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Aulas em que se fale de literatura, em que se 
comungue no amor da literatura, têm algo de 
festa ritual, inunda-as a alegria de, num 
impulso colectivo, descobrir, clarificar, 
ficando cada um enriquecido, dinamizado. Ler 
colectivamente (em diálogo com a obra 
literária, em diálogo de leitor com outros 
leitores) é, com efeito, além de prazer estético, 
um modo apaixonante de conhecimento, o 
ensejo inestimável de participar activamente, 
ampliando a criação pelo comentário, pondo-
se cada um à prova, jogando-se, inteiro, na 
aventura em que a palavra estética nos envolve 
e, ao mundo (COELHO, 1976, p. 45). 
 



 
 

RESUMO 

 

O estudo da língua materna na escola busca refletir sobre o uso da língua no contexto 

social e ter como foco os conteúdos referentes à análise linguística, leitura, escrita, oralidade e 

estudo de texto. No entanto, é possível identificar que, no ensino de Língua Portuguesa no 

Ensino Médio, ainda há um enfoque no ensino de gramática em detrimento do trabalho com a 

linguagem, dificultando a interação entre língua e literatura, bem como as práticas destinadas 

à experiência literária. Torna-se perceptível, que, quando se ensina Literatura, a centralidade 

dos estudos gira em torno de informações historiográficas sobre escolas literárias, 

características dos autores e suas obras. Os textos literários, quando são estudados, geralmente 

são fragmentos de obras canônicas associadas às atividades pré-determinadas pelo livro 

didático, as quais oportunizam pouca ou nenhuma oportunidade de desenvolvimento de 

práticas de letramento literário. Diante desses aspectos, este trabalho tem como objetivo geral 

analisar como ocorrem as práticas de letramento literário nas aulas de Literatura do Ensino 

Médio de uma escola pública da cidade de Mossoró/RN. A partir desse questionamento 

central, realizamos um estudo de caso no referido campo de pesquisa, utilizando-se das 

técnicas de observação, aplicação de questionários e entrevista para atender os objetivos 

específicos deste trabalho, sendo contempladas, portanto, várias fontes de evidência. Para 

articular e alicerçar o estudo, fez-se necessário analisar o que dizem os documentos oficiais 

norteadores do Ensino Médio (BRASIL, 1999; 2008), com relação ao Ensino de Língua 

Portuguesa e, mais especificamente, de Literatura. Além disso, utilizamo-nos dos 

pressupostos teóricos sobre letramento literário, de Paulino (2007), Soares (2011) e Cosson 

(2014a; 2014b). Referente ao ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio, 

baseamo-nos em Lajolo (1996), Leite (1997) e Zilberman (2012). Com relação ao método de 

Estudo de Caso, alicerçamo-nos em Martins (2006) e Yin (2015). E a respeito de leitura, 

escola e formação do leitor, seguimos os estudos de Pontes (2012) e Petit (2009; 2013). Ainda 

para viabilizar as análises diante do contexto tecnológico e midiático atual, utilizamos as 

pesquisas sobre multiletramentos de Rojo (2009; 2012), entre outros. Diante desses aspectos, 

foi possível realizar uma análise a partir da triangulação dos dados obtidos na pesquisa de 

campo e das proposições teóricas utilizadas neste trabalho e, assim, identificar que as práticas 

de letramento literário utilizadas pelo professor, alicerçadas pelos círculos de leitura, são 

estratégias relevantes para o fomento da leitura literária nas aulas de Literatura, muito embora 

pudéssemos perceber que os discentes da turma ainda estão acostumados às atividades 

atreladas ao livro didático. Constatamos ainda que as preferências literárias dos estudantes se 



 
 

distanciam das obras canônicas geralmente apresentadas de forma fragmentada no livro 

didático de Literatura. Em suas escolhas, os discentes optam por obras e autores 

contemporâneos, que fazem parte do seu contexto cultural. Desse modo, verificamos que a 

seleção das obras literárias para o trabalho com o letramento literário, apesar de serem 

realizadas pelo docente da disciplina, visa a contemplar o gosto dos discentes nas aulas de 

Literatura.   

Palavras-chave: Ensino. Letramento literário. Formação leitora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study of mother tongue in school seeks to reflect on the use of the language in the 

social context and focus on the contents related to linguistic analysis, reading, writing, orality 

and text study. However, it is possible to identify that in the teaching of Portuguese Language 

in High School, there is still a focus on teaching grammar rather than working with language 

itself. Hindering the interaction between language and literature, as well as practices aimed at 

literary experience. It is noticeable that, when teaching literature, the centrality of the studies 

revolves around historiographical information on literary periods, characteristics of authors 

and their works. Literary texts, when studied, are usually fragments of canonical works 

associated with the activities predetermined by the textbook, which provide little or no 

opportunity for the development of literary literacy practices. Given these aspects, this work 

has as main objective to analyze how to place the practices of literary literacy in high school 

literature classes at a public school in the city of Mossoro/RN. Based on this central question, 

we carried out a case study at the mentioned search field using the techniques of observation, 

application of questionnaires and interview in order to achieve the specific objectives of this 

work, being therefore considered several sources of evidence. In order to articulate and to 

base the study, it was necessary to analyze what the official documents guiding the High 

School (BRASIL, 1999; 2008) say with regard to Teaching Portuguese Language and, more 

specifically, Literature. In addition, we use theoretical assumptions about literary literacy, by 

Paulino (2007), Soares (2011) and Cosson (2014a, 2014b). Regarding the Portuguese 

Language and Literature teaching in High School, we based on Lajolo (1996), Leite (1997) 

and Zilberman (2012). Regarding the Case Study method, we based on Martins (2006) and 

Yin (2015). Regarding the Case Study method, we based on Martins (2006) and Yin (2015). 

And concerning reading, school and the reader formation, we followed the studies of Bridges 

(2012) and Petit (2009; 2013). Still to make analyzes feasible in the current technological and 

media context, we used the research on multiliteracies of Rojo (2009, 2012), among others. 

Considering these aspects, it was possible to perform an analysis from the triangulation of the 

data obtained in the field research and the theoretical propositions used in this work and thus 

identify that the literary literacy practices used by the teacher, based on reading circles, are 

strategies relevant to the promotion of literary reading in Literature classes, even though we 

might realize that the students in the class are still accustomed to the activities linked to the 

textbook. We also find that the students' literary preferences are far from the canonical works 

generally presented in a fragmented way in the textbook of Literature. In their choices, 



 
 

students opted for contemporary works and authors, which are part of their cultural context. 

Thus, we verified that the selection of literary works for applying literary literacy, despite 

being carried out by the teacher of the discipline, aims to contemplate the taste of the students 

in Literature classes. 

Keywords: Teaching. Literary literacy. Reading training. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Cronograma dos encontros no período letivo de 2018         79 

Quadro 2 - Frequência da mediação do professor           84 

Quadro 3 - Justificativas às respostas positivas         109 

Quadro 4 - Justificativas às respostas negativas         109 

Quadro 5 - Que gênero de livro você gosta de ler?         115 

Quadro 6 - Você lembra o nome de algum autor de um livro lido por você?     116 

Quadro 7 - Qual o principal motivo para a escolha de um livro?         117 

Quadro 8 - Você gosta de ler livros impressos ou digitais?        120 

Quadro 9 - O que você mais gosta de fazer nas aulas de Literatura?      124 

Quadro 10 - O que você costuma ler nas aulas de Literatura?       126 

Quadro 11 - Cite pelo menos duas obras lidas nas aulas de Literatura de que você gostou   129 

Quadro 12 - Cite pelo menos duas obras lidas nas aulas de Literatura de que você gostou   132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Frequência dos estudantes nas aulas de Literatura         82 

Gráfico 2 – Leitura do livro A culpa é das estrelas           95 

Gráfico 3 - Faixa etária dos discentes          107  

Gráfico 4 - Distribuição dos alunos por sexo         107 

Gráfico 5 - Você gosta de ler?           108 

Gráfico 6 - Quando você lê livros literários?            111 

Gráfico 7 - Onde você mais gosta de ler?          112 

Gráfico 8 - Quais fatores você acha que atrapalham a prática de leitura?           114 

Gráfico 9 - Você costuma frequentar a biblioteca da escola para ler?      119 

Gráfico 10 - Cite até três livros que você mais gostou de ler       122 

Gráfico 11 - Nas aulas de Literatura, seu contato com as obras literárias acontece através              

de               127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Slide utilizado na fase de motivação           88 

Figura 2 - Capa da primeira edição do livro            90 

Figura 3 - Capa do livro após o lançamento do filme          91 

Figura 4 - Frases do livro A culpa é das estrelas           92 

Figura 5 - Meme - A culpa é das estrelas            93 

Figura 6 - Livro impresso                  96 

Figura 7 - Livro digital              96 

Figura 8 - Exposição de conteúdo de Literatura em slides                     98 

Figura 9 - Painel de apresentação sobre as estrelas         102 

Figura 10 - Boneco corpo humano           103 

Figura 11 - Vídeo sobre o filme A culpa é das estrelas        103 

Figura 12 - Painel sobre a quimioterapia          104 

Figura 13 - Lugares em que costuma ler livros         113 

Figura 14 - Livro mais marcante: os mais citados         123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ENEM   Exame Nacional do Ensino Médio 

LDB    Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

LDBEN   Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC    Ministério da Educação e Cultura 

OCEM   Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

PCN    Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNEM   Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

PISA   Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

SAEB    Sistema de Avaliação da Educação Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO               17 

2 ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESANO ENSINO MÉDIO        22 

2.1 A PERSPECTIVA DOS DOCUMENTOS OFICIAIS NORTEADORES DO ENSINO 

MÉDIO                22 

2.1.1 O ensino de Língua Portuguesa segundo os PCNEM         22  

2.1.2 As Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio e o ensino de Língua 

Portuguesa                28 

2.2 O ENSINO DE LITERATURA: UMA SUBDIVISÃO DA DISCIPLINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NORTEADA PELO LIVRO DIDÁTICO          35 

3 LETRAMENTO LITERÁRIO E FORMAÇÃO DO LEITOR        43 

3.1 O LETRAMENTO LITERÁRIO E OS CÍRCULOS DE LEITURA        43 

3.2 A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO           54 

3.3 ESCOLHAS LITERÁRIAS: CÂNONE LITERÁRIO OU BEST SELLERS?       59 

4 METODOLOGIA: O CAMINHO TRILHADO          65 

4.1 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS           65 

4.2 O ESTUDO DE CASO                66 

4.3 O CAMPO DE PESQUISA E OS SUJEITOS ENVOLVIDOS         68 

4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS         70 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS              74 

5 PRÁTICAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO MÉDIO: ESTUDO DE 

CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN       77 

5.1 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS REGISTROS OBTIDOS A 

PARTIR DA OBSERVAÇÃO NO CAMPO DE PESQUISA         78 

5.1.1 Contexto das aulas de Literatura            78 

5.1.1.1 Período dos encontros                           78 

5.1.1.2 Local das aulas de Literatura                        79 

5.1.1.3 Alunos envolvidos              81 

5.1.2 Desenvolvimento das aulas de Literatura              82 

5.1.2.1 A mediação do professor             82 

5.1.2.2 O livro didático e os textos literários            85 

5.1.3 Letramento literário               87 

5.1.3.1 Motivação               87 



 
 

5.1.3.2 Introdução               90 

5.1.3.3 A leitura               94 

5.1.3.4 Interpretação                              99 

5.2 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DOS 

QUESTIONÁRIOS             105 

5.2.1 Informações pessoais            106 

5.2.2 Práticas de leitura              108 

5.2.3 Seleção de livros            115 

5.2.4 Leitura literária            119 

5.2.5 Aulas de Literatura            124 

5.3 APRESENTAÇÃO DAS ANÁLISES E INTERPRETAÇÃO DA ENTREVISTA COM O 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA         130 

5.3.1 Informações pessoais            131 

5.3.2 Formação leitora            131 

5.3.3 Aulas de Literatura            133 

5.3.4 Letramento literário            134 

5.3.5 Seleção de livros literários           136 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS           140 

REFERÊNCIAS             144 

APÊNDICE A - Carta de solicitação de autorização para a realização de pesquisa acadêmica – 

direção da instituição escolar            149 

APÊNDICE B - Carta de solicitação de autorização para a realização de pesquisa acadêmica  - 

professor da instituição escolar           150 

APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido responsáveis legais pelos alunos 

da instituição escolar             151 

APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido  - Professor da instituição  

escolar                152 

APÊNDICE E - Protocolo do estudo de caso         153 

APÊNDICE F - Roteiro de observação          154 

APÊNDICE G - Questionário           155 

APÊNDICE H - Roteiro  da entrevista          158 

 



17 
 

1 INTRODUÇÃO 

No contexto escolar, mais especificamente, na sala de aula do Ensino Médio das 

escolas públicas, pesquisadores e professores afirmam que há dificuldade de se trabalhar de 

forma atrativa com os textos literários e, por conseguinte, despertar no aluno, nas aulas de 

Literatura, o gosto pelo ato de ler. Isso ocorre porque, segundo Cosson (2014a, p. 22),  

 

A literatura no ensino médio resume-se a seguir de maneira descuidada o livro 
didático, seja ele indicado ou não pelo professor ao aluno. São aulas essencialmente 
informativas nas quais abundam dados sobre autores, características de escolas e 
obras, em uma organização tão impecável quanto incompreensível aos alunos. Raras 
são as oportunidades de leitura de um texto integral [...]. 
 
 

Nesse aspecto, a leitura literária é relegada a um segundo plano na sala de aula, tendo 

em vista serem privilegiadas informações historiográficas sobre autores e obras literárias. 

Desse modo, percebe-se que há um paradoxo, visto que a escola é um dos principais meios de 

agenciamento da leitura. Como afirma Pontes (2012, p. 17): 

 

[...] a relação da leitura com a escola é constante e fundamental, visto que 
entendemos a escola como uma instituição responsável pela formação e pelo 
desenvolvimento do gosto e prazer pela leitura. É da escola a responsabilidade pelo 
ensino da leitura e escrita, e é nela que o acesso aos saberes e aos conhecimentos 
diversos é dinamizado, democratizado e possibilitado. Sendo assim, a leitura na 
escola deve ser prática constante dos profissionais que nela atuam. 
 
 

A partir disso, entende-se que a escola é uma das responsáveis pelo desenvolvimento 

contínuo das práticas de leitura. Ou seja, uma instituição capaz de possibilitar às crianças e 

aos jovens o contato constante com obras literárias e, assim, oportunizar-lhes uma ampliação 

de saberes e significados que a leitura pode oferecer. 

No entanto, fomentar nos alunos o desejo pela leitura dos livros literários não tem sido 

uma das tarefas mais simples no ensino de Literatura, pois segundo Evangelista; Brandão; 

Machado (2011, p. 11-12), com relação aos professores de Língua Portuguesa, 

 

Temos nos debatido com esse pressuposto da dificuldade de trabalhar textos 
literários na escola, de promover a leitura de livros, de contribuir para que os alunos 
se tornem leitores voluntários e autônomos, acrescendo-se o fato de que a 
necessidade escolar de avaliação de leitura tem se transformado em cobrança, com 
todas as ameaças que esta traz e, por isso mesmo, em vez de aproximação e 
identificação, tais práticas têm causado repulsa ao objeto, desgosto no ato de ler e 
afastamento das práticas sociais de leitura próprias do contexto de leitores. 
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Dessa forma, torna-se perceptível que as exigências escolares que cercam o ensino de 

Literatura e o trabalho com o texto literário na escola giram em torno de atividades 

avaliativas, e não do despertar do gosto pela leitura, afastando o aluno do contato permanente 

com a Literatura em sua essencialidade e a construção de sentidos, as quais perpassam 

também pelo conhecimento de mundo do jovem leitor e as associações das temáticas tratadas 

nos textos literários com o seu conhecimento de mundo e as suas práticas sociais. 

Diante disso, apesar de vivenciarmos um cenário de avanços tecnológicos, tempos de 

múltiplos letramentos e de grande expansão midiática, as discussões sobre a formação do 

leitor e as práticas de letramento continuam sendo temas recorrentes no meio acadêmico e 

entre nós, professores da disciplina de Língua Portuguesa da escola pública, que passamos por 

percursos formativos, os quais nos instigam a pensar no ensino da Literatura e na ausência de 

práticas que favoreçam a formação do leitor literário.  

Nesse sentido, a ideia de realização desta investigação parte também da própria 

experiência da pesquisadora no cotidiano da sala de aula de uma escola pública, na atuação 

docente da disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio, vivenciando na prática a 

subdivisão dessa disciplina em Literatura, Produção de texto e Estudos gramaticais, bem 

como das dificuldades no trabalho com o texto literário, como é constatado pelos estudos de 

Soares (2011). Segundo a autora, existe um processo inadequado de escolarização da leitura 

literária, na qual, em alguns casos, a Literatura é trabalhada apenas para atender aos objetivos 

pedagógicos da escola.  

Além disso, o desejo de pesquisar sobre essa temática originou-se ainda das 

inquietações surgidas em um curso de especialização em Literatura e Ensino, o qual nos 

levava a refletir sobre o lugar da Literatura nas aulas de Língua Portuguesa e como trabalhar o 

texto literário de forma atrativa em sala de aula. Seguindo a mesma vertente, a vontade de ir 

além na pesquisa desta temática tomou maiores proporções no decorrer dos estudos do 

Programa de Pós-graduação em Ensino, mediante as discussões específicas das disciplinas da 

linha 2 – Ensino de Línguas e Arte, da qual fazemos parte. Dessa forma, foi consolidada a 

necessidade de pesquisar de forma mais aprofundada sobre essa temática e, em outros 

contextos, buscar respostas para o questionamento central deste trabalho sobre como ocorrem 

as práticas de letramento literário nas aulas de Literatura do Ensino Médio na cidade de 

Mossoró. A partir dessa questão central, surgem algumas indagações que servirão também de 

norte na trajetória investigativa da nossa pesquisa: o que dizem os documentos oficiais 

norteadores do Ensino Médio com relação ao ensino de Língua Portuguesa e Literatura? 

Como ocorrem as práticas de letramento literário utilizadas pelo professor de Literatura? 
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Quais as preferências literárias dos alunos? Como são feitas as escolhas das obras literárias 

utilizadas nas aulas de Literatura? Essas questões se delinearam, também, tendo em vista as 

discussões de alguns estudiosos na área de ensino de Literatura, a exemplo de Regina 

Zilberman (2012) e Marisa Lajolo (2005), as quais ressaltam que a escola tem tratado a leitura 

e a Literatura, muitas vezes, distanciadas uma da outra, apenas se baseando nos pressupostos 

do livro didático com funções de técnicas de análises de textos, personagens e momentos 

históricos a eles relacionados, buscando-se sempre alguma resposta para algum 

questionamento acerca de uma obra, de um fragmento de texto, sem tanta preocupação com o 

despertar do prazer e da significação individual que determinada obra ou texto pode oferecer. 

Além disso, a Literatura oferecida na sala de aula do Ensino Médio geralmente é a que se 

relaciona aos clássicos, aos cânones literários, com suas características estéticas, históricas e 

culturais, ou seja, costumamos trabalhar com a considerada boa literatura.  

Dessa forma, em uma sociedade plural e tecnológica, na qual a diversidade cultural e 

as múltiplas formas de linguagem se fazem presentes no cotidiano do aluno, faz-se necessário 

também ampliar as estratégias de aproximação dos alunos com o texto literário e que não se 

resumam apenas aos clássicos, mas também às novas produções que circulam em diversos 

suportes, sejam eles digitais ou impressos e que, com uma multiplicidade de linguagens e de 

novos escritores, se aproximam mais do universo juvenil, com histórias que dão sentido e 

significação à leitura, justamente por trazerem à tona temáticas atraentes que permeiam os 

conflitos, as aventuras e curiosidades que envolvem o mundo adolescente.  

Nesse sentido, esta pesquisa tem o objetivo geral de analisar como ocorrem as práticas 

de letramento literário nas aulas de Literatura do Ensino Médio de uma escola pública da 

cidade de Mossoró. Os objetivos específicos da investigação são:  

a) Analisar o que dizem os documentos oficiais norteadores do Ensino Médio com 

relação ao ensino de Língua Portuguesa e, mais especificamente, ao ensino de 

Literatura;  

b) Identificar como ocorrem as práticas de letramento literário utilizadas pelo 

professor nas aulas de Literatura;  

c) Conhecer a percepção dos alunos sobre suas preferências literárias;  

d) Identificar como são feitas as escolhas das obras literárias nas aulas de Literatura. 

Dessa forma, este estudo pretende buscar respostas que possam ser relevantes a fim de 

suscitar novas reflexões em torno de possibilidades de direcionamentos para as aulas de 

Literatura, tomando como ponto de partida o resultado das análises que serão realizadas em 

sala de aula, observando-se aspectos proeminentes para discutir as práticas do ensino de 
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Literatura. Análises essas que apontarão também resultados sobre como ocorre a leitura de 

livros literários dentro e fora da escola; o papel de professores e alunos na escolha e recepção 

desses livros, bem como a influência no processo pedagógico do ensino de Literatura a partir 

dos documentos oficiais norteadores do Ensino Médio, como Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (1999) e as Orientações Curriculares do Ensino 

Médio (OCEM) (2008). Estes não são considerados bases teóricas, contudo ao tratarmos de 

questões específicas sobre o ensino de Literatura, são documentos importantes, pois têm a 

função de orientar o trabalho pedagógico no Ensino Médio. Além disso, são de grande 

relevância neste trabalho para atender a um dos objetivos propostos e servir também de base 

para a triangulação dos dados obtidos no campo de pesquisa.  

No que se refere à metodologia investigativa, optamos por utilizar o estudo de caso, 

tendo em vista, em nossa concepção, ser o método mais adequado para analisar as práticas de 

letramento em uma sala de aula específica de uma escola pública, as quais envolvem 

estratégias pedagógicas utilizadas pelo professor, bem como influências organizacionais, 

curriculares e contextuais da instituição escolar e dos sujeitos que interagem nesse espaço e 

fora dele. De acordo com Yin (2015, p. 4), 

 

O estudo de caso é um método de pesquisa comum na psicologia, sociologia, ciência política, antropologia, assistência social, 

administração, educação [...]. Em resumo, um estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” e retenham uma 

perspectiva holística e do mundo real – como no estudo dos ciclos individuais da vida, o comportamento de pequenos grupos, os 

processos organizacionais, [...] o desempenho escolar [...]. 

 

 

Além disso, o estudo de caso permite a utilização de vários métodos de coleta de dados, a 

exemplo da análise documental, da observação e da aplicação de questionários e realização de 

entrevistas. Para Martins (2006, p. 80),  

 

A confiabilidade de um Estudo de Caso poderá ser garantida pela utilização de 
várias fontes de evidências, sendo que a significância dos achados terá mais 
qualidade ainda se as técnicas forem distintas. A convergência de resultados 
advindos de fontes distintas oferece um excelente grau de confiabilidade ao estudo, 
muito além de pesquisas orientadas por outras estratégias.  
 

Esses fatores são importantes para a nossa pesquisa por buscar justamente analisar 

como ocorrem as práticas de letramento literário no âmbito de uma sala de aula, onde vários 

elementos das práticas de ensino estão intrinsecamente relacionados, tais como a atuação do 

professor, as percepções e interações dos alunos e as formas de tratamento do texto literário.  

Nesse sentido, o estudo de caso será realizado em uma sala de aula de uma turma da 2ª 

série do Ensino Médio de uma escola pública estadual da cidade de Mossoró. A escolha dessa 
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escola se justifica pelo trabalho com o letramento literário desenvolvido pela instituição e, 

acrescente-se a isso, a atuação, na referida escola, de um professor que trabalha com os 

círculos de leitura propostos, no Brasil, por Rildo Cosson, um dos teóricos que fundamentam 

esta pesquisa.  

Quanto à composição deste trabalho, a pesquisa será delineada em cinco capítulos, 

seguindo o padrão de estrutura clássica de redação de Estudo de Caso. De acordo com Gil 

(2002), esse padrão é o mais utilizado em publicação de periódicos, teses e dissertações e se 

estrutura a partir da Introdução, seguida pela “Revisão Bibliográfica, Metodologia, Análise e 

discussão dos resultados e finalmente pela Conclusão”. Desse modo, o primeiro capítulo 

apresenta os objetivos geral e específicos da pesquisa e o questionamento que gerou o 

desenvolvimento deste trabalho.  

O segundo capítulo apresentará uma descrição sobre a perspectiva dos documentos 

oficiais norteadores do Ensino Médio sobre o ensino de Língua Portuguesa e apresentará uma 

revisão bibliográfica sobre o ensino dessa disciplina e sua subdivisão, que reflete no ensino de 

Literatura norteado pelo livro didático. Para amparar os estudos deste capítulo, nos apoiamos 

nos pressupostos teóricos de Lajolo (2005); Todorov (2005); Leite (2006); Cândido (2011) e 

Zilberman (2012), dentre outros. 

No terceiro capítulo, seguindo as bases teóricas de autores como Kleiman (2008); 

Paulino (2007); Soares (2011); Pontes (2012); Rouxiel (2013) e Cosson (2014), serão tratadas 

questões referentes ao letramento literário no Ensino Médio e às práticas literárias a partir dos 

círculos de leitura. Outro ponto abordado refere-se à formação do leitor, enfocando, além 

disso, a discussão sobre como são feitas as escolhas das obras literárias nas aulas de Literatura 

do Ensino Médio.  

Na sequência, será abordado no quarto capítulo o percurso metodológico que delineou 

toda a investigação científica, explicitando o porquê da abordagem escolhida e os métodos 

selecionados para a coleta de dados com vistas à análise dos resultados para responder aos 

objetivos propostos e já elencados neste trabalho. Nessa perspectiva, para trabalharmos com a 

metodologia do Estudo de Caso, apoiaremos a nossa investigação nos pressupostos teóricos 

de Stake (2000), Gil (2002), Alves-Mazzotti (2006), Martins (2006) e Yin (2015). 

O quinto capítulo apresentará a discussão dos resultados obtidos com o estudo de caso, 

a partir da aplicação dos instrumentos utilizados para a coleta de dados no campo da pesquisa, 

bem como a triangulação desses dados e a análise sobre como ocorrem as práticas de 

letramento literário em uma escola pública do Ensino Médio da cidade de Mossoró/RN. E, 

por fim, serão explicitadas as conclusões sobre o desenvolvimento da pesquisa. 
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2 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO 

 Neste capítulo abordaremos aspectos relacionados à perspectiva dos documentos 

oficiais que norteiam o Ensino Médio, a saber, os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM) e as Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM). Além 

disso, trataremos dos estudos teóricos acerca do ensino de Literatura no Ensino Médio, 

enfatizando também o ensino de Língua Portuguesa alicerçado pelo livro didático, o qual 

apresenta uma subdivisão dessa disciplina em Literatura, Gramática e Produção textual. 

 

2.1 A PERSPECTIVA DOS DOCUMENTOS OFICIAIS NORTEADORES DO ENSINO 

MÉDIO 

Antes de iniciar a discussão sobre o ensino de Literatura no Ensino Médio, é 

necessário primeiramente apresentar um breve panorama sobre o ensino de Língua Portuguesa 

nesse segmento a partir das diretrizes dos documentos oficiais que orientam o ensino básico 

no Brasil. Tal ordem se justifica pelo fato de a Literatura estar intimamente relacionada ao uso 

da língua e, no Ensino Médio, esse uso da língua e da linguagem ser alicerçado pelo estudo da 

Língua Portuguesa, a qual segue normas e determinações curriculares.  

Dessa forma, serão explanadas considerações acerca do que dizem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) sobre o ensino de Língua Portuguesa e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM), na área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, com vistas a compreendermos a perspectiva desses dois documentos sobre 

a disciplina em questão.  

 

2.1.1 O ensino de Língua Portuguesa segundo os PCNEM  

 

Ao tratar, inicialmente, sobre questões referentes ao currículo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999, p. 29) afirmam que 

 

O currículo, enquanto instrumentação da cidadania democrática, deve contemplar 
conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a 
realização de atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a 
atividade produtiva e a experiência subjetiva.  
 
 

Dado o exposto, o currículo deve favorecer o ensino que promova a formação do 

jovem nos aspectos de efetivação de sua cidadania, no âmbito social das relações de trabalho 
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com o outro e consigo. Dessa forma, estabelece uma divisão de três áreas do conhecimento 

escolar, as quais, embora estejam subdivididas, podem possibilitar uma perspectiva 

interdisciplinar. São elas: Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências da natureza, 

Matemática e suas tecnologias e Ciências humanas e suas tecnologias.  

Neste trabalho, nos deteremos na área de Linguagens, códigos e suas tecnologias, 

tomando como base as perspectivas contextual e interdisciplinar, as quais refletem o estudo da 

língua e da linguagem em seus diferentes contextos sociais e múltiplos significados, sejam 

eles individuais e/ou coletivos que se efetivam de acordo com as experiências vivenciadas em 

sociedade. Alicerçando esse aspecto, os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 33) afirmam que as 

linguagens “se inter-relacionam nas práticas sociais e na história, fazendo com que a 

circulação de sentidos produza formas sensoriais e cognitivas diferenciadas”. Ou seja, é pelo 

uso da língua e da linguagem que as práticas sociais são realizadas. Ainda refletindo sobre a 

questão da interdisciplinaridade e contextualização, os PCNEM (BRASIL, 1999) abordam a 

importância da escola e suas múltiplas possibilidades para promover a interação entre as 

disciplinas e orientam sobre a necessidade da organização e sistematização do conhecimento 

com vistas ao aprendizado dos alunos, por intermédio da linguagem, em face da diversidade 

de contextos sociais e culturais que permeiam o universo dos estudantes da escola pública. 

A área de Linguagens e códigos destaca as competências que se referem à construção 

de significados no âmbito de todos os componentes curriculares e ressalta a importância da 

Língua Portuguesa e seu papel interacional nos mais diversos tipos de linguagens, não só os 

constitutivos de uma grade curricular que prioriza o domínio técnico da língua, mas também 

todas as linguagens que constituem as práticas sociais dos alunos e fazem parte do seu 

universo cultural e identitário. Sobre isso, os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 131) acrescentam 

que 

  

O desenvolvimento da competência linguística no Ensino Médio, dentro dessa 
perspectiva, não está pautado na exclusividade do domínio técnico de uso da língua 
legitimada pela norma padrão, mas, principalmente, no saber utilizar a língua, em 
situações subjetivas e/ou objetivas que exijam graus de distanciamento e reflexão 
sobre contextos e estatutos de interlocutores – a competência comunicativa vista 
pelo prisma da referência de valor social e simbólico da atividade linguística e dos 
inúmeros discursos decorrentes. 

 
 

Nesse aspecto, a linguagem é vista como uma articuladora de significados coletivos, e 

sua razão principal é a produção de sentidos, não especificamente com base no domínio da 

língua padrão normativa, mas, nas mais diversas manifestações da linguagem vivenciadas por 

diferentes grupos situados em variadas esferas e contextos sociais. 
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Sobre o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio, é válido refletir sobre as ideias 

de Leite (1997, p. 19) quando suscita questionamentos sobre o que é ensinar Português.  

 

Os linguistas se perguntam mesmo o que é ensinar português, se não é meramente 
ensinar o padre-nosso ao vigário. Isto é, em que medida e em que sentido podemos 
ensinar a língua materna a pessoas que a utilizam como todo o domínio necessário 
para expressar e se comunicar na sua vida cotidiana? É ensinar a norma culta? É 
ensinar a língua escrita? É ensinar o falante a perceber (para situar-se inclusive 
socialmente) os diferentes níveis, registros ou usos da linguagem que ele – como 
falante natural da Língua Portuguesa – pode dominar? 
 

 
Os questionamentos apresentados pela autora nos levam a pensar se o ensino da 

Língua Portuguesa no Ensino Médio tem se valido apenas da linguagem padrão para 

sistematizar os conhecimentos e as práticas pedagógicas. Também nos instigam a refletir 

sobre como ensinar a língua materna a falantes que se utilizam dela, cotidianamente, nas 

diversas práticas sociais e, mais ainda, a pensar qual o lugar do ensino da Literatura nesse 

processo. 

Ao traçar um panorama reflexivo, é importante citar que, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 5.697, de 1971, a língua nacional é estabelecida 

como instrumento de comunicação, e no 2º Grau o ensino de Língua Portuguesa possuía as 

vertentes de Língua e Literatura, as quais, na organização curricular se subdividiram em 

gramática, estudos literários e redação. Fato que refletiu também nas produções dos livros 

didáticos e, em algumas escolas, na divisão de professores especialistas para cada tema. Nesse 

ínterim, é importante frisar que o eixo referente aos estudos gramaticais tinha posição de 

destaque não só no Ensino Médio, mas também no Ensino Fundamental. O que é válido 

ressaltar é que esse enfoque mais incisivo na gramática ainda é possível de ser verificado nas 

escolas do Ensino Médio, fato que dificulta a interação entre o estudo da língua e da 

Literatura. Leite (1997, p. 17-18) afirma que “ontem, como hoje, dificilmente conseguimos 

integrar o estudo da língua e o estudo da literatura. Sempre as aulas de língua tiveram a 

tendência a se concentrar na gramática”. Com a promulgação da LDB nº 9.394, de 1996, a 

ênfase na Língua Portuguesa como instrumento de comunicação e acesso ao conhecimento 

continuou. Contudo, a formação da cidadania foi um fato novo acrescido. Além disso, a lei 

em vigor destaca também o direito do aluno ao conhecimento das formas de linguagem 

contemporânea.  

Posteriormente, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 

1999) orientam que o estudo da Língua Portuguesa deve possibilitar o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos a partir da interação verbal. Assim, a linguagem verbal é o ponto 
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fundamental que caracteriza o ensino da língua, e a unidade básica do estudo é o texto, que é 

visto como uma construção histórica, social e cultural. Desse modo, esse documento aponta 

que o processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa deve ser alicerçado numa 

proposta interativa da linguagem, diferentemente das concepções tradicionais que 

valorizavam veementemente o estudo da gramática normativa.  

Contudo, alguns teóricos alertam que a supervalorização da gramática em detrimento 

do estudo do texto e da linguagem de forma interativa e contextualizada ainda existe. Sobre 

isso, Possenti (1997, p. 33) afirma que “o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, 

talvez, mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra 

hipótese é um equívoco, político e pedagógico”. Ou seja, a escola, apesar de todos os 

direcionamentos que orientam o ensino da língua materna e que indicam o processo interativo 

possibilitado pelo estudo do texto da e pela linguagem, nos mais diversos contextos sociais, 

ainda tem como interesse maior o ensino técnico da norma padrão da Língua Portuguesa.  

Retomando as orientações dos PCNEM, percebe-se que o texto é tratado como uma 

fonte rica de possibilidades de análises e atribuição de sentidos, discursos que podem ser 

contextualizados, possibilitando o conhecimento de ideologias contidas na diversidade do 

pensamento humano. Dessa forma, o documento objetiva o desenvolvimento de competências 

e habilidades no aluno com vistas a sua participação ativa em sociedade para que possa 

considerar a Língua Portuguesa como uma fonte de representações simbólicas, na qual a 

linguagem possui uma multiplicidade de recursos expressivos, de acordo com as suas 

condições de produção e recepção, levando-se em consideração o contexto dos seus 

interlocutores, sua cultura e identidade. Nesse processo, os gêneros discursivos, vistos como 

recursos utilizados pelos usuários da língua para expressão de pensamentos, valores e pontos 

de vista, são determinantes quanto às formas de dizer e/ou escrever. Assim, os conteúdos 

tradicionais relacionados à gramática, literatura e produção de texto são incorporados a um 

ensino que tem como perspectiva o estudo da linguagem e seu caráter dialógico. De acordo 

com Geraldi (1996, p. 65), 

 

As Diretrizes para o aperfeiçoamento do Ensino/Aprendizagem da Língua 
Portuguesa elaboradas pela Comissão Nacional nomeada pelo Ministério da 
Educação (MEC, 1986) sugerem um ensino centrado em três atividades: a prática de 
leitura de textos, prática da produção de textos e a prática da análise linguística. No 
processo das relações de ensino, em sala de aula, tais práticas não podem, 
obviamente, ser tomadas como atividades estanques, mas, ao contrário, interligam-
se precisamente na unidade textual, ora objeto de leitura, ora resultado da atividade 
produtiva do estudante. A reflexão linguística, terceira prática apontada, se dá 
concomitantemente à leitura, quando esta deixa de ser mecânica para se tornar 
construção de uma compreensão dos sentidos veiculados pelo texto, à produção de 
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textos, quando esta perde seu caráter artificial de mera tarefa escolar para se tornar 
momento de expressão da subjetividade de seu autor, satisfazendo necessidades de 
comunicação a distância ou registrando para outrem e para si próprio suas vivências 
e compreensões do mundo que participa. 
 
 

O que percebemos, de acordo com o autor, é que antes da criação dos PCNEM, as 

Diretrizes para o aperfeiçoamento de Língua Portuguesa criadas pelo Ministério da Educação 

no ano de 1996 apontavam três atividades fundamentais para o ensino da língua no 1º Grau: a 

leitura de textos, a produção de textos e a reflexão linguística. E destacava o convívio do 

aluno com os aspectos culturais da língua e sua diversidade textual, da qual os gêneros 

discursivos e as obras literárias fazem parte. Por sua vez, com relação ao 2º Grau, o 

documento acrescenta às práticas anteriormente citadas “um estudo mais explícito das 

estruturas gramaticais e das manifestações literárias da língua portuguesa” (BRASIL, 1996, p. 

8). Sobre esses aspectos, Geraldi (1996) chama a atenção para a interação entre essas três 

atividades propostas, levando à reflexão sobre a importância da leitura, as subjetividades que 

a constituem e a compreensão dos sentidos que o texto possui. Antunes (2009, p. 193) 

corrobora com Geraldi (1996) quando diz que “a leitura deve preencher os objetivos 

prioritários da escola porque nos permite o acesso ao imenso acervo cultural constituído ao 

longo da história dos povos e possibilita, assim, a ampliação do nosso repertório de 

informação”.  

Desse modo, levando em conta as considerações supracitadas sobre a leitura de textos 

e sua reflexão linguística e literária, é possível observar que, para os PCNEM (BRASIL, 

1999): 

 
O estudo dos gêneros discursivos e dos modos como se articulam proporciona uma 
visão ampla das possibilidades de usos da linguagem, incluindo-se aí o texto 
literário. Em uma situação de ensino, a análise da origem dos gêneros e tempos, no 
campo artístico, permite abordar a criação das estéticas que refletem, no texto, o 
contexto do campo de produção, as escolhas estilísticas, marcadas de acordo com as 
lutas discursivas em jogo naquela época/local, ou seja, o caráter intertextual e 
intratextual. 
 
 

O documento ainda afirma que, quando o aluno compreende as diversas manifestações 

da linguagem como expressões da humanidade, aprende a utilizá-las em diferentes contextos e 

situações, fazendo uso dos recursos linguísticos como instrumentos de conhecimento e 

comunicação em suas práticas sociais. 

De acordo com as especificações supracitadas a partir da análise do documento, é 

possível observar que os PCNEM não disponibilizam um capítulo específico sobre o ensino 

de Literatura, pois pressupõem uma incorporação da literatura, da gramática e da produção de 
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texto numa perspectiva mais ampla e abrangente, na qual a linguagem é entendida “como um 

espaço dialógico, em que os locutores se comunicam. Nesse sentido, todo conteúdo tem seu 

espaço de estudo, desde que possa colaborar para a objetivação das competências em questão” 

(BRASIL, 1999, p. 144). Ou seja, o estudo da linguagem é o eixo central que inter-relaciona 

todos os conteúdos. 

Seguindo essa perspectiva, quando discorre sobre os conhecimentos necessários ao 

ensino de Língua Portuguesa, os PCNEM englobam em suas orientações para compreensão 

de textos, os estudos literários. Consoante ao documento, 

 

A história da literatura costuma ser o foco da compreensão do texto; uma história 
que nem sempre corresponde ao texto que lhe serve de exemplo. O conceito de texto 
literário é discutível. Machado de Assis é literatura, Paulo Coelho não. Por quê? As 
explicações não fazem sentido para o aluno (BRASIL, 1999, p. 137). 
 
 

Diante do exposto, o documento suscita uma reflexão em torno da indagação de quais 

textos seriam considerados literatura e se estes serviriam de exemplo para o que é trabalhado 

em sala de aula. Pois, segundo os PCNEM (BRASIL, 1999), o que realmente tem sido 

trabalhado restringe-se à história da Literatura, que incorpora o contexto histórico e cultural 

das escolas literárias, alguns fragmentos de obras canonizadas, a biografia dos autores e sua 

representatividade dentro de cada estilo, em cada época. 

Paulino; Cosson (2009, p. 71) corroboram com o que é dito nesse documento 

orientador e salientam que, no Ensino Médio, o ensino da Literatura “se fecha no biografismo 

e no historicismo monumentalista, isto é, na consagração de escritores que não derivam da 

apreciação de seus textos, mas do acúmulo de informações sobre seus feitos e suas glórias”. 

Uma prática que prioriza aspectos historiográficos em detrimento da leitura do texto literário 

na íntegra.  

Outro ponto fundamental que reflete no ensino da Literatura expresso nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999) refere-se à verbalização da 

representação social, no tocante à valorização das representações simbólicas construídas pelas 

experiências humanas e que geram sentidos e significados no uso da linguagem, na interação 

social. De acordo com o documento,  

 

A literatura é um bom exemplo do simbólico verbalizado. Guimarães Rosa procurou 
no interior de Minas Gerais a matéria-prima de sua obra: cenários, modos de pensar, 
sentir, agir, de ver o mundo, de falar sobre o mundo, uma bagagem brasileira que 
resgata a brasilidade. Indo às raízes, devastando imagens pré-conceituosas, 
legitimou acordos e condutas sociais, por meio da criação estética (BRASIL, 1999, 
p. 142). 
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Dessa forma, refere-se ao texto literário como uma possibilidade de análise dos 

recursos linguísticos, de propiciar a relação entre as ideias compartilhadas pelos 

interlocutores, em seus contextos sociais, de acordo com a época de produção e recepção. E 

acrescenta que “o homem pode ser conhecido pelos textos que produz. Nos textos, os homens 

geram intertextos cada vez mais diversificados, o princípio das diferenciações encontra no 

social o alimento de referência [...] o texto literário se apropria desse jogo do possível com 

maestria” (BRASIL, 1999, p. 142-143). Ou seja, o documento aponta na obra literária uma 

dimensão dialógica rica e geradora de significados. E essas percepções e diálogos podem ser 

estabelecidos por meio do estudo do texto literário nas aulas de Língua Portuguesa.  

Por tudo o que foi explicitado anteriormente, constatamos que o enfoque principal dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999) para o ensino de 

Língua Portuguesa, gira em torno do estudo da linguagem verbal, na qual o texto exerce um 

papel fundamental por ser fruto de interações de contextos sociais e culturais, gerador de 

significações e repleto de recursos expressivos sobre o uso da língua. Contudo, o documento 

não conduz orientações específicas sobre o ensino de Literatura e, apesar de levantar uma 

crítica sobre o que é considerado um texto literário e como ele é trabalhado em sala de aula, 

não elenca sugestões ou critérios para a seleção dos textos a serem trabalhados, sejam eles 

canônicos ou não.  

 

2.1.2 As Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio e o ensino de Língua 

Portuguesa 

 

Em sua introdução, no que se refere à LDBEN, de 1996, sobre as capacidades que 

devam ser formadas no aluno do Ensino Médio levando-se em consideração as suas práticas 

sociais, as Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio, lançadas em 2008, pelo 

Ministério da Educação (MEC), também destacam o uso do texto como um fator essencial 

para o processo de ensino e aprendizagem em Língua Portuguesa. Segundo o documento, 

 

O processo de ensino e aprendizagem deve levar o aluno à construção gradativa de 
saberes sobre os textos que circulam socialmente, recorrendo a diferentes universos 
semióticos, pode-se dizer que as ações realizadas na disciplina de Língua 
Portuguesa, no contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno o refinamento 
de habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Isso implica tanto a 
ampliação contínua de saberes relativos à configuração, ao funcionamento e à 
circulação dos textos quanto ao desenvolvimento da capacidade de reflexão 
sistemática sobre a língua e a linguagem (BRASIL, 2008, p. 18). 
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As orientações destacam o trabalho com o texto, não apenas os literários, enfatizando 

a necessidade de proporcionar ao aluno o estudo da variedade linguística e textual e seus usos 

vinculados às práticas de interação social escrita e oral. Além disso, as OCEM (BRASIL, 

2008) chamam a atenção para o cuidado de não fragmentar o processo de ensino e 

aprendizagem, primando pelo desenvolvimento de um ensino interdisciplinar, utilizando-se 

das múltiplas linguagens, da diversidade dos gêneros discursivos numa proposta de 

articulação de sentidos baseada nos multiletramentos1. Assim, “a abordagem do letramento2 

deve, portanto, considerar as práticas de linguagem que envolvem a palavra escrita e/ou 

diferentes sistemas semióticos – seja em contextos escolares seja em contextos não escolares”. 

Dessa forma, nessa abordagem, perpassam não só os processos interativos que envolvem 

leitura e escrita na sala de aula, mas também o universo de práticas sociais que se encontram 

além dos muros escolares.  

Em seu livro Multiletramentos na escola, Roxane Rojo fala sobre a necessidade de 

uma pedagogia dos multiletramentos e diz que  

 

Foi, em 1996, afirmada pela primeira vez em um manifesto resultante de um 
colóquio do Grupo de Nova Londres (doravante, GNL), um grupo de pesquisadores 
dos letramentos que, reunidos em Nova Londres (daí o nome do grupo), em 
Connecticut (EUA), após uma semana de discussões, publicou um manifesto A 
Pedagogy of Multiliteracies – Designing Social Futures (“Uma pedagogia dos 
multiletramentos – desenhando futuros sociais”). Nesse manifesto, o grupo afirmava 
a necessidade de a escola tomar a seu cargo (daí a proposta de uma “pedagogia”) os 
novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea, em grande parte – mas 
não somente – devido as novas TICS [Tecnologias da Informação e da 
Comunicação], e de levar em conta e incluir nos currículos a grande variedade de 
culturas já presentes nas salas de aula de um mundo globalizado e caracterizado pela 
intolerância na convivência com a diversidade cultural, com a alteridade (ROJO, 
2012, p. 11-12). 
 
 

Nesse sentido, a pedagogia dos multiletramentos, citada pela autora, traz à tona a 

necessidade de se abordar em sala de aula os diferentes aspectos que existem no cotidiano do 

aluno, levando-se em consideração a diversidade cultural e a diversidade de linguagens; 

formas de agir e pensar que envolvem questões linguísticas e interações sociais em campos 

culturais distintos do ambiente escolar; produção de textos, verbais ou não, que envolvem 

                                                 
1 De acordo com Rojo (2012, p. 13), “o conceito de multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para dois tipos 
específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente urbanas, na 
contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos 
textos por meio dos quais ela se informa e se comunica”. 
2 Segundo Soares (2006, p. 17), letramento “é o 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”.  
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uma multiplicidade de características, incluindo a interação em seus espaços de circulação que 

contemplam também as mídias digitais e as redes sociais.  

Com relação às questões de letramento, as OCEM (BRASIL, 2008) propõem que o 

aluno conviva de forma crítica e lúdica com situações de produção e leitura de textos em 

variados suportes e linguagens. Propõem, ainda, “a ampliação e a consolidação dos 

conhecimentos do estudante para agir em práticas letradas de prestígio, o que inclui o trabalho 

sistemático com textos literários, jornalísticos, científicos, técnicos, etc.” (BRASIL, 2008, p. 

33) que, segundo o documento, é uma forma de privilegiar os textos que representam a cultura 

e a memória do nosso país. Desse modo, enfatiza o trabalho com os textos literários como 

construções simbólicas que viabilizam a formação humana e crítica do aluno.  

Diante das considerações descritas, observa-se que, apesar de o documento apontar 

para a necessidade de propiciar ao aluno o contato com as mais diversas manifestações da 

linguagem, expressas pela multiplicidade dos gêneros discursivos, ainda reconhece que 

determinados textos, a exemplo dos cânones literários, têm posição privilegiada no campo 

educacional brasileiro e, mais especificamente, nos estudos da língua materna. Sobre o 

trabalho com o texto, Antunes (2017, p. 28) diz que o professor dever utilizar o texto 

 

Como objeto de suas exposições e análises; fale sobre ele; fale nele e dele. 
Indo além do campo teórico, convém que o professor procure incentivar a prática da 
leitura e da análise de textos de todos os modelos: pequenos, grandes, literários ou 
não. [...] que seus alunos compreendam a natureza semântica e as condições 
concretas de ocorrência dos textos, a fim de que eles possam entendê-los segundo 
essas condições: uma atividade que envolva sempre expressão de sentidos e 
intenções; ou seja, que tenha como constituintes essenciais a semântica e a 
pragmática.  
 
 

Dessa forma, a autora enfatiza a essencialidade do trabalho com os textos, contudo 

chama a atenção para que as atividades em sala de aula visem ao reconhecimento das 

produções concretas dos textos e seus aspectos semânticos, sendo eles literários ou não. Por 

conseguinte, entende-se que esse tipo de trabalho não deve apenas priorizar os textos ou obras 

literárias vistas como modelos, mas, sim, toda a diversidade e produção textual que permeia o 

universo cultural do aluno e que faz parte de suas práticas sociais.  

Apesar de as OCEM (BRASIL, 2008) reconhecerem o lugar privilegiado dos textos 

literários canonizados culturalmente para o trabalho em sala de aula, em dado momento o 

documento discorre sobre os objetos de estudo nas aulas de Língua Portuguesa associados a 

situações de aprendizagens significativas e enfatizam que   
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As escolas procurem organizar suas práticas de ensino por meio de agrupamento de 
textos, segundo recortes variados, em razão das demandas locais, fundamentando-se 
no princípio de que o objeto de ensino privilegiado são os processos de produção de 
sentido para os textos, como materialidade de gêneros discursivos, à luz das 
diferentes dimensões pelas quais eles se constituem (BRASIL, 2008, p. 36). 
 
 

Nesse propósito, o documento traz orientações no sentido de valorização também das 

situações de produção textual oriundas das práticas sociais dos alunos concretizadas em 

diferentes contextos para o trabalho efetivo nas aulas de Língua Portuguesa. O documento 

ainda apresenta eixos organizadores para as ações pedagógicas a partir das práticas de 

linguagem e elenca pontos fundamentais para a efetivação das atividades de ensino da língua 

materna. A saber: 

a) Atividades de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas 

de atividades sociais – públicas e privadas; 

b) Atividades de produção de textos (palestras, debates, seminários, teatro etc.) em 

eventos da oralidade; 

c) Atividades de escuta de textos (palestras, debates, seminários etc.) em situação de 

leitura em voz alta; 

d) Atividades de retextualização: produção escrita de textos a partir de outros textos, 

orais ou escritos, tomados como base ou fonte; 

e) Atividades de reflexão sobre textos, orais e escritos, produzidos pelo próprio aluno 

ou não. 

 

Além das situações descritas, o documento enfatiza que o foco das atividades das 

práticas de linguagem deve priorizar a análise dos elementos que estão envolvidos nas 

situações de interação dos gêneros discursivos, os recursos linguísticos que os compõem, sua 

composição textual e organização semântica, seus mecanismos enunciativos, as diferentes 

relações intertextuais e as ações da escrita, a exemplo dos aspectos sintáticos. Nesse processo, 

percebe-se que os mecanismos de análise e estudo da linguagem, enfatizados nas OCEM 

(BRASIL, 2008) permeiam o estudo do texto e a construção de significados baseados em uma 

análise global, na qual estão intrínsecas questões sintáticas e semânticas.  

É importante destacar que as OCEM (BRASIL, 2008), diferentemente dos PCNEM 

(BRASIL, 1999), trazem um capítulo dedicado totalmente aos estudos da Literatura e a sua 

importância no currículo do Ensino Médio. Além disso, trazem à tona questões sobre o 

porquê de estudar essa disciplina e a concebe como “arte que se constrói com palavras”. 

Nesse sentido, o documento diz que o ensino de Literatura tem o intuito de cumprir o que diz 
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o inciso III contido na LDBEN, de 1996, que se refere ao desenvolvimento da formação ética, 

intelectual e crítica do aluno. 

De acordo com o documento, é imprescindível oferecer aos alunos o contato direto 

com o texto literário para possibilitar a fruição estética associada a sua própria visão de 

mundo. É valido frisar que, segundo as OCEM (BRASIL, 2008, p. 59-60), “a fruição de um 

texto literário diz respeito à apropriação que dele faz o leitor, concomitante à participação do 

mesmo leitor na constituição dos significados desse mesmo texto”. Assim, é o leitor que, em 

contato com a obra, conduz a sua apreciação e traduz os significados que lhes são relevantes, 

que mexem com o seu imaginário e aguçam a sua interpretação.  

O documento, assim como timidamente fazem os PCNEM (BRASIL, 1999), suscita a 

discussão sobre o tipo de literatura oferecida aos alunos do Ensino Médio e descreve as 

práticas utilizadas por professores destinadas apenas ao estudo dos textos canônicos e as que 

se utilizam dos textos mais democráticos da cultura de massa. Ao mesmo tempo em que 

apresenta essa distinção existente nas práticas do ensino de Literatura, pondera as discussões 

em torno dessa temática quando diz que ambas podem ser utilizadas observando-se a 

qualidade estética dos textos, sejam eles os canônicos ou os mais populares.  

Dessa forma, tendo em vista os aspectos observados, percebe-se que as OCEM 

(BRASIL, 2008) dialogam com os PCNEM (BRASIL, 1999) quando dão destaque ao texto e 

ao processo de leitura, análise e interação que o envolvem e, é válido ressaltar mais uma vez, 

que orientam não só o uso do texto literário, mas também toda uma gama de textos de acordo 

com a diversidade cultural presente na sala de aula e fora dela. 

Ainda no que concerne ao capítulo dedicado aos conhecimentos de Literatura, as 

OCEM (BRASIL, 2008) criticam os aspectos que nos PCNEM (BRASIL, 1999) 

incorporavam os conteúdos de Literatura ao estudo da linguagem e alegam que essa 

incorporação nega à disciplina a sua autonomia e as características que lhe são próprias. 

Assim, especificam que 

 

O discurso literário decorre, diferentemente dos outros, de um modo de construção 
que vai além das elaborações linguísticas usuais, porque de todos os modos 
discursivos é o menos pragmático, o que menos visa a aplicações práticas. Uma de 
suas marcas é a condição limítrofe, que outros denominam transgressão, que garante 
ao participante do jogo da leitura literária o exercício da liberdade, e que pode levar 
a limites extremos as possibilidades da língua (BRASIL, 2008, p. 49). 
 
 

Certamente, esse enfoque na diferença do discurso literário mediante outros discursos 

refere-se à gama de recursos linguísticos utilizados na construção do texto literário, como o 
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jogo de palavras, as alegorias, a estética da escrita que proporciona ao leitor caminhos para a 

leitura, modos de compressão e fruição, distintos de outros textos. Podendo, inclusive, levar o 

receptor a enveredar pelo vasto universo da leitura crítica.  

Entretanto, apesar de chamar a atenção para a importância dos conteúdos da Literatura 

e da leitura do texto literário, o documento faz um alerta sobre a escassez de práticas 

destinadas à leitura literária em sala de aula. Entenda-se aqui não a leitura fragmentada para 

fins pedagógicos de análise do uso da língua, mas a que se utiliza do texto na íntegra, com o 

objetivo de contribuir para a formação do leitor. Quanto a esse aspecto, as OCEM levam em 

consideração que no processo de formação de leitores, a Literatura ganha especificidades que 

variam de acordo com a escolaridade do leitor.  

 

As diferenças decorrem de vários fatores ligados não somente à produção literária e 
à circulação de livros que orientam os modos de apropriação dos leitores, mas 
também à identidade do segmento da escolaridade construída historicamente e seus 
objetivos de formação (BRASIL, 2008, p. 61). 

 
 

Além desses aspectos ligados ao segmento escolar em que se encontra o leitor, o 

documento destaca estudos os quais revelam que os jovens têm práticas de leituras diferentes 

das direcionadas mais comumente nas escolas, geralmente ligadas às escolhas dos textos 

valorizados pelas instâncias legitimadas. Suas preferências, inclusive, perpassam por uma 

recusa dos cânones literários, visando a uma escolha pessoal e livre de sistematizações ligadas 

à escola. Nessa perspectiva, as OCEM (BRASIL, 2008) dão destaque ao leitor e à importância 

de se levar em consideração as suas preferências literárias, e também a multiplicidade de 

textos e os diferentes aspectos referentes aos níveis de leitura dos alunos nas práticas de 

letramento em sala de aula. Dessa forma, atentam para o fato de que 

 

Fatores linguísticos, culturais, ideológicos, por exemplo, contribuem para modular a 
relação do leitor com o texto, num arco que pode ir desde a rejeição ou 
incompreensão mais absoluta até a adesão incondicional. Também conta a 
familiaridade que o leitor tem com o gênero literário, que igualmente pode regular o 
grau de exigência e de ingenuidade, de afastamento e de aproximação (BRASIL, 
2008, p. 68). 
 
 

Note-se que nessa relação dialógica entre texto e leitor, levar em consideração as 

preferências dos estudantes no trabalho com a leitura literária em sala de aula é um caminho 

para promover a aproximação do aluno com as obras, sejam elas canônicas ou não. Contudo, 

o conhecimento sobre o gênero literário e suas características perpassa, também, pela 

sistematização dos conteúdos de Literatura que subjazem as práticas de letramento literário. É 
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válido ressaltar que essa sistematização não se restringe às práticas escolares de metaleitura3, 

mas também à de orientação para a leitura literária efetiva e que possibilite, no ambiente 

escolar, o compartilhar de impressões sobre a obra lida por professores e alunos. Visto que, 

conforme as OCEM (BRASIL, 2008, p. 70), 

 

Atividades de metaleitura são necessárias na escola, mas devem ser vistas com 
muito cuidado, ou melhor, devem responder aos objetivos previstos no trabalho 
escolar – “para quê?” é a pergunta a ser sempre feita. Em geral, os professores 
pensam com elas motivar o aluno à leitura. Mas serão de fato adequadas para 
alcançar tal objetivo? Ao fim e ao cabo, tais atividades não consistem em fazer com 
que os jovens leiam, mas em fazê-los refletir sobre os diversos aspectos da escrita: 
organização da língua, história literária dos textos, estrutura dos textos literários, etc.  
 

  

Desse modo, o documento pressupõe um trabalho no qual as práticas de leitura 

englobem aspectos sistematizados, mas não mecânicos; atividades que favoreçam o contato 

do leitor com a obra literária e que, desse encontro, surjam espaços para troca de ideias, 

compartilhamento de impressões, pois, “tais atividades evitariam que o jovem lesse 

unicamente porque a escola pede – o que é frequentemente visto como uma obrigação. Ele 

lerá então porque se sentirá motivado a fazer algo que deseja [...], começará a construir um 

saber sobre o próprio gênero [...]” (BRASIL, 2008, p. 71). Nesse processo, os conhecimentos 

linguísticos, culturais, históricos e ideológicos vão sendo apreendidos pela própria experiência 

literária.   

Em face dos aspectos analisados e tecendo um paralelo entre os documentos 

norteadores do Ensino Médio citados neste trabalho, percebe-se que todos revelam a 

necessidade de centralidade do estudo do texto como base para os estudos da linguagem, para 

a construção de significados que podem ser realizados a partir do conhecimento dos diversos 

gêneros discursivos nas aulas de Língua Portuguesa. É possível perceber também que esses 

documentos fazem referência ao estudo do texto literário nas aulas destinadas ao estudo da 

Literatura para proporcionar ao jovem educando a apreciação estética, a fruição literária e a 

compreensão de sentidos. E orientam que o estudo do texto literário não se restrinja às obras 

clássicas, mas possibilitem ao aluno a leitura de obras contemporâneas, incluindo as que 

circulam em suas práticas sociais nos contextos juvenis.  

Contudo, é perceptível que todos os documentos ressaltam, com maior destaque, a 

importância dos textos canônicos como parte de uma tradição literária que apresenta marcas 

                                                 
3 De acordo com os OCEM (BRASIL, 2008, p. 70), metaleitura é o “estudo do texto (ainda que sua leitura não 
tenha ocorrido), aspectos da história literária, características de estilo, etc., deixando em segundo plano a leitura 
do texto literário [...]”. 
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de formas de pensamento, modos de agir e de produzir literatura, bem como modos de 

organização social e histórica que são capazes de possibilitar aos estudantes do Ensino Médio 

uma ampliação dos conhecimentos linguísticos, estéticos e de sua visão de mundo. 

Dando prosseguimento ao capítulo, nos deteremos a seguir nos estudos realizados por 

pesquisadores interessados em discutir questões referentes ao ensino de Literatura no Ensino 

Médio da escola pública. 

 

2.2 O ENSINO DE LITERATURA: UMA SUBDIVISÃO DA DISCIPLINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NORTEADA PELO LIVRO DIDÁTICO 

 

O ensino de Literatura no Brasil não é recente. Teve início no período de colonização 

com os jesuítas, os quais, segundo Ghiraldelli Júnior (2008, p. 25), utilizavam “um conjunto 

de normas e estratégias” chamado Ratio Studiorium. Esse método baseava-se em estudos dos 

escritos clássicos, tais como a poesia, cartas e discursos para o ensino da retórica e da poética. 

De acordo com o autor, os jesuítas monopolizaram o ensino no Brasil por um longo período e, 

assim, fundaram vários colégios com grande prestígio na sociedade, os quais tinham como 

base a doutrina cristã e o ensino da gramática com propósito no ler e escrever.  

Com a expulsão dos jesuítas do país, no século XVIII, o Marquês de Pombal instituiu 

a reforma pombalina, tornando o ensino laico e retirando da Igreja o controle das obras 

destinadas à educação dos jovens. Até então, o livro didático transmitia a tradição e veiculava 

modelos que eram “copiados” pelos alunos. Embora não tivesse as qualidades necessárias 

para ser identificado como literário, o livro didático passou a ser visto como tal pelo seu 

caráter de representante da literatura nacional. 

No período imperial, a partir de 1850, o caráter assumido pelo ensino secundário no 

Brasil, o qual buscava preparar para os estudos acadêmicos, se evidenciou. No entanto, para 

se chegar ao curso superior, não era necessário o ensino secundário, bastando fazer um exame 

de seleção (ZILBERMAN, 2012). Apenas no século XX é que a situação se modificou, pois 

houve a separação entre o ensino clássico e o científico e as escolas técnicas. O primeiro, 

dirigido às elites que buscavam entrar nos cursos superiores; o segundo, para as pessoas que 

forneceriam mão de obra mais qualificada.  

Com a criação do Ministério de Educação, na década de 1930, foi criada nos cursos 

secundários a disciplina denominada Português, cujo objetivo era habilitar o estudante a 

expressar-se corretamente de forma oral e também escrita, por meio da leitura dos bons 
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escritores. Em seguida, na década de 1940, a estrutura curricular da disciplina de Português 

passa a compreender o estudo da gramática, da leitura explicada e outros exercícios.   

De acordo com Zilberman (2012), o ensino da Literatura no Ensino Médio entrou 

como uma disciplina que não era pragmática, por isso não tinha razão de estar no currículo. 

Era uma disciplina dispensável. 

 
De um lado, porque o conhecimento da literatura não é propriamente 
profissionalizante: o aluno, ao estudá-la, não adquire nenhum saber prático com o 
qual possa se manter financeiramente; logo, não se justifica com a “terminalidade”. 
De outro, os estudos literários não são fundamentais para o percurso acadêmico do 
universitário, a não ser que se dirija ao curso de letras; portanto, a “continuidade” 
também não comparece (ZILBERMAN, 2012, p. 202). 

 

A partir dessa visão, a Literatura ficou relegada a um segundo plano pelos professores, 

pois não era considerada importante para os objetivos do estudante que buscava um curso 

universitário. Ela passou a ser vista como uma forma de demonstrar status, pois implicava um 

conhecimento erudito que era facultado a poucos e tendo que ser ensinada a partir da 

historiografia de seus autores e escolas literárias. 

Diante de todo esse percurso, percebe-se que a leitura literária não tinha, e não tem 

ainda, lugar de grande destaque nas salas de aula do Ensino Médio, sendo sempre associada 

ao ensino da Língua Portuguesa e ao livro didático, pois como afirma Jobim (2009, p. 113), 

sobre como a Literatura entra na escola, “a entrada mais comum é ainda por meio do livro 

didático, em que o aluno é exposto predominantemente a fragmentos de textos literários, mas 

também há o que se chamava ‘leitura extraclasse’”. Ainda segundo o autor, havia também o 

contato com o texto literário para o trabalho com a leitura oral como prática de eloquência de 

uma produção textual não realizada pelo próprio aluno, com o objetivo de proporcionar-lhe 

uma maior consciência dos recursos referentes à expressão oral. Fato proveniente de longas 

datas, quando a leitura tinha um enfoque nos aspectos da oralidade, na retórica.  

Para Zilberman (2012), os estudantes brasileiros tinham a oportunidade de ter o 

contato com os livros de leitura desde o século XIX. Um dos mais famosos foi o livro Leitura 

para meninos, organizado por José Saturnino da Costa Pereira e publicado em 1818. A obra 

constava de uma coleção de histórias com valores morais e tinha o intuito também de instruir 

a boa leitura, o ler em voz alta, primando os estudos sobre aspectos de desenvolvimento da 

oralidade, do bem falar. Outro famoso autor de livro didático de leitura da época foi o Barão 

de Macaúbas, Abílio César Borges. Convém lembrar que, em todos eles, a metodologia de 

ensino era focada no saber ler bem e também direcionava o aluno para o conhecimento das 
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diferenças dos gêneros literários, para a ampliação do vocabulário e o aprimoramento do 

gosto literário através da leitura das obras de autores consagrados.  

Pode-se mencionar que o ensino da Literatura no Ensino Médio, ainda hoje, tem como 

alicerce o livro didático de Língua Portuguesa, no qual o estudo enfatiza as escolas literárias, 

seus estilos e características, bem como o estudo de alguns autores e textos, muitas vezes 

fragmentados em detrimento da formação do leitor literário que, ao ler uma obra, reflete sobre 

ela, humanizando-se, de acordo com Cândido (2011).  

A partir de dados coletados em mais de dois mil relatórios de estágio produzidos por 

seus alunos da Universidade de São Paulo, Rezende (2013, p. 101) afirma que 

 

Tendo, pois, o livro didático como apoio, o mais comum é que o professor configure 
nesse trabalho as mais diferentes estratégias: uma atividade oral de leitura de 
fragmentos pelos alunos, seguida por perguntas e respostas [...]; cópia no caderno, 
de trechos do livro e dos questionários para responder por escrito com o objetivo 
muitas vezes de manter os alunos quietos e ocupados (paradoxalmente procedimento 
até apreciado pelos alunos, que veem nisso – cinicamente? – uma atividade escolar 
por excelência); cópia do livro, na lousa [...]; pesquisa sobre autores e obras, que os 
alunos fazem pela internet apenas baixando os arquivos [...]; seminários sobre 
autores e obras cujo cronograma igualmente segue a linha do tempo da história da 
literatura nacional e a do antigo colonizador etc. 
 
 

A diversidade de atividades descritas pela autora mostra, de fato, uma realidade que 

acontece nas aulas de Literatura alicerçadas pelo uso do livro didático e que elenca uma série 

de procedimentos que são, muitas vezes, realizados com os alunos sem nenhuma reflexão 

crítica sobre o texto literário em si. Aspecto que, inclusive, não possibilita a leitura da obra 

literária na íntegra e, por conseguinte, a sua interpretação, relacionando assim o ensino de 

Literatura às questões sobre a história da Literatura, autores e obras representativas de cada 

época. Dessa forma, “o livro didático exclui a interpretação e, com isso, exila o leitor” ou “a 

interpretação se imobiliza em respostas fechadas, de escolhas simples, promovidas por fichas 

de leitura, sendo o resultado destas a anulação da experiência pessoal e igualitária com o 

texto” (ZILBERMAN, 2009, p. 35). 

Jurado; Rojo (2006, p. 44) revelam que o livro didático “tem sido o instrumento de 

letramento mais presente na escola brasileira [...]. Atualmente, representa a principal, se não a 

única, fonte de trabalho com o material impresso na sala de aula, ao menos na rede pública de 

ensino”. Essa realidade destacada pelas autoras se reflete nas práticas de leitura do texto 

literário que se configuram em sala de aula pelo uso do livro didático, retirando a obra ou 

parte dela de seu suporte de origem, o livro literário.  
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Pensando especificamente na leitura em contexto escolar, não podemos perder de 
vista que os textos que circulam em sala de aula, à exceção daqueles produzidos 
especialmente para esse contexto – os didáticos, por exemplo - são escolarizados. 
Isso quer dizer que são retirados de sua esfera de produção/circulação/recepção de 
origem (a literatura, por exemplo) e repostos em outra situação de produção, em 
uma esfera que tem fim específico de ensino de um objeto escolar, seja um 
conhecimento, seja uma capacidade leitora, seja uma prática letrada (JURADO; 
ROJO, 2006, p. 45). 
 
 

Esse contexto com fins específicos, no qual o texto literário circula, pode ser 

evidenciado na realização de atividades de análises de textos associadas às avaliações internas 

e externas à sala de aula, como por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

exames vestibulares de diversas universidades do país. Atividades essas que se apresentam de 

forma pontual, com questões objetivas e/ou subjetivas presentes em provas, testes e simulados 

contidos no próprio livro didático ou elaborados pela escola. Para Zilberman (2012), na 

atualidade, os vestibulares são a razão de a Literatura existir no Ensino Médio, já que tais 

exames exigem em suas questões conhecimentos acerca da história da Literatura, autores e 

suas obras.  

O fato de o ensino da Literatura ser direcionado ao estudo da história da Literatura é 

apresentado claramente nos PCNEM (BRASIL, 1999, p. 139), ao levantar um questionamento 

sobre o processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa ser baseado em propostas que 

visem à interação. O documento discute sobre uma nova concepção dos estudos da linguagem 

em oposição a uma postura tradicional de ensino que põe em plano secundário os estudos da 

Literatura. Desse modo, revela em seu discurso o fato de os estudos literários no Ensino 

Médio serem reduzidos à história da Literatura. 

 

Os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, nomenclatura gramatical e 
história da literatura são deslocados para um segundo plano. O estudo da gramática 
passa a ser uma estratégia para compreensão/interpretação/produção de textos e a 
literatura integra-se à área de leitura (BRASIL, 1999, p. 139). 
 
 

Desse ponto de vista, evidencia-se também nessa referência curricular o tratamento 

dado aos estudos literários como um propósito para se estudar a história da Literatura e a 

gramática, não priorizando o texto literário em sua essencialidade. Lajolo (1982) chama a 

atenção para esse tipo de trabalho pontual com a Literatura na escola e diz que dessa forma o 

aluno é habituado a ter uma atitude passiva diante do texto literário. Pois, nessa perspectiva de 

trabalho, costuma responder mecanicamente às questões propostas metodicamente pelo livro 

didático. 
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O vestibular também determina a perspectiva com que a literatura é estudada. 
Privilegia a ótica histórica e evolucionista, apoiando-se na bibliografia de tipo 
historiográfico; enfatiza o estudo da literatura brasileira, tendo, aos poucos, 
abandonado a literatura portuguesa, em outras décadas mais assídua nos exames; e 
dá mais peso aos autores do passado sobre os do presente, embora possam aparecer 
esporadicamente movimentos no sentido da valorização do escritor contemporâneo 
ou local (ZILBERMAN, 2012, p. 203). 
 
 

Sobre essa perspectiva de que as avaliações externas são também determinantes para o 

ensino de Literatura no Ensino Médio, Silva (2009) nos lembra que algumas obras literárias 

são lidas na escola, mas suas escolhas são baseadas nas indicações realizadas por instituições 

universitárias sobre livros literários que serão cobrados em seus exames vestibulares. Segundo 

Silva (2009, p. 45), “predominam as obras canônicas de cada período, o que é garantia de 

qualidade estética das obras selecionadas e a representatividade de seus autores”. Dessa 

forma, percebe-se que, quando as obras literárias são lidas, apesar de o aluno ter o contato 

com o texto literário na íntegra, o propósito maior ainda continua sendo o pedagógico, com 

um aprendizado obrigatório para a aquisição de um conhecimento com vistas a ter bons 

resultados em exames seletivos para garantir uma vaga em um curso universitário. Outrossim, 

nota-se ainda a valorização maior do texto considerado clássico, canônico, em detrimento de 

outras escolhas literárias mais populares. 

Para Cosson (2014a, p. 21), no estudo da Literatura no Ensino Médio, “os textos 

literários, quando comparecem, são fragmentos e servem prioritariamente para comprovar as 

características dos períodos literários antes nomeados”. Fato que tira de foco a leitura do 

próprio texto como elemento principal do estudo literário e segue as sequências didáticas 

propostas pelos livros didáticos. Sequências que elencam conceitos referentes às escolas 

literárias em estudo e características principais de uma lista de autores que se enquadram em 

cada estilo. Lajolo (1982) refere-se a essa literatura apresentada na escola como acadêmica 

justamente por se deter nesses estudos historiográficos das escolas literárias, seus contextos e 

produções. Algumas vezes, o texto literário é também utilizado de forma descontextualizada 

para atividades gramaticais que visam à análise sintática e semântica, ao estudo da língua.  

Outro aspecto abordado por Lajolo (2005) remete ao fato de a Literatura no currículo 

escolar ter sido um evento tardio e que só se tornou possível quando a sociedade precisou dela 

para fazer valer os bons costumes e a moral. Geralmente utilizando textos que não têm muita 

proximidade com o aluno, ou quando apresentam proximidades desenvolvem atividades que 

não têm ligação com a sua realidade, como retirar elementos sintáticos do texto, por exemplo. 

Com isso, a leitura não se efetiva de forma prazerosa, pois não favorece um diálogo entre 

autor, texto e leitor. E esse diálogo é um fator essencial para o processo de interação e 
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construção de significados entre o leitor e a obra literária. Pontes (2012, p. 34), em 

consonância com o pensamento de Lajolo (2005), diz que 

 

A leitura vista assim, como um processo, promovendo a interação entre leitor e 
texto, faz com que percebamos a necessidade de rever a leitura presente na escola, 
uma vez que esta está voltada, muitas vezes, para o cumprimento de um conteúdo de 
uma disciplina, preenchimento de fichas, respostas a questionários sobre o tema lido, 
sem conseguir despertar o prazer que ela pode oferecer.  

 
 

Assim, se as práticas de leitura literária forem sempre atreladas ao estudo 

historiográfico da Literatura, ao cumprimento de atividades mecânicas e não possibilitarem 

esse processo interativo entre a obra e o leitor, surge a possibilidade de resistência do aluno à 

leitura e à própria realização da atividade literária proposta pelo professor ou pelo livro 

didático.  Ainda nesse sentido, Todorov (2009, p. 89) afirma que  

 

A análise das obras feita na escola não deveria mais ter por objetivo ilustrar os 
conceitos recém-introduzidos por este ou aquele linguista, este ou aquele teórico da 
literatura, quando, então, os textos são apresentados como uma aplicação da língua e 
do discurso; sua tarefa deveria ser a de nos fazer ter acesso ao sentido dessas obras – 
pois postulamos que esse sentido, por sua vez, nos conduz a um conhecimento do 
humano, o qual importa a todos.  
 

Dessa forma, o autor faz um alerta sobre o perigo de o ensino da Literatura perder a 

sua essência, não oportunizando ao aluno o contato com o próprio texto, tornando o acesso ao 

texto literário uma forma disciplinar. Nesse sentido, apresenta-se um paradoxo no ensino de 

Literatura, tendo em vista não haver a oportunidade de promoção da leitura do próprio texto 

literário. 

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2008, p. 54), 

“[...] não se deve sobrecarregar o aluno com informações sobre épocas, estilos, características 

de escolas literárias, etc.”, mas, sim, “formar o leitor literário”. Para isso, é necessário que o 

aluno tenha o contato efetivo com o texto a fim de construir uma experiência repleta de 

significados e que ampliará o seu horizonte, adquirindo um conhecimento diferente do 

científico, tendo em vista a leitura literária ser muito mais do que o estudo fragmentado de um 

texto em uma disciplina escolar. Pois, como afirma Chartier (1998a, p. 77), “a leitura é 

sempre apropriação, invenção, produção de significados”. 

Assim, há no texto literário uma multiplicidade de sentidos, uma rica gama de 

significados sobre o eu, o outro, o mundo, as pessoas, diferentes culturas e contextos, as 

relações, os conflitos e as paixões que abrem para o leitor diferentes possibilidades de 

compreensão do seu próprio eu e do outro. Pois, como nos mostra Petit (2009, p. 47), 
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Estamos sempre em busca de ecos do que vivemos de forma obscura, confusa, e que 
às vezes se revela, se explicita de forma luminosa, e se transforma, graças a uma 
história, um fragmento ou uma simples frase. E nossa sede de palavras, de 
elaboração simbólica, é tamanha que, com frequência, imaginamos assistir a esse 
retorno de um conhecimento sobre nós mesmos surgindo sabe-se lá de que estranhas 
fontes, redirecionando o texto lido a nosso bel-prazer, encontrando nele o que o 
autor nunca teria imaginado que havia colocado. 
 

 

Nessa perspectiva, Pontes (2012, p. 55) afirma que “a obra literária não se esgota em si 

mesma, nem com o autor, mas se amplia a partir do leitor que a compreende e que associa aos 

seus diversos mundos e vivências”. Por isso que o desenvolvimento de práticas de leitura se 

faz necessário na escola. São elas que irão possibilitar ao aluno a descoberta dos sentidos do 

texto e do próprio sentido da leitura, motivando o discente a buscar respostas diante do que se 

encontra sem resposta até então no texto literário. Contudo, a escolarização da Literatura 

tende a deixar essa relação texto-leitor mais conflituosa, justamente por didatizar o próprio ato 

de ler o texto literário, o qual, geralmente, está expresso no livro didático. Nesse processo, a 

leitura na sala de aula está sempre atrelada a um fazer pedagógico, a uma atividade sobre a 

língua, a um exercício de análise de um personagem, de um fragmento ou de um contexto, 

uma visão conteudista alicerçada por programas curriculares. Para Soares (2011), a escola se 

apropria da Literatura para que esta sirva aos seus fins, pedagogizando-a e utilizando-a 

segundo os objetivos propostos pela instituição escolar. 

Segundo a autora, existem três instâncias de escolarização da literatura: a biblioteca 

escolar, a leitura e estudos de livros de literatura e a leitura e estudo de textos nas aulas de 

Língua Portuguesa. Esses textos literários apresentados na sala de aula de forma fragmentada 

são a forma mais inadequada e intensa de escolarização da Literatura. Ainda de acordo com 

os pressupostos teóricos de Soares (2011), a escolarização não pode ser tomada em sentido 

pejorativo, tendo em vista não haver escola sem escolarização dos saberes, a exemplo dos 

saberes relacionados à Literatura. Seguindo esse pensamento, Cosson (2014a) nos lembra que 

a leitura literária na sala de aula não pode ser feita sem uma sistematização, apenas em nome 

do prazer de ler, pois a Literatura tem um papel a cumprir no âmbito escolar. Contudo, essa 

escolarização toma um sentido negativo quando é trabalhada de forma inadequada, tornando o 

que é literário escolar e distanciando o aluno das práticas de leitura literária. Experiência essa 

que torna a leitura, muitas vezes, uma sistematização de conhecimentos e afasta do jovem 

leitor o próprio prazer pela leitura do texto, em sua essencialidade e suas inúmeras 

possibilidades de construção de sentidos, inclusive, do seu caráter interdisciplinar. Para 

Cosson (2014a, p. 23): 
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[...] falta a uns e a outros uma maneira de ensinar que, rompendo o círculo da 
reprodução ou da permissividade, permita que a leitura literária seja exercida sem o 
abandono do prazer, mas com o compromisso de conhecimento que todo saber 
exige. Nesse caso é fundamental que se coloque como centro das práticas literárias 
na escola a leitura efetiva dos textos, e não informações das disciplinas que ajudam a 
constituir essas leituras, tais como a crítica, a teoria ou a história literária. Essa 
leitura também não pode ser feita de forma assistemática e em nome de um prazer 
absoluto de ler. Ao contrário, é fundamental que seja organizada segundo os 
objetivos da formação do aluno, compreendendo que a literatura tem um papel a 
cumprir no âmbito escolar. 
Por fim, devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, 
como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola 
deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim 
como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um 
simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de humanização. 
 

 
Nesse sentido, Cosson (2014a) dialoga com Soares (2011) ao analisar que a 

escolarização da Literatura existe, mas o problema não é a sua existência, e sim, como é 

realizada sem que extraia da Literatura a sua essência no âmbito das práticas sociais. Essa 

reflexão do autor se faz necessária, principalmente por nos lembrar que as práticas de 

letramento literário se dão no ambiente escolar, mas não devem ser definidas apenas por 

inúmeras leituras de textos fragmentados ou obras literárias com fins didáticos, e sim, como 

um processo de apropriação do texto e a reflexão crítica sobre ele. Consoante Soares (2011, p. 

47), uma escolarização adequada da literatura seria “aquela que conduzisse às práticas de 

leitura literária que ocorrem no contexto social e às atitudes e valores próprios do ideal do 

leitor que se quer formar”. Ou seja, práticas de leitura reais com as obras literárias na íntegra, 

para que favoreçam realmente a interação do leitor com o texto e proporcionem um diálogo 

com as ideias ali construídas. Essas práticas podem ser estabelecidas com a organização de 

tempo e espaço nas aulas destinadas ao ensino de Literatura para oportunizar aos alunos 

vivências pelo viés do letramento literário, com vistas à formação do leitor, assunto que será 

apresentado no próximo capítulo. 
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3 LETRAMENTO LITERÁRIO E FORMAÇÃO DO LEITOR   
 

Dando prosseguimento aos estudos teóricos que alicerçam este trabalho, abordaremos 

neste capítulo as discussões em torno das práticas de letramento literário e dos círculos de 

leitura, difundidos aqui no Brasil pelo professor Rildo Cosson. Trataremos ainda dos desafios 

que permeiam a escola pública no que se refere à formação do leitor literário e com relação à 

seleção das obras literárias a serem trabalhadas nas aulas de Literatura.  

 
3.1 O LETRAMENTO LITERÁRIO E OS CÍRCULOS DE LEITURA  

 
No capítulo anterior, foram apresentados alguns apontamentos sobre letramento 

literário proposto pelos documentos norteadores do Ensino Médio. Contudo, é importante 

abordarmos esse assunto de forma mais aprofundada a partir do conceito do termo letramento. 

De acordo com Soares (2006, p. 17), o termo letramento aparece no dicionário de Caldas 

Aulete, que teve sua primeira edição em Lisboa em 1881, e no Brasil em 1958, os quais 

classificam o termo como antigo e em uma de suas definições remete-o a acepção de “adquirir 

letras ou conhecimentos literários”.  

Contudo, para a autora, hoje, o verbete letramento é utilizado com significado 

diferente, assumindo uma definição voltada para os aspectos da vida do indivíduo e é possível 

que ele tenha aparecido pela primeira vez nos discursos de especialistas em educação e 

ciências da linguística nos anos 1980, a saber, no livro de Mary Kato intitulado No mundo da 

escrita: uma perspectiva psicolinguística. Surge da tradução da palavra inglesa literacy, que 

significa “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita” (SOARES, 2006, p. 18). Todavia, a autora também diz que o 

letramento pode se concretizar em indivíduos que ainda nem aprenderam a ler e escrever, mas 

de alguma forma conseguem fazer relações de sentido entre textos orais ou imagéticos. Soares 

(2006, p. 17) diz que letramento 

 

[...] é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a 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.  
 

Ou seja, é importante entender que, em nosso contexto atual, apenas dominar a 

tecnologia da leitura e da escrita não é suficiente para se inserir em uma sociedade que faz uso 

constante das palavras. Mas é necessário fazer uso do ler e escrever em contextos reais, 
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envolvendo-se em práticas sociais. E esse envolver-se pode abranger múltiplos aspectos do 

indivíduo, nos quais a leitura e a compreensão dos textos estão inseridas.  

Segundo Kleiman (1995, p. 18-19), o letramento vai além do aprender a ler e a 

escrever como uma forma de assimilar competências individuais de leitura e escrita. É “[...] 

um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e como 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”, ou seja, é, antes de tudo, 

uma ação cujo objetivo é conduzir o indivíduo a interagir nas práticas discursivas de 

determinado grupo social. Ampliando esse pensamento, Rojo (2009, p. 98) afirma que o 

letramento 

 

Busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de 
uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou 
globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, 
escola, etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural. 
 

Nessa perspectiva, o significado do letramento abrange não só o desenvolvimento de 

capacidades e competências do indivíduo para aprender a ler e a escrever, mas engloba 

também aspectos históricos, sociais, políticos e culturais que envolvem as suas vivências 

cotidianas nas mais diversas esferas da sociedade. Diante dessa concepção de letramento, 

Paulino; Cosson (2009) destacam a importância de analisar esse termo no plural, tendo em 

vista a variedade de letramentos existentes de acordo com as práticas sociais. Dessa forma, 

fazem menção à expressão multiletramentos, mediante a existência dos múltiplos canais de 

comunicação e a diversidade linguística que envolve também a pluralidade cultural. 

De acordo com esse cenário, Zilberman (2009, p. 28-29) faz um alerta sobre a crise da 

leitura evidenciada em avaliações diagnósticas como o PISA e o SAEB. A autora diz que essa 

crise se origina em virtude dos problemas ocasionados pela precariedade da escolarização e 

“da expansão de outros meios de veiculação de informações”, os quais, ao que parece, retira 

da escola um olhar mais atento para o trabalho com a leitura literária. Ainda segundo a autora, 

“as pessoas que poderiam vir a constituir o público da literatura apresentam outros interesses 

que não coincidem com o consumo de textos impressos, mas visuais, auditivos ou 

performáticos”. No entanto, apesar de observar um distanciamento da escola em relação à 

leitura literária em detrimento do novo cenário midiático, no qual a multimodalidade se faz 

presente por meio de textos ricos em imagens, sons, efeitos e movimentos, a pesquisadora 

reflete positivamente que “os suportes da literatura são flexíveis e mutáveis, adaptando-se às 

novas condições”. 



45 
 

Nesse sentido, Rojo aponta para uma escola que trabalhe com os multiletramentos 

com o intuito de possibilitar aos alunos a construção de sentidos de acordo com as novas 

demandas sociais. “Para que isso seja possível, é necessário que eles sejam analistas críticos, 

capazes de transformar [...] os discursos e significações, seja na recepção ou na produção” 

(ROJO, 2012, p. 29). 

Também para Paulino; Cosson (2009), o termo letramento se volta para competências 

que envolvem a construção de significados. Já que existe uma ampliação do termo letramento 

evidenciando a condição de sujeitos construtores de sentido em relação à leitura e à escrita, há 

também um letramento que se volta diretamente para o texto literário, o qual, segundo os 

autores (2009, p. 66-67), é “[...] o processo de apropriação da literatura enquanto construção 

literária de sentidos”, no plural, já que é possível abarcar mais de um sentido. Isso indica um 

continuum no qual o sentido se constrói e se reconstrói durante as várias leituras feitas pelos 

indivíduos.   

Os autores ainda afirmam que o letramento literário é um processo contínuo de 

transformação que não se restringe à escola, que acompanha o indivíduo por toda a vida e é 

renovado a cada nova obra literária lida. Além disso, dizem que existem leituras e 

compreensões diferentes, as quais dependem do olhar e interesse de cada leitor que interage 

com o texto e com o outro, presente na experiência literária. 

 

Todos nós construímos e reconstruímos nossa identidade enquanto somos 
atravessados pelo texto [...]. A experiência da literatura amplia e fortalece esse 
processo ao oferecer múltiplas possibilidades de ser o outro sendo nós mesmos, 
proporcionando mecanismos de ordenamento e reordenamento do mundo de uma 
maneira tão e, às vezes, até mais intensa que o vivido (PAULINO; COSSON, 2009, 
p. 69-70). 
 

 

Assim, vivenciar a Literatura é adentrar em um universo textual de encontros consigo 

e com o outro, desvelando segredos, descobrindo novas ideias, mergulhando em novos 

sentimentos ou revisitando alguns até então adormecidos. E esse processo de interação é 

possível pela experiência com os textos literários e outros tipos de textos, também, a exemplo 

das citações, imagens, dentre outros. 

No entanto, quando se trata de letramento literário na escola, algumas dificuldades 

podem ocorrer, a exemplo do já exposto caso das inadequações de uso do texto literário na 

sala de aula. De acordo com Rezende (2013, p. 111),  
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Talvez um dos maiores problemas da leitura literária na sala de aula – que vejo, 
como possibilidade – não se encontra na resistência dos alunos à leitura, mas não 
falta de espaço-tempo na escola para esse conteúdo que insere fruição, reflexão e 
elaboração, ou seja, uma perspectiva de formação não prevista no currículo, não 
cabível no ritmo da cultura escolar, contemporaneamente aparentada ao ritmo veloz 
da cultura de massa. 

 

Quanto a esse aspecto supracitado, Paulino; Cosson (2009, p. 73) corroboram com a 

ideia de Rezende (2013) e explicam que  

 

No curto tempo da aula, só há espaço para a leitura de textos curtos e simples, os 
quais tendem a ser explorados com perguntas previamente preparadas que não 
contemplam a especificidade da leitura individual de cada aluno. Ao professor, resta 
indicar leituras a serem realizadas fora do ambiente escolar misturando-se o prazer 
da descoberta do mundo com o caráter de obrigação de tarefas disciplinares. [...] 
“provas de livros”, realizam-se “seminários de literatura”, normalmente debates sem 
forma e sem objetivos claros, que se perdem na discussão estéril de detalhes de 
conteúdos de um livro literário nem sempre apreendido em sua totalidade.  
 
 
 

O problema enfatizado pelos autores é perceptível quando as aulas de Literatura 

ganham um pequeno espaço de tempo para serem realizadas, geralmente, em apenas um 

horário dos dedicados à disciplina de Língua Portuguesa, os quais muitas vezes são restritos a 

atender as demandas dos planejamentos anuais da escola, cumprimento das propostas dos 

livros didáticos e/ou a realização de atividades que versem sobre conteúdos exigidos nos 

exames vestibulares.  

Desse modo, o que se vê, geralmente, é o uso do texto literário, quando isso acontece, 

apenas como pretexto para se ensinar esse ou aquele conteúdo da disciplina de Língua 

Portuguesa, o que acaba por afastar os jovens do prazer da leitura, como atesta Kleiman 

(2008, p. 30): 

 

O contexto escolar não favorece a delineação de objetivos específicos em relação a 
essa atividade. Nele a atividade de leitura é difusa e confusa, muitas vezes se 
constituindo apenas em um pretexto para cópias, resumos, análise sintática, e outras 
tarefas do ensino da língua. Assim, encontraremos o paradoxo que, enquanto fora da 
escola o estudante é perfeitamente capaz de planejar as ações que o levarão a um 
objetivo pré-determinado [...], quando se trata de leitura, de interação a distância 
através do texto, na maioria das vezes esse estudante começa a ler sem ter ideia de 
onde quer chegar, e, portanto, a questão de como irá chegar lá (isto é, das estratégias 
de leitura) nem sequer se põe. 
 

Nessa perspectiva, em que o texto literário é trabalhado com vistas à aquisição e 

articulação de conteúdos, o letramento literário vai sendo posto em segundo plano. 

Prevalecendo, assim, as atividades relacionadas a sínteses, questionários e análises de 
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parágrafos de obras literárias que exemplificam essa ou aquela figura de linguagem, por 

exemplo. 

Para que a leitura se efetive no jovem, é preciso seguir passos. Como diz Soares 

(2006), quando se refere ao termo letramento, o qual é a condição que assume quem aprende a 

ler ou escrever, pode-se dizer também que o letramento literário é a condição de quem pratica 

a leitura, compreendendo a diversidade de gêneros e textos literários presentes na sociedade a 

fim de vivenciar experiências, de encontrar no texto o reflexo da vida de cada leitor. Assim, 

ao apresentar textos para o aluno, é importante que o professor tenha uma noção de como 

iniciar o trabalho com o texto e como desenvolver as práticas de letramento. A partir dessa 

percepção, o letramento literário poderá fluir com mais efetividade e possibilitar que o aluno 

compreenda os sentidos que a obra lhe traz. Ou seja, a relação texto-leitor se efetivará se 

houver um diálogo entre a obra e aquele que vai lê-la. 

É válido ressaltar que o letramento literário aqui discutido é o que propõe práticas a 

serem desenvolvidas na escola e que favoreçam ao aluno a apropriação da obra e da leitura, 

pois é no ensino secundário, no qual há uma disciplina que possibilita o ensino da Literatura, 

que a efetivação da leitura, principalmente a literária, deveria se fazer mais forte, havendo 

uma troca de experiências e de saberes entre professor, alunos e a obra literária. Nesse 

sentido, a escola pode promover a prática da leitura significativa, favorecendo o contato entre 

os jovens e a diversidade de textos de diferentes gêneros literários, oportunizando-lhe o 

contato com a riqueza polissêmica que há na Literatura. Petit (2009, p. 49), a esse respeito, 

discorre que: 

 

Mitos, contos, lendas, poesias, peças de teatro, romances que retratam as paixões 
humanas, os desejos e os medos ensinam às crianças, aos adolescentes, aos adultos 
também, não pelo raciocínio, mas por meio de uma decifração inconsciente que 
aquilo que os assusta pertence a todos. São tantas as pontes lançadas entre o eu e os 
outros, tanto os vínculos entre a parte indizível de cada um e a que é mostrada aos 
outros. 
 

Nessa perspectiva, Cosson e Paulino (2009) afirmam que, para a realização do 

letramento literário na escola, o contato com o texto literário deve ser constante, para 

possibilitar as vivências literárias. Para isso, torna-se necessária a organização de tempo e 

espaço, além de algumas práticas que favoreçam esse tipo de letramento, as quais estão 

elencadas nos pontos a seguir: 

a) A primeira prática é a criação de uma comunidade de leitores para assegurar a 

participação do aluno e a circulação dos textos; 
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b) A segunda é a ampliação da relação do aluno com a Literatura, valorizando não só 

os textos literários, mas também as produções que circulam em sua comunidade, 

provenientes da tradição oral e também das mídias; 

c) A terceira prática é a interferência crítica do professor com vistas a construir o 

repertório literário do aluno. Partindo do conhecimento desse repertório já existente 

para a formação de um personalizado de cada aluno; 

d) E a quarta refere-se à oportunidade de o aluno interagir com a Literatura também 

por meio da sua própria escrita. 

 

Esses procedimentos podem ser efetivados no ensino de Literatura e originar outros 

capazes de possibilitar o letramento literário em sala de aula. Cosson (2014b) destaca algumas 

dessas estratégias, a exemplo das práticas de leitura em voz alta, dramatizações, contação de 

histórias, diários de leitura, discussões de obras literárias em sala de aula, produção de 

resenhas, dentre outras. Contudo, tais práticas devem ter como objetivo formar um leitor que 

interaja de forma diversificada com a Literatura, tendo como base “a interação verbal intensa 

e o (re)conhecimento do outro e do mundo que são proporcionados pela experiência da 

literatura” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 76).   

Um exemplo desses momentos de possibilidades de interação verbal por meio da 

experiência literária são os letramentos literários a partir dos círculos de leitura. Segundo 

Cosson (2014b, p. 140-141), um dos círculos de leitura mais bem sucedidos é o proposto por 

Daniels (2002), intitulado de círculo de Literatura.  

 

[...] um círculo de literatura começa com a seleção dos livros pelo professor, que 
monta uma lista segundo os interesses da turma. Os livros são levados para a sala de 
aula para que os alunos possam manuseá-los e indicar os seus preferidos para leitura. 
[...] Em seguida, é estabelecido um cronograma de leitura e de discussão da leitura 
nos grupos que dura cerca de uma hora em bases semanais [...]. 

 
 

Esses círculos de Literatura propostos por Daniels possuem algumas características 

fundamentais, tais como a escolha das obras literárias poder ser feita pelos alunos, os quais se 

reúnem em pequenos grupos para fazer leituras de obras diferentes; a organização de um 

cronograma de encontros, com tópicos de discussões definidos pelos próprios estudantes, os 

quais também realizam a avaliação dos encontros e sua autoavaliação. Nesse propósito, o 

professor tem o papel de facilitador do grupo, mobilizando as condições necessárias para que 

os encontros se realizem.   
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Nessa prática, a interação social torna-se um ponto positivo, tendo em vista que os 

leitores, ao escolherem uma obra literária, têm a oportunidade de não só ler o texto 

selecionado, mas também de discutir sobre ele, fazer inferências, refutar ou concordar com o 

autor, construir e atribuir sentidos à obra literária de forma coletiva, ainda que suas ideias 

sejam concebidas também de forma individual. E são esses aspectos pontos importantes a 

serem trabalhados nos momentos dedicados à leitura na escola, principalmente, nas aulas de 

Literatura.  

Experiências desse modelo de compartilhar ideias a partir de momentos destinados à 

leitura, a exemplo dos círculos de Literatura de Daniels, são contados por Michèle Petit 

(2009) em seu livro A arte de ler ou como resistir à diversidade, o qual apresenta vivências e 

relatos de suas pesquisas sobre a importância da leitura e dos círculos de leitura para a 

constituição psíquica, emocional e social de crianças, jovens e adultos, em diversos lugares do 

mundo. São os intitulados clubes de leitura ou cafés literários que, segundo a autora, já 

existiam desde o século XIX, mas só a partir de 1990 se multiplicaram por vários países. 

Esses clubes promovem experiências literárias compartilhadas em grupo, os quais favorecem 

a integração das pessoas, o contato efetivo com a leitura e a socialização de histórias. A autora 

relata que em suas pesquisas encontrou “muitos leitores, de diferentes meios sociais, [...] 

leitores felizes, em certos momentos, por compartilhar seus achados, suas emoções, suas 

questões, suas reflexões” (PETIT, 2009, p. 69).  

Diante desses aspectos, falar em leitores de diferentes meios sociais leva-nos a suscitar 

também a ideia de uma diversidade de leitores, modos diferentes de ler, formas diversificadas 

de compreender e de lidar com a leitura literária. Chartier (1998b), ao tratar sobre histórias de 

leitura, discorre sobre as chamadas comunidades de leitores e as diferenças que existem no 

que se refere aos hábitos, às competências de leitura de cada indivíduo e aos modos de 

compreender o texto. Segundo o autor, há contrastes 

 

Entre as normas e as convenções de leitura que definem, para cada comunidade de 
leitores, os usos legítimos do livro, as maneiras de ler, os instrumentos, os 
procedimentos da interpretação. Contrastes, enfim, encontramos entre os diversos 
interesses e expectativas com os quais os diferentes grupos de leitores investem a 
prática de leitura. Dessas determinações que governam as práticas dependem as 
maneiras pelas quais os textos podem ser lidos – e lidos diferentemente por leitores 
que não dispõem sãs mesmas ferramentas intelectuais, e que não mantém uma 
mesma relação com o escrito (CHARTIER, 1998b, p. 13). 
 

Dessa forma, o autor chama a atenção para a diversidade dos modos de agir de cada 

comunidade de leitores e para a importância do leitor e suas especificidades e singularidades, 
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as quais são compartilhadas nas práticas de leitura constituídas na coletividade. Para Cosson 

(2014b, p. 138-139), 

 

Uma comunidade de leitores é definida pelos leitores enquanto indivíduos que, 
reunidos em um conjunto, interagem entre si e se identificam em seus interesses e 
objetivos em torno da leitura, assim como por um repertório que permite a esses 
indivíduos compartilharem objetos, tradições culturais, regras e modos de ler. [...] 
Dentre as muitas e diversas comunidades de leitores, isto é, de grupos de leitores que 
se reconhecem como parte de uma comunidade específica, o círculo de leitura é uma 
prática privilegiada. 
 
 

Segundo o autor, essa prática de leitura apresenta um caráter social da interpretação de 

textos, favorece a socialização dos grupos e proporciona uma aprendizagem colaborativa ao 

favorecer as práticas de leitura e o diálogo sobre as obras literárias. Dessa forma, essas 

comunidades de leitores podem ser constituídas no ambiente escolar com vistas a 

proporcionar aos alunos o diálogo com o texto literário e dar vez e voz às suas ideias, suas 

compreensões acerca dos textos lidos e do seu universo particular. Partindo do enfoque da 

leitura, na qual o aluno tem prioridade em suas ações e nas suas expressões, Rouxiel (2013, p. 

31) relata que 

 

As pesquisas atuais em didática da literatura [...] mostram que é a atenção dada ao 
aluno, enquanto sujeito, a sua fala e a seu pensamento construído na e pela escrita 
que favorece seu investimento na leitura. A importância do clima estabelecido no 
interior da comunidade interpretativa (a classe, o professor) é enfatizada: um 
contexto onde reinam a confiança, o respeito e a escuta mútuos é propício ao 
encontro com os textos literários. 
 
 

Nessa perspectiva, as comunidades de leitores proporcionam não só o contato com os 

textos literários, mas, também, contribui para o estabelecimento de elos afetivos por meio da 

sociabilidade proporcionada pelas práticas leitoras coletivas. Em um dos relatos de Michèle 

Petit, sobre os benefícios de uma comunidade de leitores, a autora destaca justamente esse 

vínculo afetivo e a importância das relações sociais descritas pelos membros dos clubes de 

leitura destacados em suas pesquisas: “[...] o que é mais frequentemente mencionado pelos 

participantes é a riqueza da sociabilidade que tanto as reuniões como os encontros com 

pessoas vindas de outros lugares propiciam [...], que se reflete também nos laços entre os 

recém-chegados e antigos [...]” (PETIT, 2009, p. 64). 

Ao tratar das comunidades de leitores ligadas ao ensino de Literatura, Cosson (2014b) 

destaca como os círculos de leitura podem ser organizados na escola ou fora dela, com o 

objetivo principal de realizar encontros para discutir obras literárias. Para o autor, esse tipo de 
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atividade pode ser desenvolvido na biblioteca da escola nas aulas destinadas à Literatura ou 

também em outros locais públicos da cidade. Além disso, o autor atenta para os círculos 

organizados pelos alunos em espaços virtuais interativos, tais como blogs e salas de bate-

papo, dando espaço para a escrita criativa e colaborativa e acesso ao mundo digital. Para 

Rojo; Moura (2013, p. 238), “não é a escola, mas sim os alunos que dominam e ampliam 

constantemente seu repertório a respeito desses aparatos, suas linguagens e práticas letradas, 

ainda que o mundo digital não tenha ainda democratizado acesso a seus bens”. Dessa forma, 

as comunidades de leitores virtuais também são possibilidades que atendem à demanda de 

multiplicidade de informações e linguagens que permeiam o universo cultural dos jovens, das 

quais estão também associadas à leitura literária. Um exemplo disso são as comunidades de 

fandoms ou fanfics. De acordo com Cosson (2014b, p. 118-119), 

 
O fandom ou fanfiction vai além de textos escritos a partir de obras cultuadas, ou 
seja, o texto do fã que reescreve, amplia ou dá continuidade à obra original ou aos 
personagens que admira, para atingir uma constelação de textos ou gêneros do 
sistema literário que tem a peculiaridade de se desenvolver na internet. 

 
Nessa perspectiva, ampliam-se as possibilidades de tratamento com o texto literário e 

também as habilidades do leitor, que associa os multiletramentos às suas práticas sociais e de 

leitura, também na interação por meio da comunidade de leitores em ambientes digitais.  

O autor ainda distingue três tipos de círculos de leitura: o primeiro é o círculo 

estruturado, de modelo escolar, o qual segue uma estrutura pré-estabelecida e um roteiro para 

nortear as discussões acerca da obra literária, a partir de registros feitos pelos alunos; o 

segundo tipo de círculo é chamado semiestruturado, o qual se utiliza de orientações sob a 

responsabilidade de um coordenador para guiar e iniciar as discussões dos leitores; o terceiro 

é intitulado círculo aberto ou não estruturado, semelhante a um clube de leitura, com 

cronograma de encontros, escolha das obras literárias e revezamento de participantes na 

condução das reuniões. Segundo Cosson (2014b, p. 159), esses círculos podem ser 

reorganizados de outras maneiras e, “na escola, [...] devem começar estruturados, para depois 

passarem a semiestruturados e, por fim, chegarem aos círculos abertos [...] um processo 

formativo que é a aprendizagem da leitura compartilhada”. Ainda para o autor (2014b, p. 

159), para que os círculos se realizem de forma organizada, “são fundamentais: a seleção das 

obras, a disposição dos participantes e a sistematização das reuniões”.  

É importante ressaltar que esse tipo de atividade com a leitura literária pressupõe uma 

sistematização, visto que segue passos importantes para que os objetivos da comunidade 

sejam alcançados. Estes são ligados diretamente ao diálogo com as obras literárias e com os 
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participantes dos grupos de leitura, os quais interagem e compartilham experiências e 

aprendizagens sobre o mundo e seus diversos contextos, sobre si e sobre o outro. Nesse 

sentido, Filipouski; Marchi (2009, p. 23) argumentam que 

 

A leitura literária torna-se significativa quando é sucedida de um espaço para trocas 
entre os alunos e deles com o professor, de criações coletivas a partir do lido, que 
valorizem diferentes negociações de sentidos e invistam na existência de um 
ambiente de diálogo como suporte à construção de conhecimentos e à liberdade de 
expressão. [...] Tais práticas têm o potencial de ampliar o repertório, estimular a 
variedade de experiências, a formação de juízo crítico, a autonomia e a 
responsabilidade do leitor.  
 

 

De acordo com essa perspectiva, o ensino de Literatura alicerçado em propostas de 

letramento literário necessita de que haja um contínuo trabalho com a leitura na escola e uma 

sistematização para que esse trabalho se desenvolva de forma concreta e efetiva. Desse modo, 

Cosson (2014a) sugere duas formas de sistematizar o letramento literário, a partir de duas 

sequências, uma básica e outra expandida, as quais ele chama de “exemplares”. Contudo, nos 

deteremos a descrever mais detalhadamente apenas a sequência denominada básica, tendo em 

vista ser a forma de sistematizar o letramento literário utilizada nas aulas de Literatura do 

campo de pesquisa do nosso estudo de caso.  

A sequência básica proposta por Cosson (2014a) é composta de quatro passos: 

motivação, introdução, leitura e interpretação. Na motivação, há uma preparação para que o 

aluno se aproxime da obra literária. Dessa forma, são criadas estratégias que possibilitem a 

criação de expectativas dos alunos em relação ao texto literário e despertem o desejo de lê-lo. 

Nesse passo da sequência, podem ser utilizadas atividades que envolvam a escrita, a leitura e 

a oralidade e, o mais indicado, é que essa tarefa deve ser realizada em uma aula. 

A introdução é o momento da sequência na qual é feita a apresentação da obra a ser 

lida e também de informações básicas sobre autor, se possível, ligadas ao texto. É importante 

também que sejam apresentados os elementos paratextuais da obra física: capa ou capas 

diferentes, caso existam outras edições, orelha, além de críticas literárias que possam estar 

dispostas na contracapa do livro. 

No terceiro passo, inicia-se a etapa de caráter individual, a experiência literária, 

propriamente dita, a leitura do texto pelo aluno. Um processo que necessita de 

acompanhamento, pois sendo uma atividade escolar, tem um objetivo a cumprir e, portanto, 

um direcionamento a ser seguido, a exemplo da organização do tempo necessário para que o 
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aluno realize a leitura da obra e tire as suas dúvidas quanto ao vocabulário, em momentos 

denominados de intervalos. 

Por fim, dá-se a etapa da interpretação, a qual se estabelece em dois momentos: um 

interior (que se dá no encontro individual do leitor com o texto) e outro exterior (no momento 

do compartilhar de ideias com a comunidade de leitores), ambos com vistas à construção de 

sentidos a partir do diálogo e interação estabelecidos entre o leitor, a obra literária e os 

participantes do círculo de leitura. 

O segundo tipo é a sequência expandida, a qual se utiliza dos mesmos passos iniciais 

da sequência básica: motivação, introdução e leitura, com as mesmas características de 

funcionamento. Contudo, faz uma ampliação da etapa de interpretação, dividindo-a em dois 

momentos intitulados, respectivamente, de: primeira e segunda interpretação. A primeira, 

destinada ao entendimento global da obra literária; e a segunda, com o objetivo de uma 

compreensão mais aprofundada de um dos aspectos do texto. No intervalo das duas há a etapa 

de contextualização, a qual, segundo Cosson (2014a, p. 86), é “o movimento de ler a obra 

dentro do seu contexto”, ou seja, uma leitura que se faz da obra, observando-se o contexto em 

que ela foi criada, podendo ser analisado, por exemplo, o estilo, a composição, o período de 

sua feitura. Para isso, o autor sugere sete tipos de contextualizações: teórica, histórica, 

estilística, poética, crítica, presentificadora e temática. Cada uma com suas especificidades, 

que podem ser todas trabalhadas pelo professor ou selecionadas de acordo com o interesse dos 

alunos. 

No entanto, em face das descrições mencionadas, observa-se que a sequência básica 

pode ser a mais adequada para a iniciação da sistematização do letramento literário nas aulas 

de Literatura no Ensino Médio. Em outras palavras, para dar início às práticas de letramento 

literário pelo viés dos círculos de leitura, os quais, segundo o autor, proporcionam ao aluno o 

mergulho no universo textual, a sequência básica pode, a nosso ver, ser o melhor caminho 

para aproximar o jovem leitor do texto literário, pois os alunos do Ensino Médio estão 

habituados ao ensino de Literatura baseado em textos fragmentados e tarefas ligadas à 

historiografia literária e análises sintáticas e semânticas de trechos das obras literárias.  

Dessa forma, entende-se que a sequência básica, alicerçada em suas quatro etapas, 

poderá fomentar a formação do leitor literário paulatinamente, tendo em vista essa formação 

ser também um processo de sedução. Nesse sentido, abordaremos na próxima seção estudos 

referentes ao desafio de formação do leitor literário no Ensino Médio da escola pública.  
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3.2 A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 
 

Formar leitores literários no Ensino Médio é um desafio que permeia as salas de aula 

da escola pública há muito tempo, embora essa formação não seja tarefa apenas da instituição 

escolar. E em tempos de múltiplos letramentos, de novos espaços e propostas de leitura, esse 

desafio parece aumentar. Conquistar o leitor, seduzir o aluno para as descobertas que a leitura 

literária pode proporcionar exige um novo olhar para o trabalho literário no ambiente da sala 

de aula. Para Corrêa (2003, p. 55), “o processo de formação do leitor, ao qual chamamos 

letramento, é contínuo, incessante e até mesmo interminável”. Dessa forma, necessita de um 

trabalho efetivo e constante nas aulas destinadas ao contato com a Literatura.  

Paulino (2007) lamenta que no Brasil não tenhamos tantos leitores literários e faz 

referência à criação de mais bibliotecas públicas, já que o preço dos livros nem sempre é 

acessível à população em geral e, mais ainda, clama por professores que despertem em seus 

alunos a paixão pela leitura. Nesse sentido, a autora remete-nos à reflexão sobre a formação 

do leitor literário a partir da sedução pela leitura e, por conseguinte, nas emoções que a 

fruição do texto literário pode despertar.  

Quanto a esse aspecto, Lajolo (2005, p. 12) reflete sobre o que chama de “rituais de 

iniciação” dos estudos da Literatura para jovens e diz que 

 

O texto literário, objeto do zelo e do culto, razão de ser do templo, é objeto de um 
nem sempre discreto, mas sempre incômodo, desinteresse e enfado dos fiéis – 
infidelíssimos, aliás – que não pediram para ali estar. Talvez venha desse 
desencontro de expectativas que a linguagem pela qual se costuma falar do ensino 
de literatura destile o amargor e o desencanto de prestação de contas, deveres, 
tarefas e obrigações [...]. 
 

 
A autora discorre em seu texto sobre o distanciamento dos jovens em relação à leitura 

literária proposta no ensino de Literatura, justamente pela ligação da disciplina ao fazer 

pedagógico, às obrigações que estão atreladas aos textos literários na escola, os quais, por sua 

vez, ganham aspectos didáticos.   

Zilberman (2012, p. 210), ao tratar da formação de leitores no Ensino Médio, faz um 

alerta sobre a forma como a Literatura é apresentada nesse segmento, ou seja, “marcada pelo 

reducionismo” ao tratar das obras literárias e seus autores, relacionando textos às escolas 

literárias e suas características. Azevedo (2003, p. 79) diz que  

 

Textos didáticos são essenciais para a formação das pessoas, têm seu sentido e seu 
lugar, mas não formam leitores. É preciso que, concomitantemente, haja acesso à 
leitura de ficção, ao discurso poético, à leitura prazerosa e emotiva. É necessário que 
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alguém chore, sonhe, dê risada, fique emocionado, fique identificado, comungue, 
enfim, com o texto, para que ocorra a formação do leitor.  
 
 

Dessa forma, os autores nos levam a refletir sobre o ensino de Literatura quando este é 

relacionado ao livro didático, marcado pelo processo de memorização de conteúdos, com o 

objetivo de assegurar boas notas aos estudantes nos exames vestibulares, distanciando o aluno 

do texto literário e dificultando a formação de leitores.  

 

Sob esses aspectos, parece improvável que o Ensino Médio vá formar um “leitor, no 
sentido pleno da palavra”, conforme desejam os PCN. No entanto, seria desejável 
que o ensino médio estivesse plenamente envolvido com a política de formação de 
jovens leitores. [...] O acesso à leitura e ao conhecimento da literatura é um direito 
desse cidadão em formação, porque a linguagem é o principal mediador entre o 
homem e o mundo (ZILBERMAN, 2012, p. 211-212). 
 
 

A autora defende a importância de políticas de formação de leitores jovens e, mais que 

isso, que essas políticas sejam realmente efetivadas no Ensino Médio e valorizem a cultura 

diversificada trazida pelo estudante para que a Literatura deixe de ser considerada como um 

produto de elite, restrita aos clássicos literários, recorrendo “num elitismo cultural de fachada, 

de almanaque, em que o conhecimento é aprendido sem integrar-se às vidas dos alunos 

enquanto sujeito” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 72). Nesse processo, “a escola pode ser um 

espaço de abertura para outras vozes e dimensões do conhecimento a fim de ampliar o mundo 

social plural dos sujeitos com múltiplos modos de mostrar, apreender, discutir as faces da 

realidade” (GOULART, 2003, p. 47) e que podem ser vislumbradas também pelo discurso 

literário. 

De acordo com as pesquisas de Silva (2009, p. 28), para que a formação do leitor 

aconteça, “dois requisitos são fundamentais: a motivação para a leitura e a disponibilidade de 

livros adequados ao leitor-alvo”. Além disso, a autora faz um alerta para a necessidade de o 

formador ser veementemente um leitor, para que seu discurso sobre a leitura não soe 

incoerente. Nessa linha de pensamento, Jobim (2009, p. 124) complementa que “[...] a leitura 

na escola, desde que motivada por um tema adequado, pode gerar significados relacionados 

aos interesses e necessidades do aluno no momento, ajudando-o a encontrar-se em sua 

trajetória existencial”. 

Nesse processo, pensar no propósito de conquistar o aluno para as descobertas da 

leitura literária é pensar que cada ser humano traz consigo um vasto campo de emoções, 

sentimentos, sonhos, anseios, incertezas, conflitos e paixões. Nesse ínterim, as produções 

literárias e suas infinitas possibilidades não só expressam essa diversidade cultural e de 
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características presente em cada indivíduo como também pode ajudar o leitor literário a 

compreender a multiplicidade de sentidos que existe em cada universo pessoal, em cada 

contexto, época e modos de ser e agir. Essas descobertas podem ser feitas por via da 

Literatura, a qual, de acordo com Jobim (2009), é social por natureza, por estabelecer uma 

relação com a língua, com os temas que trata, com os autores, leitores e com o contexto. Para 

Paulino (2007, p. 146), 

 

Leitores se formam mesmo é através de suas próprias leituras, e estas se dão em 
diversos espaços sociais, em diversos momentos de vida, em diversos momentos de 
relacionamentos humanos, em diversas circunstâncias culturais, de cunho mítico, 
político, boêmio, misantrópico e outros. Assim, a formação de leitores se desenvolve 
o tempo todo, ao longo da vida inteira, às vezes com lentidão, às vezes com 
dificuldades, às vezes com um ritmo alucinado e surpreendente para o próprio 
sujeito que se perde em suas leituras. 
 
 

Desse modo, é possível compreender que a formação do leitor pode acontecer de 

várias formas, em espaços e contextos diversos, de acordo com as suas necessidades de vida, 

com tempos e ritmos diferentes. Consoante a isso, já que a formação leitora pode acontecer 

em variados ambientes, ela também pode ser desenvolvida e efetivada no ambiente escolar, 

com seus propósitos permeados pela mediação da leitura literária, a exemplo dos círculos de 

leitura. Para Rouxiel (2013), a formação do jovem leitor na escola envolve aspectos referentes 

aos textos e obras trabalhadas nas aulas de Literatura e também à própria ação pedagógica do 

professor. 

 

Isso significa, em primeiro lugar, tanto para o professor quanto para o aluno, 
renunciar à imposição de um sentido convencionado, imutável, a ser transmitido. A 
tarefa, para ambos, é mais complexa, mais difícil e mais estimulante. Trata-se de, ao 
mesmo tempo, partir da recepção do aluno, de convidá-lo à aventura interpretativa 
com seus riscos, reforçando suas competências pela aquisição de saberes e técnicas. 
O paradoxo da leitura literária em sala decorre de que lugar de estudos e de 
aquisição de saberes, ela, de fato, não é apenas mais uma leitura (ROUXIEL, 2013, 
p. 20). 
 
 

Assim, a autora destaca as ações que desenvolvem a leitura literária em sala de aula, 

para que esta não seja considerada apenas mais um tipo de atividade que envolve a leitura e 

que está atrelada ao contexto escolar, distanciando, dessa forma, o aluno da experiência 

literária e suas descobertas, que podem envolver o conhecimento de si mesmo, do outro e do 

mundo. 

Nesse aspecto, Todorov (2009, p. 40) diz que a Literatura é “um discurso sobre o 

mundo”, visto que relaciona saberes, vivências, emoções, proporcionando uma construção de 
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sentidos alicerçada nas múltiplas relações que podem ser feitas entre o texto, o leitor e o 

contexto a sua volta. E nesse processo interativo,  

 

Sabemos que o aluno é, concomitantemente, elo transmissor e receptor em uma 
cadeia significativa contínua. Quando um texto se apresenta ao aluno, não se 
apresenta diante de um receptor passivo e isolado, nem esse texto é, ele próprio, um 
elemento isolado: é contextualizado, inserido em múltiplos sistemas significativos 
(JOBIM, 2009, p. 123). 

 

Dessa forma, pelo viés literário, torna-se possível ao aluno ter o contato com uma 

multiplicidade de saberes e significados, viabilizados pelo contato com a obra literária e, 

assim, ter acesso aos fatos históricos, conhecer outras culturas, estilos de vida, acontecimentos 

e atitudes situadas em outros contextos, em outras épocas. É possível também descobrir novos 

lugares, apreciar novas culturas e ideias e aprender a respeitá-las ou questioná-las, 

enveredando também pelos caminhos da leitura crítica, reflexiva. Pontes (2012, p. 28) diz que  

 

Os leitores ao tornarem-se críticos conseguirão descobrir no texto o que é viável ou 
não para sua visão de mundo, sendo capaz então de ter sua própria posição diante 
das informações, que para ele se apresentam em diversos textos. 
Considerada assim, entendemos que a leitura leva o aluno a posicionar-se 
criticamente, desvelando a sua realidade e o seu contexto sociocultural, familiar, 
bem como afetivo, emocional, entre outros. 
 
 

Nessa perspectiva, é necessário fazer com que o texto literário tenha um papel ativo 

em sala de aula, no âmbito de sua essencialidade e do seu caráter interdisciplinar, dando 

margem para uma formação leitora que priorize a Literatura em seus mais diversos aspectos 

de produção de sentidos e que esses sentidos construídos por cada leitor do texto literário 

sejam discutidos coletivamente, de forma aberta e livre, mediados pelo professor, nas aulas de 

Língua Portuguesa e, mais especificamente, nos momentos destinados aos estudos da 

Literatura e práticas de letramento literário. Para Petit (2013, p. 28-29), a leitura de livros 

pode ajudar na autonomia dos jovens e funciona como um atalho para a sua cidadania. 

Segundo a autora, “ele opera um trabalho produtivo, ele reescreve. Altera o sentido, faz o que 

bem entende, distorce, reemprega, introduz variantes, deixa de lado os usos corretos. Mas ele 

também é transformado: encontra algo que não esperava e não sabe aonde isso poderá levá-

lo.” Isso pode ocorrer porque não há passividade no leitor. 

Contudo, é válido ressaltar que, até chegar ao estágio de uma leitura crítica, o leitor 

perpassa por vários estágios, por uma trajetória de aprendizado que envolve os aspectos 

iniciais da leitura mecânica num percurso de compreensão da linguagem e da utilização de 
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recursos para a construção de sentidos até o estabelecimento de associações com a sua 

bagagem cultural, com a sua leitura de mundo. Silva (2009, p. 24) diz que “a trajetória 

percorrida pelo leitor em seu processo de formação reflete a sua crescente competência, que 

pode ou não coincidir com a série escolar em que se encontra e com a sua idade cronológica”. 

Dessa forma, as competências de cada leitor são formadas de modos e tempos distintos, 

dependendo de seus interesses individuais e também das orientações que fomentam o 

desenvolvimento da formação leitora. 

Colomer (2003, p. 96) afirma que “o texto e o leitor interagem a partir de uma 

construção de mundo e de algumas convenções compartilhadas”. Então, diante dessa 

perspectiva, ler é interagir, é lançar um olhar sobre os dizeres do outro e, mais do que isso, é 

compreender o que foi dito e dialogar com a produção textual realizada por alguém em outro 

contexto, a partir de outras vivências e modos de pensar e agir, muitas vezes, diferentes do 

pensamento e formas de agir do leitor. Assim, “ler implica uma atitude responsiva” 

(FILIPOUSKI; MARCHI, 2009, p. 11), e para que isso aconteça, é preciso que haja o contato 

efetivo com o texto, dando vez e voz ao leitor para que ele possa fazer as suas escolhas, 

interaja com o texto literário, lendo-o, dialogando com as ideias do autor, concordando, 

questionando ou refutando sobre o que está escrito, assim como os encaminhamentos 

propostos nos círculos de leitura discutidos anteriormente. 

Ainda de acordo com Filipouski; Marchi (2009, p. 11), nas aulas de Língua Portuguesa 

 

A reflexão sobre a língua como sistema, ainda que corresponda a uma especificidade 
da disciplina, está submetida à centralidade do sentido da leitura como ação, como 
prática social. A retomada de elementos históricos e o conhecimento sobre o sistema 
literário reforçam a leitura do texto literário como experiência estética, modo 
específico de conhecimento de si, tanto do ponto de vista subjetivo como do 
pertencimento a uma história cultural, nacional. 
 
 

Desse modo, a leitura literária propicia ao leitor um expressar de sua subjetividade à 

medida que ele pode se encontrar no texto, estabelecer associações com a sua realidade, com a 

sua história ou simplesmente discordar de tudo o que foi dito na obra literária. “Mediante a 

leitura, estabelece-se uma relação entre leitor e autor que tem sido definida como de 

responsabilidade mútua, pois ambos têm a zelar para que os pontos de contato sejam 

mantidos, apesar das divergências possíveis em opiniões e objetivos” (KLEIMAN, 2008, p. 

57). Nesse viés, desenvolve-se um processo de interação que constrói saberes, desperta 

conflitos e oportuniza ao leitor a reflexão a partir de temáticas que lhe dizem respeito, que 

fazem parte do seu universo social. 
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3.3 ESCOLHAS LITERÁRIAS: CÂNONE LITERÁRIO OU BEST SELLERS? 

 

Formar leitores não é tarefa simples, especialmente no Ensino Médio, onde o ensino 

de Literatura é baseado nas orientações do livro didático, as quais apresentam os textos 

literários de forma fragmentada, muitas vezes, apenas para fins didáticos, como já foi 

discutido no capítulo anterior.  E, diante de uma sociedade plural, na qual os multiletramentos 

permeiam o universo juvenil e autores e linguagens contemporâneas fazem parte desse 

universo, é necessário suscitar também a discussão em torno de como são feitas as escolhas 

das obras literárias no Ensino Médio, sendo este aspecto um elemento constitutivo para a 

formação das práticas leitoras. É importante também refletir se essas escolhas, na escola, se 

restringem apenas à leitura das obras clássicas, consideradas como a boa literatura, ou se há 

também um trabalho com os textos contemporâneos, a exemplo dos best sellers.  

Quanto a esse aspecto, surge no meio acadêmico uma polêmica sobre quais obras 

devem ser apresentadas em sala de aula, qual delas seria a mais adequada para o aluno do 

Ensino Médio. De acordo com Soares (2009, p. 29), os clássicos são “[...] obras que é preciso 

conhecer, porque são frequentemente mencionadas, porque permitem a plena compreensão de 

referências intertextuais, de metáforas que circulam no discurso cotidiano”. Ainda segundo 

Soares (2009), em seu texto intitulado “O jogo das escolhas”, é feita uma referência ao 

escritor argentino César Aira quando este diz que o best seller é um tipo de leitura que propõe 

o entretenimento de massa. O autor ainda afirma que esse tipo de texto contemporâneo é 

“algo assim como literatura destinada a quem não lê, ou não quer ler, literatura” (SOARES, 

2009, p. 23). 

Dessa forma, observa-se a visão de Aira sobre a superioridade das obras canônicas em 

relação aos intitulados best sellers, os quais são associados à leitura de quem não quer ler o 

que é considerado como um modelo da boa literatura. Pode-se perceber uma visão semelhante 

nas afirmações de Perrone-Moisés (2016, p. 32): 

 

A arte, na televisão e na internet, tornou-se entretenimento ainda mais abundante, 
fácil e rápido [...]. E a literatura, como forma de arte, tem sofrido os efeitos dessa 
situação. O sonho dos escritores modernistas era que a massa comesse o “biscoito 
fino” por eles fabricado. Infelizmente, a massa tem preferido os cookies 
industrializados. E a produção tende a adaptar-se ao consumo. 
 

 
A autora revela uma insatisfação em ver tornarem-se literárias as obras produzidas 

para fomentar a cultura de massa, a indústria cultural, ou seja, uma vertente que busca atender 

às demandas de consumo do mercado do livro. Diante dessa polêmica, surgem também outras 
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visões sobre a seleção das obras a serem trabalhadas no ensino de Literatura, as quais 

apontam para a valorização da diversidade de autores, de obras e ideias, seja a partir da leitura 

dos textos canônicos ou não. Sobre isso, Cosson (2014a, p. 33) discorre que 

 

A mais popular das direções seguidas parece ser aquela que defende a pluralidade e 
a diversidade de autores, obras e gêneros na seleção de textos. Ela está apoiada nas 
recomendações dos textos oficiais sobre o ensino da área de linguagem e nas teorias 
da leitura como uma habilidade a ser construída pelo trânsito intenso de textos 
diferenciados em sua configuração discursiva e genérica dentro da escola. 
 
 

A afirmação do autor vai ao encontro do que está descrito nas Orientações 

Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2008), no capítulo sobre os conhecimentos de 

Literatura. O texto diz que “a produção, a recepção e a circulação da Literatura por quaisquer 

que sejam os públicos-leitores, crianças, jovens ou adultos não mais podem ser estudadas 

como fenômenos isolados das outras produções culturais [...]” (BRASIL, 2008, p. 61). Ou 

seja, o documento revela a necessidade de ampliação da visão do repertório textual no ensino 

de Literatura, levando-se em consideração as produções literárias não canonizadas e que 

circulam no contexto social dos jovens estudantes.  

 

O estudo da literatura no ensino médio também desenvolve conhecimentos e 
competências que habilitam à reflexão a respeito da língua como objeto de cultura, 
patrimônio da sociedade, capaz de dar acesso a um capital cultural comum a todos. 
Para valorizar obras clássicas da literatura é importante vê-las, simultaneamente, 
como permanentes e transitórias, sem abrir mão de ler e criticar o que é relevante 
literariamente no presente, como todos os aspectos que compõem a literatura que 
circula como produto da cultura de massas. É importante transitar entre textos 
diferentes e saber agir como leitor contemporâneo, que usufrui o que sua cultura lhe 
oferece e também entra em contato com a cultura produzida em outros tempos ou 
contextos (FILIPOUSKI; MARCHI, 2009, p. 13).  
 

 

Na visão dos autores, propiciar aos jovens experiências literárias com obras 

contemporâneas pode também abrir caminhos para atrair o leitor jovem para o conhecimento 

de obras clássicas, relacionando temáticas, confrontando ideias e dando sentido mais 

interativo às aulas de Literatura. Principalmente no Ensino Médio, quando a disciplina de 

Língua Portuguesa ganha subdivisões a partir da utilização do livro didático, do qual os 

estudos literários fazem parte. Esse aspecto interativo com a Literatura clássica e também 

contemporânea é importante, tendo em vista o contato dos jovens com a apresentada pelos 

livros didáticos proporcionar certo estranhamento. Para Cosson (2014a, p. 21): 
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No ensino médio, o ensino da literatura limita-se à literatura brasileira, ou melhor, à 
história da literatura brasileira, usualmente na sua forma mais indigente, quase como 
apenas uma cronologia literária, em uma sucessão dicotômica entre estilos de época, 
cânone e dados biográficos dos autores, acompanhada de rasgos teóricos sobre 
gêneros, formas fixas e alguma coisa de retórica em uma perspectiva pra lá de 
tradicional. Os textos literários, quando comparecem, são fragmentos e servem 
prioritariamente para comprovar as características dos períodos literários antes 
nomeados. 
 
 

Desse modo, a Literatura ganha um formato conteudista, reduzido a um fazer 

pedagógico, a uma leitura fragmentada alicerçada pelo livro didático, muitas vezes 

dimensionada a atividades de análises sintáticas e semânticas, sem levar em consideração a 

essencialidade do texto literário. Todorov (2009) alerta para o caminho delicado do ensino da 

Literatura e que este pode levar o jovem leitor a afastar-se dela.  

Nesse contexto, as práticas de letramento literário nas escolas devem levar em 

consideração uma leitura literária que estimule o prazer, o conhecimento de outros contextos, 

atitudes e sentimentos, que provoquem a construção de sentidos e que vá além das análises 

estruturais e lexicais dos textos fragmentados nos livros didáticos. Para isso, deve-se perceber, 

também, a pluralidade cultural existente na sociedade, novas linguagens, novos autores, obras 

contemporâneas, a exemplo dos best sellers juvenis, que fazem parte da escolha de leitura do 

público jovem fora da escola. A essas escolhas, Petrucci (1999) denomina de anárquicas, 

justamente por serem experiências de leituras livres da sistematização de uma instituição 

escolar, livre de análises de valor.  

Referente a esse aspecto, temos observado em nossa escola que, apesar de ainda existir 

certa resistência por parte dos alunos em relação à leitura literária, uma relevante quantidade 

de adolescentes e jovens está sempre visitando a biblioteca em busca de um tipo de leitura: a 

que lhe traga prazer. Ademais, alguns são vistos com livros que não fazem parte do acervo da 

escola, mas tomaram emprestados com um colega para lê-lo. Com isso, verificamos que 

existem escolhas de leitura além dos muros escolares, opções distintas daquelas 

sistematizadas pela escola baseadas em orientações curriculares.  

Essa leitura pelos jovens, sem a preocupação com a obrigatoriedade de identificar 

estilos e épocas, tem atraído leitores que veem nas obras um reflexo de sua vida, dos seus 

problemas e dos seus anseios. Geralmente são obras que falam do cotidiano juvenil, dos 

problemas familiares, de relacionamentos e das dificuldades em se compreender todos esses 

aspectos. De acordo com Cosson (2014a, p. 17), “a experiência literária não só nos permite 

saber da vida por meio da experiência do outro, como também vivenciar essa experiência”.  
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Isso quer dizer que, ao ler um livro, seja ele clássico ou um best seller, os leitores 

vivenciam experiências que estão além do que eles vivem na realidade, trazendo para si algo 

que pode se tornar significativo. Aliás, eles já vivenciam alguns dos sofrimentos lidos, as 

alegrias e as dores dos personagens que eles estão conhecendo por meio da leitura. Assim, a 

leitura torna-se atraente, favorece o entendimento e a construção de sentidos, justamente por 

apresentar temáticas que fazem parte do universo juvenil. Nesse contexto, a Literatura, 

segundo o pensamento de Cândido (2011), humaniza-nos pelo sentimento de pertencimento e 

identificação com a obra literária.  

As escolhas feitas pelos jovens quanto aos livros decorrem, muitas vezes, de 

indicações de amigos, os quais leram e gostaram por algum motivo, geralmente particular. Se 

forem observadas as obras escolhidas, pode-se notar que essas escolhas são feitas “por 

motivações e práticas leitoras subjacentes às escolhas que movimentam a comunidade de 

leitores” da escola (VERSIANI, 2006, p. 21). Com isso, percebe-se que os leitores existem na 

escola, mas falta um trabalho direcionado que os leve a serem leitores frequentes, não só dos 

best sellers, mas também dos textos literários clássicos apresentados na sala de aula. Pois há 

no decorrer da trajetória escolar algum problema que afasta os jovens da leitura e que, por 

conseguinte, causa dificuldades nas práticas de letramento literário nas aulas de Literatura. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2008, p. 

61-62), “[...] se fora da escola ocorrem as escolhas anárquicas [...] dentro dela o procedimento 

é muito diferente: as escolhas na escola contam com aspectos sistemáticos que as orientam, 

mesmo em se tratando daqueles leitores mais vorazes”, ou seja, é dentro da escola que as 

escolhas podem ser sistematizadas e organizadas para que o leitor jovem possa compreender 

seu significado.  

E por que essas escolhas ditas anárquicas não podem ser incorporadas às práticas de 

leitura em sala de aula? Por qual motivo o ensino de Literatura se restringe aos cânones e não 

leva em consideração as obras contemporâneas? Por que o ensino dessa disciplina tende a 

afastar o leitor jovem da leitura literária? Esses e outros questionamentos servem de 

inquietação para professores e pesquisadores da área literária, tendo em vista que o ensino de 

Literatura na escola pode agregar também em suas práticas de letramento a leitura dos best 

sellers juvenis, tornando-os caminhos para estimular o público jovem a aproximar-se da 

literatura canônica, conhecendo sua linguagem, o contexto em que foi produzida, a história de 

uma época, dos personagens, as vivências, as paixões e os conflitos, não pela leitura 

fragmentada proposta nos livros didáticos, mas na experiência de leitura da própria obra em 

toda a sua essência e profundidade. 
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Soares (2009) afirma que existe uma relação complexa entre os livros, os escolhedores 

de livros nas escolas e os jovens leitores. Os escritores “é que deveriam oferecer livros que, 

com valor literário, tivessem o poder de atrair, seduzir, conquistar leitores infantis e juvenis” 

(SOARES, 2009, p. 25). A autora também destaca que os editores deveriam ser responsáveis 

pela seleção de livros que oportunizassem, de fato, uma experiência literária ao jovem leitor. 

E, por fim, segundo a pesquisadora, o fundamental seria que 

 

Os que formam leitores – professores, bibliotecários – é que deveriam ter, além da 
possibilidade de escolher (que nem sempre têm, pela ausência ou precariedade dos 
livros e das bibliotecas nas escolas), a competência para escolhas capazes de 
possibilitar uma leitura de entretenimento que conquistasse leitores, mas também 
uma leitura literária que os introduzisse na apreciação e recepção estéticas 
(SOARES, 2011, p. 25). 
 

 

Dessa forma, a autora aborda a complexidade que existe no processo de escolha dos 

livros literários para serem trabalhados na escola, os quais perpassam pelo processo de escrita 

do autor, na seleção que é realizada pelas editoras e termina com os formadores de leitores, 

cujas escolhas são comprometidas pelo fato de a escola não ter um acervo diversificado que 

favoreça uma seleção que atenda aos anseios dos jovens e os objetivos pretendidos pelos 

professores.  

Rouxiel (2013) complementa a afirmação de Soares (2009) e diz que as escolhas 

literárias são importantes na formação do leitor, observando que, na escola, para a efetivação 

desse tipo de seleção, os professores levam em consideração também as orientações 

curriculares oficiais. Ainda segundo a autora, 

 

É importante confrontar os alunos com a diversidade do literário (cujo conhecimento 
afina os julgamentos de gosto): diversidade dos gêneros: ao lado de gêneros 
tradicionais (romance, teatro, poesia, ensaio), os novos gêneros (autoficção, história 
em quadrinhos, álbum); diversidade histórica: obras canônicas, clássicas, fundadas 
em valores nos quais uma sociedade se reconhece, obras contemporâneas, literatura 
viva que lança um olhar sobre mundo de hoje; diversidade geográfica: literatura 
nacional, literatura estrangeira, principalmente as grandes obras traduzidas do 
passado e do presente, que se abrem para outras culturas e constituem lugares de 
compartilhamento simbólico na era da globalização (ROUXIEL, 2013, p. 23-24). 
 
 

Assim, a pesquisadora põe em evidência a necessidade de se transitar pelos textos 

clássicos e os contemporâneos, tão presentes nas escolhas de leitura dos jovens fora do 

contexto escolar. Ainda para Rouxiel (2013, p. 27), “desse diálogo entre o passado e o 

presente pode nascer um conjunto de questões que revelam um início de interesse”, o qual 

pode ser temático, levando o jovem leitor a compreender como determinada problemática era 
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abordada em tempos remotos em comparação com os dias atuais. Para Cosson (2014a, p. 34), 

“a literatura na escola tem por obrigação investir na leitura desses vários sistemas até para 

compreender como o discurso literário articula a pluralidade da língua e da cultura”. Além 

disso, o autor ainda chama a atenção para a distinção dos termos contemporâneos e atuais ao 

nos referirmos às obras literárias. Segundo Cosson (2014a), obras contemporâneas são as 

escritas em nosso tempo; e atuais são as que, mesmo sendo escritas em épocas longínquas, 

possuem um significado para nós nos dias de hoje. E trabalhar com um tema atual é a vertente 

do letramento literário, seja a obra produzida na contemporaneidade ou não.  

Contudo, para que essa experiência literária aconteça de fato, é necessário que a leitura 

da obra seja feita na íntegra. Assim, o letramento literário vai envolver o leitor ao relacionar 

sua experiência da Literatura com a busca de um sentido para o texto, aproximando leitor e 

obra literária, interagindo com esta e ampliando essa troca de experiência. Ou seja, o 

indivíduo apreende os sentidos que uma obra lhe apresenta, possibilitando também a 

compreensão de contextos e situações da sua própria vida. Dessa forma, há uma necessidade 

de práticas de letramento literário na escola não só para formação do gosto literário, mas 

também para a escolha de livros de acordo com o interesse dos alunos, pois, segundo Paulino; 

Cosson (2009, p. 72-73), 

 
Alguns leem o que aparece, e a variedade vai pelos modismos dos segmentos de 
mercado: livros espíritas, revistas pornográficas, jornais populares, revistas de 
variedades, clássicos de bolso, folhetos de informação sobre saúde sexual, folhetos 
publicitários. Leem o que acham em casa ou na vizinhança, às vezes leem o que a 
biblioteca escolar permite ou o que o professor manda. Atabalhoados no universo 
dos impressos, presos aos jogos eletrônicos sedutores, querendo dançar, namorar, 
ouvir a música da hora, os adolescentes afastam-se de um possível letramento 
literário que lhes foi acenado na infância por meio da contação e invenção de 
histórias.  
 

Nesse sentido, a partir do alerta dos autores, percebe-se que discutir sobre o processo 

das escolhas literárias e sobre o letramento literário nas escolas públicas significa pensar sobre 

os novos rumos do ensino da Literatura e a formação do leitor, observando-se o que as 

investigações demonstram sobre essa nova perspectiva, sobre até que ponto as produções 

contemporâneas seriam uma estratégia para atrair o jovem leitor para o conhecimento também 

dos textos canônicos e como esse viés do letramento literário pode ser produtivo para a 

formação do leitor.  
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4 METODOLOGIA: O CAMINHO TRILHADO  

 

Este capítulo discorre sobre o percurso metodológico utilizado para a efetivação da 

pesquisa proposta por este trabalho. Nesse sentido, explicitaremos fundamentos acerca do 

Estudo de Caso, também falaremos sobre a escolha do campo de pesquisa e os sujeitos que 

dela participaram. Ainda nessa vertente, abordaremos sobre os procedimentos metodológicos 

adotados para a efetivação da pesquisa e como decorrerão as análises dos dados obtidos a 

partir da efetivação do trabalho de campo.  

 

4.1 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, é importante conhecer todos os elementos 

envolvidos no processo educacional das aulas de Literatura no Ensino Médio e alicerçar-se 

nas bases teóricas que fundamentam os estudos sobre o ensino de Literatura, do letramento 

literário e da formação do leitor. Sobre esse aspecto, Martins (2006, p 18-19) revela que 

 

As obras de referência facilitarão o trabalho do pesquisador, pois poderão indicar, 
com precisão, referências a textos e estudos semelhantes ao tema-problema, e 
também contribuir para a expansão da base bibliográfica e identificação dos autores 
clássicos da área, bem como daqueles que mais escreveram sobre o tema.  
 
 

Para Lakatos; Marconi (2016, p. 142), “[...] o estudo da literatura pertinente pode 

ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte 

indispensável de informações, podendo até orientar as indagações”. Nesse sentido, partindo 

das referências bibliográficas que sustentarão a nossa pesquisa, da questão principal do 

projeto, seus desdobramentos e dos objetivos elencados, definimos os aspectos metodológicos 

que nortearão a nossa investigação. 

Dessa forma, quanto à natureza dos dados, a pesquisa será do tipo qualitativa. De 

acordo com Minayo (2016, p. 20), a pesquisa qualitativa trabalha 

 
[...] com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 
pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade 
vivida e partilhada com seus semelhantes. 
 
 

Assim, a abordagem qualitativa será utilizada em nosso estudo porque tem o intuito de 

analisar de forma contextualizada as práticas de letramento literário no ensino de Literatura, 
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observando-se não só as questões atitudinais e procedimentais que as envolvem, mas, 

também, a construção de sentidos que acontece nessas práticas sociais. Nesse sentido, 

Bogdan; Biklen (1994, p. 16) dizem que, nesse tipo de investigação,  

 

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em 
pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais, conversas, e de complexo 
tratamento estatístico. As questões a investigar não se estabelecem mediante a 
operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objetivo de 
investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. Ainda 
que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam vir a selecionar 
questões específicas à medida que recolhem os dados, a abordagem à investigação 
não é feita com o objetivo de responder a questões prévias ou de testar hipóteses. 
Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 
perspectiva dos sujeitos da investigação.  
 
 

Dessa forma, a abordagem qualitativa em questão nos permitirá observar os 

pormenores que se dão no contexto da sala de aula, no ensino de Literatura e, particularmente, 

nas práticas de letramento literário, as quais envolvem o tratamento com o texto literário, o 

diálogo entre os sujeitos envolvidos no processo e a construção de significados resultantes 

desse diálogo estabelecido pela leitura. Pois, segundo Cosson (2014a, p. 27), “ler implica 

troca de sentidos não só entre o escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos 

estão localizados, pois os sentidos são resultados de compartilhamentos de visões de mundo 

entre homens no tempo e no espaço”. E nesse processo de troca de sentidos, o texto torna-se o 

elemento central dos movimentos de aprendizagem intrínsecos à sala de aula. 

 

4.2 O ESTUDO DE CASO  

 

Com o intuito de realizarmos uma investigação criteriosa e detalhada sobre a temática 

em evidência, optamos por utilizar a metodologia do estudo de caso para desenvolver a 

pesquisa. Para Yin (2015, p. 4), “o estudo de caso é usado em muitas situações, para 

contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, 

sociais, políticos e relacionados”. Ou seja, é uma metodologia que atenderá aos nossos 

propósitos por se tratar de uma pesquisa que realizará uma investigação em um ambiente 

escolar, o qual permeia não só os aspectos organizacionais da instituição, mas também os 

contextos e práticas que a envolvem socialmente.  

Alves-Mazzotti (2006, p. 641) faz alusão aos pressupostos teóricos de Stake (2000) 

quando diz que 

[...] o estudo de caso como estratégia de pesquisa caracteriza-se justamente por esse 
interesse em casos individuais e não pelos métodos de investigação, os quais podem 
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ser os mais variados, tanto qualitativos como quantitativos. [...] Para ele, um caso é 
uma unidade específica, um sistema delimitado cujas partes são integradas. [...] Da 
mesma maneira, uma escola, como caso, deve ser estudada como um sistema 
delimitado, embora a influência de diferentes aspectos que se ligam a esse sistema, 
como o contexto físico, sociocultural, histórico e econômico em que está inserida a 
escola, as normas da Secretaria de Educação etc., não deva ser ignorada.  

 

Dessa forma, consideramos essa metodologia mais adequada aos objetivos da nossa 

pesquisa pelo fato de que analisar questões relacionadas ao ensino de Literatura nas salas de 

aula no Ensino Médio se torna uma atividade complexa que visa a levantar dados utilizando-

se de diferentes instrumentos para a coleta de informações. Estas referentes a vivências de 

sala de aula, práticas pedagógicas, experiências dos participantes, relações que perpassam não 

só as estruturas educacionais da instituição em estudo e os documentos que as regem, mas 

também a subjetividade dos sujeitos da pesquisa. Além disso, a escolha da metodologia 

também se justifica pelo fato de haver na escola - campo de pesquisa - um professor de 

Língua Portuguesa que realiza um trabalho com o letramento literário e os círculos de leitura 

propostos por Rildo Cosson, o qual possibilita classificarmos o nosso Estudo de Caso como 

único, justamente por ser esse profissional o único a trabalhar com essa prática na rede 

estadual de ensino da cidade de Mossoró. Desse modo, Gil (2002, p. 118) afirma que “o 

estudo de caso único refere-se a um indivíduo, um grupo, uma organização, um fenômeno, 

etc.”. E nesse propósito, as evidências nos levam a crer que o estudo de caso é a metodologia 

mais acertada para trabalharmos em nossa pesquisa. 

Para Yin (2015), no estudo de caso o pesquisador não controla o ambiente da coleta de 

dados. Em virtude disso, ele precisa aprender a articular os acontecimentos do contexto real 

com as necessidades da pesquisa. 

Tendo em vista esses aspectos, o estudo de caso aqui proposto tem o intuito de analisar 

como ocorrem as práticas de letramento literário nas aulas de Literatura do Ensino Médio. 

Desse modo, para dar início aos procedimentos investigativos da temática em questão, faz-se 

necessária a elaboração de um protocolo para o estudo de caso. Segundo Yin (2015, p. 88), “o 

protocolo é mais do que um questionário ou um instrumento [...]. O protocolo é uma maneira 

importante de aumentar a confiabilidade da pesquisa do estudo de caso e se destina a orientar 

o pesquisador na realização da coleta de dados [...]”. Assim, o protocolo oportuniza ao 

pesquisador uma visão geral das questões que nortearão o desenvolvimento da pesquisa, a 

exemplo dos procedimentos que serão utilizados para se obter os dados necessários para a 

análise da temática pesquisada. De acordo com Martins (2006, p. 74),  
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O ponto central do protocolo, que deve ser construído a partir do início do projeto, é 
um conjunto de questões que, de fato, refletem a investigação real. As questões são 
feitas ao próprio pesquisador e funcionam como um check-list para que o 
investigador fique atento e se lembre de todas as ações para a condução do trabalho, 
particularmente, no levantamento das informações que precisam ser coletadas e as 
razões para coletá-las.  
 
 

Nesse aspecto, percebe-se que o protocolo do estudo de caso funciona como um 

norteador do trabalho a ser desenvolvido e é de extrema importância para a condução 

sistemática das ações do pesquisador, pois possibilita uma visão geral dos caminhos e ações a 

serem desenvolvidas no campo de pesquisa. 

 

4.3 O CAMPO DE PESQUISA E OS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 

Como o objetivo geral de nossa pesquisa é analisar como ocorrem as práticas de 

letramento literário nas aulas de Literatura do Ensino Médio de uma escola pública da cidade 

de Mossoró, alguns fatores foram relevantes na escolha do campo investigativo.  

O primeiro deles reside na escolha de uma escola pública, justamente por ser uma 

exigência do próprio programa de pós-graduação que orienta que as pesquisas sejam 

relacionadas ao ensino público. O segundo fator refere-se à escolha da escola da rede estadual 

de ensino de Mossoró que trabalha com o Ensino Médio, dentre as 27 existentes na cidade. A 

escola possui um total de 1.026 alunos, matriculados no ano de 2018, distribuídos em 28 

turmas de Ensino Médio regular, sendo 20 do turno matutino e oito do vespertino. O perfil do 

corpo discente é bastante heterogêneo, com estudantes pertencentes a classes sociais distintas, 

residentes em bairros adjacentes à escola, zona rural e cidades circunvizinhas, os quais se 

encontram na faixa etária dos 14 aos 19 anos. A instituição conta com um quadro de 43 

professores, dos quais, cinco são de Língua Portuguesa. Para a operacionalização das 

atividades especificamente pedagógicas, a instituição dispõe de um total de 24 salas de aula, 

uma biblioteca, um auditório, uma sala de vídeo, cinco laboratórios temáticos: Física, 

Química, Biologia, Informática e Matemática. Conta ainda com uma sala de Artes, uma de 

Educação Física, uma destinada a reuniões do Grêmio Estudantil e uma sala de Línguas. 

Além de um pátio coberto e áreas arborizadas onde podem ser desenvolvidas atividades. 

A esse respeito, a escolha da instituição escolar se justifica por ela ser considerada 

uma das maiores instituições da cidade em número de atendimento de alunos e ser 

reconhecida por seu trabalho educacional. Justifica-se ainda pela constatação de haver na 

escola um trabalho de incentivo à leitura literária, inclusive, com a realização anual de uma 
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semana literária, que mobiliza todos os alunos do Ensino Médio, estimulando-os a discutir e 

apresentar trabalhos voltados para a Literatura.  

Com relação à escolha dos sujeitos da escola para colaborarem com o 

desenvolvimento da pesquisa, um aspecto foi de grande relevância. Tal aspecto diz respeito ao 

trabalho de um professor de Língua Portuguesa que atua em suas aulas com práticas de 

letramento literário baseadas na metodologia dos círculos de leitura defendido, aqui no Brasil, 

por pesquisadores como Rildo Cosson e Graça Paulino, os quais fazem parte dos pressupostos 

teóricos que alicerçam esta pesquisa. 

Além desse ponto extremamente importante, ao ser procurado e convidado para 

participar da nossa pesquisa, o professor mostrou-se muito cordial e disposto a colaborar com 

o desenvolvimento do nosso trabalho. Contudo, para que a pesquisa fosse efetivada, não era 

suficiente apenas a participação do professor, visto que teríamos que investigar, a partir da 

metodologia do estudo de caso, como ocorriam as práticas de letramento literário em um 

ambiente real da instituição, a sala de aula, observando não só os processos atitudinais do 

docente, mas também os movimentos interacionais de todos os sujeitos envolvidos nas aulas 

de Literatura no contato com o texto literário. Assim, a escolha da turma a ser pesquisada foi 

realizada pelo professor, o qual desenvolve com os alunos práticas que envolvem a leitura do 

texto literário nos momentos das aulas de Língua Portuguesa destinados ao ensino de 

Literatura. Desse modo, a opção do professor foi por uma das cinco turmas da 2ª série do 

Ensino Médio nas quais ele leciona. A referida turma era composta de 35 alunos 

matriculados, com faixa etária de 17 a 19 anos de idade.  

Por todos esses aspectos, a escola supracitada e os sujeitos escolhidos para fazerem 

parte da pesquisa oferecem-nos um campo vasto de investigação sobre o ensino de Literatura 

e as práticas de letramento literário, os quais atendem aos propósitos de nosso estudo de caso. 

É importante destacar que, como proteção dos sujeitos humanos envolvidos em nosso 

estudo de caso, sentimos a necessidade de não mencionar o nome da instituição onde foi 

realizada a pesquisa nem os nomes dos sujeitos envolvidos, em nenhum trabalho escrito ou 

apresentação oral.  

Nesse sentido, foram encaminhadas à escola cartas de solicitação de autorização para 

o desenvolvimento do Estudo de Caso e Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) destinados à direção da instituição, ao professor titular de Língua Portuguesa da 

turma pesquisada e aos responsáveis legais pelos alunos da instituição, destacando o 

compromisso com o sigilo e a ética. Os documentos foram lidos, assinados e autorizados 

pelos sujeitos envolvidos na pesquisa.  
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É válido ressaltar, ainda, que a participação da escola neste trabalho de pesquisa não 

oferece danos ou prejuízos às pessoas participantes do estudo em questão, tampouco à própria 

instituição, visto que não tem o intuito de questionar ou avaliar a sua qualidade educacional, 

pois a pesquisa pretende contribuir para os estudos sobre como ocorrem as práticas de 

letramento literário no Ensino Médio de uma escola pública. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 

 

No processo investigativo, partiremos da revisão bibliográfica das teorias sobre o 

ensino de Literatura, letramento literário e formação de leitores para articular e analisar todas 

as etapas do referido estudo. Sobre isso, Martins (2006, p. 18-19) discorre que  

 

O investigador deverá efetivar uma revisão bibliográfica, ou seja, construir uma 
plataforma teórica da pesquisa, procedendo um levantamento de referências que 
deem suporte e fundamentação teórico-metodológica ao caso que pretende estudar. 
Evidentemente, referências que o ajudaram a definir as questões orientadoras e 
proposições (teses) deverão integrar o arcabouço teórico da pesquisa. [...] O que os 
outros escreveram servirá de base e elucidação dos achados, argumentações, 
análises, demonstrações, defesa das proposições previamente colocadas, construção 
de teoria sobre o Estudo de Caso e conclusões.  
 
 

Nesse processo, no qual o diálogo com os autores que tratam da temática em questão 

se faz necessário, convém lembrar que o estudo de caso é uma metodologia de pesquisa 

ampla, a qual nos permite a utilização de variadas técnicas para a coleta de dados. Para Gil 

(2002, p. 119), “os estudos de caso executados com rigor requerem a utilização de fontes 

documentais, entrevistas e observações”.  

Em se considerando esses aspectos, utilizamos a análise de fontes documentais para 

nortear o primeiro objetivo específico de nossa pesquisa, que tem o intuito de analisar o que 

dizem os documentos oficiais norteadores do Ensino Médio com relação ao ensino de Língua 

Portuguesa, e mais especificamente, ao ensino de Literatura. Na visão de Yin (2015, p. 109), 

“a informação documental é, provavelmente, relevante para todos os tópicos do estudo de 

caso, o uso mais importante dos documentos é para corroborar e aumentar a evidência de 

outras fontes”. 

Dessa forma, ao buscarmos discutir sobre as práticas de letramento literário no Ensino 

Médio, é essencial analisarmos as bases legais que alicerçam as propostas pedagógicas da 

disciplina de Língua Portuguesa no currículo escolar e, mais especificamente, ao que se refere 

ao ensino de Literatura. Assim, tornou-se fundamental realizarmos estudos sobre os 
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documentos oficiais norteadores do Ensino Médio: Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM) (1999) e as Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM) 

(2008). A análise em torno desses documentos aliada aos referenciais teóricos utilizados neste 

trabalho foram fundamentais para a análise dos dados obtidos a partir da efetivação da 

pesquisa de campo.  

Para atingirmos os outros objetivos da pesquisa, fizemos uso de variados 

instrumentais, no propósito de identificar como ocorrem as práticas de letramento utilizadas 

pelo professor nas aulas de Literatura, conhecer a percepção dos alunos sobre as suas 

preferências literárias e identificar como são feitas as escolhas das obras literárias nas aulas de 

Literatura. 

Tendo em vista esses aspectos, com o intuito de atendermos ao segundo objetivo 

específico, o qual se refere a identificar como ocorrem as práticas de letramento literário nas 

aulas de Literatura, utilizamos a técnica de observação. Segundo Martins (2006, p. 24),  

 

Pode-se afirmar que o planejamento e execução dos trabalhos de campo de uma 
pesquisa orientada por um Estudo de Caso não podem desconsiderar a observação 
como uma das técnicas de coleta de dados e informações. Aliás, na maioria dos 
estudos dessa natureza tudo tem início com atentas observações sobre o caso que se 
pretende investigar. 
A observação consiste em um exame minucioso que requer atenção na coleta e 
análise dos dados. (...) Formalmente, é desejável a construção de um protocolo de 
observação, que, evidentemente, fará parte do protocolo do Estudo de Caso. (...) 
Implica em um planejamento cuidadoso do trabalho e preparação do observador. O 
plano delimitará o fenômeno a ser estudado, indicará o que se deve observar, as 
maneiras de se observar, a duração, periodicidade, modo de registros e controles 
para garantia da validade e confiabilidade. 

 

Dessa forma, visando a atender ao propósito de realizar uma observação criteriosa nas 

ações que perpassam o desenvolvimento das aulas de Literatura, utilizamos a observação 

sistemática que, segundo Gil (2002, p. 121), 

 

É adequada para estudos de caso descritivos. Ao se decidir pela adoção dessa 
modalidade, o pesquisador sabe quais os aspectos da comunidade, da organização ou 
do grupo são significativos para alcançar os objetivos pretendidos. Assim, ele se 
torna capaz de elaborar um plano de observação para orientar a coleta, análise e 
interpretação dos dados. 
 
 

Nesse propósito, a observação sistemática, alicerçada pelas orientações descritas no 

protocolo do nosso estudo de caso, resultou em registros escritos, definidos pelas seguintes 

categorias: 
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a) Contexto das aulas de Literatura – Observação e registros sobre o período e o local 

de desenvolvimento das aulas de Literatura e o envolvimento dos alunos nesse 

processo;  

b) Desenvolvimento das aulas de Literatura – Observação e registros da mediação do 

professor e a utilização do livro didático e dos textos literários nas aulas de 

Literatura; 

c) Letramento literário – Observação e registro das estratégias utilizadas pelo 

professor para a formação da prática leitora, a seleção do texto literário e a 

participação dos alunos. 

 

Esse processo de registro escrito, chamado por Bogdan; Biklen (1994) de notas de 

campo, teve como resultado, além dos aspectos descritivos, uma análise reflexiva das ações 

observadas no contexto da sala de aula. Com relação a esse aspecto, os autores supracitados 

asseguram que: 

 

As notas de campo consistem em dois tipos de materiais. O primeiro é descritivo, 
em que a preocupação é a de captar uma imagem por palavras do local, pessoas, 
acções e conversas observadas. O outro é reflexivo – a parte que apreende mais o 
ponto de vista do observador, as suas ideias e preocupações (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 152). 
 
 

É válido ressaltar que a observação de como ocorrem as práticas de letramento 

literário nas aulas de Literatura, além de fornecer dados relevantes para a análise do estudo de 

caso, norteou também a elaboração de outros instrumentos de coleta de dados.  

Subsequente a essa etapa, para contemplar o terceiro objetivo específico da pesquisa, 

foram elaborados e aplicados questionários com os alunos da turma da 2ª série do Ensino 

Médio, com o intuito de conhecer a percepção dos alunos sobre suas preferências literárias.  

 

O questionário é um importante e popular instrumento de coleta de dados para uma 
pesquisa social. Constitui-se de uma lista ordenada de perguntas que são 
encaminhadas para potenciais informantes, selecionados previamente, sem a 
presença do pesquisador. Normalmente, os questionários são encaminhados pelo 
correio por um portador. Em um Estudo de Caso será aplicado pelo próprio 
pesquisador [...]. Trata-se de um conjunto ordenado e consistente de perguntas a 
respeito de variáveis e situações que se deseja medir ou descrever (MARTINS, 
2006, p. 36). 
 
 

Desse modo, o questionário pode nos fornecer dados quantitativos e qualitativos de 

grande relevância para nos garantir informações de diferentes naturezas, as quais apresentam 
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opiniões mais objetivas dos sujeitos pesquisados, mas também informações que permeiam as  

suas subjetividades.  

No que se refere à forma, as perguntas de um questionário podem ser “classificadas 

em três categorias: abertas, fechadas e de múltipla escolha” (LAKATOS; MARCONI, 2016, 

p. 187). Segundo as autoras, as perguntas abertas permitem ao pesquisado responder de forma 

livre, utilizando-se de sua própria linguagem. As perguntas fechadas também são chamadas 

de dicotômicas, por oferecerem ao informante duas opções de escolha de resposta: sim e não. 

E as de múltipla escolha podem ser caracterizadas como perguntas fechadas, mas possibilitam 

várias respostas.  

Para Martins (2006, p. 38), “um mesmo questionário poderá apresentar perguntas de 

diversas naturezas: abertas, fechadas, complemento de frase etc.”. Assim, em nosso trabalho, 

optamos pela elaboração de um questionário composto de 14 itens, com uma combinação de 

perguntas fechadas, abertas e de múltipla escolha, com o intuito de obtermos mais 

informações que nos levem a conhecer as percepções de leitura dos alunos sobre suas 

preferências literárias.  

É importante ressaltar que o questionário evidenciou cinco categorias de análise, a 

saber, inicialmente, sobre informações pessoais dos discentes, seguida de questões 

relacionadas às suas práticas de leitura, à seleção de livros, à leitura literária e aspectos 

referentes às aulas de Literatura.  

Outra técnica utilizada neste estudo de caso foi a entrevista. Segundo Yin (2015, p. 

112), “uma das mais importantes fontes de informação para um estudo de caso são as 

entrevistas”. Em nossa pesquisa, visando a contemplar o quarto objetivo específico, a 

utilização da metodologia de entrevista foi realizada com o docente da disciplina de Língua 

Portuguesa, titular da turma em estudo, com o propósito de identificar como são feitas as 

escolhas das obras literárias nas aulas de Literatura.  

 

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. 
Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser 
utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de documentos e 
outras técnicas. Em todas estas situações, a entrevista é utilizada para recolher dados 
descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo aos investigados 
desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 
o mundo (BOGDAN; BIKLEN, 1994. p. 134). 
 
 

Nesse sentido, a entrevista com o professor de Literatura foi utilizada de forma 

contextualizada para obtermos mais detalhes no propósito de atender ao objetivo direcionado 

à aplicação desse instrumento, que é o de compreender como se dá o processo de escolha das 
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obras literárias nas aulas de Literatura. Diante disso, para efetivar a análise dos dados, 

estabelecemos a criação de categorias relacionadas a informações pessoais do docente; sua 

formação leitora; aspectos relacionados às aulas de Literatura; o letramento literário e a 

seleção de livros literários.  

É importante destacar que a entrevista não foi utilizada como técnica dominante da 

pesquisa, mas como um dos métodos utilizados para proporcionar uma análise detalhada da 

temática em questão.  

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Mediante as etapas supracitadas, foram realizadas as análises, que em um estudo de 

caso, de acordo com Gil (2002), podem ser feitas simultaneamente à efetivação de cada etapa. 

Para Yin (2015, p. 131), “a análise de dados consiste em examinar, categorizar, classificar em 

tabelas ou, do contrário recombinar as evidências tendo em vista proposições iniciais de um 

estudo”. 

Nesse âmbito, articular todas as etapas ao propósito da pesquisa é essencial para que 

se possa realizar uma análise geral da temática em evidência na busca de significados e assim 

estabelecer considerações passíveis de serem discutidas a partir dos resultados obtidos. Para 

Martins (2006, p. 80), 

 

A literatura apresenta e discute quatro tipos de triangulação: de fonte de dados – 
triangulação de dados – alternativa mais utilizada pelos investigadores – 
triangulação de pesquisadores – avaliadores distintos colocam suas posições sobre 
os achados do estudo – triangulação de teorias -  leituras dos dados pelas lentes de 
diferentes teorias – triangulação metodológica – abordagens metodológicas 
diferentes para condução de uma mesma pesquisa.  

 

Mediante as explicações supracitadas, em nossa pesquisa utilizamos a triangulação de 

dados, tendo em vista a obtenção de várias fontes de informações advindas das observações 

realizadas no contexto da sala de aula pesquisada, dos questionários aplicados com os alunos 

da 2ª série e da entrevista efetivada com o professor de Língua Portuguesa da turma em 

questão. 

De acordo com Gil (2002, p. 124), “a triangulação consiste basicamente em confrontar 

a informação obtida por uma fonte com outras, com vistas a corroborar os resultados da 

pesquisa”. Yin (2015, p. 126) ressalta a importância da triangulação dos dados e diz que “todo 

o pesquisador de estudo de caso deve ser bem-versado em uma variedade de técnicas de 
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coleta de dados para que o estudo de caso possa usar múltiplas fontes de evidência”. Esse 

aspecto favorece a análise detalhada sobre o objeto pesquisado por perspectivas diferentes, 

confrontando os resultados obtidos a partir de cada instrumental utilizado.  

Ainda segundo o autor, é de suma importância que se organize um banco de dados 

para que, além de preservá-los, possam estar sempre disponíveis para a consulta do 

pesquisador e de leitores externos também. Esse banco de dados pode incluir desde 

documentos consultados até tabulações realizadas ou materiais coletados durante o 

desenvolvimento da pesquisa. 

No que se refere à estratégia necessária para a análise da evidência do estudo de caso, 

Yin (2015) descreve quatro estratégias gerais: a primeira conta com proposições teóricas, as 

quais se referem às questões da pesquisa e à revisão da literatura. A segunda não leva em 

consideração as questões teóricas e propõe analisar os dados a partir do zero, proporcionando 

ao pesquisador uma descoberta de conceitos que podem ser úteis em sua análise. A terceira 

estratégia diz respeito à organização de um quadro descritivo cuja estrutura pode ser advinda 

da revisão inicial da literatura. E a quarta estratégia é a que examina explicações rivais 

plausíveis e, de acordo com o autor, funciona em combinação com as três estratégias 

anteriores. Ainda de acordo com Yin (2015, p. 146), 

 

Possuir uma estratégia analítica geral é a melhor preparação para a condução da 
análise do estudo de caso. O propósito da estratégia analítica é ligar os dados do seu 
estudo de caso a conceitos de interesse, para que esses forneçam a você uma 
orientação na análise dos dados. Você pode desenvolver sua própria estratégia, mas 
também pode considerar as quatro descritas há pouco: basear-se em proposições 
teóricas, tratar seus dados a partir do zero, desenvolver descrições de caso e 
examinar explicações rivais. 
 

Nesse processo, a escolha da estratégia analítica que mais se adéqua aos objetivos da 

pesquisa poderá facilitar o desenvolvimento da análise das evidências mediante os resultados 

obtidos com as técnicas utilizadas para a coleta de dados. Com relação a esse aspecto, Martins 

(2006, p. 87) diz que “a qualidade das análises será notada pelo tratamento e discussão das 

principais interpretações [...], bem como pela exposição dos aspectos mais significativos do 

caso sob estudo e de possíveis laços com outras pesquisas assemelhadas”. Dessa forma, em 

nossa pesquisa, a estratégia analítica mais adequada aos nossos propósitos é a primeira 

descrita por Yin (2015), a qual conta com proposições teóricas. Pois, neste estudo de caso, a 

revisão da literatura é de grande relevância por nos fornecer informações fundamentais para 

compreender aspectos referentes ao letramento literário no ensino de Literatura no Ensino 

Médio e, assim, nos conduzir à busca de respostas para os objetivos da pesquisa. 
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É válido ressaltar que o intuito da pesquisa não é o de efetuar generalizações a partir 

das análises realizadas, mas de promover discussões e reflexões sobre elas e, de algum modo, 

suscitar novas ideias e pesquisas a respeito das práticas de letramento literário nas salas de 

aula do Ensino Médio da escola pública de Mossoró. 
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5 PRÁTICAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO MÉDIO: ESTUDO DE 

CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar, analisar e discutir os resultados obtidos 

a partir do estudo de caso realizado em uma turma do Ensino Médio de uma escola pública da 

rede estadual de ensino da cidade de Mossoró/ RN. Segundo Minayo (2016, p. 73),  

 

Quando falamos de análise e interpretação de informações geradas no campo da 
pesquisa qualitativa, estamos falando de um momento em que o pesquisador procura 
finalizar o seu trabalho ancorando-se em todo material coletado e articulando esse 
material aos propósitos da pesquisa e à sua fundamentação teórica.  
 
 

Nesse âmbito, as análises serão explanadas em articulação com os pressupostos 

teóricos que amparam este trabalho, bem como em consonância com os objetivos 

estabelecidos para o desenvolvimento da pesquisa. Pois, de acordo com Yin (2015, p. 131), “o 

atributo mais importante das boas respostas é que elas realmente conectem os assuntos 

pertinentes - por meio das citações adequadas – à evidência específica”.  

É importante ressaltarmos que o primeiro objetivo do nosso trabalho tem o intuito de 

analisar o que dizem os documentos norteadores do Ensino Médio sobre o ensino de Língua 

Portuguesa e, mais especificamente, sobre o ensino de Literatura. Desse modo, contemplamos 

este objetivo no primeiro capítulo do nosso trabalho para que pudéssemos, juntamente com os 

pressupostos teóricos utilizados, articular as análises e a triangulação dos dados coletados no 

lócus da pesquisa, os quais serão apresentados a seguir.  

Diante do exposto, organizamos a apresentação e análises das evidências na seguinte 

ordem: 

a) Apresentação e análise dos registros coletados a partir da observação no campo de 

pesquisa; 

b) Apresentação, análise e interpretação dos resultados obtidos com a aplicação de 

questionários direcionados aos discentes da turma pesquisada; 

c) Apresentação, análise e interpretação da entrevista com o professor titular de 

Língua Portuguesa. 

É válido ressaltar que, apesar de esta pesquisa ser de cunho qualitativo, fez-se  

necessário, também, apresentarmos dados quantitativos que são de grande relevância em 

nosso trabalho.  
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Os dados quantitativos podem ter utilizações convencionais em investigação 
qualitativa. Podem sugerir tendências num local se, por exemplo, o número de 
estudantes que é coberto tem aumentado ou diminuído. Podem também fornecer 
informação descritiva (idade, raça, sexo, estatuto socioeconômico) acerca da 
população servida por um programa educacional em particular. Os dados 
quantitativos são muitas vezes incluídos na escrita qualitativa sob a forma de 
estatística descritiva (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 194).  
 

 

Nessa perspectiva, faremos uso de dados quantitativos, visto que estes serão 

necessários para viabilizar, também, a interpretação e análise dos resultados obtidos no campo 

de pesquisa, os quais serão apresentadas a seguir. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS REGISTROS OBTIDOS A 

PARTIR DA OBSERVAÇÃO NO CAMPO DE PESQUISA  

 

De acordo com Minayo (2016), a observação é uma das técnicas principais para 

realizar o trabalho do campo. Assim, temos a seguir a apresentação e análise dos dados 

coletados durante o período de observação da pesquisa para atender ao objetivo de identificar 

como ocorrem as práticas de letramento literário utilizadas pelo professor nas aulas de 

Literatura;  

Em nosso trabalho, essa técnica seguiu uma sistematização proposta a partir dos 

direcionamentos pré-estabelecidos no guia de observação do protocolo de estudo de caso. 

Mediante esse aspecto, organizamos a apresentação em três categorias de análise. A saber: o 

contexto das aulas de Literatura, o desenvolvimento das aulas de Literatura e o letramento 

literário, como veremos na sequência s seguir. 

 

5.1.1 Contexto das aulas de Literatura 

 

Nesta categoria, no intuito de detalharmos o contexto no qual transcorriam as aulas de 

Literatura, apresentaremos aspectos referentes ao período dos encontros, local das aulas e 

alunos envolvidos no processo.   

 

5.1.1.1 Período dos encontros 

 

Tivemos a oportunidade de acompanhar 16 aulas da disciplina de Língua Portuguesa, 

organizadas em oito encontros destinados ao ensino de Literatura, compostos por blocos de 
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duas aulas, cada, realizadas no período de março a agosto do ano de 2018. Os encontros eram 

feitos, geralmente, às quintas-feiras, nos dois últimos horários do turno matutino, sendo o 

primeiro no intervalo das 9h40 às 10h30 e o segundo, com início às 10h30 e término às 

11h20. Entretanto, os encontros tiveram intervalos de dias diferenciados, tendo em vista ter 

ocorrido na rede estadual de ensino um período de greve de professores, fato este que alterou 

o calendário letivo da escola. Além disso, em outros momentos, houve alterações nos dias das 

aulas em virtude de os alunos estarem envolvidos em outros projetos e atividades pedagógicas 

da escola, a exemplo da festa junina, de eventos realizados pelo grêmio estudantil e ações 

sociais.  

Assim, temos o seguinte cronograma de acompanhamento das aulas, de acordo com o 

Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Cronograma dos encontros no período letivo de 2018. 

Datas 22/03 26/04 07/06 14/06 20/06 05/07 11/07 16/08 

Dias da 
semana 

Quinta-
feira 

Quinta-
feira 

Quinta-
feira 

Quinta-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Encontros 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Conforme a descrição do cronograma supracitado, podemos perceber que os dias das 

aulas sofreram algumas modificações, sendo, em dois momentos, às quartas-feiras, em virtude 

de adequações requeridas pelo professor de acordo com as suas necessidades. Podemos 

perceber também que o intervalo entre as aulas dos meses de março e abril; abril e junho; 

julho e agosto foram os mais prolongados tendo em vista os motivos anteriormente citados. 

  

5.1.1.2 Local das aulas de Literatura 

 

As aulas de Português destinadas ao ensino de Literatura ocorriam no espaço da 

biblioteca da escola. É válido ressaltar mais uma vez que, no Ensino Médio, o ensino de 

Literatura está associado ao ensino de Língua Portuguesa, sendo uma subdivisão desta, como 

já foi discutido no primeiro capítulo deste trabalho. Pois, como afirma Zilberman (2012, p. 

36), “nem leitura, nem literatura têm consistência suficiente para se apresentarem como 

disciplinas autônomas”. É importante acrescentar que as aulas de Língua Portuguesa 
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destinadas aos estudos gramaticais e de produção textual ocorriam no ambiente da sala de 

aula da turma.  

Desse modo, na biblioteca ocorriam apenas as aulas de Literatura que se 

desenvolveram a partir de um projeto criado pelo professor de Língua Portuguesa, intitulado 

Rodas de conversa na biblioteca. Ao tratarmos desse aspecto, acreditamos ser importante 

apresentar algumas informações coletadas durante o período de observação sobre o 

funcionamento desse espaço onde ocorriam as aulas com vistas à articulação das nossas 

inferências e análises. Para Petit (2009, p. 274), 

 

A biblioteca deveria ser um espaço cultural, mais do que um complemento didático, 
para dar lugar a percursos singulares, a achados imprevistos (em particular no caso 
de quem não pode ter acesso a uma biblioteca familiar). Ela não deveria estar a 
serviço apenas da pedagogia, mas se afirmar como um “espaço de não obrigação no 
interior da obrigação”, [...]. 
 

 

Nesse contexto, a autora nos mostra a importância da biblioteca não apenas como um 

ambiente que favorece as estratégias didáticas, mas como um local prazeroso de acesso à 

leitura, vista, neste caso, sem a ótica da obrigatoriedade. Ao refletirmos sobre esses aspectos, 

passamos a descrever esse ambiente rico em possibilidades na instituição escolar pesquisada.  

A biblioteca é um espaço amplo, com estantes que possuem um acervo variado de 

títulos literários, organizados por divisórias que subdividem os livros em literatura estrangeira 

e brasileira, destes, em sua maioria, de autores considerados cânones literários, a exemplo de 

José de Alencar, Machado de Assis, dentre outros. Há também subdivisões de acordo com os 

gêneros literários das obras, como crônicas, poesias e romances. Apesar de o acervo de 

literatura clássica ser em maior número, há também livros de autores contemporâneos, como 

Marina Colasanti e Adélia Prado. Há ainda na biblioteca um acervo referente à literatura do 

Rio Grande do Norte e literatura popular, contudo, fica guardado em um armário fechado, no 

próprio ambiente. O espaço da biblioteca possibilita a organização de momentos de leitura e 

também propicia atividades que visem à interação dos alunos, pois é composto por 

agrupamentos de mesas e cadeiras, facilitando o trabalho com atividades coletivas. Além 

disso, a sala possui quatro computadores para acesso dos estudantes, que os utilizam para 

pesquisas na internet e organização de trabalhos escolares.  

Em uma conversa informal com o funcionário responsável pela biblioteca, foi possível 

descobrir que os alunos da escola, de modo geral, costumam frequentar o local à procura de 

livros literários. Alguns, por orientações dos professores de Língua Portuguesa, e outros, por 
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interesse próprio. Segundo o profissional, os títulos mais procurados pelos discentes são os 

comumente conhecidos como best sellers, contudo, são escassos na constituição do acervo. 

Os empréstimos são feitos por tempo delimitado, podendo ser renovado de acordo com as 

normas da biblioteca. Outrossim, é relevante frisar que há na própria biblioteca um trabalho 

de incentivo à leitura intitulado “Aluno leitor”. Esse projeto consiste no fomento à leitura 

literária e, ao final de cada ano, a escola premia os alunos que mais leram no decorrer do 

período letivo. Além disso, o responsável pela biblioteca faz parceria de atendimento com os 

professores da instituição que realizam projetos de incentivo à formação leitora, a exemplo, 

do projeto Rodas de conversa, o qual alicerça as práticas de letramento literário realizadas 

pelo professor participante desta pesquisa.  

 

5.1.1.3 Alunos envolvidos 

 

Com relação aos alunos envolvidos no projeto, o professor nos informou que a 

quantidade de alunos matriculados na turma pesquisada é no total de 35, mas havia ainda mais 

quatro turmas, também de 2ª série, que participavam das atividades nos horários de suas 

respectivas aulas.  

Durante o período de observação, foi possível perceber que havia uma grande 

oscilação de frequência dos estudantes e em nenhum dos encontros constatamos a presença da 

turma em sua totalidade. Assim, apresentaremos a seguir o Gráfico 1 com o registro de 

frequências, de acordo com as aulas de Literatura observadas.  

 

Gráfico 1 - Frequência dos estudantes nas aulas de Literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com o exposto, tempos um cenário de instabilidade na frequência dos 

estudantes, o qual apresenta que no primeiro encontro realizado na biblioteca havia apenas 15 

alunos, do total dos 35 matriculados. No segundo e terceiro encontros compareceram 28 

alunos, no quarto, o número oscilou para 23, decaindo ainda mais, no quinto, para 21 alunos. 

No encontro posterior, houve um acréscimo de três alunos, totalizando 24. E no sétimo e 

oitavo encontros 30 alunos participaram das atividades. De modo geral, temos uma média 

aritmética de 25 alunos participantes, perfazendo um total de 71,07% de frequência no 

desenvolvimento das aulas de Literatura, das quais trataremos na categoria a seguir. 

  

5.1.2 Desenvolvimento das aulas de Literatura 

 

Esta categoria apresentará o que foi observado durante os oito encontros destinados às 

aulas de Literatura. Intrínseco a isso, serão mencionadas as constatações referentes à  

mediação do professor, à utilização do livro didático e à seleção dos textos literários.  

 

5.1.2.1 A mediação do professor  

 

Em nosso período de observação, verificamos que as aulas de Literatura tinham como 

foco principal o desenvolvimento do projeto Rodas de conversa na biblioteca. Em sua 

mediação, no primeiro encontro realizado na biblioteca, o professor apresentou o referido 

projeto aos alunos, o qual tinha como objetivos, em linhas gerais, socializar a leitura de contos 

e romances naquele ambiente e aperfeiçoar a competência leitora dos estudantes por meio de 

práticas de letramento literário. Assim, entendemos que o projeto estabelece um diálogo com 

as Orientações Curriculares do Ensino Médio, as quais dizem que deve haver nas aulas de 

Literatura 

 

[...] práticas de leitura por meio das quais os alunos possam ter acesso à produção 
simbólica do domínio literário, de modo que eles, interlocutivamente, estabeleçam 
diálogos (e sentidos) com os textos lidos. Em outros termos, prevê-se que os eventos 
de leitura se caracterizem como situações significativas de interação entre o aluno e 
os autores lidos, os discursos e as vozes que ali emergirem, viabilizando, assim, a 
possibilidade de múltiplas leituras e a construção de vários sentidos (BRASIL, 2008, 
p. 33). 
 
 

Ou seja, ao possibilitar a socialização dos alunos em práticas que envolvem a leitura e 

o diálogo sobre ela, inferimos que o professor suscita o desenvolvimento da construção de 
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sentidos por meio do texto literário, configurando-se, desse modo, como uma prática de 

letramento literário.  

Na apresentação do projeto, foi possível observarmos que existia uma preocupação por 

parte do professor com o ensino de Literatura e, mais especificamente, com os rumos desse 

ensino no que tange ao trabalho com o texto literário. Dessa forma, o docente expôs 

claramente que o seu trabalho seria alicerçado na sequência básica dos círculos de leitura 

propostos pelo professor Rildo Cosson, pesquisador do Centro de Alfabetização, Leitura e 

Escrita (CEALE) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Assim, tornou-se evidente que havia uma sistematização a ser seguida, no intuito de 

proporcionar aos alunos o contato efetivo com obras literárias. Para Cosson (2014a), faz-se 

necessário haver uma preparação para dar início a um círculo de leitura, que vai desde a 

organização de um cronograma de encontros e o local onde estes serão realizados, decisões 

quanto à participação dos alunos e no que se refere à escolha as obras literárias.  

Seguindo essas orientações, o professor apresentou em forma de esquema a proposta 

metodológica que viabilizaria os encontros para o desenvolvimento do projeto, destacando um 

calendário a seguir, as estratégias que seriam utilizadas durante os encontros, falou sobre a 

importância da participação dos alunos e os recursos didáticos adequados a cada atividade, a 

exemplo dos equipamentos multimídia, cartazes, utilização de textos e livros impressos ou 

digitais. 

 
[...] as atividades humanas são consideradas, sempre, como mediadas 
simbolicamente. Além disso, tem-se que, se é pelas atividades de linguagem que o 
homem se constitui sujeito, só por intermédio delas é que tem condições de refletir 
sobre si mesmo. Pode-se ainda dizer que, por meio das atividades de compreensão e 
produção de textos, o sujeito desenvolve uma relação íntima com a leitura - escrita -, 
fala de si mesmo e do mundo que o rodeia, o que viabiliza nova significação para 
seus processos subjetivos (BRASIL, 2008, p. 24). 
 
 

Nesse propósito de desenvolvimento de atividades que envolvem a linguagem e, por 

conseguinte, a reflexão sobre ela, pudemos perceber que a mediação do professor utilizava 

estratégias diferenciadas, as quais possibilitavam a leitura de textos, atividades escritas e 

orais. Assim, elaboramos o Quadro 2, o qual nos mostra a frequência em que a mediação do 

professor proporcionou o desenvolvimento de tais práticas. 
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Quadro 2 - Frequência da mediação do professor 

Atividades 

desenvolvidas 

1º 

encontro 

2º 

encontro 

3º 

encontro 

4º 

encontro 

5º 

encontro 

6º 

encontro 

7º 

encontro 

8º 

encontro 

Modalidade oral x x x x x x x x 

Modalidade escrita x   x x  x  

Modalidade leitura x x x x x x x x 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o quadro apresentado, constatamos que as atividades tiveram 

frequências diferentes e os exercícios que favoreciam a expressão oral e a leitura de textos 

foram os mais utilizados, pois, no processo interativo da sala de aula, o docente envolvia os 

estudantes em vários tipos de leitura, dava-lhes vez e voz para opinar, apresentar os seus 

argumentos e dialogar entre os pares sobre os mais diversos assuntos desenvolvidos, em 

decorrência da aplicação do modelo da sequência básica dos círculos de leitura.  

Assim, ao falarmos sobre os momentos de desenvolvimento da oralidade, averiguamos 

que essa forma de expressão foi contemplada nos oito encontros da observação e, a nosso ver, 

estabeleceu consonância com os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 143), quando afirmam não 

enxergar um outro meio “senão pelo diálogo, para que o aluno aprenda a confrontar, defender, 

explicar suas ideias de forma organizada, em diferentes esferas da palavra pública, 

compreendendo e refletindo sobre as marcas de atualização da linguagem [...]”. 

Contemplando esse propósito dos movimentos interativos de exercício da oralidade, foi 

possível observarmos que os alunos sentiram-se à vontade para expor os seus pensamentos e 

reflexões, também ao tentar convencer o outro de seus argumentos, concordando com a 

opinião do colega e, em alguns momentos, fazendo uso da contra-argumentação. 

Ainda de acordo com os resultados, as práticas de leitura também estiveram presentes 

em todos os encontros e envolviam não apenas as leituras de textos escritos, mas também de 

imagens, símbolos, bem como a leitura de mundo, que vai muito além do que os olhos podem 

enxergar, pois se circunscreve nas subjetividades dos atores sociais. Assim, nas atividades 

mediadas pelo professor, os alunos tiveram variados tipos de leitura: de imagens, capas de 

livros, músicas, memes, textos informativos e científicos, conteúdos curriculares da Literatura 

expostos em slides e alguns gêneros literários, a saber, poemas, contos e romance.   
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Com relação às atividades escritas, nos encontros não foi observada uma frequência 

semelhante aos outros dois tipos de atividade que foram citados anteriormente. Apesar de uma 

das atividades propostas pelo professor ter sido a escrita de um diário de bordo, a cada 

encontro realizado não constatamos nenhum aluno realizando os registros em seu diário na 

biblioteca. Inferimos, então, que a escrita dos referidos diários devia estar sendo realizada 

pelos alunos como atividade de casa. Ainda no que se refere aos diários, enfatizamos que o 

professor solicitou a entrega dessa atividade para o fim do mês de novembro de 2018. Desse 

modo, pudemos perceber que ele seria utilizado como organizador de registros das aulas de 

Literatura até o fim de período do ano letivo.  

Então, mediante esses aspectos, observamos práticas da modalidade escrita apenas no 

primeiro, quarto, quinto e sétimo encontros. No primeiro, referente aos registros de 

detalhamento do projeto Rodas de conversa na biblioteca. No 4º encontro, no que diz respeito 

às anotações sobre os elementos e a estrutura de um texto narrativo; no 5º, para registrar 

pontos importantes de acordo com a leitura de dois textos literários propostos nas aulas, e no 

7º encontro para anotar os direcionamentos feitos pelo professor sobre um trabalho em grupo 

que seria realizado na culminância do projeto de letramento literário, do qual falaremos 

posteriormente.  

Diante disso, percebemos que o professor, em sua mediação do projeto Rodas de 

conversa na biblioteca, deu prioridade às práticas de leitura, individual e coletiva, e o 

exercício da oralidade, no intuito de ter como foco principal a leitura de textos e a discussão 

sobre eles. Um viés que denota uma das características das práticas de letramento literário, 

tomando como base os círculos de leitura. Sobre isso, Cosson (2014b, p. 139) revela que “[...] 

os círculos de leitura possuem caráter formativo, proporcionando uma aprendizagem coletiva 

e colaborativa ao ampliar o horizonte interpretativo da leitura individual por meio do 

compartilhamento das leituras e do diálogo em torno da obra selecionada.” Ainda segundo o 

autor, esse aspecto que favorece a formação do leitor é um dos motivos que faz com que as 

escolas adotem o círculo de leitura. E, de acordo com o que observamos, acreditamos ser 

justamente por esse motivo que o professor fez as escolhas didáticas supracitadas para efetivar 

o letramento literário em sua sala de aula.  

 

5.1.2.2 O livro didático e os textos literários 

 

Como já foi discutido neste trabalho, comumente podemos observar que os textos 

literários utilizados nas aulas de Literatura, estão, muitas vezes associados à seleção proposta 
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pelo livro didático de Língua Portuguesa. No entanto, pudemos constatar que nas aulas 

observadas, desde o início do ano letivo, o livro didático não foi utilizado, muito embora, no 

desenvolvimento das atividades ao longo do período, fossem apresentados conteúdos que 

estão presentes nesse recurso didático, a exemplo do conteúdo que apresenta a estrutura de um 

texto narrativo e os elementos que o compõem. Para Zilberman (2012, p. 53), 

 

[...] raras vezes a escola, seu aparato (como salas de aulas), seus instrumentos 
(como o livro didático) e sua metodologia (como a execução do dever de casa) 
provocam lembranças aprazíveis de leitura. As atividades pedagógicas provocam 
tédio, quando não são vivenciadas como aprisionamento, controle ou obrigação. A 
leitura parece ficar do lado de fora, porque os professores não a incorporam ao 
universo do ensino. 
  

 

Sobre isso, inferimos que, por esse motivo, o professor tenha preferido deixar o livro 

didático distanciado do desenvolvimento do projeto. Pois, o que ficou claro em sua 

apresentação foi o foco nas práticas de letramento literário, viabilizando o contato efetivo com 

o texto literário.  

De acordo com essas observações, entendemos que a seleção de textos literários para o 

desenvolvimento do trabalho não foi alicerçado no livro didático porque era baseada em 

outros critérios pré-definidos pelo docente na elaboração do projeto. 

Mediante o desenvolvimento das atividades do projeto Rodas de conversa na 

biblioteca, constatamos que o professor foi o responsável pela seleção da obra a ser trabalhada 

na sistematização das práticas de letramento literário. O livro escolhido não foi uma obra 

clássica, nem de um autor consagrado da literatura brasileira, mas, sim, de um autor 

contemporâneo e estrangeiro chamado John Green, que escreveu o best seller intitulado A 

culpa é das estrelas, grande sucesso entre o público juvenil. Segundo Cosson (2014a), a 

escolha de uma obra literária nunca é completamente livre, pois leva em consideração uma 

série de fatores, inclusive os de incentivo ao consumo de produtos culturais, como é o caso do 

livro em questão, que também virou uma obra cinematográfica, a qual deu grande visibilidade 

ao enredo.  

Desse modo, inferimos que o professor utilizou como critério de sua escolha uma obra 

de grande popularidade entre os jovens estudantes e que foi, inclusive, produzida pelo cinema, 

cuja exibição proporcionou uma boa propagação da temática discutida no livro e no filme, 

incluindo aqueles considerados não leitores de livros de Literatura. Posteriormente a esse 

aspecto da observação, tivemos a nossa inferência confirmada mediante as respostas obtidas 

na realização da entrevista com o docente, sobre a qual trataremos mais adiante.  



87 
 

Além do livro A culpa é das estrelas, o professor apresentou na sala outros textos 

literários, a exemplo de O plebiscito, uma obra canônica da nossa literatura brasileira, escrita 

por Artur Azevedo, e também uma adaptação do texto de Etta Austin Blaisdell Mc Donald e 

Mary Frances Blaisdell, intitulado de O pequeno herói da Holanda. Assim, pudemos constatar 

que o professor seguiu o que dizem Brasil (1999) e Brasil (2008) com relação à escolha dos 

textos a serem trabalhados nas aulas de Literatura, pois levou para a sala de aula obras 

consagradas pela tradição clássica e também de grande consumo de massa, como os tão 

populares best sellers. 

É importante destacarmos que, neste momento, não detalharemos o trabalho realizado 

pelo professor com esses textos e livros nos encontros do projeto, pois o faremos na análise da 

categoria a seguir, a qual trata sobre letramento literário.  

 

5.1.3 Letramento literário 

 

Apresentaremos agora, o que constatamos com relação às práticas de letramento 

literário nas aulas de Literatura da turma envolvida nesta pesquisa. É importante destacar que 

as estratégias para a formação da prática leitora, a seleção do texto literário e a participação 

dos alunos foram os aspectos mais observados e registrados em nossas notas de campo.  

Como já mencionamos anteriormente, no primeiro encontro da observação, o 

professor apresentou o projeto Rodas de conversas na biblioteca, explicando os seus 

propósitos, direcionamentos e o lugar escolhido para desenvolvê-los. Nesse processo, 

constatamos, a priori, que o projeto se configuraria em uma sequência de atividades com 

vistas à leitura literária e que seguiria a proposta de letramento literário a partir dos círculos 

de leitura de Cosson (2014a), já explicitada no capítulo 2 deste trabalho. Desse modo, para 

melhor adequar o entendimento da análise dessa categoria, faremos o seu detalhamento a 

partir de cada passo da sequência proposta pelo autor citado. A saber, motivação, introdução, 

leitura e interpretação.  

 

5.1.3.1 Motivação 

 

Tivemos a oportunidade de acompanhar em sala de aula, o primeiro passo da 

sequência básica dos círculos de leitura, ainda no primeiro dia da observação, quando o 

professor da turma iniciou a fase intitulada de motivação. Essa etapa é importante porque 

realiza uma preparação para instigar no aluno o desejo de ler a obra literária escolhida. É uma 
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forma de interação com o texto, mesmo antes da efetivação propriamente dita de sua leitura. 

De acordo com Cosson (2014a, p. 55), “[...] as mais bem-sucedidas práticas de motivação são 

aquelas que estabelecem laços estreitos com o texto que se vai ler a seguir”. 

Destarte, o professor realizou a etapa de motivação procurando estreitar os laços dos 

alunos com a obra escolhida e iniciou esse processo com a exposição de vários slides 

contendo imagens, fazendo indagações aos alunos sobre o que eles sabiam sobre as estrelas, 

constelações e o Sol, que estavam expostos na tela do projetor multimídia. A partir desse 

momento de interação, os alunos, de forma aleatória, foram expondo as suas ideias sobre o 

assunto. Ainda utilizando a palavra-chave “estrela”, o docente expôs conceitos retirados de 

um dicionário sobre as imagens apresentadas e também informações científicas sobre as cores 

das estrelas, questões de grandeza e distância, como podemos observar na Figura 1 que segue, 

retirada de um dos slides apresentados pelo professor. 

 

Figura 1 - Slide utilizado na fase de motivação 

 
Fonte: (PROJETO..., 2018). 

 

A imagem apresenta um conceito científico e algumas frases informativas sobre a 

palavra constelações, que faz parte do campo semântico da palavra-chave tão evidenciada em 

cada momento das atividades de motivação: estrelas.  

Em seguida, ainda utilizando a mesma lógica de associação de ideias, foram tocadas e 

exibidas as letras das canções Estrelas, de Gilberto Gil, e Estrela, de Adriana Calcanhoto.  

Após a audição da música, o professor orientou que os alunos procurassem as ideias opostas 

contidas na primeira canção e estabelecessem um paralelo entre as duas músicas. Nesse 

momento, nem todos os alunos falaram, o que nos provocou algumas indagações, tendo em 

vista o primeiro momento de fala por meio das imagens ter sido bem participativo. Diante 

disso, nos questionamos se os discentes se sentiam envergonhados por analisar e comparar as 
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músicas ou sentiam algum tipo de dificuldade de interpretação e análise de um gênero que se 

utiliza de muitas subjetividades.  

Um dado interessante que observamos foi que o professor estabeleceu uma relação 

interdisciplinar durante as apresentações e discussões a partir do conteúdo dos slides expostos 

à medida que trouxe conceitos científicos estudados nas disciplinas de Geografia e Ciências 

no que se refere à temática “estrelas”. Diante dessa postura observada, nos remetemos às 

Orientações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2008, p. 27), quando consideram que “o 

papel da disciplina de Língua Portuguesa é o de possibilitar, por procedimentos sistemáticos, 

o desenvolvimento das ações de produção de linguagem em diferentes situações de 

interação”. Abordagens interdisciplinares na prática da sala de aula são essenciais. Desse 

modo, apesar de a aula ser de Literatura, é importante frisarmos que ela está ligada à 

disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio e, por isso, atendeu ao que orienta o 

documento supracitado, no sentido de buscar abordagens interdisciplinares nos processos 

interativos da sala de aula.   

Seguindo essa perspectiva, a aula transcorreu, na maioria do tempo, de forma 

interativa e participativa, permeando aspectos da leitura e dando grande espaço para o uso da 

oralidade. Para Cosson (2014a), a fase da motivação é de extrema importância para viabilizar 

o encontro do aluno com o livro literário. Então, as estratégias escolhidas pelo professor e a 

temática escolhida por ele para estreitar os laços dos alunos com o livro que seria lido foram 

instigantes para os discentes que inferiram rapidamente que o livro a ser utilizado nas rodas de 

conversa seria A culpa é das estrelas, escrito pelo norte-americano John Green e considerado 

um best seller pela crítica literária. A escolha causou na maioria dos alunos certa euforia, pelo 

que percebemos a partir de comentários com os pares e até mesmo com o professor, por já 

terem assistido ao filme e alguns por terem tido o contato, também, com a obra literária, 

segundo seus próprios depoimentos.  

Mediante a escolha da obra a ser lida no projeto Rodas de conversa na biblioteca, 

achamos conveniente falar brevemente sobre ela, antes de passarmos para a etapa da 

introdução, no intuito de situarmos o leitor deste trabalho. O livro A culpa é das estrelas foi 

lançado em 2012 e narra, em 288 páginas, a história fictícia de Hazel Grace, uma paciente de 

18 anos que tem câncer no pulmão desde os 13 anos. Para motivar a jovem, cuja vida 

restringe-se à reclusão de sua casa e ao tratamento de sua doença, seus pais a incentivam a 

frequentar um grupo de apoio a pacientes com câncer, e é nesse lugar que ela conhece 

Augustos Waters, um rapaz que tem câncer nos ossos, com quem ela desenvolve uma linda 

história de amor.  
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Veremos a seguir como foi o processo da introdução desse livro no projeto Rodas de 

conversa na biblioteca.  

 

5.1.3.2 Introdução 

 

No segundo encontro observado, as duas aulas foram destinadas ao desenvolvimento 

da etapa intitulada de introdução. De acordo com Cosson (2014a, p. 61),  

 
[...] é preciso que o professor tenha sempre em mente que a introdução não pode se 
estender muito, uma vez que sua função é apenas permitir que o aluno receba a obra 
de uma maneira positiva. Desse modo, a seleção criteriosa dos elementos que serão 
explorados, a ênfase em determinados aspectos dos paratextos e a necessidade de 
deixar que o aluno faça por si próprio, até como possível demanda de leitura, outras 
incursões na materialidade da obra são características de uma boa introdução.  
 
 

Seguindo esses critérios, nessa fase, o professor fez a apresentação do autor e da obra 

a ser lida. A apresentação da obra A culpa é das estrelas foi permeada por exibição de slides 

com fotos do autor, informações sobre ele, inclusive com apresentação de outras obras por ele 

escritas e críticas literárias publicadas sobre o seu livro. Também foram exibidas fotos da capa 

do livro a ser lido, antes e depois do lançamento do filme baseado na obra de John Green, 

conforme as Figuras 2 e 3 a seguir. 

 

Figura 2 - Capa da primeira edição do livro 

 

Fonte: (SARAIVA, [201-]).4. 

 

 

                                                 
4 Disponível em: https://www.saraiva.com.br/a-culpa-e-das-estrelas-4073261.html. 
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Figura 3 - Capa do livro após o lançamento do filme 

 

Fonte: (SUBMARINO, 2014)5 

 

Essa estratégia permitiu que os alunos dialogassem sobre as representações possíveis 

em uma obra impressa e sua produção cinematográfica, a partir de algumas indagações do 

professor sobre o diálogo que pode existir entre o filme e o livro. Alguns disseram que o filme 

não fornece a riqueza de detalhes que um livro pode oferecer, sendo este, portanto, a melhor 

forma de se aprofundar no enredo. Outros opinaram que as imagens de um filme juntamente 

com a trilha sonora são pontos favoráveis por trazerem mais emoção, o que não é possível, 

segundo os alunos, com a leitura do livro.  

Outra estratégia utilizada pelo professor para atrair os estudantes foi apresentar frases 

de efeito do próprio livro, no intuito de suscitar discussões no grande grupo. Um exemplo 

disso pode ser visualizado na Figura 4, a qual apresentamos a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Disponível em: https://www.submarino.com.br/produto/119388217. 

 



 

A leitura dos discursos impressos na imagem mexeu com as subjetividades dos alunos 

e possibilitou uma relação entre a ficção e as vivências reais. Para Petit (2009, p. 93), esse t

de reação é provocado pela “

um escritor, as palavras tocam os leitores um a um e permitem que expressem o que há de 

mais secreto neles”. As palavras da autora retratam justamente o que aconteceu no momento 

da leitura desses fragmentos retirados do livro. Uma prática que resultou em muitas falas, 

compartilhamento de ideias e até depoimentos baseados no conteúdo das frases. 

Ainda permeando a construção de sentidos e fazendo uso de outros recursos 

multimodais, o professor ex

o livro de Green, trazendo de forma interativa e reflexiva temáticas de outros contextos e 

diferentes abordagens a fim de provocar discussões na sala de aula. Veremos a seguir um 

exemplo de um desses memes

 

                                                
6 FRASES Livro A Culpa é das Estrelas: Melhores Falas de Hazel. [S. l: s. n.], c2019. Disponível em: 

https://essaseoutras.com.br/frases
2019. 

 

Figura 4 - Frases do livro A culpa é das estrelas

Fonte: (FRASES..., c2019)6.   

 

A leitura dos discursos impressos na imagem mexeu com as subjetividades dos alunos 

e possibilitou uma relação entre a ficção e as vivências reais. Para Petit (2009, p. 93), esse t

pela “[...] leitura de ficção, em que por meio do devaneio subjetivo de 

um escritor, as palavras tocam os leitores um a um e permitem que expressem o que há de 

mais secreto neles”. As palavras da autora retratam justamente o que aconteceu no momento 

es fragmentos retirados do livro. Uma prática que resultou em muitas falas, 

compartilhamento de ideias e até depoimentos baseados no conteúdo das frases. 

Ainda permeando a construção de sentidos e fazendo uso de outros recursos 

multimodais, o professor expôs, por meio de slides, alguns memes que faziam intertexto com 

o livro de Green, trazendo de forma interativa e reflexiva temáticas de outros contextos e 

diferentes abordagens a fim de provocar discussões na sala de aula. Veremos a seguir um 

memes, conforme a Figura 5.  

 

 

 

         
FRASES Livro A Culpa é das Estrelas: Melhores Falas de Hazel. [S. l: s. n.], c2019. Disponível em: 

https://essaseoutras.com.br/frases-livro-a-culpa-e-das-estrelas-melhores-falas-de-hazel/. Acesso em: 23 abr. 
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A leitura dos discursos impressos na imagem mexeu com as subjetividades dos alunos 

e possibilitou uma relação entre a ficção e as vivências reais. Para Petit (2009, p. 93), esse tipo 

] leitura de ficção, em que por meio do devaneio subjetivo de 

um escritor, as palavras tocam os leitores um a um e permitem que expressem o que há de 

mais secreto neles”. As palavras da autora retratam justamente o que aconteceu no momento 

es fragmentos retirados do livro. Uma prática que resultou em muitas falas, 

compartilhamento de ideias e até depoimentos baseados no conteúdo das frases.  

Ainda permeando a construção de sentidos e fazendo uso de outros recursos 

que faziam intertexto com 

o livro de Green, trazendo de forma interativa e reflexiva temáticas de outros contextos e 

diferentes abordagens a fim de provocar discussões na sala de aula. Veremos a seguir um 

FRASES Livro A Culpa é das Estrelas: Melhores Falas de Hazel. [S. l: s. n.], c2019. Disponível em: 

hazel/. Acesso em: 23 abr. 
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Figura 5 - Meme - A culpa é das estrelas 

 
Fonte: (PROJETO..., 2018). 

 

O meme exposto utiliza o personagem Willy Wonka, do filme A fantástica fábrica de 

chocolate (1971), para ironizar questões que permeiam as vivências humanas, nas quais os 

acontecimentos teriam como justificativa de terem ocorrido por culpa das estrelas. Essa 

estratégia também trouxe à tona outros memes com a mesma citação de A culpa é das estrelas, 

não apresentados pelo professor, mas que os alunos conheciam e descreveram o seu conteúdo 

para o grande grupo, o qual estabelecia relações de sentido entre os memes e o contexto social 

atual. De acordo com Rojo e Moura (2012), esse tipo de prática é importante para propiciar 

aos estudantes a criação de sentidos a partir da análise de textos situados em seu cotidiano 

cultural. Dessa forma, pudemos constatar que as temáticas e ideias trazidas pelos livros não 

permanecem apenas em suas páginas, podendo estar associadas a outros textos e circular em 

diversos meios, inclusive os midiáticos, tão presentes no universo do estudante do Ensino 

Médio, como já foi discutido neste trabalho. Nesse viés, Rojo; Moura (2012, p. 39) ainda nos 

mostram que: 

 

O trabalho escolar pode ter início no conceito ou no texto conhecido: ele será 
desconstruído e reconstruído; a reconstrução será hipermodal, na medida em que as 
conexões forem feitas e os conhecimentos interligarem. [...] O texto, tal como o 
conhecemos e utilizamos, é extrapolado; livros didáticos “engessados” e práticas 
descontextualizadas dão lugar à hipermídia; a capacidade de criação é desafiada; ler 
e escrever deixa de ser o fim, para ser o meio de produzir saberes e, além disso, 
compartilhá-los numa relação dialógica. 
 
 

E foi justamente isso que foi realizado na prática de letramento observada, ideias 

compartilhadas de um livro que ganharam amplitude em outros espaços de circulação e que 
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estabeleceram outros sentidos, novas ideias que são compartilhadas por meio de uma leitura 

de texto e também uma leitura do contexto social. 

De acordo com as estratégias utilizadas, foram discutidas entre o grupo as orientações 

para a leitura do livro e estipulado prazo para a sua conclusão. Essa leitura guiada foi 

direcionada a ser cumprida como tarefa de casa, em um prazo de 15 dias. Pois, segundo as 

conclusões do professor e da turma, a leitura completa do livro em sala de aula não seria 

possível, tendo em vista as questões de tempo e a necessidade de uma leitura individual mais 

aprofundada. No entanto, poderiam ser realizadas nos próximos encontros algumas leituras de 

trechos do livro para suscitar discussões sobre ele. Mediante essa escolha de leitura, o grupo 

estabeleceu relação com as ideias de Cosson (2014b), o qual nos afirma existirem várias 

práticas de leitura literária que auxiliam em um círculo de leitura e, dentre elas, a leitura 

silenciosa, a qual necessita normalmente que seja realizada em casa.  

Desse modo, entendemos que as orientações propostas e discutidas em sala de aula 

seguiam esse propósito de suscitar a leitura em casa para propiciar ao leitor o encontro pessoal 

de diálogo com o texto a fim de inferir sobre as temáticas intrínsecas a ele e assim possibilitar 

a construção de sentidos individual.  

 

5.1.3.3 A leitura  

 

O terceiro encontro, o qual deveria ter ocorrido 15 dias após o anterior, só foi possível 

40 dias depois, em consequência da greve dos professores da rede estadual de ensino do Rio 

Grande do Norte. Diante desse fato, foi possível perceber que houve uma quebra no 

desenvolvimento do projeto em consequência do longo período de ausência de atividades 

escolares. 

Entretanto, o professor deu prosseguimento à sequência básica, iniciando a etapa de 

acompanhamento da leitura dos alunos. Para Cosson (2014a, p. 62), “a leitura escolar precisa 

de acompanhamento porque tem uma direção a cumprir, e esse objetivo não deve ser perdido 

de vista”. Nessa perspectiva, o professor, inicialmente, fez uma contagem de quantos alunos 

tinham realizado a leitura do livro, estabelecendo uma sistematização em três categorias: 

quantos não leram, quantos leram o livro em sua totalidade e quantos leram apenas uma parte 

dele. A partir do acompanhamento da contagem realizada pelo professor em sala de aula, 

elaboramos o Gráfico 2 a seguir. 

 

 



 

Gr

Interpretando os dados, verificamos que, dos 28 alunos presentes na sala de aula, 11 

(39%) disseram que leram o livro em sua totalidade; 

história e 12 (43%) alunos afirmaram não terem lido o livro. Dessa forma, constatamos que

no momento da contagem feita pelo professor,

completa a leitura literária. 

Para dar continuidade ao trabalho plan

alunos sobre quem havia assistido ao filme 

11 levantaram a mão, afirmando que haviam assistido à produção cinematográfica. Apesar 

disso, todos afirmaram que 

alguns por já terem lido o livro todo, outros por terem assistido 

completo e alguns por terem noções sobre a história a partir dos comentários de outros 

colegas. Assim, o professor orientou os que não terminaram a leitura do livro ou não a tinham 

iniciado a o fazerem até o próximo encontro.

Diante desse quadro, tendo como dados

anteriores e pela observação do comportamento dos a

do professor, inferimos que um dos fatores que podem ter ocasionado a não leitura do livro ou 

a sua leitura parcial foi a quebra de ritmo das aulas em virtude da realização da greve na rede 

estadual de ensino. Outro fat

assistido ao filme e conhecerem o e

alguns alunos não realizaram a tarefa por priorizar outro tipo de atividade no seu contexto 

social. 

12; 43%

Gráfico 2 – Leitura do livro A culpa é das estrelas

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Interpretando os dados, verificamos que, dos 28 alunos presentes na sala de aula, 11 

(39%) disseram que leram o livro em sua totalidade; cinco (18%) leram apenas uma p

história e 12 (43%) alunos afirmaram não terem lido o livro. Dessa forma, constatamos que

no momento da contagem feita pelo professor, menos da metade da turma realizou de for

.  

Para dar continuidade ao trabalho planejado para essa etapa, o professor questionou os 

alunos sobre quem havia assistido ao filme A culpa é das estrelas na íntegra. Dos 28 alunos, 

11 levantaram a mão, afirmando que haviam assistido à produção cinematográfica. Apesar 

disso, todos afirmaram que tinham condição de iniciar as discussões sobre o enredo do livro, 

alguns por já terem lido o livro todo, outros por terem assistido a partes do filme ou por 

completo e alguns por terem noções sobre a história a partir dos comentários de outros 

im, o professor orientou os que não terminaram a leitura do livro ou não a tinham 

iniciado a o fazerem até o próximo encontro. 

desse quadro, tendo como dados as observações realizadas nos encontros 

anteriores e pela observação do comportamento dos alunos no momento dos questionamentos 

do professor, inferimos que um dos fatores que podem ter ocasionado a não leitura do livro ou 

a sua leitura parcial foi a quebra de ritmo das aulas em virtude da realização da greve na rede 

estadual de ensino. Outro fator que pode ter contribuído foi o fato de alguns alunos

assistido ao filme e conhecerem o enredo da história. Além disso, ainda podemos inferir que 

alguns alunos não realizaram a tarefa por priorizar outro tipo de atividade no seu contexto 
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Interpretando os dados, verificamos que, dos 28 alunos presentes na sala de aula, 11 

(18%) leram apenas uma parte da 

história e 12 (43%) alunos afirmaram não terem lido o livro. Dessa forma, constatamos que, 

menos da metade da turma realizou de forma 

ejado para essa etapa, o professor questionou os 

na íntegra. Dos 28 alunos, 

11 levantaram a mão, afirmando que haviam assistido à produção cinematográfica. Apesar 

tinham condição de iniciar as discussões sobre o enredo do livro, 

partes do filme ou por 

completo e alguns por terem noções sobre a história a partir dos comentários de outros 

im, o professor orientou os que não terminaram a leitura do livro ou não a tinham 

as observações realizadas nos encontros 

lunos no momento dos questionamentos 

do professor, inferimos que um dos fatores que podem ter ocasionado a não leitura do livro ou 

a sua leitura parcial foi a quebra de ritmo das aulas em virtude da realização da greve na rede 

ído foi o fato de alguns alunos já terem 

ainda podemos inferir que 

alguns alunos não realizaram a tarefa por priorizar outro tipo de atividade no seu contexto 

Leram o livro em sua 

Leram apenas algumas 
partes da história

Não leram o livro
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Posteriormente a esse momento de questionamentos e inquietações, o professor 

solicitou que os alunos pegassem os seus livros a fim de iniciar um diálogo sobre as leituras 

realizadas. Nesse momento, pudemos perceber outro ponto importante relativo à disposição 

do livro: alguns alunos utilizaram a versão impressa, ou seja, a obra física, e outros usaram a 

versão digital, tendo como suporte o aparelho celular, conforme as Figuras 6 e 7 a seguir: 

 

Figura 6 - Livro impresso 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Figura 7 - Livro digital 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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As fotos tiradas no espaço da sala de aula, no momento da realização da fase de 

leitura, nos mostram que, tanto o livro impresso quanto o digital estão presentes na sala de 

aula, fato que nos confirma a presença da tecnologia nas práticas escolares, favorecendo a 

possibilidade de recursos de interação e aprendizagem e, nesse caso, de práticas de leitura. 

Diante desse cenário, fazemos alusão às palavras de Rojo; Moura (2012), ao constatarem que 

as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, inclusive na sala de 

aula, possibilitando novas formas de comunicação, a exemplo do uso do celular para a leitura 

literária. 

Ao retomar a sequência da aula, o docente estimulou comentários iniciais sobre o 

livro, partindo da disposição verbal e não verbal da capa e a construção de sentidos que 

poderia ser feita a partir dos aspectos observados em relação às imagens, cores, tamanho e 

forma das letras. Em meio às discussões iniciadas com a capa, foram surgindo indagações 

sobre o próprio enredo do livro, com perguntas referentes à opinião dos alunos sobre a 

temática da obra. Muitas foram as inferências feitas pelos alunos mediante os 

questionamentos do professor com relação às personagens, à construção do enredo com uma 

história de amor entre dois jovens que são acometidos por uma doença tão terrível como o 

câncer. Segundo Cosson (2014a), essas apresentações de resultados, no período das leituras da 

obra escolhida nos círculos de leitura, são chamadas de intervalos. Ainda segundo o autor, 

esses intervalos podem ser realizados por meio de uma simples conversa ou por meio de uma 

sistematização de atividades que envolvam, inclusive, outros textos que façam ligação à obra 

que está sendo lida.  

Desse modo, constatamos que ocorreram três intervalos na etapa de leitura do projeto 

Rodas de conversa na biblioteca, os quais se estenderam até o quinto encontro. E nesse 

ínterim, as formas escolhidas pelo professor para realizar esses intervalos foram o diálogo 

com o grupo, em uma conversa informal, na qual os alunos espontaneamente expuseram as 

suas ideias e reflexões sobre o livro, conforme já explicitamos no parágrafo anterior. Além 

dessa escolha, o professor utilizou atividades específicas, como por exemplo, a apresentação 

de outros textos e também a discussão de questões teóricas da área de Literatura para orientar 

a análise dos alunos.  

Continuando nesse viés, depois do primeiro intervalo baseado em questionamentos 

iniciais sobre o livro, já no quarto encontro, o professor retomou as ideias discutidas 

anteriormente para, em seguida, apresentar slides sobre os elementos da narrativa, um 

conteúdo que compõe os estudos de Literatura no livro didático, embora este não estivesse 

sendo utilizado durante os encontros. Desse modo, foi realizada uma atividade sistematizada 
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voltada para os estudos do enredo, tempo, espaço, personagens e também a estrutura da 

narrativa (Figura 8). É válido ressaltar que o professor explicava os conteúdos e dava 

exemplos práticos relacionando-os a outras obras da literatura brasileira, tais como os 

clássicos O primo Basílio, de Eça de Queiroz e Dom Casmurro, de Machado de Assis. 

Também citou obras de Agatha Christie e Chopenhauer, permeando assim um percurso entre 

as obras clássicas e as mais populares. Os alunos, por sua vez, anotavam o conteúdo dos 

slides no caderno e mostravam entendimento das explicações do professor ao exemplificarem 

conceitos e informações sobre personagens, conflitos e clímax do enredo a partir de obras 

cinematográficas, a exemplo do filme X-Man, grande sucesso de bilheteria no cenário 

mundial. 

 

Figura 8 - Exposição de conteúdo de Literatura em slides 

 

Fonte: (PROJETO..., 2018). 

 

A partir das explanações sobre os elementos, a estrutura da narrativa e as 

exemplificações dadas, o docente voltou os questionamentos aos alunos levando-os a associar 

os conceitos que tinham sido estudados com o livro A culpa é das estrelas. Assim, as 

indagações destinaram-se à identificação dos tipos de personagens, questões de tempo, 

espaço, conflitos vividos pelas personagens, clímax e sobre o desfecho da história.  

Pudemos constatar que a sistematização dessa atividade facilitou a organização das 

ideias dos alunos com relação ao livro escolhido no projeto e promoveu uma boa participação 

dos discentes quanto às questões mais técnicas do enredo da obra atreladas às observações, 

inferências e análises sobre a obra.   
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No terceiro intervalo da fase de leitura, que ocorreu no quinto encontro do projeto 

Rodas de conversa na biblioteca, o docente se utilizou de dois textos extras para discutir sobre 

as questões da narrativa, estudadas no encontro anterior. Os dois contos escolhidos foram O 

plebiscito, de Artur Azevedo, e O pequeno herói da Holanda, de Etta Austin Blaisdell Mc 

Donald e Mary Frances Blaisdell. Para isso, o professor pediu que os alunos se organizassem 

em quatro grupos, lessem os contos e anotassem ideias referentes ao que haviam estudado 

sobre os elementos e a estrutura da narrativa e os relacionasse aos textos trazidos para o 

encontro.  

Em nossa observação, constatamos que a atividade ocasionou um pouco de dispersão 

no momento da leitura. Inferimos, então, que poderia ser pela composição da atividade em 

grupos, a qual facilitava a aproximação dos alunos e, consequentemente, as conversas 

paralelas. Observamos ainda que, nesse dia, houve uma grande movimentação de discentes de 

outras turmas procurando a biblioteca para tratar de questões específicas as quais não 

pudemos identificar quais eram. Mediante esse contexto observado, percebemos, então, que 

nem todos os alunos conseguiram realizar a leitura dos textos na íntegra, e quando se 

iniciaram os questionamentos do professor sobre o enredo, tipos de personagens, questões de 

tempo, conflitos encontrados e desfecho das histórias, poucos alunos se dispuseram a 

responder às perguntas. Diante disso, a maioria das falas sobre o assunto discutido no 

encontro, de modo geral, girou em torno da mediação do próprio professor e de suas 

constantes tentativas de suscitar nos alunos movimentos interativos de diálogo. O que não 

transcorreu com grande participação como aconteceu com as discussões do livro A culpa é 

das estrelas.  

 

5.1.3.4 Interpretação  

 

Para falarmos sobre a observação da etapa da interpretação baseada nos Círculos de 

leitura, convém citarmos Cosson (2014a, p. 64), no intuito de alicerçar mais adequadamente a 

nossa análise. Para o autor, “[...] a interpretação parte do entretecimento dos enunciados, que 

constituem as inferências, para chegar à construção do sentido do texto, dentro de um diálogo 

que envolve autor, leitor e comunidade”. Desse modo, o percurso realizado pelo docente para 

a realização da interpretação da obra A culpa é das estrelas teve início desde a etapa da 

motivação, quando o profissional instigava análises de imagens, textos e suscitava inferências 

e discussões na sala de aula, buscando a relação do texto com o leitor e com a comunidade de 

leitores do projeto. E para concretizar e externalizar a interpretação da leitura da obra A culpa 
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é das estrelas, dois momentos foram realizados. O primeiro foi a discussão aberta no grande 

grupo somente sobre o livro e o outro foi a realização de uma culminância do projeto para a 

comunidade escolar. Discorreremos sobre ambos a partir de agora. 

Mediante os aspectos supracitados, as atividades do sexto encontro foram destinadas à 

primeira parte da etapa de interpretação. Nesse procedimento, a mediação do docente girou 

em torno da realização de questionamentos com vistas à exteriorização das vozes dos alunos 

sobre os sentidos construídos a partir da leitura da obra escolhida para o projeto Rodas de 

conversa na biblioteca.  

Assim, os alunos falaram sobre as personagens principais e secundárias, revelando a 

sua importância, estabelecendo reflexões sobre as suas atitudes, sobre as vivências reais de 

suas próprias vidas. Para Cosson (2014a, p. 65),  

 

A interpretação é feita com o que somos no momento da leitura. Por isso, por mais 
pessoal e íntimo que esse momento interno possa parecer a cada leitor, ele continua 
sendo um ato social. O momento externo é a concretização, a materialização da 
interpretação como ato de construção de sentido em uma determinada comunidade. 
É aqui que o letramento literário feito na escola se distingue com clareza da leitura 
literária que fazemos independentemente dela.  
 
 

Nesse sentido, constatamos também que os alunos expuseram suas ideias sobre o 

desenvolvimento do enredo, os conflitos vivenciados pelas personagens e sua relação com o 

que acontece nos contextos reais da experiência humana e se questionaram sobre o que alguns 

chamavam de “injustiça da vida”. Expressão relacionada ao fato de duas pessoas tão jovens 

viverem um grande amor, mas não poderem desfrutar desse sentimento por muito tempo em 

virtude de perderem as suas vidas por causa de uma doença que pode ser mortal.  

Dois fatores que causaram mais discussões foram os referentes ao clímax da história e, 

principalmente, sobre o desfecho. Ambos revelando o sofrimento por causa do câncer, as 

decepções humanas e o fatídico momento da morte de um dos personagens mais queridos da 

história, a saber, Augustus Waters. A palavra dor foi a questão mais citada pelos alunos. Não 

apenas a dor física ocasionada pelo câncer, mas também a dor da alma, do sentimento de 

perda e de partida.  

Diante do que pudemos observar, a interpretação foi uma etapa que apresentou mais 

claramente o envolvimento dos alunos com a obra literária lida, principalmente porque eles 

estabeleciam uma relação com as experiências vividas por eles na vida real. Contudo, é 

importante destacar que a profundidade dos discursos se revelava maior e com mais riqueza 

de detalhes naqueles alunos que tinham lido o livro na íntegra, apesar de todos terem as 
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mesmas oportunidades de expressarem as suas ideias e defenderem os seus pontos de vista. 

Pudemos perceber também que alguns dos alunos que assistiram apenas ao filme, ao 

iniciarem a sua fala, utilizavam as expressões “aquela parte do filme [...]”, “naquela cena em 

que [...]”, “naquela hora que passa [...]”. Ou seja, reportavam-se às imagens vistas na tela do 

cinema ou da televisão, destacando enfoques de uma leitura mais visual. Outros alunos, os 

quais, segundo a contagem inicial do professor não tinham lido o livro, nem assistido ao 

filme, se restringiram apenas a questionar os colegas que falavam com mais propriedade sobre 

a obra, a querer saber mais sobre as ações deste ou daquele personagem, ou a observar e ouvir 

as discussões do grande grupo, aparentemente, com grande interesse.  

Ao analisarmos o comportamento leitor dos alunos, tendo em vista as descrições 

citadas, é importante nos reportarmos ao que diz Cosson (2014a, p. 65), no que se refere aos 

dois momentos que envolvem o letramento literário. Segundo o autor, o primeiro é interno e 

de caráter individual, no qual há o encontro do leitor com a obra literária em sua 

essencialidade e que “[...] não pode ser substituído por nenhum mecanismo pedagógico, a 

exemplo da leitura do resumo, nem compensado por nenhum artifício de intermediação, como 

ver o filme ou assistir à minissérie na TV em lugar de ler o livro.” E o momento externo é o 

que se concretiza na materialidade, na interpretação da obra literária compartilhada por uma 

comunidade de leitores.   

Assim, a partir das descrições das observações da primeira parte da fase da 

interpretação, percebe-se que o momento interno de experiência literária não pôde ser 

vivenciado por todos os alunos da turma, tendo em vista nem todos terem tido o contato com 

a obra literária em sua totalidade e alguns não a terem lido. Desse modo, apesar do 

estabelecimento das práticas de letramento literário por intermédio do professor, nem todos os 

alunos se integraram ao processo de leitura. 

Ainda com vistas à concretização da etapa de interpretação, no sétimo encontro o 

professor orientou a culminância do projeto, a qual se efetivaria com uma atividade aberta à 

comunidade escolar para apresentar as pesquisas dos alunos e as suas análises sobre o livro A 

culpa é das estrelas, de John Green. De acordo com Cosson (2014a), na fase de interpretação 

podem ser realizados vários tipos de registros para externalização da leitura, que vão depender 

do tipo de texto e da idade dos alunos, por exemplo. Nesse propósito, o professor dividiu a 

turma em cinco grupos para expor uma sequência de trabalhos associados ao filme, os quais 

foram apresentados no oitavo encontro. É válido ressaltar que, na ocasião das orientações do 

professor sobre o trabalho em grupo, os alunos fizeram anotações dos critérios e dos 
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Assim, no oitavo encontro, ainda no espaço da biblioteca, 

projeto Rodas de conversa

alunos, no sentido de exteriorizar as discussões acerca do livro lido. 
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falar sobre os efeitos da doença no organismo

 

 

 

 

direcionamentos para a efetivação das atividades, bem como das ideias 

Assim, no oitavo encontro, ainda no espaço da biblioteca, ocorreu

Rodas de conversa na biblioteca, com a diversidade de apresentações feitas pelos 

alunos, no sentido de exteriorizar as discussões acerca do livro lido.  

O primeiro grupo apresentou um painel com curiosidades e conhecimentos científicos 

, conforme a Figura 9 a seguir:   

 

Figura 9 - Painel de apresentação sobre as estrelas

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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visitantes se inteirarem sobre o enredo da história por eles discutida nas 

. É importante acrescentar que não apresentaremos nenhuma figura com relação ao 
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foto, exibiríamos imagens dos alunos da turma. Desse modo comprometeria o sigilo e a 

proteção dos sujeitos participantes da nossa pesquisa.  

Na sequência, o terceiro grupo expôs o boneco corpo humano (Figura 10) 

iologia para apresentar os órgãos onde o câncer atingiu os personagens da histó

efeitos da doença no organismo.  
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Figura 10 - Boneco corpo humano 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

O quarto grupo estabeleceu uma relação entre o livro e a sua produção pelo cinema a 

partir da exibição de vídeos sobre o filme e sua trilha sonora, conforme a Figura 11 a seguir.  

 

Figura 11 - Vídeo sobre o filme A culpa é das estrelas 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

O último grupo expôs em painel uma pesquisa desenvolvida no hospital do câncer da 

cidade de Mossoró/RN sobre o tratamento da quimioterapia e os seus efeitos colaterais, 

conforme podemos observar na Figura 12 a seguir. 
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Figura 12 - Painel sobre a quimioterapia 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

As apresentações dos trabalhos foram realizadas por 30 alunos, tanto os que, de acordo 

com o acompanhamento inicial de leitura do professor afirmaram ter lido todo o livro, como 

os que o leram parcialmente e os que disseram não ter lido. É válido frisar que não temos 

como precisar se depois da pesquisa inicial do professor os alunos que não terminaram a 

leitura do livro ou os que não o leram o fizeram ao longo do período, pois não foi feito 

nenhum questionamento sobre isso posteriormente.  

Assim, diante das descrições das aulas observadas a cada encontro, percebemos que o 

professor destinou as aulas de Literatura ao trabalho com as rodas de conversa na biblioteca, 

buscando em sua prática trabalhar o letramento literário com vistas à formação da prática 

leitora dos alunos. Um dado de grande relevância constatado com as observações foi a 

necessidade de uma sistematização para o desenvolvimento do trabalho com o texto literário, 

assim como foi proposto pelo docente da turma da 2ª série. Dessa forma, convém lembrar os 

pressupostos teóricos de Soares (2011) quando nos alertam sobre a escolarização da leitura 

literária, mas também nos dizem que não há como trabalhar saberes escolares sem que haja 

essa escolarização e afirma que esta pode ser feita de forma adequada quando a 

sistematização exigida pela escola conduz às práticas de leitura. Assim, entendemos que o 

docente da 2ª série do Ensino Médio buscou trabalhar com sua turma o letramento literário e, 

para esse fim, baseou-se na sistematização dos círculos de leitura propostos por Rildo Cosson. 

Esse processo de mediação permitiu incorporar conteúdos exigidos pelo currículo escolar 

sem, contudo, se prender ao livro didático e aos procedimentos por ele direcionados. E, 

principalmente, buscando sair das formas fechadas de leitura ligadas aos textos, muitas vezes, 

fragmentados contidos no livro didático. 
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Outro dado analisado foi o fato de que, apesar de nem todos terem realizado a leitura 

da obra literária escolhida pelo professor para o trabalho com o letramento literário, todos 

tiveram oportunidades iguais de discutir sobre ela, em virtude da mediação favorável à 

expressão oral do aluno em todos os encontros observados. Sendo este um ponto muito 

relevante nas práticas que propiciam o letramento literário nas aulas de Literatura.  

Passaremos agora a tratar na próxima seção dos resultados obtidos a partir da 

aplicação de questionários com os discentes participantes da nossa pesquisa.  

   

5.2 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DOS 

QUESTIONÁRIOS 

 

Iniciaremos agora a apresentação dos dados coletados a partir da aplicação de 

questionários com alunos de uma turma de 2ª série do Ensino Médio de uma escola pública da 

rede estadual de ensino da cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de conhecer a percepção 

dos alunos sobre as suas preferências literárias.   

O referido questionário era composto de 14 perguntas com combinação de perguntas 

abertas, fechadas e de múltipla escolha, com categorias que versavam sobre informações 

iniciais de cunho pessoal, práticas de leitura, seleção de livros e ensino de Literatura para 

termos uma maior contextualização e detalhamento da opinião dos discentes.   

É importante ressaltar que, antes da aplicação dos questionários na turma pesquisada, 

foi realizado um pré-teste desse instrumento para verificarmos questões estruturais, 

necessidades de alterações nas perguntas e problemas de ambiguidade. Segundo Gil (2002, 

p.107), “o pré-teste não visa captar qualquer dos aspectos que constituem os objetivos do 

levantamento. Não pode trazer nenhum resultado referente a esses objetivos. Ele está centrado 

na avaliação dos instrumentos enquanto tais, visando garantir exatamente o que pretendem 

medir”. 

Assim, no intuito de avaliarmos o instrumento elaborado e constatarmos a necessidade 

de reformulação de questões ou outros problemas porventura encontrados, aplicamos o pré-

teste com dez alunos de uma turma da 3ª série do Ensino Médio de outra escola da rede 

estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Com essa aplicação, pudemos perceber a 

necessidade de ajustes no questionário, estabelecendo uma alteração na ordem das perguntas 

para melhor se adequar às categorias de análise pré-estabelecidas na elaboração do referido 

instrumento. Além disso, percebemos que a pergunta de número 2 - Quando você lê? - gerou 

respostas referentes à frequência de leitura de qualquer tipo de texto: uma revista, uma 
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propaganda, uma mensagem das redes sociais, dentre outros. Quando, na verdade, queríamos 

saber sobre a frequência com que o aluno lia livros literários. Dessa forma, acrescentamos a 

expressão “livros literários” para complementar a questão e não gerar outros sentidos. 

Também reformulamos a pergunta de número 3, que solicitava que os alunos 

marcassem de 1 a 4, por prioridade de escolha, em quatro alternativas apresentadas sobre o 

local onde mais gostavam de ler. A reelaboração do enunciado se fez necessária, mediante a 

constatação de que os alunos que participaram do pré-teste tiveram dificuldade de 

compreendê-la. A maioria não atendeu a solicitação da pergunta e marcou com um (x) apenas 

uma alternativa do lugar preferido para leitura, outros escreveram apenas o número 1 na 

alternativa escolhida. Apenas dois alunos responderam à questão conforme a solicitação 

inicial. Assim, diante das dificuldades encontradas pelos alunos, reformulamos a questão, 

solicitando apenas que o estudante marcasse, dentre as alternativas apresentadas, aquela que 

apresentava o local onde ele mais gostava de ler.  

Após as alterações, aplicamos o questionário com os alunos participantes da pesquisa 

na escola investigada para realizarmos uma análise detalhada que pudesse atender ao segundo 

objetivo específico deste trabalho, que é conhecer a percepção dos alunos sobre suas 

preferências literárias.  

Desse modo, dividimos em cinco categorias a apresentação, análise e interpretação dos 

resultados obtidos. São elas: 

1- Informações pessoais; 

2- Práticas de leitura; 

3- Seleção de livros; 

4- Leitura literária; 

5- Aula de literatura.  

 

5.2.1 Informações pessoais 

  

Como já foi relatado neste trabalho, todos os alunos que responderam ao questionário 

são de uma turma de 2ª série do Ensino Médio. Desse modo, a turma escolhida tinha o total de 

35 discentes matriculados. Entretanto, no dia da aplicação do instrumento, apenas 23 estavam 

presentes na sala de aula. O início do nosso questionário apresenta perguntas de cunho 

pessoal, com o intuito de termos dados estatísticos sobre os sujeitos participantes da pesquisa.  

Lakatos; Marconi (2016, p. 191) denominam esse tipo de questão de “perguntas de fato”. 

Ainda segundo os autores, elas “[...] dizem respeito a questões concretas, tangíveis, fáceis de 
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precisar; portanto, referem-se a dados objetivos: idade, sexo, profissão, [...]”. Assim, temos 

em nosso questionário dois itens referentes à idade e sexo, os quais serão apresentados na 

sequência.  

Inicialmente, com relação à faixa etária dos discentes, temos a seguinte distribuição, 

conforme o Gráfico 3 a seguir: 

 

Gráfico 3 - Faixa etária dos discentes  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a resposta dos estudantes, um aluno (4%) afirmou ter 19 anos; sete 

(31%) disseram ter 18 anos, e a maioria dos alunos, 15 (65%), está na faixa etária dos 17 

anos. Desse modo, inferimos que a maioria dos estudantes da turma pesquisada está na faixa 

etária adequada para o nível de ensino no qual se encontram, não apresentando, portanto, 

distorções com relação à idade-série.  

 

Gráfico 4 - Distribuição dos alunos por sexo 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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No que se refere ao item sexo, conforme o Gráfico 4, dos 23 alunos respondentes, 

nove (39%) declararam ser do sexo feminino e 14 (61%) responderam ser do sexo masculino. 

Esses dados nos levam à constatação de que na turma em que a pesquisa foi aplicada 

predomina estudantes do sexo masculino.  

Veremos agora os resultados obtidos com relação à categoria de práticas de leitura dos 

estudantes.  

 

5.2.2 Práticas de leitura  

 

Nesta categoria apresentaremos as análises que se referem às práticas de leitura dos 

estudantes a partir das seguintes perguntas: “Você gosta de ler? Por quê?”, “Quando você lê 

livros literários?” e “Quais fatores atrapalham a leitura?”. 

 Vejamos agora as respostas dos alunos aos questionamentos supracitados, de acordo 

com o Gráfico 5: 

Gráfico 5 - Você gosta de ler? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com os respondentes, seis alunos (26%) afirmaram não gostar de ler e 17 

afirmaram gostar, número equivalente a 74% do total de estudantes. Desse modo, a maioria 

afirmou ter gosto pela leitura. Complementando este item, os alunos teriam que justificar o 

porquê de gostar ou não de ler. Para apresentarmos os dados, montamos dois quadros de 

justificativas, um de acordo com as respostas positivas (Quadro 3) e outro com relação às 

negativas (Quadro 4). Para preservarmos a identidade dos alunos, optamos por criar códigos 

de identificação para apresentarmos as justificativas, as quais estão expostas preservando-se a 

escrita dos alunos.  

17; 74%

6; 26%

Sim

Não
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Quadro 3 - Justificativas às respostas positivas 

Aluno Justificativa 
AL1/AL2/AL19 Melhora o conhecimento. 
AL6 Apesar de ler pouco, quando paro para ler algo, geralmente acabo 

emergindo com conteúdo que leio, no caso, animes, mangas ou blues. 
AL7/AL23 Para passar o tempo. 
AL8 Quando você ler, você viaja sente que pode ir para vários lugares e etc. 
AL9  Não justificou. 
AL10 Para saber das informações e aprender um pouco a cada dia. 
AL12 Porque ler aprende mais a entender mais as coisas dos livros e aprender a 

interagir. 
AL13/AL20 Amplia o vocabulário. 
AL14 Tanto faz com que aumente o vocabulário, mas com prioridade no 

entretenimento.  
AL15 Depende, eu leio o que me enterte. 
AL16 Para assim facilitar mais o aprendizado e adquirir informações de um 

determinado assunto. 
AL21 Traz conhecimento e faz com que a pessoa use a imaginação. 
AL22 Porque o livro sai antes de sua versão em filme / animado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante do quadro de justificativas exposto, percebemos que foi muito comum atribuir 

o gosto pela leitura à aquisição de conhecimentos, de informações e às questões de 

aprendizagem. Poucos alunos apresentaram como resposta os prazeres que a leitura pode 

proporcionar, a exemplo do aluno AL8, que associa o ato de ler a uma viagem que pode 

transportar o leitor para vários lugares, remetendo-se, assim, ao poder da imaginação 

provocado por um livro. Também constatamos que três estudantes, AL7, AL15 e AL23 

associaram a leitura ao entretenimento. Desse modo, percebemos que prevalece a visão de que 

a leitura gera, prioritariamente, conhecimento, e esse fato pode ou não estar diretamente 

vinculado ao prazer, mas apenas às questões cognitivas, de aprendizagem de conceitos de 

teorias literárias explicitadas no campo universitário. Característica bem específica do ensino 

de Literatura, muito debatida nos estudos de Lajolo (2005).  

 

Quadro 4 - Justificativas às respostas negativas 

Aluno Justificativa 
AL3/ AL18 Nunca tive muito interesse pela leitura. 
AL5 Tenho preguiça mas é um mal necessário. 
AL11 Acho chato e cansativo. 
AL14 Não tenho tempo. 
AL17 Nunca me interessei em nenhum gênero literário. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com relação aos alunos que disseram não gostar de ler, o que se percebe, de acordo 

com as justificativas dos estudantes AL3 e AL18, é que o ato de ler é algo cansativo, chato e 

que não desperta o interesse. Essas respostas podem estar de fato associadas ao que 

percebemos no momento da observação, em que alguns alunos alegaram não terem lido o 

livro A culpa é das estrelas e, pelo que percebemos no desenvolvimento das práticas de 

letramento literário efetivadas na biblioteca, não o fizeram até o fim dos encontros, pois não 

participavam das discussões sobre o livro mediadas pelo professor de Literatura. Esse tipo de 

comentário se aproxima, mais uma vez, dos estudos de Lajolo (2005), quando trata da leitura 

na sala de aula do Ensino Médio e diz que é ela vista pelos alunos como algo incômodo e 

enfadonho. 

Percebemos ainda que na fala do aluno AL5 a leitura é considerada um “mal”, ou seja, 

algo ruim, que não desperta prazer, mas que ele percebe ser necessário, talvez por atribuir 

também à leitura a aquisição de informações, de conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento intelectual.  

Assim, constatamos, na interpretação desses dados, que pode haver um reflexo dos 

problemas dos quais Lajolo (2005) suscita em suas discussões sobre o desinteresse dos 

estudantes com relação à leitura literária ao longo do percurso estudantil nos alunos que 

enfatizaram não gostar de ler. Esse desinteresse é ocasionado pelos desencantos do trabalho, 

geralmente ligado aos deveres a partir do estudo de um livro ou de um fragmento de um texto 

literário, práticas estanques que não despertavam nos alunos o prazer da leitura, pois elas 

eram vistas apenas como uma obrigação necessária, como revela o aluno AL5.  

Continuando a análise na categoria das práticas de leitura, questionamos os alunos: 

“Quando você lê?” As respostas estão representadas no Gráfico 6 a seguir: 
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Gráfico 6 - Quando você lê livros literários? 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico exposto nos mostra os dados obtidos a partir da pergunta: “Quando você lê 

livros literários?” e nos sinaliza que 14 alunos, o que equivale a 61% dos entrevistados, lê 

livros literários apenas uma vez por semana, e quatro (17%) responderam que leem todos os 

dias ou quase todos os dias. As alternativas “uma vez por mês” e “menos de uma vez por 

mês” não foram escolhidas.  

Ainda tivemos o total de cinco alunos (22%) que marcaram a alternativa “não lê” e 

justificaram que não o faziam por não se identificarem com a leitura (AL17, AL18); por 

preguiça (AL20); por falta de tempo (AL4) e um deles alega ler apenas em caso de extrema 

necessidade (AL11).  

Analisando os detalhes aparentes decorrentes da pergunta do questionário, nos 

remetemos a Cosson (2014a), que nos diz que nas práticas de letramento literário, na etapa 

destinada à leitura, os momentos de intervalo são justamente para que o professor acompanhe 

esse processo de leitura dos alunos, que vai desde as dificuldades de interação com o próprio 

texto até o abandono da leitura. Desse modo, percebemos que, segundo o autor, em alguns 

momentos o letramento literário necessita também da intervenção do docente no processo de 

condução da interação leitor-texto, no intuito de detectar possíveis resistências dos alunos à 

leitura.  
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Gráfico 7 - Onde você mais gosta de ler? 

 

Fonte: Elaborados pela autora. 

 

No que se refere ao local onde os alunos mais gostam de ler, o Gráfico 7 nos mostra 

que uma absoluta maioria, ou seja, 16 estudantes (73%) afirmaram que em casa é o lugar 

preferido para a leitura. Dois alunos (9%) disseram que o melhor lugar para ler é a escola, 

dois (9%) escolheram o item Biblioteca e também dois discentes (9%) marcaram o item 

outros. Aos que marcaram este último item foi perguntado qual seria o melhor lugar para ler, 

um deles afirmou ser o banheiro e o outro disse qualquer lugar que seja silencioso.  

No processo de análise desses dados, achamos relevante compará-los com os da 4ª 

edição do livro Retratos de leitura no Brasil, apresentados pelo Instituto Pró-Livro e 

organizado pela gerente de projetos Zoara Failla. As pesquisas expostas neste livro são 

referência em termos de investigação sobre o comportamento leitor do brasileiro. Diante 

disso, percebemos que os dados obtidos com o nosso questionário que mostram que o 

estudante do Ensino Médio prefere ler em casa entram em consonância com a pesquisa 

Retratos de Leitura no Brasil 4, que apontam também para a leitura realizada em casa como a 

preferida dos seus participantes, conforme podemos observar na Figura 13 a seguir: 
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Figura 13 - Lugares em que costuma ler livros. 

 
Fonte: (FAILLA, 2016, p. 198).  

 

 Diante disso, percebemos, então, que o melhor local para ler, segundo os estudantes, é 

o que se refere a uma leitura mais silenciosa, voltada para o encontro individual do estudante 

com a obra literária, geralmente realizado em casa ou em algum lugar silencioso. Inferimos, 

então, que no projeto Rodas de conversa na biblioteca, o professor tenha optado por indicar a 

leitura da obra literária para casa também por esse motivo de proporcionar esse encontro 

leitor-texto, sem grandes interferências externas, respeitando os vários modos de leitura 

literária de cada indivíduo, como afirma Cosson (2014b). Esse processo permite uma maior 

abertura no tratamento da leitura literária por não restringir ao estudante a leitura apenas no 

ambiente escolar.  

Na sequência, foram analisadas as respostas do questionário quanto aos fatores que, na 

opinião dos estudantes, mais atrapalham a prática de leitura, conforme podem ser vistos no 

Gráfico 8 a seguir:  
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Gráfico 8 - Quais fatores você acha que atrapalham a prática de leitura? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Constatamos, então, que um aluno (4%) afirma que a falta de livro na biblioteca da 

escola é o que atrapalha a prática de leitura; dois (9%) alegam que é a falta de livro em casa; 

dois estudantes (9%) dizem ser a falta de bibliotecas públicas; sete (30%) atestam que o preço 

dos livros é o fator que impede a prática de leitura e 11 respondentes (48%) marcaram a 

alternativa outros. Destes, oito alunos justificaram ser a falta de interesse; dois, a falta de 

costume; um a falta de tempo, e outro afirmou ser a preguiça.  

Diante dessa constatação, percebemos que a maioria dos alunos tem a visão de que o 

desinteresse é o fator que mais contribui para que não ocorra a prática da leitura literária, 

seguido dos preços dos livros disponibilizados no mercado. Inferimos, nesse sentido que as 

bibliotecas da escola e também as públicas disponibilizam acervos para que essa leitura 

aconteça, mas os alunos têm outras prioridades em detrimento da leitura de obras literárias.  

Ainda seguindo essa linha de pensamento, nos remetemos à etapa de observação da 

pesquisa realizada na biblioteca da instituição investigada, onde constatamos que há um 

grande acervo de obras literárias nacionais e estrangeiras que podem ser lidas a partir de 

empréstimos periódicos reservados aos alunos. De acordo com Pontes (2012), o Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem oferecido ao longo dos anos vários acervos de 

obras literárias às escolas públicas de todo o país, as quais são disponibilizadas para usufruto 

dos estudantes de cada instituição escolar. Ou seja, as obras literárias estão na escola e podem 

ser utilizadas pelos estudantes, a depender do seu interesse.  

Passaremos agora a analisar os itens referentes à categoria seleção de livros 

disponibilizada no questionário. 
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5.2.3 Seleção de livros 

 

Quando falamos em seleção de livros, nos remetemos às Orientações curriculares do 

Ensino Médio (BRASIL, 2008), que nos mostram que no tratamento da leitura literária na 

escola, é necessário levar em consideração que os jovens, em suas práticas de leitura, 

selecionam os seus livros de forma livre, distanciada das escolhas, geralmente, utilizadas na 

escola, as quais são alicerçadas por programas curriculares que prestigiam com mais 

veemência as obras literárias canonizadas pela cultura literária.  

A partir dessa perspectiva, nesta categoria apresentaremos questionamentos feitos aos 

discentes que visavam a saber que gênero de livros eles gostavam de ler, se eles lembravam o 

nome de algum autor de um livro lido por eles e qual o principal motivo para a escolha de um 

livro.  

A pergunta 5, “Que gênero de livro você gosta de ler?”, é de múltipla escolha, 

podendo o aluno escolher mais de uma opção. Diante disso, organizamos um quadro que 

apresentará a quantidade de menções dos alunos sobre o tipo de livro preferido para leitura. É 

válido ressaltar que a disposição dos gêneros e suas menções no Quadro 5 a seguir não se 

encontram por ordem de predileção, mas seguindo a forma como as alternativas encontravam-

se organizadas na estrutura do questionário.  

 

Quadro 5 - Que gênero de livro você gosta de ler? 

Gênero do livro Menções 
Romance 10 

Suspense 8 

Aventura 9 

Conto 2 

Poesia 4 

Crônica 2 

Outros 6 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na organização das alternativas, os alunos tiveram seis opções de gêneros para 

escolher dentre os que mais gostavam. Desse modo, 10 alunos mencionaram o Romance 

como o gênero que mais gostam de ler; o suspense teve oito menções; o gênero aventura nove 

marcações, sendo, então os três primeiros colocados na preferência dos alunos. A poesia teve 
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quatro menções e o conto e a crônica, duas escolhas, cada. Ainda acrescentamos a opção 

outros na lista de gêneros, no intuito de darmos maior liberdade de escolha às preferências dos 

alunos. Assim, tivemos seis marcações dessa alternativa e, atrelada a elas, menções dos alunos 

nem sempre referentes à questão do gênero do livro, mas um olhar relacionado à predileção 

do estudante sem se prender a uma classificação técnica da literatura. Dessa forma, tivemos as 

menções de gênero de terror, livros baseados em histórias reais, mangás, revistas, jornais e 

quadrinhos.  

Em face das respostas obtidas, constatamos que o romance, visto como um gênero 

literário clássico, é o preferido dos jovens. Contudo, ao refletirmos sobre o que nos diz 

Zilberman (2012) sobre o alargamento do conceito de Literatura, percebemos que, de acordo 

com a demanda que emerge dos jovens do Ensino Médio, abrem-se as portas do trabalho com 

o texto também para outras formas de expressão, a exemplo da história em quadrinhos, da 

revista, do jornal, os quais foram citados pelos jovens participantes desta pesquisa. Ainda 

segundo Zilberman (2012, p. 206-207), “quando a noção de literatura se alarga e acolhe outras 

modalidades de expressão, diversas das já consagradas ou sacramentadas o ensino médio 

parece descobrir perspectivas renovadoras [...]”. Assim, acolher as preferências dos alunos é 

também ampliar o universo da leitura, possibilitar novos caminhos com vistas à formação do 

leitor na sala de aula.  

Ainda nessa perspectiva da categoria seleção de livros, na questão 6, perguntamos aos 

alunos se eles lembravam o nome de algum autor de livro lido. Dos 23 alunos respondentes 

do questionário, 18 (78%) afirmaram que sim e cinco (22%) disseram que não. Para 

complementarmos a pergunta dicotômica, solicitamos aos alunos que tinham respondido a 

resposta afirmativa que citassem os nomes dos autores que eles lembravam a fim de 

conhecermos a partir dos nomes dos escritores pistas sobre a sua preferência de leitura. A 

resposta pode ser vista no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Você lembra o nome de algum autor de um livro lido por você? 

Alunos Autores de livros lidos 
AL1 / AL6 /  

AL10 / AL12 / AL16 

John Green 

AL2 Augusto Cury, Gustavo Lacombe, Bianca 

Briones 

AL3 / AL13 / AL19 Machado de Assis 

(Continua...) 
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(Continuação) 
Alunos Autores de livros lidos 
AL4 Ariano Suassuna 

AL5 Airton Senna 

AL8 Paula Pimenta 

AL9 Jojô Moyers 

AL17 Isabella Freitas 

AL18 Nícholas Sparks, Isabella Freitas 

AL20 kishimoto 

AL21 Feranando H. de Marchi 

AL22 Hitoshi  Iwaaki 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esses dados nos fizeram perceber que John Green, escritor do livro que os alunos 

estavam a ler no desenvolvimento do projeto, foi o mais citado, com cinco menções. Também 

percebemos que os autores contemporâneos, tanto da literatura nacional quanto da estrangeira, 

foram os mais mencionados, a exemplo de Paula Pimenta, Jojo Moyers, Isabella Freitas e 

Nícholas Sparks. Apenas Machado de Assis, representante da literatura canônica, teve três 

menções nos dados analisados. Percebemos ainda que Ariano Suassuna, representante da 

literatura popular nacional, e Augusto Cury, autor consagrado por escrever livros de 

autoajuda, tiveram uma citação cada. Ainda nas menções dos alunos, destacamos os nomes de 

Masashi Kishimoto e Hitoshi Iwaaki, escritores de mangás, muito conhecidos entre o público 

juvenil.  

Esses dados que emergem do questionário nos mostram nomes de autores de livros 

que não fazem parte da literatura clássica comumente trabalhada na escola. Desse modo, as 

escolhas literárias feitas pelos jovens fora do ambiente escolar são livres das amarras impostas 

por um currículo e esse tipo de seleção é chamado pelas Orientações Curriculares do Ensino 

Médio (BRASIL, 2008) de escolhas anárquicas.  

Ainda na tentativa de investigar sobre como se dá a seleção de uma obra literária, 

questionamos os alunos sobre o principal motivo para a escolha de um livro e obtivemos as 

seguintes repostas, conforme o Quadro 7: 
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Quadro 7 - Qual o principal motivo para a escolha de um livro? 
Alunos Principal motivo para a escolha de um livro 
AL1 / AL6 O gosto, se acha interessante / O gosto pelo 

autor. 
AL2 / AL3 / AL5 / AL7 / AL9 / AL17 / 
AL18 / AL20 

A capa. 

AL4  Aparência e conteúdo. 
AL8 / AL9 / AL14 / AL15 A sinopse. 
AL10 Para se aprofundar mais na história. 
AL11 Interesse a necessidade de informações. 
AL12 Se for romance. 
AL13 O conteúdo. 
AL16 A importância do tema escolhido. 
AL19 Curiosidade. 
AL21 O gosto, o interesse e o tema. 
AL22 Ampliamento do vocabulário. 
AL23 Dependendo do gênero que cada um gosta. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados nos fizeram perceber que, em primeiro lugar, com oito menções, o principal 

motivo para a escolha de um livro é a capa. Inferimos, então, que a forma, a cor e a estrutura 

disposta de imagens verbal e não-verbal da capa de um livro pode ser um convite à leitura ou 

não. Ainda seguindo esse mesmo campo semântico, o aluno AL4 falou sobre a aparência e 

depois destacou também a importância do conteúdo. Em segundo lugar, com quatro menções, 

a sinopse do livro foi citada, tendo em vista apresentar uma síntese do conteúdo da obra 

literária, e a depender de como foi escrita, poderá instigar a curiosidade do leitor para 

conhecer o enredo do livro em sua totalidade.  

Além dos fatores supracitados, o gosto pelo autor e o tema também foram 

mencionados nas respostas e, pelas vozes que emergem dos alunos, podem gerar interesse. É 

válido destacar que o tema de um livro, mesmo sendo de épocas diferentes, pode se relacionar 

a discussões propagadas na atualidade. Para Cosson (2014a), um tema pode ser atual, mesmo 

que o livro não seja contemporâneo e, assim, suscitar o interesse do aluno, despertar nele a 

curiosidade de se aprofundar no assunto e/ou relacioná-lo às suas vivências e conhecimento 

de mundo.  

Para Soares (2009), esses critérios de seleção de um livro que levam em consideração 

a disposição da capa e a temática são critérios de escolha realizados pelos jovens, 

principalmente no que se referem às obras identificadas como literatura de massa ou popular. 

E esses pressupostos corroboram com a triangulação dos dados feita a partir da questão 
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anterior que atesta que os autores mais lidos pelos alunos são os que publicam best sellers e 

que fazem sucesso com o público juvenil.  

Ainda foi mencionado no questionário que a escolha do livro pode ser feita em virtude 

do gênero literário preferido do autor, a exemplo da aluna AL12, que disse que escolhe o livro 

se este for um romance. Desse modo, inferimos que a preferência de um leitor por 

determinado gênero pode estar intimamente ligada à sua prática de leitura e, quiçá, à 

frequência com que lê.  

 

5.2.4 Leitura literária 

 

Apresentaremos agora a análise e interpretação dos dados obtidos na categoria leitura 

literária para sabermos se os alunos costumam frequentar a biblioteca da escola para ler. Se 

sim, quais livros; se eles gostam de ler livros impressos ou digitais e ainda solicitamos que 

eles citassem até três livros que mais gostaram de ler e justificassem o motivo pelo qual 

gostaram. O Gráfico 9 a seguir mostra o resultado: 

 

Gráfico 9 - Você costuma frequentar a biblioteca da escola para ler? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 9 nos mostra as respostas dos discentes à questão 8, na qual perguntamos 

aos alunos: “Você costuma frequentar a biblioteca da escola para ler?”. Constatamos que uma 

absoluta maioria respondeu que não, ou seja, 20 alunos (87%) não frequentam a biblioteca 

escolar para a prática da leitura. Desse modo, verificamos que apenas três alunos (13%) dos 

entrevistados afirmaram que sim, e no complemento atrelado à  resposta afirmativa, que pedia 

para eles citarem quais livros costumavam ler na biblioteca, foram mencionados pela 

estudante AL12 os livros de poesia, de romance e aventuras; a aluna AL12 destacou os de 
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literatura brasileira e romance e os livros de literatura brasileira e estrangeira foram citados 

pelo aluno AL6.  

A triangulação desses dados com a pergunta sobre o local de preferência dos alunos 

para realização da leitura literária, já descrita anteriormente na categoria práticas de leitura, 

nos levam a comprovar que o melhor local para ler é em casa, por isso a grande maioria dos 

respondentes atestou não frequentar a biblioteca da escola com esse intuito.  

Ainda no que se refere aos fatores relacionados à leitura literária, perguntamos aos 

alunos na questão 9: “Você gosta de ler livros impressos ou digitais? “  

Como a questão era aberta, os alunos expressaram a sua preferência e explicaram o 

motivo de sua predileção. Em virtude disso, organizamos o Quadro 8 para detalharmos 

melhor as repostas obtidas.  

 

Quadro 8 - Você gosta de ler livros impressos ou digitais? 

Preferências por 
livros impressos 

Justificativa Preferências por 
livros digitalizados 

Justificativa 

AL2 Os digitais tem uma 
facilidade maior de 
tirarem a sua 
atenção.  

AL1 Pois é melhor de ler.  

AL4 Pela facilidade AL3 Pois é mais acessível. 
AL5  Pois não tiram o 

meu foco.  
AL11  

AL8  Impresso, porque 
você sente ele na 
sua mão, sente o 
cheiro. 

AL13 Porque são mais práticos 

AL9 Impresso, porque 
pode tocar e sentir 
o cheiro e me 
prende na leitura.  

AL14 São mais fáceis de 
adquirir. 

AL10 Porque a pessoa se 
concentra mais. 

AL15 É mais fácil o acesso. 

AL16 Facilita a leitura AL17 Porque leio pelo celular. 
AL20 Impresso, aqui é 

raiz e não nutela.  
AL18 Pois hoje em dia se torna 

mais prático. 
 AL19 Pois se torna mais fácil. 

AL21 Não precisa pagar. 
AL22 Porque passo a maior 

parte do tempo no 
celular.  

AL23 Facilita o encontro de 
novas obras.  

Fonte: Elaborado pela autora. 



121 
 

 

Mediante os dados detalhados no quadro acima, apresentaremos a análise por 

aproximação dos campos semânticos das respostas. Desse modo, constatamos que oito alunos 

preferem realizar a sua leitura em um livro impresso.  Em suas justificativas, os alunos AL2, 

AL5 e AL6 declararam que o livro impresso proporciona maior foco na leitura, sem tirar a 

atenção, diferentemente do digitalizado, que é acessado pelo celular ou pelo computador e, 

pelo que inferimos, pode despertar o desejo de observar outros contextos virtuais. Os 

estudantes AL4 e AL16 alegaram o fator facilidade para a realização da leitura como 

justificativa. Além disso, os discentes AL8 e AL9 relacionaram o livro impresso aos aspectos 

sinestésicos, enfatizando a importância de tocar no livro, cheirá-lo, o que inferimos ser 

também uma forma de prazer em seu ritual de leitura. Ainda tivemos o aluno AL20, que 

destacou a sua preferência pelo livro impresso se utilizando de uma expressão muito utilizada 

nos memes que circulam, atualmente, nas redes sociais, sobre algo que é “raiz ou nutella”. 

Dessa forma, percebemos que ele disse que o livro impresso é raiz, ou seja, algo original, 

clássico, enquanto o digital seria algo comparado à nutella, mais comum.  

Ainda de acordo com os dados, constatamos que a preferência pelo livro digital é 

maior do que pelo impresso, e nas justificativas relacionadas a essa preferência foi comum o 

relato tanto sobre a facilidade de acesso e aquisição das obras literárias quanto a sua leitura. 

Além disso, foi mencionado pelos alunos o fato de que eles passam muito tempo utilizando o 

celular e, assim, o livro digital está sempre à mão e pode ser lido em qualquer lugar, a 

qualquer hora. Segundo a pesquisa Retratos de leitura no Brasil, “[...] a leitura digital está 

presente em todos os lugares e, claro, muito entrelaçada ainda com o acesso à internet”. A 

pesquisa ainda diz “[...] que a leitura no suporte digital já existe de forma não desprezível sob 

a forma mobile e off-line” (FAILLA, 2016, p. 105) 

É importante destacar que percebemos essa realidade apresentada pela pesquisa 

Retratos de leitura no Brasil descrita nas respostas dos alunos e durante a observação dos 

encontros do projeto Rodas de conversa na biblioteca. Na ocasião das discussões sobre o livro 

A culpa é das estrelas, constatamos uma quantidade maior de alunos que liam o livro tendo 

como suporte o seu celular. Essas percepções entram também em consonância sobre o que 

Rojo; Moura (2012) nos dizem a respeito da presença das tecnologias digitais nas nossas salas 

de aula, produzindo novos modos de comunicação e interação e, por que não dizer, novas 

formas de letramento.  

Continuando os questionamentos equivalentes à categoria de leitura literária, na 

questão 10, pedimos aos estudantes que citassem até três livros que eles mais gostaram de ler 
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e justificassem os motivos pelos quais eles gostaram de ler esses livros. Para analisarmos os 

dados, organizamos o Gráfico 10, apresentando os 10 livros mais citados pelos alunos e 

destacamos algumas justificativas. É relevante frisar que apresentaremos no Gráfico 10 

apenas os livros que tiveram mais de uma menção para atender ao propósito de nossa análise.  

 

Gráfico 10 - Cite até três livros que você mais gostou de ler. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos 23 respondentes, apenas três não citaram nomes de livros lidos. Entretanto, a 

grande maioria citou mais de um livro do qual mais gostou. Percebemos, então, que o mais 

citado foi justamente o que estava sendo trabalhado pelo professor no projeto de letramento 

literário, a saber, a obra A culpa é das estrelas (John Green), que teve quatro menções. A 

Bíblia foi o segundo livro mais citado pelos alunos, num total de quatro menções. Os livros 

Como eu era antes de você (Jojo Moyes) e A garota do calendário (Audrey Carlan) obtiveram 

três citações cada um. E, por fim, com duas menções, respectivamente, o mangá Naruto 

(Masashi Kishimoto) e os livros Dom Casmurro (Machado de Assis), Harry Potter (J. K. 

Rowling) e A cabana (William P. Young) também foram citados pelos estudantes.  

É relevante destacar os nomes de outros livros que tiveram apenas uma menção, mas 

que, apesar de não constarem no gráfico, também são importantes nas inferências da nossa 

análise. Desse modo, acrescentamos as citações dos livros Cidade de papel (John Green), O 

Monge e o Executivo (James C. Hunter), Minha vida fora de série (Paula Pimenta), A última 

música e Querido John (ambos de Nicholas Sparks) e A cartomante (Machado de Assis). 

Nas justificativas sobre a o motivo pelo qual os alunos gostaram desses livros, 

destacamos a seguir alguns comentários. Com relação ao livro A culpa é das estrelas, a 

estudante AL5 destacou o seu gosto em virtude do título do livro, o qual, segundo a estudante, 

é fascinante. Os alunos AL1, AL12 e AL16 relataram que o livro apresenta um assunto 
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interessante. Desse modo, percebemos que a temática suscitada por um livro pode gerar maior 

interesse por, muitas vezes, estabelecer algum tipo de relação com o que acontece no 

cotidiano social dos estudantes.  

Uma das justificativas que nos chamaram a atenção pela subjetividade apresentada e 

poeticidade das palavras foi feita pela estudante AL8, que ao explicar o motivo pelo qual mais 

gostou do livro Minha vida fora de série e A garota do calendário, declarou: “Porque as 

histórias te abraçam, são mundos diferentes [...]”. Esse relato nos levou a refletir e associar a 

fala da estudante às concepções de leitura de Petit (2013, p. 94), quando nos diz que ler “[...] é 

conhecer a experiência de homens e mulheres, daqui ou de outros lugares, de nossa época ou 

de épocas passadas, transcrita em palavras que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos 

[...]”. Ou seja, ao afirmar que a leitura nos abraça, parece-nos que a jovem leitora traduz a 

experiência literária oportunizada por um livro que faz sentido para quem o lê, que estabelece 

uma articulação de significados entre o fictício e o real vivenciado pelo leitor.  

Dos que citaram a Bíblia como o livro que mais gostaram, destacamos os estudantes 

AL4 e AL13. O primeiro apresentou em sua justificativa a relação do texto bíblico com as 

suas vivências e enfatizou que ele proporciona “aprendizagem para a vida”. O segundo 

justificou que a Bíblia tem histórias incríveis e interessantes. É válido ressaltar que em nossa 

pesquisa, a Bíblia foi o segundo livro mais citado na preferência dos alunos. Um resultado 

parecido com a pesquisa Retratos de leitura no Brasil 4, que teve esse livro como o mais 

citado tanto entre os gêneros preferidos pelos leitores como em relação ao livro mais marcante 

para os participantes da pesquisa, conforme nos mostra a Figura 14.  

 
Figura 14 - Livro mais marcante: os mais citados 

 
Fonte: (FAILLA, 2016, p. 224).  
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Passaremos agora à apresentação dos dados analisados na categoria aulas de 

Literatura.   

5.2.5 Aulas de Literatura  

 

Nesta categoria analisaremos os dados obtidos a partir dos questionamentos sobre o 

que os alunos mais gostam de fazer nas aulas de Literatura, o que eles costumam ler nessas 

aulas e como ocorre o contato com as obras literárias.  

Assim, a primeira indagação desta categoria foi a questão 11: “O que você mais gosta 

de fazer nas aulas de Literatura?”. Diante do questionamento, elaboramos o Quadro 9 para 

sintetizar as respostas dos alunos por aproximação e agrupamento.  

  

Quadro 9 - O que você mais gosta de fazer nas aulas de Literatura? 

Alunos Agrupamento de respostas 
AL11/AL6/AL15 Destacaram gostar de aprender novos assuntos e 

conceitos. 
AL23/AL3/AL13/ AL15 Fizeram referência à participação e interação 

em sala de aula por meio de debates e 
discussões sobre textos. 

AL2/AL9/AL16/AL10/AL12/AL21 Mencionaram gostar de ler textos, livros 
literários e didáticos. 

AL4/AL17/AL18 Responderam gostar de escutar histórias e 
relatos do professor e dos alunos. 

AL22 Afirmou não gostar da aula de Literatura. 
AL14 Disse que gostava de ler a Bíblia e colocar as 

tarefas em dia. 
AL20 Relatou gostar de dormir na aula 
AL5 Disse gostar de ficar olhando para os colegas. 
AL7/AL8 Responderam que gostavam de assistir à aula e 

jogar no celular.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisarmos as respostas dos alunos, pudemos perceber que as aulas com práticas 

de leitura de textos ou livros literários e, inclusive do conteúdo do livro didático, são as mais 

mencionadas. Outros registros referem-se aos momentos de interação em sala de aula, 

viabilizados por meio de debates e discussões sobre textos literários. Ainda há referências 

relacionadas à escuta de histórias e relatos feitos pelo professor e pelos próprios alunos. A 

nosso ver, os dados supracitados são pontos positivos na preferência dos estudantes, tendo em 

vista que as práticas de letramento literário propostas por Cosson (2014a) favorecerem o 

fomento à leitura, o contato efetivo com as obras literárias e o diálogo sobre elas. Esses 
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aspectos são importantes em uma comunidade de leitores, grupos que se reúnem para ler, 

discutir temáticas abordadas nas obras literárias e entrelaçar ideias e sentidos a partir do 

diálogo entre os pares.  

De acordo com Cosson (2014a), o ensino de Literatura deve efetivar movimentos 

contínuos de leitura no intuito de ampliar o repertório cultural do aluno, sempre partindo do 

que ele já conhece, de suas vivências cotidianas, sejam no aspecto formal ou informal. Quanto 

a esse aspecto, nos remetemos ao que observamos nos momentos de observação das aulas de 

Literatura para triangular com os dados apresentados nessa questão, pois pudemos constatar 

que, a partir dos momentos destinados à leitura do livro A culpa é das estrelas e das 

discussões dos assuntos intrínsecos a ele, os alunos participavam mais ativamente, 

expressando a sua opinião a partir também da relação com as suas vivências sociais. Nesse 

sentido, Filipouski; Marchi (2009, p. 23) nos dizem que: 

 

A leitura literária torna-se significativa quando é sucedida de um espaço para trocas 
entre os alunos e deles com o professor, de criações coletivas a partir do lido, que 
valorizem diferentes negociações de sentidos e invistam na existência de um 
ambiente de diálogo como suporte à construção de conhecimentos e à liberdade de 
expressão.  
 
 

Reiteramos as nossas percepções realizadas no momento da observação juntamente 

com os dados que emergem do questionário, pois a partir do que os escritores da citação 

acima nos levam a refletir, percebemos que tanto nos momentos destinados à leitura e 

discussão do livro lido no projeto Rodas de conversa na biblioteca, quanto no momento de 

exteriorização da obra para a comunidade escolar, os momentos de interação e oralidade 

foram perceptíveis.  

Ainda de acordo com as respostas apresentadas, percebemos que há aqueles que 

preferem o aprendizado de novos conceitos e assuntos. Diante desses relatos, inferimos que 

estes podem ser associados aos conteúdos sistemáticos de Literatura, a exemplo das 

características das escolas literárias e dos textos apresentados como exemplificação do estilo 

literário estudado.  

Um dado interessante e que tem se repetido de acordo com as perguntas do 

questionário, é que a leitura da Bíblia tem sido sempre mencionada por alguns alunos e, nesse 

caso, foi citada como uma das coisas que o estudante mais gosta de fazer na aula de 

Literatura. É um dado relevante em se tratando de movimentos e práticas relacionadas 

especificamente à aula de Literatura, tendo em vista sabermos que o Estado é laico e procura 

não trabalhar na escola com questões religiosas direcionadas a um livro de uma religião 
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específica. Assim, inferimos que essa prática parece-nos ser uma leitura paralela às atividades 

trabalhadas em sala de aula.  

Ainda foram citadas menções à utilização do celular para jogar no horário das aulas. 

Um viés que pode nos levar a constatar que os alunos apresentam momentos de dispersão em 

relação às aulas de Literatura, na qual o jogo no celular passa a ser uma atividade de maior 

destaque em detrimento dos estudos relacionados à disciplina. Também obtivemos em uma 

das respostas outro modo de agir que consideramos de dispersão, quando um aluno nos afirma 

que o ato de dormir é o que ele mais gosta de fazer durante as aulas de Literatura.  

Em seguida, na questão 12, perguntamos aos alunos sobre o que eles costumavam ler 

nas aulas de Literatura. Para essa análise, buscamos relação direta com as pesquisas de 

Zilberman (2012), Lajolo (2005) e Cosson (2014a), os quais afirmam em seus estudos que o 

livro didático continua sendo o meio mais utilizado nas escolas para que os alunos 

estabeleçam contato com os textos literários, conforme o Quadro 10 a seguir.  

  

Quadro 10 - O que você costuma ler nas aulas de Literatura? 

Classificação O que você costuma ler nas 
aulas de Literatura? 

Mençoes 

1º Livro didático 7 

2º Livros literários 5 

3º A culpa é das estrelas 4 

4º Romance 3 

5º Não costumo ler 3 

6º A Bíblia  1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desse modo, a partir dos dados analisados no Quadro 8, constatamos que o livro 

didático, com sete menções, foi o mais citado no que se refere ao que os alunos costumam ler 

nas aulas de Literatura. Em segundo, terceiro e quarto lugares, foram mencionados os livros 

literários, a obra A culpa é das estrelas e o gênero Romance, respectivamente, com cinco, 

quatro e três menções cada. Ainda de acordo com as respostas, três alunos afirmaram que não 

costumavam ler nas aulas de Literatura e um destacou a leitura da Bíblia em sala de aula, 

aspecto que já discutimos na questão anterior.  

A partir desses dados, percebemos que o livro didático foi o mais citado, apesar de 

constatarmos nas observações das aulas de Literatura no período de março a agosto de 2018 
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que o professor não fez uso dele em seus encontros do projeto Rodas de conversa na 

Biblioteca. Entretanto, como os alunos pertencem a uma turma de 2ª série, inferimos que as 

respostas possam estar alicerçadas ainda nas práticas estabelecidas nas séries anteriores e, 

mais especificamente, na 1ª série do Ensino Médio, cuja disciplina de Literatura está também 

atrelada às aulas de Língua Portuguesa e ao livro didático. Outro ponto que pode sustentar 

essa inferência é que, ao analisarmos as menções que ficaram em segundo, terceiro e quarto 

lugares, podemos observar que apesar de denominações diferentes, todas elas referem-se aos 

livros literários. Desse modo, somando-se as menções dos três, teremos a quantidade de doze 

menções referentes ao contato com obras literárias, fato evidenciando no projeto Rodas de 

conversas na biblioteca, que se utilizou do livro A culpa é das estrelas para as práticas de 

letramento literário.  

 

Gráfico 11 – Nas aulas de Literatura, seu contato com as obras literárias acontece através de: 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A questão 13, direcionada aos estudantes e apresentada no Gráfico 11, era: “Nas aulas 

de Literatura, seu contato com as obras literárias acontece através de:”. Diante dessa 

indagação, a tabulação dos dados apontou que oito alunos participantes da pesquisa (22%) 

escolheram apenas uma opção e disseram que estabelecem contato com o texto literário 

apenas por intermédio do livro didático; sete (30%) escolheram duas opções e consideram que 

esse contato se dá por meio do livro didático e por contação de histórias pelo professor e 

outros três discentes (13%) afirmam que o contato se dá somente por contação de histórias. O 

resultado ainda revela que apenas cinco alunos (22%), do total de participantes, afirmam ter 

contato com a própria obra literária.  
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Diante desse panorama, somando a quantidade de alunos que afirmaram que o seu 

contato com a obra literária se dá apenas pelo uso do livro didático com o total de alunos que 

escolheu duas opções e uma delas é a mesma do grupo anterior, temos um total de 15 alunos 

que têm o livro didático como suporte principal o qual efetiva o contato com os textos 

literários.  

Outro dado que nos chama bastante a atenção é a pequena quantidade de alunos que 

diz ter a oportunidade de vivenciar a experiência literária no diálogo efetivo com o texto 

literário em seu suporte original, mesmo estando vivenciando em sala de aula um trabalho a 

partir de um texto literário.  

Os dados encontrados em nossa pesquisa vão ao encontro do que foi revelado pela 

pesquisa Retratos de Leitura no Brasil (FAILLA, 2016), em sua 4ª edição, que o brasileiro lê 

apenas 4,96 livros por ano – desses 0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade 

própria. Em 2011, a mesma pesquisa revelou que 50% da população era leitora, e em 2015 

56%, o que demonstra certa melhoria no índice. No entanto, os livros lidos por esses leitores 

não são apenas as obras literárias, pois na pesquisa há um número elevado de outros suportes 

de leitura. 

Ainda de acordo com a nossa pesquisa, percebe-se que mesmo no contexto atual, no 

qual as discussões sobre as práticas de leitura literária são discutidas tanto nas instituições 

universitárias como nas formações pedagógicas das escolas, o livro didático continua sendo 

um dos grandes responsáveis pelo contato do aluno com a leitura literária na sala de aula do 

Ensino Médio. Assim, os resultados confirmam o que os pesquisadores que referenciam este 

trabalho dizem sobre o distanciamento dos alunos com o texto literário e, mais ainda, com 

momentos importantes de apropriação da Literatura por meio do letramento literário.  

No entanto, retomamos as constatações feitas na questão anterior, quando percebemos 

que os alunos em quantidade de menções destacam em primeiro lugar que costumam ler nas 

aulas de Literatura o livro didático, mas apresentam doze menções relacionadas à leitura de 

livros literários, destacando, inclusive, o nome do livro lido durante o projeto Rodas de 

conversa na Biblioteca e citando também o gênero romance. Dessa forma, continuamos 

inferindo que esses dados devam estar alicerçados ainda nas práticas ocorridas na 1ª série do 

Ensino Médio e nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, tendo em vista que 

pudemos acompanhar as aulas de Literatura da 2ª série desde o início do ano e pudemos 

constatar que o livro de Literatura não foi utilizado durante as aulas que ocorreram nos meses 

de março a agosto de 2018. E foi nesse intervalo de tempo que o questionário foi aplicado 

com os alunos, para sermos mais específicos, no mês de julho do mesmo ano.  
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Por fim, na questão 14, solicitamos aos alunos que citassem, pelo menos, duas obras 

lidas nas aulas de Literatura de que eles haviam gostado e explicassem o porquê, conforme 

Quadro 11 a seguir.  

 

Quadro 11 - Cite pelo menos duas obras lidas nas aulas de Literatura de que você gostou. 

Livros lidos Menções 

Apenas A culpa é das estrelas 15 

A culpa é das estrelas e A cartomante 2 

Não lembra 1 

Nenhum 2 

Não responderam  3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos 23 alunos que responderam ao questionário, 17 disseram ter lido o livro A culpa é 

das estrelas. Destes, apenas sete justificaram o motivo pelo qual gostaram do livro. Os 

estudantes AL2, AL4 e AL9 disseram que gostaram porque foi o único livro que leram nas 

aulas de Literatura. Em sua justificativa, a estudante AL16 relatou: “[...] pois me mostrou a 

importância de viver a vida a cada momento como se fosse o último”. Já a aluna AL23 gostou 

porque mostra o cotidiano da vida de quem tem câncer. E os alunos AL1 e AL10 justificaram 

que o livro é muito bom e muito interessante.  

Ainda surgiram algumas justificativas, não em relação ao gosto por um determinado 

livro lido na aula de Literatura, mas em relação a outros fatores, como por exemplo, as citadas 

pelos alunos AL20 e AL22, que disseram que não leram nenhum livro. O primeiro deles 

justificou que ler é chato e o segundo porque os gêneros não lhe agradam. Três alunos não 

responderam à pergunta, e a estudante AL2 mencionou o livro A culpa é das estrelas. Apesar 

de a pergunta pedir para citar livros dos quais os alunos tinham gostado de ler e por que, a 

aluna afirmou não ter gostado muito da história por ter achado muito clichê. 

Esses dados nos revelam, a partir das falas que emergem da maioria dos alunos, que o 

livro escolhido para o projeto Rodas de conversa na biblioteca foi o primeiro livro literário 

lido nas aulas de Literatura. Desse modo, sustentamos, mais uma vez, que ao destacarem nas 

questões anteriores que o livro didático era o que eles costumavam ler nas aulas de Literatura, 

os estudantes ainda se remetiam às práticas de ensino de Literatura da 1ª série do Ensino 

Médio, já que ficou comprovada nessa questão e também em nossas observações de campo 
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que os alunos tiveram, sim, contato com o livro literário nas práticas de letramento literário 

estabelecidas pelo professor de Língua Portuguesa da 2ª série.  

Em face das análises e interpretações dos dados revelados pelo questionário, 

percebemos que a maioria dos alunos participantes da nossa pesquisa costuma realizar 

leituras, sim, de preferência, em suas residências e em ritmos distintos, a depender do  

interesse de cada um. Todavia, essas leituras não são preferencialmente aquelas que a escola 

propaga, geralmente ligada aos cânones literários, os quais são apresentados nas aulas de 

Literatura para exemplificar as características das escolas literárias representativas de uma 

época, de um estilo cultural.  

Assim, constatamos que as preferências literárias dos estudantes da 2ª série da escola 

pesquisada giram em torno de obras e autores contemporâneos, textos mais ligados à cultura 

de massa, a exemplo dos best sellers. E os aspectos que atraem, inicialmente, esse público 

leitor para a leitura desses livros são referentes, primordialmente, aos aspectos visuais da capa 

e das sinopses que, pelo que entendemos, convidam o estudante a adentrar no enredo da 

história e aprofundar-se sobre ela.  

 

5.3 APRESENTAÇÃO DAS ANÁLISES E INTERPRETAÇÃO DA ENTREVISTA COM O 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesta seção, trataremos da apresentação, análise e interpretação dos resultados obtidos 

a partir da realização de uma entrevista semiestruturada com o professor de Língua 

Portuguesa da turma pesquisada, cujo arquivo encontra-se em anexo. A aplicação desse 

instrumento fez-se necessária para atender o nosso quarto e último objetivo específico da 

pesquisa que tinha o propósito de identificar como são feitas as escolhas das obras literárias 

nas aulas de Literatura. 

Mediante esses aspectos, organizamos a nossa análise em cinco categorias que 

discorrem, a priori, sobre informações pessoais do docente, seguido de questões relacionadas 

à sua formação leitora, às aulas de Literatura, à seleção dos livros literários e sobre o 

letramento literário. Na exposição da análise, destacaremos excertos da entrevista para melhor 

articular as nossas interpretações, com vistas a buscar o entendimento do leitor.  
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5.3.1 Informações pessoais 

 

A nossa entrevista foi realizada com o professor titular de Língua Portuguesa da 2ª 

série do Ensino Médio, em um ambiente da própria instituição pesquisada, escolhido pelo 

docente. Inicialmente, propusemos questões de cunho pessoal, no intuito de fazermos uma 

análise contextualizada a partir de algumas características específicas do entrevistado que 

podem influenciar direta ou indiretamente em suas práticas pedagógicas.  

Desse modo, discorreremos sobre as informações referentes à idade do entrevistado, 

sua formação acadêmica e tempo de docência lecionando a disciplina de Língua Portuguesa.  

Em sua fala, o professor nos revelou que tem 48 anos de idade, sendo 27 lecionando a 

disciplina de Língua Portuguesa, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. O 

docente é graduado em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e mestre 

pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS).  

Diante disso, percebemos que o professor possui uma vasta experiência de trabalho na 

disciplina que leciona e tem uma formação profissional alicerçada pelos estudos acadêmicos, 

um dado importante e que acreditamos ter influência em sua prática pedagógica.  

 

5.3.2 Formação leitora 

 

Nesta categoria, buscamos conhecer aspectos relacionados à formação leitora do 

professor, pois de acordo com Rouxiel (2013, p. 29), “o professor é um sujeito leitor que tem 

a sua própria leitura do texto. É também um profissional que precisa vislumbrar, em função de 

diferentes parâmetros (idade dos alunos, expectativas institucionais), que leitura do texto 

poderá ser elaborada na aula”. Desse modo, ao compreendermos a formação leitora do 

professor e suas preferências literárias, teremos um parâmetro mais sólido na construção de 

significados relacionados à sua atuação docente, principalmente no que se refere às atividades 

que visam à prática leitora dos alunos nas aulas de Literatura. 

Diante disso, perguntamos ao professor se ele lê muito e quantos livros costuma ler 

por ano. O docente nos respondeu: “Sim, leio oito ou mais livros por ano”. A partir de sua 

resposta, pedimos para que ele citasse alguns livros que mais gostou de ler. Para explicitar a 

sua resposta, elaboramos o Quadro 12 com os nomes dos livros preferidos pelo docente e seus 

respectivos autores.  
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Quadro 12 - Livros preferidos pelo docente de Língua Portuguesa 

Livros literários Autores 
Alegrias da maternidade  Buchi Emecheta 
Devoção  Patti Smith 
As últimas testemunhas Svetlana Aleksiévith 
Coragem Junichiro Tanizaki 
The underground railroad Colson Whithead 
Só garotos Pati Smith 
O alforje Bahiyyh Nakhjavani 
Otelo, o Mouro de Veneza Shakespeare 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Os livros citados pelo professor se enquadram nas categorias de ficção e não-ficção e 

transitam entre diversos gêneros, que vão desde memórias autobiográficas, passando pelos 

livros de romance até a clássica tragédia de William Shakespeare. Percebemos também que na 

predileção do docente há uma seleção bastante heterogênea, não apenas representações da 

literatura canônica, mas menções a livros e autores contemporâneos. Esse aspecto observado 

corrobora com os estudos de Colomer (2017, p. 303) ao entender que “a liberdade do leitor 

para formar suas preferências se baseia no conhecimento da enorme diversidade que tem a seu 

alcance”. E é justamente isso que as preferências do docente entrevistado nos apresentam. Um 

dado importante, pois, a nosso ver, denota uma visão mais aberta no tratamento do texto 

literário, a qual pode refletir na atuação profissional do docente, pois como já discutimos 

neste trabalho, na escola, costuma ser sempre associado às obras canônicas consagradas pela 

crítica literária.  

Ainda na perspectiva de sabermos sobre a formação leitora do docente, solicitamos 

que ele nos dissesse os motivos que o impulsionam a ler: “O que mais me impulsiona é a 

fruição, o prazer que o livro e as narrativas nos dão. Uma questão de identificação e de 

alteridade” (excerto da entrevista). 

Percebemos na fala do professor a presença do prazer pela leitura. Para ele, o ato de ler 

não é forçado, nem exaustivo, mas uma atividade prazerosa com a qual se identifica. Desse 

modo, nos remetemos às observações realizadas nas aulas de Literatura do docente, nas quais 

ao falar dos livros literários, dos enredos dos textos trazidos para a sala de aula, ele revelava 

em seu modo de falar o gosto pelos livros e transitava por explicações técnicas e 

interpretações pessoais, contribuindo com seus relatos para a construção de sentidos dos 

alunos.  
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5.3.3 Aulas de Literatura 

 

Brasil (2008) nos chama a atenção para um fato comum que ocorre nas aulas de 

Literatura no que se refere às práticas de leitura literária, as quais estão atreladas ao livro 

didático de Língua Portuguesa. Segundo o documento,  

 

A prática escolar em relação à leitura literária tem sido a de desconsiderar a leitura 
propriamente e privilegiar atividades de metaleitura, ou seja, a de estudo do texto 
(ainda que sua leitura não tenha ocorrido), aspectos da história literária, 
características de estilo, etc., deixando em segundo plano a leitura do texto literário 
[...] (BRASIL, 2008, p. 70). 

 

Diante desses aspectos e de observarmos que em suas aulas o professor procura 

trabalhar com o texto literário, perguntamos-lhe qual a sua motivação para o trabalho com a 

Literatura. O docente nos relatou que sempre gostou de ler e de Literatura: “[...] gosto porque 

o texto literário amplia a visão que se tem da realidade, como também de si e do outro”. A 

voz do docente se entrelaça com o pensamento de Paulino; Cosson (2009, p. 60), ao 

afirmarem que “é assim que a literatura permite que o sujeito viva o outro na linguagem, 

incorpore a experiência do outro pela palavra, tornando-se um espaço privilegiado de 

construção de sua identidade e de sua comunidade”. 

Ainda continuando os questionamentos nesse viés de pensamento, perguntamos o que 

ele achava sobre a divisão do ensino de Língua Portuguesa proposta pelo livro didático 

(gramática, produção de texto e Literatura) e se ele seguia essa divisão.  

 

“Apesar de terem unido a gramática, a produção de texto e a literatura desde os PCN, 
não gostei. São poucas aulas no currículo para dar conta de tudo em apenas 4 aulas 
semanais no Ensino Médio. O livro segue a divisão proposta, acabando como ponto 
negativo sobre o que eu disse anteriormente” (excerto da entrevista). 

 
 

Percebemos na resposta do docente uma preocupação com a divisão proposta pelo 

livro didático e que continua sendo um fato evidente no ensino de Língua Portuguesa no 

Ensino Médio. Além do vasto conteúdo exigido pelo currículo para se trabalhar gramática, 

produção de texto e Literatura, o professor sente dificuldade em conseguir dar conta das 

exigências curriculares em consequência do fator tempo. Pudemos perceber esses aspectos 

também no período da observação das aulas de Literatura, pois se o currículo contempla 

quatro aulas semanais da disciplina de Língua Portuguesa e duas delas estavam voltadas para 

o trabalho com a Literatura, sobravam apenas duas para contemplar os estudos gramaticais e a 
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produção textual de acordo com a proposição do livro didático. A inquietação do professor 

com relação ao tempo destinado às aulas é também discutida por Paulino; Cosson (2009), que 

fazem um alerta sobre o pouco tempo que o professor tem para trabalhar a Literatura e 

afirmam que só há tempo para trabalhar a leitura de pequenos textos e explorá-los com 

algumas perguntas previamente preparadas.  

Continuando os questionamentos em torno do livro didático, perguntamos ao docente 

se ele achava que esse recurso didático contemplava o letramento literário: “Até agora, não vi 

nenhum livro que contemplasse o letramento literário, nem os da escola pública nem os das 

particulares” (excerto da entrevista). 

A reposta do professor estabelece uma correlação com os estudos teóricos realizados 

neste trabalho que apontam o livro didático como um suporte que traz o texto literário de 

forma fragmentada e com atividades estanques e que, geralmente, não oportunizam uma 

discussão ampla em torno do texto literário. Desse modo, realmente, fica difícil oportunizar 

uma experiência leitora dissociada de questões mecânicas nas aulas de Literatura. Para 

Cosson (2009, p. 74), “antes de mais nada, o letramento literário requer o contato direto e 

constante com o texto literário. É, aliás, esse o sentido básico do letramento literário. Sem 

esse contato, a vivência da literatura não tem como se efetivar”. 

Perguntamos, então, ao docente se ele seguia a proposta do livro didático. Sua resposta 

foi: “Eu sigo o livro, mas trago outras atividades que o livro não propõe”. Esse depoimento 

corrobora com o que presenciamos nos momentos da observação das aulas de Literatura, pois 

constatamos que o docente, ao realizar um projeto de letramento literário, em alguns 

momentos seguia as proposições de conteúdos relacionados ao livro didático da disciplina em 

questão, mas a sistematização das atividades não seguia as pré-determinações desse recurso 

didático, visto que o propósito maior do docente era promover a leitura literária e a discussão 

sobre os textos, em especial, sobre o livro A culpa é das estrelas, do escritor John Green. 

 

5.3.4 Letramento literário 

 

Em nosso período de observação das aulas de Literatura, ficou claro que o docente tem 

o letramento literário como um dos seus principais focos pedagógicos. Diante dessa 

percepção, pedimos ao professor para falar sobre as práticas de letramento literário. Vejamos 

a seguir o seu depoimento: 
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“O letramento literário é uma proposta de leitura e escrita como processo. Esse 
trabalho deve fazer com que os alunos gostem ou passem a gostar do texto literário. 
Não é simplesmente ler por ler, nem pedir um resumo do livro sem ter tido a mediação 
do professor antes, durante e depois da leitura”. (excerto da entrevista) 

 
 

Intrínseco à fala do professor, percebe-se a vontade de fomentar em seus alunos o 

gosto pela leitura e não apenas levá-los a ler de forma mecânica e descontextualizada, nem de 

se restringir à solicitação de atividades mecânicas sobre o texto literário, como o exemplo 

dado por ele mesmo referente ao resumo de um livro. Inferimos, nesse sentido, que o 

propósito maior do docente é de, a partir das estratégias utilizadas em sua mediação, despertar 

o gosto pela leitura em sua turma de 2ª série.  

Ao triangularmos esses dados, mais uma vez, com o que foi observado nas aulas de 

Literatura, constatamos na fala do docente o que visualizamos em sua mediação, a 

preocupação com as estratégias de leitura baseadas nos círculos de leitura, que iniciaram no 

momento da motivação, ou seja, antes da leitura do livro A culpa é das estrelas. Nessa 

estratégia, percebemos em cada detalhe utilizado em sua prática pedagógica a tentativa de 

suscitar nos estudantes o desejo de ler o livro escolhido para a realização do letramento 

literário. Também verificamos o acompanhamento durante a leitura e das discussões sobre o 

texto, nas quais eram dadas aos alunos oportunidades iguais de fala sobre as suas inferências, 

concordâncias e discordâncias sobre o enredo do livro, embora nem todos tivessem lido a 

obra. E, por fim, a materialização depois da leitura, com a culminância do projeto Rodas de 

conversa na biblioteca, sobre a qual falamos na primeira seção deste capítulo de análises.  

Ainda nesse sentido, perguntamos ao docente por que a sua escolha pelas práticas de 

letramento literário a partir dos círculos de leitura propostos por Rildo Cosson. O professor 

nos respondeu: “Porque escutamos o aluno através da mediação do professor. Com um leitor 

mais experiente, podemos tentar que o estudante veja que o texto literário faz parte de sua 

vida, é algo próximo, enriquecedor e humanizador”. 

Em seu depoimento, o docente deixa clara a intenção de promover em sua prática 

momentos em que o estudante possa ser ouvido, que ele expresse a sua voz sobre os sentidos 

construídos a partir da leitura de um texto literário e, mais do que isso, que os discentes 

possam conceber o texto como algo que se relacione às suas vivências. Interpretamos, a partir 

disso, que pelos motivos por ele citados, em suas aulas, as modalidades de leitura e oralidade 

foram as mais contempladas em suas práticas, pois são prioritárias no desenvolvimento do 

letramento literário. Também percebemos que, de acordo com as repostas dos questionários 

aplicados com os alunos, na pergunta que se refere ao que eles mais gostam de fazer nas aulas 
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de Literatura, o segundo lugar em número de menções foi o que faziam referência à 

participação e interação em sala de aula por meio de debates e discussões sobre textos. 

Posteriormente, perguntamos ao docente quais recursos ele utiliza para as práticas de 

letramento literário. “Para a prática do letramento literário, uso as redes de conversa, o texto 

no celular, músicas, trechos de filmes, intertextualidade, tudo que se relacione com a obra 

literária escolhida. Também algo escrito ou no diário de bordo ou resenha crítica” (excerto 

da entrevista).  

Pelo exposto, podemos constatar mais uma vez que, prioritariamente, a modalidade 

oral está presente nos propósitos pedagógicos do professor. Além disso, ele destaca a 

necessidade de integração do letramento literário com recursos tecnológicos, a exemplo do 

celular, utilizado neste caso como suporte para a leitura, bem como a relação com o cinema e 

o diálogo entre os textos. É válido ressaltar que nas aulas de Literatura, percebemos todas 

essas nuances descritas pelo professor nas práticas de letramento literário, não só realizadas 

por ele, mas também pelos alunos. Um fator positivo que, a nosso ver, possibilita uma visão 

plural no tratamento do texto literário.  

 

5.3.5 Seleção de livros literários 

 

Ao entrarmos nesta categoria, convém lembrar o que dizem as Orientações 

Curriculares do Ensino Médio sobre o professor e a seleção de textos.   

 

O estatuto do leitor e da leitura, no âmbito dos estudos literários leva-nos a 
dimensionar o papel do professor não só como leitor, mas como mediador, no 
contexto das práticas escolares de leitura literária. A condição de leitor direciona, em 
larga medida, no ensino de Literatura, o papel dos mediadores para o funcionamento 
de estratégias de apoio à leitura de Literatura, uma vez que o professor opera 
escolhas de narrativas, poesias, textos para o teatro, entre outros de diferentes 
linguagens que dialogam com o texto literário. Essas escolhas ligam-se não só às 
preferências pessoais, mas as exigências curriculares dos projetos pedagógicos da 
escola (BRASIL, 2008, p. 72).  
 
 

De acordo com o documento, o papel do professor na seleção dos textos a serem 

trabalhados nas aulas de Literatura é bastante singular, pois está ligado aos aspectos pessoais 

do docente, suas preferências, sua formação leitora, mas também perpassa pelas exigências 

escolares e adequações do currículo.  

Assim, mediante os aspectos supracitados, perguntamos ao professor quais critérios 

ele utiliza para escolher as obras literárias a serem trabalhadas em sala de aula. De acordo 
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com o professor: “Os critérios são: o que os alunos gostam e incluo os cânones no meio 

daquilo que eles preferem”. 

A observação destacada acima nos chama a atenção, tendo em vista a percepção do 

docente de que para trabalhar o texto literário com o aluno do Ensino Médio é necessário 

também valorizar os seus gostos, as suas preferências de leitura, as quais fazem parte do seu 

cotidiano, influenciado ou não pelas interações midiáticas e sociais. Contudo, o professor 

ressalta a importância de incluir os cânones literários nas experiências de leitura 

oportunizadas em sala de aula. Pois, como afirma Soares (2009), no processo de escolhas de 

textos para a formação do leitor literário existem dois caminhos, um que propicia a leitura de 

entretenimento, que visa ao prazer, e outro que oportuniza a leitura dos clássicos, os quais 

possuem critérios literários ligados às nuances da linguagem, da cultura, a exemplo dos 

intertextos e das metáforas.  

Corroboramos com a fala do professor, pois em nossas observações do 

desenvolvimento de suas aulas, constatamos que aliado ao trabalho com o best seller de John 

Green, cujo texto é mais popular e faz parte das preferências do público juvenil, o docente 

trouxe para as leituras extras obras da literatura clássica, como O Plebiscito, de Aluízio de 

Azevedo.  

Dando sequência às questões referentes a essa categoria, indagamos o docente: Como 

você utiliza as obras literárias em sala de aula? 

 

“A metodologia que uso é a sequência básica de Cosson: Introdução, Motivação, 
Leitura, Intervalo e Interpretação. Ainda não usei a sequência expandida. Há muitos 
projetos pedidos pela escola, acabamos nos envolvendo e não dá tempo fazer um 
trabalho maior com o texto literário na sala de aula”. (excerto da entrevista). 

 

O professor nos revela a utilização da metodologia dos círculos de leitura propostos 

por Rildo Cosson, em sua modalidade de sequência básica, para efetivar o trabalho com as 

obras literárias. Entretanto, destaca, mais uma vez, o fator tempo como um obstáculo para não 

trabalhar a sequência expandida, cuja sistematização e desenvolvimento apresenta um grau 

mais elevado de complexidade, em virtude de existirem algumas etapas a mais do que a 

básica, conforme vimos no capítulo 2 deste trabalho. Desse modo, inferimos que exigiria 

maior comprometimento, tanto do professor quanto dos alunos, tendo em vista o tratamento 

com o texto literário ser mais detalhado e em maior profundidade, além de necessitar de um 

tempo maior para a realização de todas as atividades relacionadas a esse tipo de sequência. 
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Complementando a questão anterior, perguntamos ao professor quais discussões ele 

possibilita a partir da leitura feita pelos alunos. Conforme o professor: “A partir da leitura 

feita pelos alunos, posso avançar na discussão, trazendo outros gêneros que contemplam a 

temática do livro lido para que a compreensão do aluno melhore”.  

Em seu depoimento, o docente não enumerou quais discussões proporcionava a partir 

do texto lido, mas deixou claro que são as inerentes à temática do livro lido na ocasião do 

desenvolvimento do letramento literário. Além disso, destacou que essas discussões visam a 

uma melhor compreensão leitora dos alunos, das quais deduzimos serem voltadas para as 

inferências, relação de ideias e construção de significados oportunizados pela leitura do texto.  

Por fim, perguntamos ao docente quais as dificuldades que ele tem encontrado para 

exercer um trabalho com a leitura literária.  

“As dificuldades são que o aluno não compra o livro que o professor pede; muitos 
ainda não leem o livro pedido; alguns não interagem durante o momento da 
socialização da leitura. Além disso, ainda existe um preconceito de que o texto 
literário é chato e é coisa de escola. E aquilo que eles leem não é chato, não é 
literatura e nem é coisa de escola” (excerto da entrevista). 

 

A resposta do professor revela uma inquietação em relação às dificuldades em se 

trabalhar nas aulas de Literatura com o texto literário, que vão desde a não aquisição do livro 

solicitado ao aluno até a falta de leitura e interação nas discussões em sala de aula. Ao 

fazermos a triangulação dos dados, tanto dos nossos momentos de observação quanto das 

respostas dos alunos aos questionários, percebemos que há uma consonância de evidências, 

pois, constatamos em nossas notas de campo que no acompanhamento realizado pelo 

professor na etapa destinada à leitura do livro utilizado no projeto, que alguns alunos não o 

leram ou o fizeram parcialmente. Também observamos que nas discussões, alguns não tinham 

propriedade para tratar do assunto discutido, em virtude de não terem realizado a leitura da 

obra e, por isso, ou questionavam os colegas sobre o enredo ou apenas os escutavam. No que 

se refere à aquisição do livro, constatamos que alguns, realmente, não possuíam a obra física, 

o livro impresso, mas o conduziam em seu formato digital e, pelo que ouvimos em conversas 

informais, o livro digital foi compartilhado em um grupo da turma articulado pelas redes 

sociais.  

Ainda de acordo com o depoimento do professor, ao se referir ao preconceito 

relacionado ao texto literário trabalhado pela escola ser chato, reflete as discussões oriundas 

dos teóricos que alicerçam este trabalho, as quais atestam para as atividades mecânicas e 

enfadonhas das aulas de Literatura que costumeiramente eram alicerçadas pelo livro didático 
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e que não fomentavam nos alunos o gosto pela leitura. E constatamos em algumas falas 

apresentadas pelos alunos, na ocasião da análise dos questionários que, apesar de o docente da 

turma trabalhar com o letramento literário, resvalam na voz dos discentes ainda resquícios de 

que a aula de Literatura é chata e desinteressante. Outro ponto que nos chama a atenção na 

fala do professor reside no fato de que as leituras dos alunos, ditas anárquicas, por não 

pertencerem às exigências curriculares, não são reconhecidas pela escola e, portanto, 

incompatíveis com as aulas de Literatura. No entanto, as OCEM (BRASIL, 2008) nos trazem 

um alerta de que é preciso levar em consideração as escolhas literárias dos estudantes, fora da 

escola, pois estas podem levar ao conhecimento sobre os gêneros literários e oportunizar a 

formação do gosto pela leitura, além de contribuir para a viabilização de outras leituras.  

Desse modo, tendo em vista os dados obtidos a partir da entrevista com o professor, 

percebemos que o trabalho com o texto literário nas aulas de Literatura exige uma reflexão e 

uma orientação sobre o tratamento a ser dado a esse tipo de leitura e, mais ainda, uma 

constante busca de estratégias que possam fomentar nos estudantes o desejo pelo ato de ler 

obras literárias e interagir com elas, de modo a construir sentidos que possam contribuir com 

as suas subjetividades.  

Outrossim, constatamos que a seleção das obras literárias são fundamentais na 

conquista de um leitor reflexivo e participativo. E que elas podem e devem ser feitas em 

consonância com as preferências do leitor jovem, aquele que está presente nas salas de aula e 

que têm expectativas em torno do texto literário. Além disso, é importante destacar que o 

mediador de leitura tem um papel imprescindível nesse fomento à leitura e, não há como 

negar, que o fato de o mediador ser um efetivo leitor contribui para as atividades de mediação 

da leitura se desenvolverem com mais propriedade e probabilidade de eficácia das ações. 

Contudo, constatamos ainda que há muitas dificuldades no desenvolvimento das aulas de 

Literatura com vistas ao letramento literário, tanto no que diz respeito às acomodações de 

práticas arraigadas ao longo do tempo, bem como reflexos de fatores internos e externos à 

sala de aula, porém passíveis de reflexões e redirecionamentos nas práticas de leitura literária.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de um percurso de constantes estudos, pesquisas e descobertas, o 

desenvolvimento deste trabalho nos possibilitou atender ao nosso objetivo principal, que era 

analisar como ocorrem as práticas de letramento literário nas aulas de Literatura do Ensino 

Médio de uma escola pública da cidade de Mossoró. Uma necessidade de pesquisa surgida em 

virtude de muitas indagações referentes às práticas em torno da leitura literária nas aulas de 

Literatura, as quais, de acordo com os aportes teóricos que alicerçam os nossos estudos, giram 

em torno de orientações pré-determinadas pelo livro didático, o qual, ainda hoje, continua 

sendo o principal recurso utilizado nas aulas de Língua Portuguesa.  

Contudo, a partir de nossas pesquisas teóricas e empíricas, constatamos que o 

letramento literário poderia ser uma estratégia a ser utilizada nos momentos destinados ao 

estudo da Literatura para viabilizar o encontro efetivo dos estudantes com o texto literário, 

seguindo uma vertente diferente das propagadas ao longo do tempo que ligavam o texto 

literário a atividades estanques, geralmente associadas apenas ao conhecimento dos estilos 

literários, caracterizações sobre os autores e suas obras canônicas ou a análises sintáticas e 

semânticas atreladas aos estudos gramaticais.  

Seguindo esse viés, realizamos um estudo de caso em uma turma de 2ª série do Ensino 

Médio de uma escola da rede pública de ensino da cidade de Mossoró, tendo como sujeitos 

colaboradores um professor de Língua Portuguesa que trabalha com o letramento literário 

baseado nos círculos de leitura propostos por Cosson (2014a) e alunos de uma de suas turmas. 

No entanto, para atender ao nosso objetivo central, utilizamo-nos de quatro objetivos 

específicos, no intuito de termos um maior detalhamento sobre o objeto pesquisado e assim 

construirmos evidências mais sólidas para a nossa pesquisa. 

A partir disso, para atendermos ao nosso objetivo específico que era o de analisar o 

que dizem os documentos oficiais norteadores do Ensino Médio com relação ao ensino de 

Língua Portuguesa e, mais especificamente, ao de Literatura, realizamos uma análise nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1998) e nas Orientações 

Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2008) para conhecermos os seus pressupostos 

acerca do lugar do texto literário nas aulas de Literatura do Ensino Médio e, assim, 

alicerçarmos as análises dos dados coletados no campo de pesquisa. Constatamos, então, que 

esses documentos atestam para a necessidade de ampliar os conhecimentos acerca da 

Literatura a partir do contato efetivo dos alunos com o texto literário, o qual possui uma 
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linguagem rica de significados e construída nas mais diversas manifestações humanas, em 

seus muitos cenários culturais. Além disso, os documentos orientam que o trabalho com o 

texto literário deva levar em consideração não apenas os consagrados por uma literatura 

canonizada, mas também os que estão presentes no cotidiano do aluno e representam as suas 

preferências literárias, frutos de suas vivências sociais para, assim, fomentar o gosto pela 

leitura. 

Ao realizarmos uma observação no campo de pesquisa, no intuito de identificar como 

ocorrem as práticas de letramento literário utilizadas pelo professor nas aulas de Literatura, 

compreendemos como se torna necessário encontrar estratégias que possam alicerçar o 

trabalho com o texto literário. Desse modo, percebemos o quanto a mediação do docente é 

imprescindível no intuito de despertar o desejo pela leitura e, principalmente, quando esse 

profissional é um leitor proficiente que lê por prazer e não por obrigação. Ainda nesse 

aspecto, percebemos que as práticas baseadas em estratégias de leitura, a exemplo dos 

círculos de leitura, podem ser utilizadas para tornar as aulas de Literatura mais atrativas e, a 

partir de atividades propostas por etapas, levar o aluno a criar expectativas em torno da 

leitura, realizá-la e discutir sobre as temáticas que envolvem a obra literária escolhida. Essas 

estratégias, a nosso ver, tem papel preponderante nas práticas de letramento literário, embora 

não sejam garantia de envolvimento de todos os alunos participantes, pois, como pudemos 

constatar em nossas observações, houve, por parte de alguns estudantes, resistência à leitura 

literária. De fato, entendemos que muitas dessas resistências são ocasionadas por fatores 

externos e internos à sala de aula, como por exemplo, a ausência do gosto pela leitura, a qual 

pode ser consequência de antigas práticas vivenciadas pelos estudantes em séries anteriores, 

as quais ligavam o texto literário a atividades enfadonhas e obrigatórias.  

Na tentativa de atendermos ao nosso terceiro objetivo, conhecer a percepção dos 

alunos sobre as suas preferências literárias, percebemos que as escolhas anárquicas realizadas 

pelos estudantes, a que se referiam as Orientações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 

2008) e reiteradas pelos pressupostos teóricos de Soares (2009) e Cosson (2014a), ficaram 

evidentes nos resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários com a turma 

pesquisada. Autores e obras contemporâneas que fazem parte do universo cultural dos alunos, 

cuja crítica literária intitula de cultura de massa, foram as mais citadas pelos estudantes da 2ª 

série. Esses aspectos constatados em nossa investigação e corroborados pelos aportes teóricos 

que nos amparam nos fazem refletir sobre os propósitos do letramento literário, no sentido de 

oportunizar o diálogo do leitor com o texto, numa tentativa de fomentar o gosto pela leitura e 

aproximar o jovem estudante do livro literário, não excluindo as suas preferências, mas 
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utilizando-as como gancho para oportunizar outras leituras, a exemplo dos clássicos da 

literatura. 

O processo de escolhas de um livro literário nas aulas de Literatura não é algo simples 

e prático, quando se deseja ir além dos propósitos definidos por um livro didático. Atrair o 

aluno para a leitura de um texto exige do professor refletir sobre as suas práticas e pensar em 

estratégias que gerem expectativas no jovem leitor. Desse modo, realizamos uma entrevista 

com o docente de Língua Portuguesa da escola pesquisada para identificar como são feitas as 

escolhas das obras literárias nas aulas de Literatura. Os dados nos mostraram que as escolhas 

foram feitas pelo próprio docente. Entretanto, foram baseadas em suas percepções e 

observações sobre a preferência dos estudantes diante do cenário cultural plural no qual se 

encontram. Em virtude disso, o livro escolhido foi um best seller, sucesso entre o público 

juvenil e que traz à tona uma temática relevante, o câncer, amenizada por uma história de 

amor. É importante frisar que constatamos, a partir da fala do docente e de suas ações 

observadas em sala de aula, o quanto ele se preocupa em propiciar aos estudantes 

oportunidades de experiências de leituras e diálogos sobre elas. Para tanto, realiza projetos e 

planeja atividades de letramento literário se utilizando de círculos de leitura ou redes de 

conversa, como ele prefere intitular.  

Em face do exposto, a relevância deste trabalho, a nosso ver, reside em perceber as 

nuances e especificidades que são intrínsecas ao letramento literário, o qual não é uma tarefa 

simples ou de fácil condução, mas que exige conhecimento, comprometimento, 

sistematização e acompanhamento de todas as ações. Ao analisarmos como ocorrem essas 

práticas, percebemos o quanto cada etapa revela-se importante para fomentar a leitura 

literária. Todavia, o envolvimento de todos, professor e alunos, é imprescindível para que a 

leitura de uma obra literária seja efetivada na íntegra, não por obrigatoriedade, mas por prazer. 

Também percebemos que é um processo que não se conquista em curto prazo, pois entra em 

confronto com práticas enraizadas nos procedimentos pedagógicos que têm como base o livro 

didático, com o qual os alunos já foram acostumados ao longo do seu percurso estudantil.  

A partir dos resultados de nossa pesquisa, surgem outros questionamentos e 

inquietações:  

a) Seria a prática contínua de letramento literário a solução para formar leitores no 

Ensino Médio? 

b) As preferências literárias dos alunos utilizadas nas práticas de letramento literário 

seriam ponte para despertar neles o desejo de ler a literatura canônica? 
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Não podemos responder no momento, mas deixamos o convite para que outros 

pesquisadores enveredem por esses caminhos do letramento literário em busca de respostas 

para essas novas indagações.  
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APÊNDICE A – Carta de solicitação de autorização para a realização de pesquisa acadêmica 
– direção da instituição escolar 

 
 

Mossoró, 22 de março de 2018. 
 

Carta à direção da _______________________________________________________ 

 

Prezada diretor (a), 

Como acadêmica do Mestrado em Ensino pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, Universidade Federal Rural do Semi-Árido e Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, tendo como orientadora a Profa. Dra. Verônica Maria de 
Araújo Pontes, venho respeitosamente solicitar a autorização de Vossa Senhoria para a 
realização de uma pesquisa de mestrado nas aulas de Língua Portuguesa em uma turma da 
segunda série do Ensino Médio desta instituição. Os dados coletados nessa pesquisa serão 
protegidos por sigilo ético, não sendo mencionados os nomes originais dos participantes e da 
instituição, em nenhuma apresentação oral ou trabalho escrito que venha a ser publicado. A 
participação da escola neste trabalho de pesquisa não oferece danos ou prejuízos às pessoas 
participantes do estudo em questão, tampouco à própria instituição, visto que não tem o 
intuito de questionar ou avaliar a sua qualidade educacional. A pesquisa pretende contribuir 
para os estudos sobre as práticas de letramento literário no ensino médio de uma escola 
pública.  

Diante dos aspectos supracitados, gostaria de contar com a valiosa ajuda de Vossa Senhoria 
para a realização desse trabalho. Caso deseje mais informações ou confirmação da idoneidade 
dessa pesquisa, por favor, dirigir-se à Profª. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes, docente 
do mestrado em Ensino, da UERN/UFERSA/IFRN.  

Desde já, agradeço sua cooperação, 

 

 

____________________________________________________ 

Hilma Liana Soares Garcia da Silva 
Mestranda POSENSINO – UERN/IFRN/UFERSA 
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APÊNDICE B – Carta de solicitação de autorização para a realização de pesquisa acadêmica  
- professor da instituição escolar 

 
 

Mossoró, 22 de março de 2018. 
 
 

Carta ao Professor _____________________________________________________. 
 
 
Prezado Professor de Língua Portuguesa, 
 
Como acadêmica do Mestrado em Ensino pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, Universidade Federal Rural do Semi-Árido e Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, tendo como orientadora a Profa. Dra. Verônica Maria de 
Araújo Pontes, venho respeitosamente solicitar sua autorização para a realização de uma 
pesquisa do tipo Estudo de Caso em sua sala de aula, com o objetivo de analisar como 
acontecem as práticas de letramento literário no Ensino Médio. Para isso, necessito participar 
de suas aulas de Literatura, com o intuito de observar a efetivação das práticas de letramento, 
bem como realizar entrevista com Vossa Senhoria para compreender como são feitas as 
escolhas das obras literárias e sua utilização nas aulas de literatura e aplicar questionários com 
os alunos da turma em questão, para conhecer as percepções dos discentes sobre suas 
preferências literárias. Os dados coletados nesse estudo serão protegidos por sigilo ético, não 
sendo mencionados os nomes originais dos participantes e da instituição em nenhuma 
apresentação oral ou trabalho escrito que venha a ser publicado.  
É válido ressaltar que a participação nessa pesquisa não oferece danos ou prejuízos às pessoas 
participantes do estudo em questão, visto que não tem o intuito de avaliar a qualidade 
educacional  da instituição.  
Diante dos aspectos supracitados, gostaria de contar com a valiosa ajuda de Vossa Senhoria 
para a realização deste trabalho. Caso deseje mais informações ou confirmação da idoneidade 
desta pesquisa, por favor,  dirigir-se à Profª. Drª. Verônica Maria de Araújo Pontes, docente 
do Mestrado em Ensino da UERN/UFERSA/IFRN.  
 
Desde já agradeço sua cooperação, 
 

 
 
 

______________________________________________ 
 

Hilma Liana Soares Garcia da Silva 
Mestranda POSENSINO – UERN/IFRN/UFERSA 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido responsáveis legais pelos alunos 
da instituição escolar 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinados aos responsáveis 

legais pelos alunos da _________________________ 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
Atesto para os fins que se fizerem necessários que fui informado de que a pesquisa “Práticas 
de Letramento Literário do Ensino Médio”, desenvolvida como trabalho de mestrado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ensino da UERN, UFERSA e IFRN, tem como objetivo 
analisar como acontecem as práticas de letramento literário no Ensino Médio de uma escola 
pública da cidade de Mossoró/RN. Fui informado também de que a coleta de dados da 
pesquisa em questão envolve momentos de observação direta, realização de entrevista com o 
docente de Língua Portuguesa e aplicação de questionários com os alunos de uma turma da 
segunda série do Ensino Médio. Fui esclarecido ainda de que a participação neste estudo não 
oferece danos ou prejuízos aos participantes do projeto em questão, nem tampouco à 
Instituição Educacional. Os pesquisadores responsáveis pela pesquisa são a mestranda Hilma 
Liana Soares Garcia da Silva do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte, Universidade Federal Rural do Semi-Árido e do Instituto 
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte e sua orientadora, a 
Professora Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes, docente do referido Programa. É 
estabelecido o compromisso por parte dos pesquisadores de esclarecer quaisquer dúvidas e 
demais informações que sejam necessárias no momento da realização do estudo ou 
posteriormente, por meio do telefone (84) 987875437 do POSENSINO da 
UERN/UFERSA/IFRN. Após ter sido devidamente informado/a dos aspectos relacionados à 
pesquisa e ter elucidado todas as minhas dúvidas, eu 
____________________________________________________, portador de Identidade 
n.°_______________,responsável pelos alunos da 
______________________________________________________________________, 
concedo os direitos da participação, por meio das atividades desenvolvidas e depoimentos 
apresentados para a pesquisa realizada na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, 
desenvolvida pela mestranda Hilma Liana Soares Garcia da Silva, com a orientação da Profa.  
Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes, para que sejam utilizados integralmente ou em parte, 
sem condições restritivas de prazos e citações, a partir desta data. Da mesma forma, dou 
permissão e o uso das referências a terceiros, ficando o controle das informações a cargo 
desses pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UERN/UFERSA/IFRN. 
Dou consentimento à presente declaração. 

Mossoró ........../.........../ de 2018 
 
___________________________________              ____________________________ 
               Ass. do responsável                                                    Ass. do pesquisador 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido  - Professor da instituição 
escolar 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinados aos responsáveis 

legais pelos alunos da _________________________ 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
Atesto para os fins que se fizerem necessários que fui informado de que a pesquisa “Práticas 
de Letramento Literário do Ensino Médio”, desenvolvida como trabalho de mestrado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ensino da UERN, UFERSA e IFRN, tem como objetivo 
analisar como acontecem as práticas de letramento literário no Ensino Médio de uma escola 
pública da cidade de Mossoró/RN. Fui informado também de que a coleta de dados da 
pesquisa em questão envolve momentos de observação direta, realização de entrevista com o 
docente de Língua Portuguesa e aplicação de questionários com os alunos de uma turma da 
segunda série do Ensino Médio. Fui esclarecido ainda de que a participação neste estudo não 
oferece danos ou prejuízos aos participantes do projeto em questão, nem tampouco à 
Instituição Educacional. Os pesquisadores responsáveis pela pesquisa são a mestranda Hilma 
Liana Soares Garcia da Silva do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte, Universidade Federal Rural do Semi-Árido e do Instituto 
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte e sua orientadora, a 
Professora Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes, docente do referido Programa. É 
estabelecido o compromisso por parte dos pesquisadores de esclarecer quaisquer dúvidas e 
demais informações que sejam necessárias no momento da realização do estudo ou 
posteriormente, por meio do telefone (84) 987875437 do POSENSINO da 
UERN/UFERSA/IFRN. Após ter sido devidamente informado/a dos aspectos relacionados à 
pesquisa e ter elucidado todas as minhas dúvidas, eu 
____________________________________________________, portador de Identidade 
n.°_______________,responsável pelos alunos da 
______________________________________________________________________, 
concedo os direitos da participação, por meio das atividades desenvolvidas e depoimentos 
apresentados para a pesquisa realizada na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, 
desenvolvida pela mestranda Hilma Liana Soares Garcia da Silva, com a orientação da Profa.  
Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes, para que sejam utilizados integralmente ou em parte, 
sem condições restritivas de prazos e citações, a partir desta data. Da mesma forma, dou 
permissão e o uso das referências a terceiros, ficando o controle das informações a cargo 
desses pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UERN/UFERSA/IFRN. 
Dou consentimento à presente declaração. 

Mossoró ........../.........../ de 2018 
 
___________________________________              ____________________________ 
               Ass. do responsável                                                    Ass. do pesquisador 
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APÊNDICE E - Protocolo do estudo de caso 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 
 
PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 
 

1. Visão geral do estudo de caso 
 
1.1 – Tema 

 
1.2 – Título 

 
1.3 – Pressupostos teóricos 

 

1.4 – Objetivos do estudo de caso 
 

1.5 – Problema da pesquisa 
 

1.6 – Perguntas da pesquisa 
 

1.7 – Proposições teóricas utilizadas 
 

1.8 – Estrutura do trabalho 
 

2. Procedimentos adotados no trabalho de campo 
 
2.1 – Aspectos metodológicos 

 
2.2 – Campo da pesquisa 

 
2.3 –  Sujeitos envolvidos 

 
2.4  - Coleta de dados 

 
3. Roteiro da observação 

 
4. Roteiro do questionário 

 
5. Roteiro da entrevista 

 
6.  Análise dos dados  

 
7. Guia para o relatório do estudo de caso 
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APÊNDICE F – Roteiro de observação 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 
 

 

1- Contexto das aulas de literatura  

 período e o local de desenvolvimento das aulas de Literatura;  

 Mediação do professor; 

 Envolvimento dos alunos. 

2- Desenvolvimento das aulas de literatura  

 A mediação do professor e a utilização do  

 A utilização do livro didático e dos textos literários. 

3- Letramento literário  

 Estratégias utilizadas pelo professor para a formação da prática leitora, a 

seleção do texto literário e a participação dos alunos. 
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APÊNDICE G - Questionário 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 
 
QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS (AS) 

Este questionário faz parte da coleta de dados da pesquisa de dissertação intitulada Práticas de 
letramento literário no ensino médio, com o intuito de conhecer a percepção dos alunos sobre 
as suas preferências literárias. 

Informações pessoais  
 
IDADE: ___________________________ 
SEXO: ____________________________ 
 
Práticas de leitura 
 

1) Você gosta de ler? 
(  ) sim   (    ) não 
Por quê? 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2) Quando você lê livros literários? 
(   ) Todos os dias ou quase todos os dias 
(   ) Uma vez por semana 
(   ) Uma vez por mês 
(   ) Menos de uma vez por mês 
(   ) Não lê. Por quê? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

3) Onde você mais gosta de ler?  
(   ) escola 
(   ) biblioteca 
(   ) casa 
(   ) outros. Quais? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

4) Quais fatores você acha que atrapalham a prática de leitura? 
(   ) Falta de livro na biblioteca da escola 
(   ) Falta de livro em casa 
(   ) Falta de bibliotecas públicas 
(   ) Falta de livraria 
(   ) O preço dos livros 
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(   ) Outros. 
Quais?__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Seleção de livros 

5) Que tipo de livro você gosta de ler? 
(   ) Romance 
(   ) Suspense 
(   ) Aventura 
(   ) Conto 
(   ) Poesia 
(   ) Best seller 
(   ) Outros. Quais? 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

6) Você lembra o nome de algum autor de um livro lido por você? 
(   ) sim   (    ) não   
Se sim, cite- o: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

7) Qual o principal motivo para a escolha de um livro?  
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Leitura literária 

8) Você costuma frequentar a biblioteca da sua escola para ler? 
(   ) sim   (    ) não 
Se sim, quais livros você costuma ler na biblioteca? 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

9) Você gosta de ler livros impressos ou digitais? Por quê? 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

10) Cite até 3 livros que você mais gostou de ler? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Por quais motivos você gostou de ler esses livros? 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Aulas de Literatura  

11) O que você mais gosta de fazer nas aulas de literatura?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

12) O que você costuma ler nas aulas de literatura? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

13) Nas aulas de literatura seu contato com as obras literárias acontecem através de: 
(   ) livro didático 
(   ) a própria obra literária 
(   ) contação de histórias pelo professor 
(   ) outros. Quais? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

14) Cite pelo menos duas obras lidas nas aulas de literatura que você gostou. Por quê? 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

APÊNDICE H – Roteiro da entrevista 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 
 
ENTREVISTA – PROFESSOR  
 
 
IDENTIFICAÇÃO  
 
- Idade 
 
- Sexo 
 
- Formação 
 
- Há quanto tempo leciona 
 
- Há quanto tempo leciona língua portuguesa 
 
SOBRE A FORMAÇÃO LEITORA 
 
1 - Você lê muito? Quantos livros costuma ler por ano? 
 
2 - Cite alguns livros que você mais gosta de ler. 
 
3 - Diga os motivos que lhe impulsionam a ler. 
 
 
SOBRE PRÁTICAS DE LITERATURA EM SALA DE AULA 
 
4 - Motivação para o trabalho com literatura (pessoal e profissional) 
 
 
5 - O que acha da divisão do ensino da língua portuguesa proposta pelo livro didático 
(gramática, produção de texto e literatura)? 
 
6 - Se segue a divisão proposta 
 
 
7 - Se acha que a divisão proposta para o ensino de literatura contempla o letramento literário 
 
 
8 - Se segue a proposta de literatura do livro didático 
 
 
SOBRE O LETRAMENTO LITERÁRIO  
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9 - Falar sobre as práticas de letramento literário 
 
 
10 - Por que sua escolha pelas práticas de letramento literário a partir dos círculos de leitura 
propostos por Rildo Cosson? 
 
11- Quais recursos você utiliza para as práticas de letramento literário? 
 
SOBRE A SELEÇÃO DOS TEXTOS LITERÁRIOS  
 
12 - A partir de quais critérios você escolhe as obras literárias para serem trabalhadas em sala 
de aula? 
 
13 - Como você utiliza as obras literárias em sala de aula? 
 
14 - Quais discussões você possibilita a partir da leitura feita pelos alunos? 
 
15 - Quais as dificuldades que você tem encontrado para exercer um trabalho com a 
literatura? 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


