e jornal, é o que me lembro, porque eu faltava muito. (A1, P16) 

O texto, o poema, tudo isso. Material? Sim, sim, livro ou xerox, cópias. 

(A1, P16) 

A professora trabalha com poemas, contos, com literatura. Ah! Lemos 

textos no projetor da sala e às vezes no laboratório de informática e também 

cópia. (A1, P16) 

Muitas cópias de livros, de poesias e de contos, até mesmo textos de 

jornais. (A1, P16) 

Livros, apostila, muitas cópias de texto. (A1, P16) 

Eles imprimem. Impressão. (A1, P16) 

Como constatado, os alunos responderam utilizar livros, jornais, computadores, 

datashow e cópias de textos. Entretanto, é possível notar nas respostas deles a grande 

utilização de cópias para leitura, assim como, observamos também que ninguém 

mencionou empréstimos de livros da biblioteca. Até por que não é mais novidade, 

principalmente para professores e alunos de escolas públicas a precariedade das 

bibliotecas.  

Um estudo técnico realizado por Ricardo Oriá Consultor Legislativo da Área XV 

Educação, Cultura e Desporto sobre Bibliotecas escolares no Brasil: uma análise da 

aplicação da lei 12.244/2010 (2017) nos apresenta o cenário brasileiro das bibliotecas 

escolares. Para o referido estudo, Ricardo Oriá utiliza dados oficiais do último Censo 

Escolar de 2016, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP-MEC). 

Oriá (2017) constata que 38% das escolas privadas dispõem de bibliotecas, 

enquanto a rede pública de ensino possui apenas 21% das bibliotecas. O consultor ainda 

apresenta a distribuição dessas bibliotecas por regiões. Na Região Sul 44% das escolas 
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têm bibliotecas, No Centro-Oeste 39%, No Sul 28%, No Nordeste 18% e na Região Norte 

apenas 16% das escolas contam com bibliotecas. 

Esse estudo nos revelou que o problema das bibliotecas escolares no Brasil não é 

relacionado apenas à precariedade do seu acervo, foi constatado um cenário bem mais 

desanimador, a falta de bibliotecas. E a ausência ou deficiência desse suporte para a 

intermediação da leitura certamente refletirá no desenvolvimento, interesse e práticas de 

leitura e de pesquisa. Entretanto, a precariedade do acervo da biblioteca não pode 

explicar, menos ainda justificar a falta de leitura no ambiente escolar. 

O modo de realização das atividades de leitura na escola constituiu objeto de 

questionamento na entrevista. Os depoimentos evidenciaram que nas aulas de Língua 

Portuguesa as atividades de leitura não são impostas, mas propostas. Frisaram, ainda, que 

os círculos e debates de leitura são importantes para a dinamicidade das aulas, conforme 

explicitado a seguir 

 

Elas são mais dinâmicas. A professora lê o texto, ela não dá em si pra você 

ler em público, nem obriga, só se você quiser, você é convidado. Ela lê o 

texto e ela faz as perguntas em cima do texto na hora da leitura. Quem leu 

vai saber responder. Tem discussões também e às vezes escrevemos. (A1, 

P17) 

 

Quando o professor passa pra ler algum resumo ou algum texto que ele 

passa e pede pra ler um pedaço pra cada um expressar o que entendeu, o 

que sente. Tem as discussões... (A2, P17) 

 

Primeiro tem o texto e depois a gente faz o resumo sobre ele, responde às 

perguntas: “o que você achou? ” (A3, P17) 

 

A leitura é feita na sala de aula por nós e pela professora. Só faz a leitura 

quem quer. A gente discute antes sobre o assunto, ela traz música, poemas, 

até jornal. Ah! Vídeos também. Depois cada um fala o que entendeu e ela 

escreve no quadro, a nossa opinião também, se gostamos ou não gostamos 

e por quê. Que mais? Hummmm...Tem debates pra ver a opinião de cada 

um ... Ahh! Se aquele texto faz lembrar outro que já leu, ou até mesmo se 

já viveu aquela experiência, é bem legal, eu gosto. (A4, P17) 

 

A professora traz o texto e pergunta quem quer ler na sala de aula, a 

professora também lê. Depois a gente conversa muito em cima do que foi 

lido, faz atividades. (A5, P17) 
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A professora chega e distribui os textos, a professora faz a leitura, muitas 

vezes pede pra alguém ler, quando a pessoa aceita, a pessoa faz a leitura. 

Isso é bom porque tem gente que não gosta de ler em voz alta, fica com 

vergonha.  E aí a professora pede para cada um dar a opinião, se gostou, os 

alunos dão opinião, antes disso, tem alguma música, às vezes passa filme 

antes sobre o assunto do conto, do texto que ela vai dar, com melhor 

esclarecimento através daquele filme ou da poesia. Ela sempre pergunta se 

aprendemos alguma coisa com a leitura. (A6, P17) 

 

Interessante observar no depoimento do Aluno 6 “[...] antes disso (do texto), tem 

alguma música, às vezes passa filme antes sobre o assunto do conto, do texto que ela vai 

dar, com melhor esclarecimento através daquele filme ou da poesia.”  A declaração 

evidencia que o aluno percebe a interferência e a importância das atividades 

motivacionais para a compreensão e que os sentidos do texto começam a ser constituídos 

antes mesmo da leitura propriamente dita, assim como preconiza Cosson (2016) na 

sequência básica.  

As respostas das perguntas dezessete e dezoito também servirão para analisar 

quais os modos de ler leitura literária utilizados, segundo o que preceitua Rildo Cosson 

(2014, p.71) “O que lemos quando lemos o texto literário?” O autor nos revela que esse 

questionamento é o que nos conduz ao sentido da obra. Para o autor, “um objeto visto a 

partir de um elemento gera determinado modo de ler,” assim, os modos de ler leitura 

literária podem ser compreendidos quando se identificam seus quatro elementos 

constitutivos: autor, leitor, texto e contexto, como também os seus três objetos: texto, 

contexto e intertexto.  

A partir dessas concepções, Cosson (2016) combina os objetos e os elementos de 

leitura. O autor distribui para cada um dos três objetos de leitura, um dos elementos de 

leitura, alcançado, assim, doze diferentes modos de ler uma obra literária, conforme 

explicitado na representação gráfica do mapa conceitual criado pelo estudioso e adaptado 

por esta pesquisadora. 
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Figura 20 - Mapa conceitual 

 

Dentre os doze modos de ler da leitura literária apontados por Cosson (2016, p.76), 

observamos que a leitura do texto-leitor é a que mais ficou demonstrada nas respostas dos 

entrevistados. Geralmente, esse tipo de leitura é classificado como leitura de 

entretenimento, tendo como ponto forte os efeitos da obra sobre o leitor. Esse “modo de 

ler do texto-leitor é aquele que tem o texto como uma configuração de mundo, fazendo 

da leitura o desvelamento desse mundo.”   

Por isso, quando o professor propõe que os alunos leiam; pergunta se já passaram 

pela experiência do que foi lido; se aprenderam algo com as leituras e se estas lhes fazem 

lembrar de outras histórias, isso tudo evidencia o que Cosson (2014, p. 76) conceitua 

como a maneira de ler do texto-leitor. Para o pesquisador, esse é “o modo de ler por 

excelência, pois busca ser emocionalmente tocado pelo que lê.” 

Outra questão interessante que os três entrevistados mencionaram diz respeito ao 

ato de ler na sala de aula. O Aluno 1, por exemplo, diz que a professora sempre os convida, 

nunca os obriga à leitura.” O Aluno 6 declara que a docente “muitas vezes pede pra 

alguém ler, quando a pessoa aceita, a pessoa faz a leitura.” Relata o Aluno 4 que “a leitura 

é feita na sala de aula por nós e pela professora. Só faz a leitura quem quer.” As três 

citações parecem avaliar, positivamente, o fato de a professora não obrigá-los a ler perante 

toda a sala em voz alta. Provavelmente, para alguns, a obrigação de ler para os colegas 
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causa constrangimento, como declara o Aluno 6 “Isso é bom porque tem gente que não 

gosta de ler em voz alta, fica com vergonha.” 

Quando perguntado sobre o que gostariam de ler na escola, as respostas nos 

revelaram três ocorrências interessantes sobre seus hábitos e interesses de leitura: há 

alunos que leem, ainda que não sejam os literários. Demonstram possuir o hábito de ler, 

como, por exemplo, os alunos 1 e 4, quando dizem, respectivamente, fazer leituras 

relacionadas à “dança e sobre espiritualidade” e gosta de ler “sobre mitologia grega.”  

Há também aqueles que realmente não leem nada e nem têm preferência por 

nenhuma leitura ou não quiseram responder, conforme demonstrado nos trechos de duas 

entrevistas a seguir 

 

É difícil eu falar porque realmente eu acho assim, que a professora, ela 

realmente tá incentivando a leitura, principalmente poemas e contos. Os 

outros professores que já tive não estavam ensinando muito dessa forma, 

eles davam mais os exercícios do livro, do jeito de escrever certo, o que era 

bom também. Não sei, não sei o que gostaria de ler aqui. (A3, P18) 

 

Difícil responder essa porque não sou muito de ler, né? Não sei responder, 

professora. Posso ficar sem responder? (A5, P18) 

 

Há também aqueles que, embora não possuam o hábito de ler, estão descobrindo 

a leitura, autores e, inclusive, sugerindo novas leituras. Esses entrevistados responderam 

que:  

Mais voltado pra arte. Eu acho que as outras matérias já têm um campo 

mais amplo, a Língua Portuguesa, a Matemática. Já a Arte é muito limitada 

dentro da escola, e é um campo muito grande, a gente não vê nem metade 

do que existe. Ah! De literatura? Então, como eu já disse antes, eu leio 

mais sobre dança e sobre espiritualidade, agora de literatura eu prefiro que 

a professora escolha, eu gostei bastante dos contos que lemos nas aulas, 

agora sei que gosto da Clarice Lispector e daquela outra, aquela daqueles 

textos do início do ano. Essa mesmo! A Lygia Bojunga, tô aprendendo a 

gostar desse tipo de texto. (A1, P18) 

 

Acho que já foi lido um pouco de tudo. Acho que deveria trazer um pouco 

mais de texto sobre o preconceito, porque na escola às vezes, eu percebo 

umas situações sobre o assunto. Preconceito com os homossexuais na 

escola, com as pessoas mais velhas e com deficientes também. (A6, P18) 

 

Não sei, mas acho que mais coisas sobre a vida, também assim, algo sobre 

as diferenças entre as pessoas e não ter preconceito igual no conto 

…esqueci o nome, aquele dos meninos que um era rico e o outro pobre, o 

Rodrigo e o ... Isso!! O bife e a pipoca. Foi muito bom esse, os contos 

também, estou orgulhoso de ter lido um livro inteiro. Acho que queria ler 

sobre mitologia grega e também contos porque a gente consegue ler 

muitos, né? (A4, P18) 
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Podemos observar também nesses depoimentos sobre as preferências de leitura 

alguns trechos nos revelam outros modos de ler da turma. Quando o aluno 4 faz referência 

ao conto O bife e a pipoca, de Lygia Bojunga, sugerindo mais obras que tratem questões 

como preconceito e discriminação, comprova que o modo de ler aí referenciado trata-se 

do modo de ler contexto-texto. Esse tipo de leitura é aquele que toma o texto por meio do 

que é dado pelo contexto, ou seja, “toma a obra como uma confirmação do que já se sabe 

ou que se deseja reforçar, abordando-a pela sua temática, estilo ou gênero.” (COSSON, 

2014, p. 74) 

A leitura é decisiva para a aprendizagem do ser humano. É ela que nos diferencia 

dos animais irracionais, estimula o raciocínio e a interpretação, torna maior e melhor o 

vocabulário e nos ajuda na aquisição de conhecimento. Por isso, indagamos aos alunos se 

o modo como a leitura é feita na escola na escola os têm ajudado no cotidiano. 

 

Ajuda bastante. Assim... A percepção da leitura fica melhor. (A1, P19) 

Bastante, porque a gente sempre aprende um pouco. A gente acha que sabe 

tudo, mas sempre tem alguma coisa pra aprender. (A2, P19) 

Gosto bastante da aula de leitura por que ela tem me ajudado bastante a 

praticar a minha leitura, né? Eu tinha, assim, muito receio, acho que 

vergonha mesmo de dar a minha opinião e assim, com as aulas, me ajudam 

muito porque tenho que falar. (A3, P19) 

É bom aprender a ler, assim também porque as vezes você quer se 

comunicar pelo WhatsApp ou mensagem ou pra responder as atividades 

aqui, daí ajuda com as palavras. Ajuda também porque fico muito em casa 

e aí quando eu peguei aquele livro pra ler eu achei gostoso, não era difícil, 

porque a gente sempre acha que não vai entender. (A4, P19) 

 

A percepção dos alunos sobre a importância da leitura para a aprendizagem pode ser 

constatada em quatro dos cinco depoentes. Os entrevistados pontuam que ler melhora a 

compreensão, ajuda na aprendizagem, na comunicação escrita e oral pública.    

Ao analisarmos a opinião dos alunos sobre os contos trabalhados em sala de aula 

e as impressões sobre a leitura dos contos foi possível perceber algumas funções que 

Cosson (2016) atribui à literatura. Um dos entrevistados avalia que “[...] quando você vai 

lendo você mergulha e quando você vê, você já viveu aquela situação do conto ou você 

já conheceu alguém que já passou por aquilo. É incrível, a autora é o máximo!” (A1, P20). 

Percebemos nesse depoimento que o aluno avalia a literatura como Cosson (2016, p. 17), 

pois, segundo o autor, “a experiência literária não só nos permite saber da vida por meio 
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da experiência do outro, como também vivenciar essa experiência.” Outro entrevistado 

enxerga a literatura de acordo com a seguinte perspectiva 

 

Muito interessante, eu estou gostando bastante. Assim, igual eu escrevi nas 

perguntas, cada um passa uma lição, uma lição assim que dá pra você ver 

que há muita realidade que é vivida e nem sempre é boa, mas já é uma lição 

que você leva, que você já leu você já sabe como é, passando pela situação. 

(A2, P20) 

 

Esse ponto de vista do aluno vai ao encontro do que pensa Cosson (2016, p. 17), 

pois o estudioso considera a literatura como um experimento a ser realizado e que “no 

exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver como os outros, podemos 

romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós 

mesmos.” 

 A opinião dos alunos sobre as impressões dos contos lidos na oficina mostrou-se 

bastante positiva, os contos foram bem recepcionados e além disso, foi possível perceber 

a alegria e o entusiasmo expressos por alguns deles. Além do entusiasmo com o ato de 

ler, percebemos também a conexão que o aluno estabelece entre o conto e a vida dele ao 

dizer que não condena um homem ter duas ou mais mulheres. Contudo, quando se casar 

terá somente uma mulher, como comprovado no depoimento a seguir 

 

Eu achei legal, alguns contos diferentes, coisas que eu não tinha visto na 

escola ainda. O quê? Ah! Sobre tipos de amor e de relacionamento e 

também preconceito como no caso da idosa que namorava o rapaz de 19 

anos. O preconceito das pessoas e do rapaz porque só ficava com ela pelo 

dinheiro. No caso do conto...aquele das duas mulheres e do homem, vemos 

muito hoje isso.  Assim ... escancarado na vida real eu ainda não vi, em 

livros de literatura também não, mas vejo em novelas, em filmes. Não 

tenho preconceito disso não, mas eu não faria o que o Xavier fez, porque 

quando eu me casar quero só uma mulher. (A4, P20) 
 

 

Outro depoimento expresso logo a seguir também revela certo encantamento com 

os contos, evidenciando uma preferência maior pelo conto O corpo. Essa preferência 

parece se dar por dois motivos: a autora ser a frente do seu tempo e a história ser atual. 

 

Muito bom. Gostei de todos, mas o preferido foi O corpo. Porque achei 

bem pra frente a autora, parece que o conto foi escrito agora, nem parece 

que tem mais de 40 anos. Agora entendi porque disseram que era lixo, 

imagina um negócio desse naquela época? Bem doido, porque até hoje dá 

pra assustar. (A6, P20) 

 



115 
 

 

 

Interessante mencionar que não só o entrevistado (A6, P20) identificou a 

atualidade da obra “parece que o conto foi escrito agora”, podemos verificar que em outro 

depoimento também ocorreu essa constatação 

 

É o contemporâneo com o atual. O antigo com o digital. Assim, que vem 

o conto dos últimos que eu li, vem de anos e anos atrás e que naquela época 

não era tão visível como é agora. É incrível, quando eu soube a época que 

ele foi escrito, com a relação de hoje é incrível. Achei super atual. (A1, 

P21) 

 

Relacionado a essa questão da atualidade da obra, Cosson (2016) argumenta que 

a literatura na escola deve apresentar não só o cânone, como também o contemporâneo 

para que se compreenda a pluralidade de leituras que o discurso literário articula. Além 

disso, 

Também é necessária a distinção entre contemporâneo e atual [...] Obras 

contemporâneas são aquelas escritas e publicadas em meu tempo e obras atuais 

são aquelas que têm significado para mim em meu tempo, independentemente 

da época de sua escrita ou publicação. De modo que muitas obras 

contemporâneas nada representam para o leitor e obras vindas do passado são 

plenas de sentido para a sua vida. (COSSON, 2016, p. 34) 

 

Cosson (2016, p.34) ainda completa que a escola, ao objetivar a formação literária 

de seus alunos, precisa apresentar sempre obras atuais, sendo elas contemporâneas ou 

não, pois, “é essa atualidade que gera a facilidade e o interesse de leitura dos alunos.”  

Mais um mote apontado, por um dos entrevistados, como o ponto mais 

interessante dos contos foi “Os relatos de cada um de nós alunos.” (A3, P21). Cosson 

(2016, p. 66) e Colomer (2007) também tratam dessa questão ao argumentarem que a 

melhor maneira de se formar leitores é o trabalho com a leitura compartilhada, ou seja, as 

interpretações individuais dos alunos devem ser socializadas para que o grupo tenha a 

possibilidade de expandir os sentidos produzidos individualmente, julgando ser esse o 

ponto mais importante para construção de uma “comunidade de leitores.” Possivelmente, 

assim como Cosson e Colomer, o aluno percebeu que “o que expressamos ao final da 

leitura de um livro não são sentimentos, mas sim os sentidos do texto” e quando 

socializados promovem a integração social e amplia visões de mundo.  (Cosson, 2016, 

p.28) 

As avaliações dos alunos sobre o projeto de leitura literária demonstraram que não 

conseguimos atingir, da forma que pretendíamos a todos. Entretanto, foi possível verificar 

que acendemos em alguns deles, no mínimo, uma fagulha de curiosidade e interesse pela 

leitura, conforme podemos observar nos depoimentos expressos a seguir 



116 
 

 

 

 

Maravilhoso. Pra mim, porque além de trabalhar contos, coisas assim que 

a gente particularmente não dá muita atenção gera uma dinâmica na sala, 

sai um pouco da nossa rotina de todo dia. Teve uma interação entre os 

alunos da discussão em sala de cada um ter a sua opinião, uma visão 

diferente. (A1, P23) 

Eu achei bem interessante, bem legal. Porque é igual eu falei, o 

conhecimento. A gente sempre acha que sabe, mas sempre tem algo pra 

aprender. (A2, P23) 

Achei ótimo e eu acredito que é uma forma que deve continuar, sabe? Eu 

acho que tem que ser assim o trabalho, ter incentivo, não só para o jovem 

que está começando, mas sim para jovens e adultos. Porque ler ajuda em 

todas as outras matérias que a gente aprende na escola. (A3, P23) 

 

Escolhemos também as declarações do Aluno 4 para ilustrar a avaliação das 

oficinas porque esse aluno demonstrou em tão curto tempo uma mudança positivamente 

significativa em relação à leitura, o que pode ser comprovado pelo depoimento exposto 

logo a seguir 

 

Eu achei legal, depois que começou dava até mais vontade de vim pra 

escola, eu esperava mais a segunda e a sexta feira pra continuar as leituras. 

Outra coisa boa é a gente treinar a leitura porque a gente nunca vai saber 

se gosta de alguma coisa sem experimentar, por exemplo, nunca vou saber 

se gosto de... se gosto de caviar se nunca comi.  Me lembrei daquela 

música: “nunca vi nem comi eu só ouço falar (risos).  Desse jeito é a leitura, 

não é mesmo? (A4, P23) 

 

 

A título de contextualização, trata-se de um aluno do sexo masculino com 

dezenove anos de idade. Revelou-nos, no questionário aplicado, que não tem irmãos e 

vive só com a mãe, cuja atividade profissional (salgadeira) lhes rende um orçamento 

mensal de, pelo menos, um salário mínimo. Essa contextualização se justifica para 

explicar algumas passagens da entrevista dele, nas quais sinaliza os fatores que 

contribuíram para despertar seu interesse pela leitura. 

O aluno relata que a matéria preferida é Educação Física porque gosta de esporte, 

mas agora descobriu gostar também de Português e avalia que não sabe se gosta da 

disciplina ou da maneira como ela é abordada pelo professor. O primeiro elemento 

apontado e que possivelmente tenha despertado o interesse dele pela leitura foi a mudança 

do seu ponto de vista relacionado à Língua Portuguesa. Disse que gostava da disciplina. 

Entretanto, esse ponto de vista é modificado em consequência da metodologia aplicada 

nas aulas de leitura, momento em que começa a enxergá-la sob uma nova perspectiva.  
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Outro aspecto bastante interessante que observamos nesse aluno, refere-se à sua 

mudança de atitude durante o período das oficinas. Participou de todas as aulas, mas, não 

expressou nenhuma opinião oralmente. Quando estávamos na terceira oficina, momento 

em que trabalhamos o conto A língua do p, não se conteve. No término da aula, de modo 

bem espontâneo e com o rosto corado de vergonha, quis se manifestar. Esse episódio 

consta no relato das oficinas. 

Dias depois, nos relatou, no intervalo das aulas, que procurou na biblioteca da 

escola o livro A via crucis do corpo, mas como já era de se esperar, não encontrou. Então 

decidiu procurar em   uma biblioteca no centro da cidade e também não tinha disponível 

tal obra, mas tinha Felicidade clandestina e como se tratava da mesma autora, decidiu 

tomá-lo emprestado e isso nos foi narrado com muito orgulho. 

Cumpre salientar aqui, que se tratava de um aluno que não gostava das aulas de 

Língua Portuguesa, não se manifestava nas oficinas e mais ainda, não tinha o hábito de 

ler, nem havia lido um livro inteiro antes, mas agora conta com orgulho que quando 

começou a ler Felicidade clandestina “não conseguia parar.” (P12) 

 

Não diariamente, acho que mais depois que comecei a estudar aqui. Acho 

que eu me interessei mais um pouco e às vezes quando eu começava eu 

não conseguia parar. As aulas me ajudaram um pouco também por quê ... 

na verdade não foi um livro, foram contos que lemos na oficina e os outros 

que lemos com a senhora antes da sua licença, não sei se isso conta. O 

único livro que eu li inteiro foi aquele da Felicidade clandestina. Gosto 

também dos quadrinhos do Maurício de Souza e de mitologia grega. (A4, 

P12) 

 

 Na entrevista, o aluno demonstra em várias oportunidades esse encantamento e 

orgulho por ter gostado de ler, conforme os trechos: “[...] estou orgulhoso de ter lido um 

livro inteiro. ” (P18); “O único livro que eu li inteiro foi aquele da Felicidade clandestina. 

”  (P12). É fascinante descobrir que foi despertada uma faísca nesse aluno, e essa centelha 

fez com que, por conta própria, fosse em busca de algo que agora começa a lhe interessar. 

E esse encantamento que a leitura literária provoca no leitor ao final da leitura nada mais 

é que a manifestação da expressão dos anseios e dos sentimentos humanos que Cosson 

(2016, p. 28) julga como “os sentidos do texto.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da capacidade leitora do 

neoleitor e maior proficiência em leitura literária, investigamos práticas e interesses de 

leitura, perfil socioeconômico, como também a recepção dos contos pela turma. A 

pesquisa nos provocou a refletir nossas práticas e o processo de escolarização e 

apropriação de leitura sob a ótica de pesquisadores e neoleitores. Permitiu-nos aprofundar 

conhecimentos acerca do papel do professor, principal mediador de leitura, para a 

formação do leitor. Buscamos, com isso, compreender os aspectos fundamentais para 

ampliar o letramento literário de jovens e adultos, visando diminuir o distanciamento do 

leitor com a leitura literária como também compreender as modificações que ocorreram 

na prática pedagógica da pesquisadora 

Entendemos que o ideal não é iniciar esse processo no final da educação básica. 

Contudo, a opção pela turma do ensino médio da EJA pretendia proporcionar a esses 

alunos um contato maior com a leitura literária, algo que lhes foi negado no percurso 

escolar. Além disso, despertar o interesse pelo ato de ler de forma prazerosa, como 

também maior competência literária ao promover práticas sistematizadas de leitura.  

Constatamos que na turma investigada, os sujeitos apresentam perfil bastante 

heterogêneo, tanto relacionado à idade, profissão, condições econômicas como aspirações 

para o futuro. Foi possível constatar também que a preferência pela EJA se dá devido à 

rapidez em concluir o ensino médio e para ingressar mais rápido em curso superior. 

O contexto da primeira parte das entrevistas nos permitiu compreender que a opção 

pela EJA não decorre apenas da celeridade na conclusão dos estudos, resulta também da 

não aceitação de maiores de quinze anos no ensino fundamental e dezoito anos no ensino 

médio na escola regular. Do ponto de vista da legislação, tratam-se de idades 

inapropriadas para cursar tais modalidades de ensino. Portanto, na maioria dos casos, a 

EJA não é escolha, mas sim única alternativa para adquirir passaporte para o ensino 

superior. 

De maneira geral, pudemos notar, por meio dos dados coletados nas entrevistas e 

na observação participante, um conjunto de expectativas, crenças e valores que são 

atribuídos à leitura literária e à sua apropriação. 

Adentramos o campo de pesquisa penetrando em diversos campos teóricos e em 

situações reais de leitura no ambiente escolar. Nessa perspectiva, os referenciais teóricos 

discutidos, aliados a históricos acerca do ensino de leitura evidenciou o quanto a leitura 
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escolar está alicerçada em fundamentos que distanciam o leitor da leitura. Destacamos 

que o conhecimento teórico apreendido durante a composição da dissertação e no decorrer 

da pesquisa de campo nos permitiu refletir e avaliar nossa prática pedagógica, como 

também apontar alguns aspectos que julgamos significativos para o processo de formação 

do leitor.  

A experiência vivenciada possibilitou a ampliação de metodologias no trabalho 

com os neoleitores, assim como nos permitiu considerar que uma proposta educativa que 

de fato pretenda desenvolver em seus educandos uma condição letrada, propiciando o 

contato com textos literários, não pode pautar nas ações esvaziadas de sentido. A nosso 

ver, a prática do projeto permitiu a formação crítica dos sujeitos, ampliando sua percepção 

da realidade e posicionamento consciente dos alunos. 

Além disso, pudemos realizar descobertas, vivenciar algumas surpresas e ainda 

gerar novas inquietações. As considerações acerca do referencial teórico e 

desenvolvimento da pesquisa-ação apontaram algumas alternativas para superar o 

desencontro entre os processos de escolarização da literatura e formação do neoleitor, 

como também provocou transformações em nossa prática pedagógica. 

 As ponderações e reflexões nos levam a pontuar que os sujeitos de nossa pesquisa 

julgam a leitura como algo importante para adquirir conhecimento, melhorar a 

comunicação e mudar o jeito de pensar. Entretanto, o baixo grau de letramento, decorrente 

de práticas de leitura inadequadas, distanciaram esses alunos da literatura. Por isso, é 

preciso efetivar leituras destinadas ao público neoleitor ou que os considerem, tendo em 

vista critérios linguísticos e literários que propiciem uma narrativa acessível, fluente, e de 

qualidade. 

Evidenciamos que os sujeitos da pesquisa reconhecem que a leitura contribui para 

a comunicação oral, escrita e aprendizagem contínua. Significa dizer que melhora o 

desempenho do leitor, nos domínios mais diversos da vida social., como também 

possibilita associar o mundo e as informações por ele transmitidas com competência. 

Assim, é preciso dar oportunidade ao neoleitor para que possa interagir, dialogar e 

manifestar-se, afinal, são essas experiências que tornam a leitura significativa. E é desse 

modo que as funções sociais da literatura podem ser atendidas. 

Os alunos consideraram como muito bom, ótimo e incrível os contos trabalhados 

nas oficinas. Além disso, julgaram-lhes novidade, algo que nunca tinham visto na escola, 

tanto do ponto de vista temático e estético como de abordagem. Outro aspecto que o 

projeto evidenciou, refere-se às práticas subjetivas de construção de senso crítico e social, 
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por meio de discussões contemporâneas, por exemplo, a questão do corpo, poliamor, 

desejo sexual das mulheres na terceira idade, estupro e outras questões ligadas ao universo 

feminino. Assim, defendemos a promoção da leitura literária como atividade individual e 

subjetiva de um sujeito em processo de formação.  

Nesse sentido, planejar e valorizar os saberes já apropriados, aliados a 

metodologias de leitura sistematizadas que respeitem o nível de letramento dos 

neoleitores criam condições favoráveis para o letramento literário. E é isso que provoca 

interesse e aproxima os leitores das situações de leitura, assim como ocorreu com os 

sujeitos desta investigação. 

O aluno adulto não é capaz de sujeitar-se a leituras descontextualizadas, uma vez 

que já faz a leitura de mundo. Por isso, precisa ler textos que estimulem a criatividade e 

expressem algo conectado à sua experiência de vida. Pelos depoimentos colhidos, 

reconhecem que outrora, as práticas de leitura eram enfadonhas, restringindo aos 

exercícios do livro, bem como escrever adequadamente, apresentando a leitura como 

atividade de decodificação. Reconhecemos, nesse sentido, a relevância do uso do texto 

literário nesse espaço. Como alguns alunos não participam de um contexto social e 

cultural que valorize a prática da leitura literária como exercício de formação e fruição, 

evidenciamos o alargamento nas atividades de leitura literária, propiciando sentido em 

suas vidas. 

A observação participante na sala de aula e as entrevistas realizadas na pesquisa 

mostraram a relevância da proposta, bem como o papel de mediação da pesquisadora em 

tornar o espaço rico para discussões para o processo de aprendizagem dos sujeitos e as 

suas diferentes experiências em relação à leitura literária. Os depoimentos corroboram o 

fato de que no processo de escolarização adequada da leitura literária é importante que o 

professor saiba conduzir a mediação.  

O professor deve se constituir um professor-leitor, conhecer intimamente a origem 

histórica de obras e autores, assim como ser um constante pesquisador na área das teorias 

e práticas de leitura. A primeira condição para que um professor, de modo efetivo, 

concorra para a formação do leitor consiste em mostrar as suas práticas tanto leitora como 

escrita.  

No processo de formação de leitores, além da característica fundamental de gostar 

de ler, o professor também precisa conhecer seu aluno para que as atividades de leitura 

tenham bons resultados. Precisa de um mecanismo de motivação o qual consiste na 

preparação e antecipação da leitura da obra, a fim de minimizar o distanciamento entre o 
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leitor e a leitura literária, como também ampliar o seu horizonte de expectativas. A 

preparação para a leitura do texto ativa os conhecimentos prévios do leitor, possibilitando 

relacionar o texto a uma situação que tenham experienciado e isso pode estabelecer um 

envolvimento capaz de motivar o interesse pela leitura. 

O professor que não lê nem escreve, dificilmente convencerá seus alunos a tais 

práticas. Por isso, a formação do leitor passa primeiro pela etapa de envolvimento pelo 

exemplo e em situações significativas e democráticas de leitura. São essas ações exercidas 

pelo professor que revelarão aos alunos os estreitos laços daquele com a leitura e é essa 

manifestação de intimidade com o universo da leitura que instiga a curiosidade e motiva 

os alunos à leitura. 

Compreendemos também que ser professor-leitor não é o suficiente para uma 

eficiente escolarização de literatura. É preciso aliar essa competência leitora à 

fundamentação teórica sobre leitura literária, com propostas metodológicas que 

primeiramente considerem as condições do neoleitor e posteriormente ampliem o seu 

olhar estético e diminuam o distanciamento do leitor com a literatura.  

Aliada às contribuições do professor, a escola pode contribuir com a construção de um 

projeto político pedagógico voltado para a formação não só do aluno leitor como também 

da comunidade escolar. É preciso também instituir um espaço físico adequado para que 

ocorram as práticas de leitura e sua socialização. E além disso, dispor de uma biblioteca 

com acervo de bons livros literários, como também um bibliotecário para auxiliar os 

alunos. 

Os dois principais mediadores de leitura, a instituição escolar, assim como, em 

especial, os professores, necessitam caminhar sempre em consonância para 

desempenharem com competência os seus papéis de grande poder e importância 

fundamental para a formação do leitor. 

Ganha relevância, portanto, na proposta de intervenção, a adequação, a seleção e 

o trabalho com os contos de Clarice Lispector. As narrativas foram selecionadas para 

debater questões contemporâneas: a temática da sexualidade, dos desejos, do corpo 

humano, em suas variadas formas, com o propósito de provocar interesse pela leitura. 

Na prática da experiência leitora com os contos em questão houve um nítido 

posicionamento da turma, que abertamente discutiram temas polêmicos. Os 

posicionamentos evidenciados ao longo do trabalho deixam perceptível o envolvimento 

com a subjetividade dos alunos, o que confirma o prazer do texto literário. Esses 
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depoimentos evidenciam que o aluno se interessa pelo texto que inicialmente atenda ao 

seu interesse. 

Consideramos que a proposta de intervenção proposta aos alunos da EJA obteve 

resultados significativos pelo fato de terem selecionados textos que atenderam ao 

horizonte de expectativas dos alunos e também pela metodologia adotada durante as 

oficinas, seguida da leitura efetiva dos contos e acompanhada de discussão. 

Os apontamentos e ponderações suscitados anteriormente nos levam a refletir 

sobre a imprescindível necessidade de se repensar o currículo dos cursos de licenciatura, 

especificamente do curso de Letras, objetivando que o egresso se constitua leitor, assim 

como se aproprie de conhecimentos teóricos específicos da área. Necessário também se 

faz, efetivar políticas educacionais de formação contínua do professor que sejam capazes 

de capacitá-lo efetivamente para o exercício do seu ofício, como também prepará-lo para 

refletir criticamente sua prática. 

Reconhecemos que o neoleitor, ainda que leia, tem pouca relação com a cultura 

letrada. Às vezes, por que esteve afastado do ambiente escolar por muito tempo ou mesmo 

frequentando a escola, não conseguiu desenvolver sua capacidade de leitura literária. Por 

isso, ações propostas pelo Ministério da Educação, como as coleções Literatura para 

todos e É só o começo, constituem grande avanço, por considerar o público da EJA. 

Entretanto, dificilmente os impressos chegam ao seu destinatário: o neoleitor. Nesse 

sentido, mais políticas educacionais precisam ser implementadas, como a efetiva 

distribuição das obras para contato e aproximação com o leitor. 

Ao longo do percurso traçado, buscamos facilitar a ocorrência de leituras 

significativas. Houve, durante as discussões dos contos, momentos em que a leitura 

literária ressignificava nossos posicionamentos. Tais momentos mostraram-se muito ricos 

do ponto de vista da prática pedagógica e da pesquisa realizada porque davam visibilidade 

tanto às características do letramento dos educandos, como da pesquisadora. 

Possibilitaram, ainda, revisões em torno de nossa prática pedagógica dado o estágio da 

nossa formação continuada. Aos educandos, permitiram uma aproximação com a leitura 

literária, já que tiveram contato com a prática letrada em nossos encontros.  

O projeto apresentou efeito positivo para todos os entrevistados. O aluno 3, por 

exemplo, destaca a importância da leitura para a aprendizagem não só da língua, mas 

principalmente para todas as outras disciplinas ofertadas pela escola. O aluno 1 destacou 

que as opiniões e discussões provocaram maior interação entre os alunos. Nesse sentido, 
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com base nas citações dos alunos, destacamos que a leitura exerce importante papel de 

aproximação entre jovens, adultos e idosos com o texto literário. 

Por isso, acreditamos que é possível ensinar a ler literatura, desde que a leitura 

aconteça em espaço de liberdade, respeitando os conhecimentos prévios do neoleitor, 

assim como o prazer ou o desprazer pelo texto lido, e acima de tudo, que a leitura seja 

estabelecida como proposição e não imposição. 
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APÊNDICE 

 

Questionário 

Nome:  

Idade:  

Bairro: 

E-mail: 

Sexo: (     ) Masculino     (     ) Feminino 

Profissão da Mãe: 

Profissão do Pai: 

 

Renda Familiar 

(     ) Até um salário mínimo 

(     ) De um a dois salários mínimos 

(     ) De dois a cinco salários mínimos 

(     ) Mais de cinco salários mínimos  

 

Seu pai possui 

(      ) Ensino Fundamental Incompleto 

(      ) Ensino Fundamental Completo 

(      ) Ensino Médio Incompleto 

(      ) Ensino Médio Completo 

(      ) Ensino Superior Incompleto 

(      ) Ensino Superior Completo 

 

Sua mãe possui 

(      ) Ensino Fundamental Incompleto 

(      ) Ensino Fundamental Completo 

(      ) Ensino Médio Incompleto 

(      ) Ensino Médio Completo 

(      ) Ensino Superior Incompleto 

(      ) Ensino Superior Completo 

 

Qual sua profissão? ________________________________ 

 

Trabalha no turno: (     ) Matutino  (     ) Vespertino (     ) Noturno 

 

01). Você gosta de literatura? 

(     ) Sim     (     ) Não 

 

02). Você frequenta a biblioteca escolar? 

(     ) Sim    (     ) Não      

 

03). Você possui livros em casa? 

(     ) Sim    (     ) Não 

 

04). Qual sua motivação para ler um livro?  
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(     ) Prazer, gosto ou necessidade espontânea 

(     ) Atualização cultural/ conhecimentos gerais 

(     ) Exigência escolar/acadêmica 

(     ) Não sabe 

05). Escolhe o que vai ler? 

(     ) Pelo título 

(    ) Pelo autor 

(    )  Indicação de amigos 

(    ) Indicação do professor 

06). Que tipos e suportes de leitura circulam em sua casa?  

(     ) Técnicos 

(     ) Literários 

(    ) Religiosos 

(    ) Didáticos 

(     ) Dicionários 

(     ) Livros literários 

(     ) Revistas 

(     ) Jornais 

07). Com que frequência você lê? 

(     ) Sempre 

(     ) Às vezes 

(     ) Só leio na escola 

(     ) Nunca leio 

08). De que gênero (s) você mais gosta?  

(     ) Ficção científica 

(     ) Terror 

(     ) Texto teatral 

(     ) Texto religioso 

(     ) Poesia 

(     ) Crônica 

(     ) Literatura de cordel 

(     ) Histórias em quadrinhos  

(     ) Romances 

(     ) Contos 

(     ) Autoajuda 

(     ) Aventura 

09). Na sua casa, seus pais leem? 

(     ) Livros literários 

(     ) Revistas 

(     ) Jornais 

(     ) Leituras on-line 

(     ) Não leem 

10). Havia alguém em sua casa que o incentivava a ler? 

(     ) Sim    (     ) Não   (     ) Ás vezes 

11). Há momentos de leitura na escola? 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes  

12). Quais as disciplinas que trabalham com leitura de textos na sua escola?  
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(     ) Português  

(     ) Matemática 

(     ) Ciências 

(    ) Todas 

(    ) Nenhuma  

(     ) Outra(s):___________ 

13). Quais as principais dificuldades encontradas no momento da leitura? 

(     ) Ler e não compreender o texto.  

(     ) Vocabulário difícil.  

(     ) Outro(s):___________ 

14). Você gosta de ler na escola ou prefere ler em casa? 

(     ) Prefere ler na escola, por ter mais tempo disponível nesse ambiente.  

(     ) Prefere ler em casa, de preferência no quarto, por ser um ambiente mais 

confortável e privativo.  

(     ) Prefere ler em casa, aproveitando o tempo livre da escola para entreter-se com os 

amigos. 

(     ) Lê tanto na escola como em casa, aproveitando cada momento disponível, não 

importando qual seja o ambiente.  

(     ) Outro(s):_____________________ 

15). Como você classifica o seu desempenho como leitor de textos literários? 

(     ) Muito bom  (     ) Bom (     ) Ruim 

16). Como você avalia o estímulo que recebeu na escola com relação à leitura? 

(     ) Muito bom  (     ) Médio  (     ) Pouco 
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Transcrição das entrevistas 

 

2). Para que serve a EJA na sua vida?  

Aluno 1 Sinceramente? Para terminar o ensino médio 

Aluno 2 Para mudar. Porque eu estava sem estudar, sem fazer nada, aí eu vim para estudar, pra 

terminar, pra seguir com os estudos. 

Aluno 3 EJA na minha vida serve pra concluir o meu segundo grau e pra dar continuidade nos meus 

estudos. 

Aluno 4 Acho que é pra me ajudar a terminar um pouco mais rápido, né? Assim, pra quem tem 

uma idade mais avançada, é mais sentar e aprender o máximo possível nesse pouco 

tempo que tem. 

Aluno 5 Olha, essa EJA foi uma benção de Deus na minha vida porque “ele” tem assim, um 

aprendizado muito eficiente e rápido, assim pra quem tem uma idade avançada, então é 

muito importante a EJA. 

Aluno 6 Uma forma rápida de terminar o ensino médio. 

 

3). Você pretende continuar estudando? Que curso pretende fazer? 

Aluno 1 Sim, pretendo terminar o ensino médio e já ingressar na faculdade, né? Porque na minha 

área de trabalho estudar e ter uma formação é essencial, senão né? Quero fazer faculdade 

de Educação Física. 

Aluno 2 Sim. Gastronomia 

Aluno 3 Eu vou tentar o Enem, eu quero tentar Serviço Social ou então Psicologia 

Aluno 4 Não sei, ainda não decidi se eu vou fazer faculdade. Eu acho que ou eu escolheria 

Direito ou Radiologia ou Engenharia Civil. 

Aluno 5 Olha, eu até gostaria, mas eu ultimamente estou enfrentando uns problemas de saúde que 

eu vou ter que fazer acompanhamento, então eu não posso deixar de ir fazer o 

acompanhamento e justamente nesses horários do acompanhamento, é o horário da aula. 

Eu faria Direito. 

Aluno 6 Sim, psicologia. 

 

4). O que você esperava encontrar aqui? 

  1). Por que você optou por fazer a EJA? Alguém te estimulou a vir para cá? 

Aluno 1 Foi para ser mais prático e mais rápido. Eu demorei demais para concluir o ensino médio 

devido a minha profissão. Por causa do estrelato e da fama que acabei deixando os estudos 

de lado, mas resolvi voltar.  Agora a minha estabilidade é em Cuiabá, antes eu corria de 

estado em estado, de país em país também.  Agora como me estabilizei em Cuiabá eu 

disse: -Não! Agora dá para terminar. Aí como eu estou “ficando mais novo”, né?  Então 

tem que acelerar o processo logo. Não, ninguém me estimulou.  

Aluno 2 Porque eu já tinha feito 18 anos e na escola é difícil aceitar depois dos 18 na escola normal, 

do ensino normal. 

Aluno 3 Para obter mais conhecimento, procurar uma nova profissão, porque na minha idade eu já 

estava sendo prejudicada, com o passar do tempo começou a dar problema no meu braço 

e eu já estou pensando no amanhã. 

Aluno 4 Primeiro porque foi uma amiga que me chamou pra vir pra cá.  Eu estava estudando 

numa escola e estava ficando complicado, porque eu tinha acabado de mudar de uma 

escola pra outra e não ia dar muito certo, por umas coisas que aconteceram lá que não 

posso falar. 

Aluno 5 Isso foi por eu não ter tido oportunidade de estudar no tempo de jovem e hoje eu vendo a 

falta que me faz o ensino médio, que o mercado de trabalho...  aí, quem não tem o ensino 

médio não tá conseguindo muito trabalho não. Foi escolha própria e a necessidade 

Aluno 6  Porque é uma forma mais rápida e mais fácil de terminar o ensino médio e ingressar na 

faculdade. Eu mesma. 
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Aluno 1 Sinceramente, não muita coisa. Né, porque todo mundo comenta “ah! É muito limitado”, 

“não tem muita coisa”, “é melhor tu fazer ... se é pra fazer mais rápido, vai fazer pago que 

você termina em seis meses”, aí eu disse: não! Tenho que ir lá sentar na sala e ver, e 

superou as minhas expectativas. 

Aluno 2 O ensino daqui é totalmente diferente do da escola normal. É porque lá não tem um só 

professor no mesmo dia, o ensino é diferente porque é mais puxado. 

Aluno 3 Eu vim buscar realmente conhecimento. 

Aluno 4 Não sei, eu acho que eu só imaginei que era mais rápido que o normal 

Aluno 5 Dificuldade devido a minha idade, eu nunca imaginei que eu iria entrar numa sala de 

aula aí com pessoas na minha faixa etária de idade. Eu pensei que eu ia enfrentar a sala 

de aula só com jovens. Aí a minha autoestima foi lá em cima né. Os professores 

entenderam o meu lado, que as pessoas da minha idade têm um raciocínio bem mais 

lento.  

Aluno 6 Eu achei que seria um pouco mais difícil o ensino aqui, mas não, é bem legal, bem 

diferente do que eu imaginei. Eu imaginei que teria provas, que teria...seria uma forma 

mais difícil, mas não, é mais a carga horária mesmo. 

 

5). Você encontrou o que esperava? Como é a EJA? 

Aluno 1 Eu esperava que seria um conteúdo resumido, mas acabou sendo mais do que eu 

imaginava. 

Aluno 2 Foi bem melhor porque eu achei que seria bem mais difícil por fazer tudo junto, como diz. 

Aluno 3 O que eu esperava encontrar aqui está superando a minha expectativa.  Estou   amando. 

Aluno 4 Sim. A EJA é diferente, é uma aula só por dia de cada matéria e você trabalha só uma 

área específica. É diferente, né? 

Aluno 5 Não. A EJA é um método de ensino muito importante, ele é extremamente maravilhoso, 

só não enfrenta quem não sabe como é a EJA. Eu não esperava que fosse tão legal como 

é. 

Aluno 6 Sim, conhecimento. 

 

6). Quais as matérias que você mais gosta? Por quê? 

Aluno 1 Eu particularmente gosto da Educação Física, né. Eu trabalho com o corpo físico, com a 

dança, então eu tenho essa afinidade maior.  Porque eu trabalho com a arte e por incrível 

que pareça, não querendo puxar a cordinha, a Língua Portuguesa não era das minhas 

preferidas, pelo menos no fundamental, e até comento em casa que o português que eu 

estou aprendendo agora é incrível. O diálogo que o professor tá tendo, aí meu parceiro fica 

até feliz e diz: “nossa, que bom!”  Agora entrou a Língua Portuguesa né, que ficou como 

uma das matérias que mais eu estou gostando. É a aula que eu menos falto.  

Aluno 2 Português, porque pra mim é mais fácil e Educação Física que antes não tinha né, com o 

tanto da aula, era mais aula prática que eu tinha, aqui não, é mais aula em sala, então eu 

passei a gostar muito mais. 

Aluno 3 Eu gosto mais de História e Geografia, eu não sei, eu acho que tenho mais facilidade. 

Aluno 4 Eu acho que Educação Física, porque eu gosto de esporte. Gosto também de Português 

pra ler, descobri isso agora, nem sabia que gostava dessa matéria. Sabe, mas depois eu 

penso, não sei se gosto da matéria ou do jeito que a senhora ensina. 

Aluno 5 Olha, a matéria que eu mais gosto é Matemática, Geografia e História. Não sei, toda vida 

eu fui apaixonado por Matemática. 

Aluno 6 Português, com certeza. Porque a professora é maravilhosa, a forma com que ela trabalha 

te induz a querer aprender mais, e Artes. 

 

7). Quais as matérias que você menos gosta? Por quê?  
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Aluno 1 Não gosto muito de História. Acho um saco a história do Brasil. Assim, é muito limitado 

o que a gente aprende da história, então é o que eu menos gosto.  

Aluno 2 Matemática, porque eu não consigo. Antigamente, bem lá no pré, até mais ou menos a 6ª 

série, era a que eu mais gostava, depois foi só complicando e não entra na minha cabeça 

de jeito nenhum. 

Aluno 3 De exatas, Matemática. Muito difícil. 

Aluno 4 Acho que talvez Matemática que eu não gosto um pouquinho porque é complicado. 

Aluno 5 Português, eu não gosto muito, eu estudo porque é o básico né, sem português não existe 

nada, se você não tem português você não consegue se desenvolver no Espanhol, você 

não consegue se desenvolver no inglês, se você entende de português você tem 

facilidade em adquirir conhecimento. Ah! Entendi agora a pergunta. Porque é muito 

complicado, tem regra demais. 

Aluno 6 Educação Física. Porque não acrescenta em nada, só jogos didáticos. 

 

8). O que é um bom (a) professor(a) para você?  

Aluno 1 É aquele que tem comunicação formal e informal, né? Aquele professor que entra muito 

formal na sala não acaba trazendo os alunos para se querer aprender. Quando o professor 

já tem uma linguagem mais informal, consegue atrair, chamar a nossa atenção melhor. 

Aluno 2 O que explica direito, o que tem paciência. Porque tem professor que não tem paciência 

pra explicar, ainda mais pra quem não entende rápido, pra quem tem um processo mais 

lento. 

Aluno 3 É um bom professor pra mim aquele que explica as matérias e faz o aluno entender, explica 

pro aluno até ele entender aquilo, né? 

Aluno 4 Ah!  Ser um bom professor ou professora, acho que é entender cada aluno, aquele que 

ajuda a superar o que eles não conseguem fazer. Cada um tem um jeito de desenvolver e 

ajudar o aluno a desenvolver da melhor maneira possível, aquele que ajuda e ensina a 

pensar. 

Aluno 5 Ser um bom professor é aquele que avalia a situação do aluno, ele vê que o aluno tem 

uma certa dificuldade numa certa matéria, procura ajudar da melhor forma possível, 

igual eu encontrei aqui. Então eu acho que um professor, pelo que ele ganha hoje, o 

salário dele é muito pouco. 

Aluno 6 É ser aquele professor que te inspira e te cobra e te estimula a querer ser algo mais, ele 

faz você querer dar o seu melhor. 

 

9). Você tem algum(a) professor(a) assim? De qual matéria?  

Aluno 1 Tenho, acaba sendo melhor, a aula flui mais. Inglês e Português, as duas que estão né, uma 

tá de licença e a outra né. Tem essa linguagem informal de atrair o aluno para querer 

aprender mais.  

Aluno 2 Sim, a professora de Português, e quando eu soube que ela ia ficar de licença, fiquei muito 

triste, apesar que a professora Andréia também é boa. 

Aluno 3 Sim, de Português. 

Aluno 4 Sim. Acho que mais a professora de Português 

Aluno 5 Tem, a maioria dos professores aqui são excelentes. O professor de Arte é um excelente 

professor, de Inglês também é ótimo, de Português também é um dos melhores e 

Educação Física. Os 4 professores são excelentes. 

Aluno 6 Sim, Português. 
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10). Hoje em dia você se considera um(a) bom(a) aluno(a)? Por quê?  

Aluno 1 Ainda não me considero um bom aluno porque eu sou muito relapso com a frequência na 

escola. Tem dias que eu acordo assim. Como já faz muito tempo que eu fiquei longe da 

escola então tem dias que eu acordo assim “só hoje não, hoje não, amanhã eu vou” aí acaba 

não indo no outro dia e quando vê já faltou uma semana. Eu acordo muito cansado né, 

com muita dor no corpo e o meu parceiro fala “vai né, leva um café e toma na sala”, mas 

eu ainda não me considero um bom aluno. Estou trabalhando para isso. 

Aluno 2 Sim, porque apesar dos dias que eu não falto por causa do meu bebê, eu me considero 

porque eu venho pra estudar. Assim, tem as meninas que conversam e tal, mas quando é 

pra fazer eu faço tudo certinho. 

Aluno 3 Olha, eu não me considero uma boa aluna, eu tento o máximo né, tirar, extrair do que o 

professor passa pra mim, tentar entender. Mas eu não me considero uma boa aluna, eu 

procuro estudar pra buscar realmente conhecimento. Eu tenho dificuldade sim, com o 

decorrer do tempo, com muito tempo fora de sala de aula, a gente acaba ficando mais 

assim, lenta no raciocínio. 

Aluno 4 Eu considero sim, porque eu sou participativo, esforçado e procuro sempre fazer os 

deveres. 

Aluno 5 Não me considero um bom aluno não, mas eu procuro cumprir com o meu dever porque 

eu toda vida gostei de respeitar o professor na sala desde o único que eu comecei a ir à 

escola e o ensino naquele época era totalmente diferente de hoje, aquela época o 

professor entrava na sala de aula alguém tinha que levantar pra receber aquele professor. 

Se chegava alguma visita, os alunos levantavam pra respeitar a chegada daquela pessoa, 

então, eu, toda vida, por mais que eu não entenda o trabalho que ele passe, eu vou fazer. 

É um respeito que eu tenho pelo professor, pra mim sair da sala de aula, eu não saio sem 

dar uma satisfação pra ele. 

Aluno 6 Sim, porque eu sempre estou empenhada em fazer os meus trabalhos, o que o professor 

pede eu sempre faço. 

 

11). Você acredita que a leitura de livros é importante? Por quê? 

Aluno 1 Sim. Para obter conhecimento, que é mais importante e ter uma comunicação e diálogo 

melhor com outras pessoas.  

 

Aluno 2 Sim, porque traz bastante conhecimento. 

Aluno 3 Muito importante, porque quando a gente lê bastante a gente acaba ficando com o 

português melhor, né? Eu acho que a leitura traz muito conhecimento e enfim, eu acho 

que você melhora seu conhecimento, busca um português melhor. Seu raciocínio também 

fica melhor, você mantém mais ativo seu raciocínio. 

Aluno 4 Acredito que sim, pra desenvolver o conhecimento. 

Aluno 5 Muito importante, ele desenvolve conhecimento de qualquer pessoa, pra ver mais disso, 

o livro é o melhor professor. Qualquer dúvida que você tem, você consulta um livro, 

você já resolve seu problema.  

Aluno 6 Sim, porque ele traz conhecimento, você lê você vai tendo conhecimento sobre as coisas, 

muda o seu jeito de pensar. 
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12). Você costuma ler livros de literatura? Cite um livro que leu nos dois últimos anos 

e que considerou muito bom. 

Aluno 1 De literatura em si, raramente. Os livros que eu leio são muito voltados a minha área 

profissional, que é a área da dança. Leio muitos livros de dança, muito livro de. Assim, 

não sei se entra como literatura, eu leio muito livros de Chico Xavier, mais para o campo 

espiritual.  

Aluno 2 Sim. Não lembro 

Aluno 3 Olha, eu não costumo ler muito, sempre que eu tenho oportunidade eu leio, até por que eu 

não tenho tempo, eu sou dona de casa, cuido de casa e trabalho fora, então na verdade 

quando eu tenho tempo eu procuro. No momento eu não consigo lembrar. 

Aluno 4 Não diariamente, acho que mais depois que comecei estudar aqui. Acho que eu me 

interessei mais um pouco e às vezes quando eu começava eu não conseguia parar. As aulas 

me ajudaram um pouco também porque ... na verdade não foi um livro, foram contos que 

lemos na oficina e os outros que lemos com a senhora antes da sua licença, não sei se isso 

conta. O único livro que eu li inteiro foi aquele da Felicidade clandestina. Gosto também 

dos quadrinhos do Maurício de Souza e de mitologia grega. 

Aluno 5 Não, só assim uma coisa ou outra, coisa pouca. Pegar assim um livro inteiro, não. 

Aluno 6 Sempre que eu acho um livro interessante, pela capa. O primo Basílio. 

 

13). Você costuma ler livros/textos indicados pelo professor? Qual sua opinião sobre 

esses livros/textos? 

Aluno 1 Sim, inclusive hoje, lendo Clarice eu fiquei: que mulher de uma visão maravilhosa!  Pelo 

tempo né? Quem lê assim pensa que é uma mulher atual, super jovem, mal sabe que é do 

século passado. 

Aluno 2 Sim. É o conhecimento, se eles indicam é porque eles já têm certeza que é bom pra 

aprendizagem, pra aprender mais as coisas. 

Aluno 3 Leio, leio, releio e leio de novo. Eu considero muito bom e eu acho que as escolas, elas 

têm que incentivar mais ainda os alunos a leitura, levar o livro pra casa, pegar na biblioteca 

e ler. Na verdade eu não leio por que não tenho tempo, mas eu incentivo muito meus netos, 

tem que ler bastante, eu compro e dou pra eles lerem já que eu não tenho tanto tempo, 

esses livros aqui são bons de ler, sabe. 

Aluno 4 Sim. Eu acho que é bom porque além de indicar um livro, ele consegue fazer você 

enxergar algumas coisas a mais que você não via sozinho. 

Aluno 5 Não. Porque não gosto de ler  

Aluno 6 Algumas vezes. São muito bons porque podemos conversar sobre o que entendemos 

sobre o livro com o professor. 

 

14).  Quais as motivações para as leituras que realiza? 

Aluno 1 Os livros da parte profissional é para me qualificar porque ainda mais no mundo da arte, 

a cada respirada já tem uma coisa nova, então tem que estar sempre lendo, antenado. E 

para o lado espiritual porque se a gente não tiver bem com nosso espiritual, a gente não 

consegue fluir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. 

 

Aluno 2 Uma coisa que me interessasse, porque eu não sou muito de ir por matéria, eu vou pela 

capa ou pela legenda. Porque se eu gosto eu já vou ler empolgada 

Aluno 3 Geralmente alguém indica um conto pra mim e aí eu fico curiosa pra saber o que aconteceu 

naquele conto. 

Aluno 4 Ah! Não sei. Acho que é o que mais me chama atenção na hora. Às vezes eu penso só de 

ver o título “por que esse título?” Aí, isso já me leva a pensar. Às vezes a capa, a 

imagem, ou também quando a professora começa a contar alguma coisa, daí já fico 

curioso. 

Aluno 5 Eu não leio. 

Aluno 6 Acho que é o conhecimento mesmo, assim para saber sobre aquela história, entender, 

tentar entender como se passou aquilo ou para passar o tempo mesmo. 
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15). Tem alguma dificuldade com a leitura? (Qual? Por quê?) 

Aluno 1 Não.  

Aluno 2 Não. 

Aluno 3 Tenho, interpretar. Às vezes sim. A verdade, eu leio eu entendo, mas eu não sei expressar 

aquilo que eu entendi. Eu tenho essa dificuldade, ainda mais se for pra falar lá na frente. 

Aluno 4 Sim. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de entendimento, principalmente dos 

livros mais antigos, as palavras são mais difíceis, precisa de dicionário 

Aluno 5 Leio muito mal devido a não ter o hábito de ler. Eu sou daquela época de soletrar, não 

aprendi a interpretar, não aprendi a ler direitinho 

Aluno 6 Às vezes na interpretação, mas eu leio de novo até entender. 

 

16). Qual o material utilizado para as leituras da escola? 

Aluno 1 Essa é meio difícil. Não consigo responder essa. Ah! Agora entendi. Cópias de livros e 

jornal, é o que me lembro, porque eu faltava muito. 

Aluno 2 O texto, o poema, tudo isso. Material? Sim, sim, livro ou xerox, cópias. 

Aluno 3 A professora trabalha com poemas, contos, com literatura. Ah! Lemos textos no projetor 

da sala e às vezes no laboratório de informática e também cópia  

Aluno 4 Muitas cópias de livros, de poesias e de contos, até mesmo textos de jornais. 

Aluno 5 Livros, apostila, muitas cópias de texto. 

Aluno 6 Eles imprimem. Impressão. 

 

17). Como são realizadas as atividades que envolvem a leitura na escola? 

 

Aluno 1 Elas são mais dinâmicas. A professora lê o texto, ela não dá em si pra você ler em público, 

nem obriga, só se você quiser, você é convidado. Ela lê o texto e ela faz as perguntas em 

cima do texto na hora da leitura. Quem leu vai saber responder. Tem discussões também 

e às vezes escrevemos. 

Aluno 2 Quando o professor passa pra ler algum resumo ou algum texto que ele passa e pede pra 

ler um pedaço pra cada um expressar o que entendeu, o que sente. Tem as discussões... 

Aluno 3 Primeiro tem o texto e depois a gente faz o resumo sobre ele, responde às perguntas: “o 

que você achou?” 

Aluno 4 A leitura é feita na sala de aula por nós e pela professora. Só faz a leitura quem quer. A 

gente discute antes sobre o assunto, ela traz música, poemas, até jornal. Ah! Vídeos 

também. Depois cada um fala o que entendeu e ela escreve no quadro, a nossa opinião 

também, se gostamos ou não gostamos e por quê. Que mais? Hummmm...Tem debates pra 

ver a opinião de cada um ... Ahh! Se aquele texto faz lembrar outro que já leu, ou até 

mesmo se já viveu aquela experiência, é bem legal, eu gosto. 

Aluno 5 A professora traz o texto e pergunta quem quer ler na sala de aula, a professora também 

lê. Depois a gente conversa muito em cima do que foi lido, faz atividades. 

Aluno 6 A professora chega e distribui os textos, a professora faz a leitura, muitas vezes pede pra 

alguém ler, quando a pessoa aceita, a pessoa faz a leitura. Isso é bom porque tem gente 

que não gosta de ler em voz alta, fica com vergonha.  E aí a professora pede para cada um 

dar a opinião, se gostou, os alunos dão opinião, antes disso, tem alguma música, às vezes 

passa filme antes sobre o assunto do conto, do texto que ela vai dar, com melhor 

esclarecimento através daquele filme ou da poesia. Ela sempre pergunta se aprendemos 

alguma coisa com a leitura. 
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18). O que gostaria de ler na escola? 

Aluno 1 Mais voltado pra arte. Eu acho que as outras matérias já têm um campo mais amplo, a 

Língua Portuguesa, a Matemática. Já a Arte é muito limitada dentro da escola, e é um 

campo muito grande, a gente não vê nem metade do que existe. Ah! De literatura? Então, 

como eu já disse antes, eu leio mais sobre dança e sobre espiritualidade, agora de literatura 

eu prefiro que a professora escolha, eu gostei bastante dos contos que lemos nas aulas, 

agora sei que gosto da Clarice Lispector e daquela outra, aquela daqueles textos do início 

do ano. Essa mesmo! A Lygia Bojunga, tô aprendendo a gostar desse tipo de texto. 

Aluno 2 Eu gosto muito de história, história de vida, poema, é bem interessante. 

Aluno 3 É difícil eu falar porque realmente eu acho assim, que a professora, ela realmente tá 

incentivando a leitura, principalmente poemas e contos. Os outros professores que já tive 

não estavam ensinando muito dessa forma, eles davam mais os exercícios do livro, do jeito 

de escrever certo, o que era bom também. Não sei, não sei o que gostaria de ler aqui 

Aluno 4 Não sei, mas acho que mais coisas sobre a vida, também assim, algo sobre as diferenças 

entre as pessoas e não ter preconceito igual no conto …esqueci o nome, aquele dos 

meninos que um era rico e o outro pobre, o Rodrigo e o ... Isso!! O bife e a pipoca. Foi 

muito bom esse, os contos também, estou orgulhoso de ter lido um livro inteiro. Acho que 

queria ler sobre mitologia grega e também contos porque a gente consegue ler muitos, né? 

Aluno 5 Difícil responder essa porque não sou muito de ler, né? Não sei responder, professora. 

Posso ficar sem responder? 

Aluno 6 Acho que já foi lido um pouco de tudo. Acho que deveria trazer um pouco mais de texto 

sobre o preconceito, porque na escola às vezes, eu percebo umas situações sobre o 

assunto. Preconceito com os homossexuais na escola, com as pessoas mais velhas e com 

deficientes também 

 

19). De que modo a leitura feita na escola tem ajudado em sua vida? 

Aluno 1 Ajuda bastante. Assim... A percepção da leitura fica melhor. 

Aluno 2 Bastante, porque a gente sempre aprende um pouco. A gente acha que sabe tudo, mas 

sempre tem alguma coisa pra aprender. 

Aluno 3 Gosto bastante da aula de leitura por que ela tem me ajudado bastante a praticar a minha 

leitura, né? Eu tinha, assim, muito receio, acho que vergonha mesmo de dar a minha 

opinião e assim, com as aulas, me ajudam muito porque tenho que falar  

Aluno 4 É bom aprender a ler, assim também porque as vezes você quer se comunicar pelo 

WhatsApp ou mensagem ou pra responder as atividades aqui, daí ajuda com as palavras. 

Ajuda também porque fico muito em casa e aí quando eu peguei aquele livro pra ler eu 

achei gostoso, não era difícil, porque a gente sempre acha que não vai entender. 

Aluno 5 Não sei responder. 

Aluno 6 Acho que não tem interferido não. 

 

20). O que você achou dos contos trabalhados em sala de aula e quais as impressões 

que você pode descrever sobre a leitura? 

Aluno 1 Eu acho incrível. Eu particularmente não conhecia e quando você vai lendo você mergulha 

e quando você vê, você já viveu aquela situação do conto ou você já conheceu alguém que 

já passou por aquilo. É incrível, a autora é o máximo 

Aluno 2 Muito interessante, eu estou gostando bastante. Assim, igual eu escrevi nas perguntas, 

cada um passa uma lição, uma lição assim que dá pra você ver que há muita realidade que 

é vivida e nem sempre é boa, mas já é uma lição que você leva, que você já leu você já 

sabe como é, passando pela situação. 

Aluno 3 Eu achei ótimo, achei muito bom, gostei e se fosse pra trabalhar de novo, eu gostaria muito, 

achei muito interessante, foi de grande proveito pra mim por que a gente precisa ler e se 

não for na escola fica difícil isso acontecer em casa. 
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Aluno 4 Eu achei legal, alguns contos diferentes, coisas que eu não tinha visto na escola ainda. O 

quê? Ah! Sobre tipos de amor e de relacionamento e também preconceito como no caso 

da idosa que namorava o rapaz de 19 anos. O preconceito das pessoas e do rapaz porque 

só ficava com ela pelo dinheiro. No caso do conto...aquele das duas mulheres e do homem, 

vemos muito hoje isso.  Assim ... escancarado na vida real eu ainda não vi, em livros de 

literatura também não, mas vejo em novelas, em filmes. Não tenho preconceito disso não, 

mas eu não faria o que o Xavier fez, porque quando eu me casar quero só uma mulher. 

Aluno 5 Interessante, faz a gente refletir, que são fatos que aconteceram lá atrás e que continuam 

acontecendo até hoje. 

Aluno 6 Muito bom. Gostei de todos, mas o preferido foi O corpo. Porque achei bem pra frente a 

autora, parece que o conto foi escrito agora, nem parece que tem mais de 40 anos. Agora 

entendi porque disseram que era lixo, imagina um negócio desse naquela época? Bem 

doido, porque até hoje dá pra assustar. 

 

21). Quais os pontos mais interessantes dos textos? 

Aluno 1 É o contemporâneo com o atual. O antigo com o digital. Assim, que vem o conto dos 

últimos que eu li, vem de anos e anos atrás e que naquela época não era tão visível como 

é agora. É incrível, quando eu soube a época que ele foi escrito, com a relação de hoje é 

incrível. Achei super atual. 

Aluno 2 Foi da aula passada, o de sexta -feira. Foi o Mas vai chover. Eu achei interessante porque 

é uma realidade de um relacionamento muito abusivo porque ele abusava dela sem ter o 

ressentimento nenhum, sem nada em troca, sem ter dó nenhuma porque sabia a situação 

que ela estava e aí, mesmo assim ele só ia tirando as coisas dela, vendo o jeito que ela 

ficou. E é muito triste no final porque ele larga ela de qualquer jeito, depois de tudo que 

ela fez por ele. Ela só tirava o prazer que ela achava que sentia porque ele era mais novo. 

Aluno 3 Os relatos de cada um de nós alunos, que na verdade ela abordou muito relatos da vida 

cotidiana das pessoas, que acontece mesmo, né? A gente aprende com a vida dos outros, 

né? 

Aluno 4 Acho que foi mais a “língua do P” e “mas vai chover”. Bom a língua do P mostra uma 

coisa nova que eu nunca tinha visto e mas vai chover, mostra uma parte do ser humano 

que umas pessoas não desejariam ver, que ele começa a ficar ambicioso por aquilo, que 

ele acabou se vendendo né, também sobre... agora me lembrei, O corpo o ponto mais 

interessante aqui e que serve de lição “quem tudo quer, tudo perde” O cara queria três 

mulheres, não respeitava e de quebra perdeu até a vida. 

Aluno 5 Todos eles foram muito interessantes. Esse da Língua do P. 

Aluno 6 Esse O corpo é muito bom, e o da aula passada também. É aquele, a Via Crucis do 

corpo. 

 

22). Quais os pontos menos interessantes dos textos? 

Aluno 1 O desfecho. Eu achei trágico demais e poderia ter tido um final feliz. As duas podiam se 

separar dele e viver um relacionamento homossexual entre elas, não precisava matar ele. 

Aluno 2 Não teve nada de menos interessante, é como eu falei, é tudo uma aprendizagem, tudo uma 

situação que hoje em dia existe igual naquela época que não tem nada de diferente, só são 

novas histórias, mas o abuso é do mesmo jeito. 

Aluno 3 Na verdade, eu não achei nada que não fosse interessante, por mais que talvez eu não 

concordasse com o que aconteceu na vida das personagens, mas foi de grande proveito pra 

mim, gostei de tudo. 

Aluno 4 Na língua do P, o que foi menos interessante foi a morte da mulher, não foi muito bom, 

achei muito triste. Nos outros textos achei tudo interessante, gostei muito de tudo, parece 

que a gente tá dentro do texto do jeito que ela escreve. A senhora lembra que eu 

encontrei Felicidade clandestina na biblioteca lá do centro? Eu li tudo também. 

Aluno 5 Não dá nem pra falar nada, tudo foi interessante. 

Aluno 6 Nenhum. Achei todos interessantes. 
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23). Conte o que você achou do projeto de leitura literária. 

Aluno 1 Maravilhoso. Pra mim, porque além de trabalhar contos, coisas assim que a gente 

particularmente não dá muita atenção gera uma dinâmica na sala, sai um pouco da nossa 

rotina de todo dia. Teve uma interação entre os alunos da discussão em sala de cada um 

ter a sua opinião, uma visão diferente. 

Aluno 2 Eu achei bem interessante, bem legal. Porque é igual eu falei, o conhecimento. A gente 

sempre acha que sabe, mas sempre tem algo pra aprender. 

Aluno 3 Achei ótimo e eu acredito que é uma forma que deve continuar, sabe? Eu acho que tem 

que ser assim o trabalho, ter incentivo, não só para o jovem que está começando, mas sim 

para jovens e adultos. Porque ler ajuda em todas as outras matérias que a gente aprende na 

escola. 

Aluno 4 Eu achei legal, depois que começou dava até mais vontade de vim pra escola, eu esperava 

mais a segunda e a sexta feira pra continuar as leituras. Outra coisa boa é a gente treinar a 

leitura porque a gente nunca vai saber se gosta de alguma coisa sem experimentar, por 

exemplo, nunca vou saber se gosto de... se gosto de caviar se nunca comi.  Me lembrei 

daquela música: “nunca vi nem comi eu só ouço falar (risos).  Desse jeito é a leitura, não 

é mesmo? 

Aluno 5 Achei bom porque é conhecimento, mais o conhecimento que a gente adquire. Muitas 

vezes você não lê, mas só de ouvir alguém lendo você tira alguma coisa pra sua meditação. 

Aluno 6 Eu gostei bastante porque são contos que eu não conhecia. Eram desconhecidos até então 

pra mim. Me fez refletir bastante em como eu não imaginava que era tão parecido antes 

com a atualidade. Só mudou o nome, era uma coisa, hoje é outra. Mas é a mesma 

situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

Roteiro de Entrevista 

Eixo 1 

Interesses e expectativas com relação a EJA  

1). Por que você estuda na EJA? 

2). Quem estimulou você a ir para a EJA? 

3). O que você esperava encontrar nesse curso? 

4). Você encontrou o que esperava, como é esse curso?  

5). Quais as matérias que você mais gosta? Por quê?  

6). Quais as matérias que você menos gosta? Por quê?  

7). O que é um bom (a) professor (a) para você? 

8). Você tem algum (a) professor (a) assim? De qual matéria?  

9). Hoje em dia você se considera um (a) bom (a) aluno (a)? Por quê?  

10). Para que serve a EJA na sua vida?  

11). Você pretende continuar estudando? Que curso pretende fazer? 

Eixo 2: Práticas e hábitos de leitura 

1). Você acredita que a leitura de livros é importante? Por quê? 

2). Quando você costuma ler livros de literatura? Cite um livro que leu nos dois últimos 

anos e que considerou muito bom. 

3). Você costuma ler livros/textos indicados pelo professor? Qual sua opinião sobre 

esses livros/textos? 

4).  Quais as motivações para as leituras que realiza?  

5). Tem alguma dificuldade com a leitura? (Qual? Por quê?) 

7). Qual o material utilizado para as leituras na escola? 

8). Como são realizadas as atividades que envolvem a leitura na escola? 

9). O que gostaria de ler na escola? 

10). De que modo a leitura feita na escola tem ajudado em sua vida? 

11). O que você achou dos contos trabalhados em sala de aula e quais as impressões 

que você pode descrever sobre a leitura? 

12). Quais os pontos mais interessantes do texto? 

13). Quais os pontos menos interessantes do texto? 

14). Conte o que você achou do projeto de leitura literária. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Os contos em sala de aula: uma 

proposta de leitura para neoleitores”, desenvolvida pela pesquisadora Antônia Lúcia 

de Queiroz Tenório, discente de Mestrado em Ensino do Programa de Pesquisa em Ensino 

(PPGEn) da Universidade de Cuiabá (UNIC) e Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), 

sob a orientação do Professor Dr. Rosemar Eurico Coenga. 

Neste estudo pretendemos contribuir para o desenvolvimento da capacidade leitora dos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O projeto se justifica pela necessidade de 

proporcionar a esses educandos a possibilidade de aquisição da leitura de forma prazerosa 

a partir das contribuições do Método Recepcional como alternativa metodológica para o 

ensino de literatura e formação do leitor. 

Adotaremos neste estudo os procedimentos de pesquisa qualitativa como metodologia, 

por meio da pesquisa-ação, apresentaremos uma proposta de atividades de leitura para ser 

desenvolvida em uma oficina, a partir do gênero conto. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua 

participação, ou desistir. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.  

Você não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo, a sua 

identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão. Os resultados da 

pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. 

A referida pesquisa não oferece danos nem ônus financeiro ao participante, contudo, caso 

isso ocorra, o pesquisador assumirá toda a responsabilidade por eles.  
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Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será 

arquivada pelo pesquisador responsável, na Universidade de Cuiabá (UNIC) e a outra 

será fornecida a você. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

acima citado na Universidade de Cuiabá – UNIC-  Rua Manoel José de Arruda, 3100 - 

Jardim Europa, Cuiabá - MT, 78065-443; telefone (65) 3363-1271. Poderá também entrar 

em contato com o CEP - Comitê de Ética na Pesquisa com Seres Humanos da UNIC – 

Beira Rio-  Cuiabá, no mesmo endereço anterior. O CEP é um colegiado independente 

criado para defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos 

conforme resoluções do Conselho Nacional de Saúde. 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo OS 

CONTOS EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE LEITURA PARA 

NEOLEITORES, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 

participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

Assinatura do (a) participante                                      Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 Cuiabá, _________ de __________________________ de 2017. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu, Maurílio Lopes da Silva, na qualidade de Diretor do Centro de Educação de Jovens 

e Adultos Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, sito à Travessa Francisco de 

Siqueira, s/n, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, autorizo a realização da pesquisa 

intitulada O CONTO EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE LEITURA PARA 

NEOLEITORES a ser conduzida sob a responsabilidade da pesquisadora Antônia Lúcia 

de Queiroz Tenório.  DECLARO que esta instituição apresenta infraestrutura necessária 

à realização da referida pesquisa. Esta declaração é válida apenas no caso de haver parecer 

favorável do Comitê de Ética para a mencionada pesquisa. 

 

 

 

 

 

Cuiabá, 26 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

Maurílio Lopes da Silva 

 

 

 

 

 


