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Os jogos tornarão os alunos conhecedores de si 

mesmos. Jogando, os alunos não irão adquirir 

apenas habilidades de performance, mas 

aprenderão também as regras básicas para 

contar histórias, apreciação da literatura e 

construção de personagens (SPOLIN, 2007). 

 



 
 

RESUMO 

 

As discussões no tocante à formação leitora têm suscitado, cada vez mais, a necessidade 

de novas práticas metodológicas no contexto de sala de aula. Nesse sentido, entende-se que o 

pedagogo, profissional que tece os saberes iniciais no contexto escolar, na vida da criança, deve 

ter apropriação de fazeres eficazes e, acima de tudo, se permita leitor na atuação da leitura 

literária. A pesquisa “Os Jogos Teatrais e a Sequência Básica de Rildo Cosson na Formação do 

Leitor Literário no Curso de Pedagogia” tem por objetivo geral propor uma intervenção de 

formação leitora literária a partir do diálogo entre os jogos teatrais e a sequência básica de Rildo 

Cosson, A primeira categoria da discussão teórica é concebida, inicialmente, com Pontes 

(2012), Candido (1995) e Martins (2006) na discussão da leitura literária, Colomer (2003) e 

Machado (2016) na formação leitora e, também, Coelho (2000) e PISA (2012; 2015; 2018) na 

análise da leitura sob a perspectiva dessa pesquisa. A segunda categoria, que versa sobre o 

letramento literário e a sequência básica, é ombreada nos estudos de Cosson (2007) a respeito 

da sequência básica e Carlino (2017), Azevedo (2004) e Kleiman (2004) com o letramento 

acadêmico para as potencialidades do texto literário. Por fim, a terceira categoria teórica traz a 

perspectiva dos jogos teatrais, em que recorremos a Courtney (2001) para discutirmos o texto 

dramático em sala de aula e Spolin (2010) e Manzoni (2008) no jogo, criatividade, 

espontaneidade e improvisação teatral. A pesquisa se constituiu, metodologicamente, numa 

abordagem de métodos mistos, em que os dados quantitativos são analisados qualitativamente, 

dada por meio de uma pesquisa intervenção com uma proposta voltada aos graduandos do curso 

de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O corpus a ser 

analisado se constituiu de um questionário investigativo, a fim de averiguar como se dão as 

aulas de formação leitora, e uma proposição de sequência básica com foco na leitura de um 

poema de Manoel de Barros. Os resultados apontaram a aplicabilidade das etapas das oficinas 

em uma proposição pensada e vivenciada no/do diálogo entre os jogos teatrais e a sequência 

básica de Rildo Cosson. Verificamos que os jogos teatrais de improvisação, estímulo composto, 

fragmentos de texto e círculos concêntricos convergem, respectivamente, com os passos da 

sequência básica, de motivação, introdução, leitura e interpretação, culminando em uma 

proposta capaz de formar, prazerosamente, os leitores.  

Palavras-chave: Formação leitora. Formação docente. Jogos teatrais. Sequência básica. 

Pedagogia.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Discussions regarding reading training have increasingly raised the need for new 

methodological practices in the context of the classroom. In this sense, it is understood that the 

pedagogue, the professional who weaves the initial knowledge in the school context, in the 

child's life, must have the appropriation of effective actions and, above all, allow the reader to 

act in literary reading. The research “Theatrical Games and the Basic Sequence in the Formation 

of the Literary Reader in the Pedagogy Course” has as general objective to propose an 

intervention of literary reading formation based on the dialogue between the theatrical games 

and the basic sequence of Rildo Cosson, The theoretical discussion is initially conceived with 

Pontes (2012), Candido (1995) and Martins (2006) in the discussion of literary reading, 

Colomer (2003) and Machado (2016) in the reader training, and also Coelho (2000) and PISA 

(2012 ; 2015; 2018) in the analysis of reading from the perspective of this research. The second 

category, which deals with literary literacy and the basic sequence, is overlapped in the studies 

by Cosson (2007) regarding the basic sequence and Carlino (2017), Azevedo (2004) and 

Kleiman (2004) with the academic literacy for the potentialities of the literary text. Finally, the 

third theoretical category brings the perspective of theatrical games, in which we turn to 

Courtney (2001) to discuss the dramatic text in the classroom and Spolin (2010) and Manzoni 

(2008) in the game, creativity, spontaneity and theatrical improvisation. The research was 

constituted, methodologically, in a mixed methods approach, in which quantitative data are 

analyzed qualitatively, given through an intervention research with a proposal aimed at 

undergraduate students of the Pedagogy course at the State University of Rio Grande do Norte 

(UERN). The corpus to be analyzed consisted of an investigative questionnaire, in order to find 

out how the reading training classes are given, and a basic sequence proposition focusing on 

the reading of a poem by Manoel de Barros. The results showed the applicability of the stages 

of the workshops in a proposition thought and experienced in/from the dialogue between 

theatrical games and the basic sequence. We verified that theatrical games of improvisation, 

compound stimulus, text fragments and concentric circles converge, respectively, with the steps 

of the basic sequence, motivation, introduction, reading and interpretation, culminating in a 

proposal capable of forming readers, with pleasure. 

Keywords: Reader training. Teacher training. Theatrical games. Basic sequence. Pedagogy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas realizadas a respeito do perfil leitor de estudantes de pedagogia (SILVA, 

2012; BARBOSA et al., 2020; FRANÇA, ANANIAS E ROSA, 2014) apontam para a falta de 

interesse desses alunos em relação à leitura do texto literário na universidade. O que torna esses 

achados preocupantes é saber que a leitura contribui para a formação do futuro professor em se 

tratando das descobertas que o faz inteirar-se como sujeito no meio social e cultural, a fim de 

promover essa formação leitora, sobretudo, quando se pensa que são esses pedagogos que 

formarão novos leitores. Logo, existe uma necessidade dessa leitura. 

O fato de o aluno apresentar desinteresse pelo ensino de literatura desde o Ensino 

Básico, proposto pela escola, talvez possa ocorrer pela ausência de metodologias que o faça ler 

de forma mais prazerosa. É preciso considerar que as formas de ensino na atualidade, mesmo 

com o apogeu tecnológico, ainda são norteadas, muitas vezes, em um modelo tradicional, dessa 

forma, o aluno, circunstancialmente, reproduz as informações do texto, resistindo a uma 

reflexão crítica e reflexiva, o que o leva a ter dificuldades na produção de textos (BARBOSA, 

2020).  

O gosto pouco aguçado pela leitura literária e a ausência de uma rotina de leitura podem 

distanciar o discente do universo da literatura, que leva o leitor a mundos inimagináveis, tempos 

e épocas remotas, bem como o lança no futuro, como na Volta ao mundo em 80 dias, de Júlio 

Verne, colocando-o, virtualmente, como verdadeiro protagonista do universo ficcional, 

implicando na formação de sujeitos. O sujeito nasce e tem a necessidade de integrar-se ao 

mundo, de senti-lo, de caminhar nele imprimindo suas percepções e se formando a partir do 

que é encontrado. A leitura, em si, atua como um passaporte não somente para este, mas para 

muitos outros mundos. 

Ler é como investigar, como adquirir conhecimentos, como captar informações. 

Barbosa et al. (2020, p. 01) abordam que a leitura é “[...] um intercâmbio que possibilita 

relações intelectuais e proporciona a formação dos próprios conceitos e explicações sobre 

realidades vivenciadas individualmente”. Certamente, esse intercâmbio não se dá 

instantaneamente, mas de forma gradual, processual, estando presente em todas as fases da vida 

humana, principalmente, na sua entrada na escola. O aluno chega nessa nova instituição e 

encontra um ambiente novo, que precisa ser pensado para ele incluindo condições de leitura 

para que esse sujeito se sinta motivado a ler, parte da profissão de um pedagogo. 

Nesta ação, existem muitas dificuldades no trajeto, principalmente, ausência de 

estratégias lúdicas que privilegiem caminhos motivacionais capazes de tornar o estudo do texto 
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literário eficaz. No que concerne a essa reorientação de metodologias inovadoras, é possível, 

por exemplo, nos firmar em pesquisas e projetos desenvolvidos na perspectiva de atividades 

lúdicas. Um exemplo dessas atividades é o jogo teatral, que, considerando a criatividade, 

espontaneidade, abertura e disponibilidade nessas vivências, pode “[...] somar com o processo 

de ensino e aprendizagem, explorando e valorizando as potencialidades inerentes de cada um” 

(SANTOS, 2018, p. 01). 

Entretanto, para que essa leitura e esses jogos alcancem uma sala de aula, os pedagogos 

precisam, antes, ser estimulados e, depois, levarem essas experiências às suas turmas. Os 

formadores de leitores necessitam, antes de tudo, serem leitores vorazes. Sobre leitura e essa 

formação leitora encontramos: i) as pesquisas evidenciadas mostram uma ausência do interesse 

do estudante de pedagogia para a leitura do texto literário; ii) a formação desse pedagogo 

precisa ser pensada com base em novas metodologias; e iii) esse profissional precisa estar 

motivado para que, futuramente, desenvolva essas ações em seu campo de trabalho. Foi a partir 

dessas premissas – considerando a necessidade de ações voltadas à formação desse pedagogo 

– que surgiu o questionamento central da nossa investigação: Como pensar a formação leitora 

literária mais significativa para o graduando do Curso de Pedagogia, a partir de metodologias 

motivadoras? 

O interesse por essa pesquisa se deu em três principais vieses: motivações acadêmicas, 

motivações pessoais e motivações profissionais. Inicialmente, em se tratando dessa motivação 

acadêmica, percebemos que, ao longo das leituras, pesquisas e discussões realizadas nas aulas 

de mestrado, sobretudo, ao longo dos semestres 2019.1 e 2019.2, com as orientações e a 

disciplina “Formação Leitora: da leitura cientifica à leitura literária”, surgiram várias 

inquietações acerca das metodologias utilizadas para o ensino de Literatura no Curso de 

Pedagogia. Críticas constantes assinalaram as práticas pedagógicas em sala de aula. 

Observamos que muitos dos mestrandos, graduados em Pedagogia, apontavam possíveis falhas 

no ensino de literatura. Durante essas discussões, os professores, com suas experiências no 

curso, sempre nos faziam refletir sobre a importância de atuarmos de forma inovadora e operar 

o ensino, sistematizando meios para diferenciar a nossa prática enquanto professores. 

Nesse sentido, a ideia desta pesquisa surgiu, também, como consequência dessas 

discussões realizadas no Mestrado em Ensino, no tocante ao perfil leitor de universitários do 

Curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, tivemos 

também o suporte de estudos efetivados por Pontes e Azevedo (2017) sobre o leitor literário e, 

por fim, uma leitura detalhada da Matriz Curricular do Curso de Pedagogia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) que denota uma lacuna deixada pelo pouco espaço 



16 
 

destinado à formação leitora literária. A consequência central disto é não permitir um ensino 

dado por vieses mais dinâmicos e interativos, seja por meio de jogos, aulas dialogadas, 

metodologias inovadoras, de forma geral, numa perspectiva de formação leitora do texto 

literário, prejudicando o desempenho dos graduandos e distanciando-os de uma leitura mais 

efetiva. 

Quanto às motivações pessoais e profissionais, estas se cruzam, em muito, com as 

acadêmicas. Desde criança sempre fui interessado por jogos, movimentos, leituras. Ao passar 

dos anos, pude fazer parte de grupos teatrais, fazer cursos, ministrar oficinas e dirigir 

espetáculos. Nisso, despertei um grande interesse pela leitura de textos dramáticos. 

Conjuntamente, percebi ainda mais meu gosto pela leitura literária na graduação em Letras e 

no exercício da profissão de professor, sobretudo, por meio de uma pesquisa que teve o fim de 

aplicar jogos teatrais com texto literário nas aulas do Ensino Médio. Em meio a essa pesquisa, 

encontrei uma intimidade relevante entre alguns jogos e a sequência básica de Rildo Cosson 

(2007) e, a partir das discussões do mestrado, todas essas inquietações pareciam se reunir e 

buscar o mesmo fim: formar leitores literários à luz dos jogos e da sequência básica. 

Examinando a justificativa apresentada, percebendo a ausência de propostas que 

corroborem na superação das dificuldades enfrentadas no curso de Pedagogia no tocante ao 

estudo do texto literário e retomando o problema de pesquisa, definimos o objetivo geral dessa 

investigação, que consiste em propor uma intervenção de formação leitora literária a partir do 

diálogo entre os jogos teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson (2007). Para tanto, os 

desdobramentos e caminhos deste objetivo central resultaram nos seguintes objetivos 

específicos: i) analisar os índices de leitura literária dos leitores brasileiros com ênfase nos 

alunos de Pedagogia; ii) identificar o diálogo entre a sequência básica de Rildo Cosson e os 

Jogos Teatrais; e iii) desenvolver uma proposição metodológica para a formação leitora dos 

alunos do curso de Pedagogia. 

Como forma de atingirmos esses objetivos, logramos um trajeto metodológico que 

consideramos atendê-los. Propomos uma abordagem de métodos mistos por meio de uma 

pesquisa-intervenção com base em Aguiar (2003), Engel (2010) e Richardson (2017).  

Por questão de organização didática, dividimos o trabalho em sete seções, sendo a 

primeira, esta introdução. Na segunda seção, analisamos a formação leitora literária no Brasil, 

com o debate de Pontes (2012), Candido (1995) e Martins (2006) sobre a leitura literária, 

Colomer (2003) e Machado 2016) na formação leitora e, também, Coelho (2000) e PISA (2012; 

2015; 2018) na análise da leitura sob a perspectiva dessa pesquisa. 
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A próxima seção trata o letramento literário e a sequência básica, denotando os 

reflexos dessas ligações no contexto acadêmico. Para embasar essa categoria teórica, 

ombreamo-nos nos estudos de Cosson (2007) a respeito da sequência básica e Carlino (2017), 

Azevedo (2004) e Kleiman (2004) com o letramento acadêmico para as potencialidades do texto 

literário. A quarta seção também traz uma discussão teórica, sendo, desta vez, abordada a 

perspectiva dos jogos teatrais. Para o debate deste cenário, recorremos a Courtney (2001) para 

discutirmos o texto dramático em sala de aula e Spolin (2010) e Manzoni (2008) no jogo, 

criatividade, espontaneidade e improvisação teatral. Na quinta seção, abordamos a metodologia 

adotada na investigação e, na sexta, os resultados encontrados com essa pesquisa que, culminam 

os jogos teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson (2007) em uma proposta capaz de formar, 

prazerosamente, os leitores, seguidos pelas referências, apêndices e anexos. 
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2 ANÁLISE DA FORMAÇÃO LEITORA LITERÁRIA NO BRASIL: DISCUSSÕES 

CONCEITUAIS E A PERSPECTIVA DO PISA 

 

 Quando se recorre à literatura como um recurso pedagógico para a formação leitora, 

implica a sua capacidade de atrelar a interdisciplinaridade, de forma a sensibilizar o sujeito a 

despertar as condições de relações de sentidos explicitados em várias áreas de estudos – e, 

assim, a leitura se torna parte dessa proposta humanizadora. É sabido que o ato de ler não se dá 

em simplesmente decodificar os signos explícitos no texto, mas alargar a visão de mundo, 

mediante a ampliação de sentido. A literatura permite ao aluno a transposição de condições para 

inserir-se no meio em que vive. E quem forma os leitores? 

Os pedagogos, sobretudo, estão atuando na formação dos leitores. Por isso se faz 

fundamental pensar na formação destes profissionais. Quando um estudante da licenciatura se 

sente motivado à leitura de forma espontânea, certamente, levará para a sala de aula essa 

motivação e, sendo assim, promoverá a formação leitora na vida de outros sujeitos. Por fim, 

quando o estudante chegar à universidade, não encontrará dificuldades para a leitura e 

interpretação do texto. Compreendemos, com base em Girotto e Souza (2010), que, tanto o 

professor em processo de formação, como o professor de prática em sala de aula, deve estar 

apto a acompanharem formas e métodos de aulas mais eficazes e operantes, no tocante à 

literatura. Mas como estão esses leitores? O que é a leitura? O que as pesquisas apontam sobre 

a leitura? 

É na finalidade de responder a tais inquietações que foi desenvolvida essa seção: uma 

discussão sobre a formação leitora literária no Brasil com ênfase no Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA). Para a concretização dessa seção, definimos três subseções: a 

primeira versa sobre a leitura literária e o ensino, trazendo a percepção de Candido (2011) sobre 

a compreensão do mundo pela leitura e as criações complexas literárias; o conceito de literatura 

enquanto atividade enriquecedora e transformadora e a responsabilidade da escola no ensino da 

leitura e da escrita por Pontes (2012); a relevância da literatura para a humanização, com os 

achados de Cosson (2007); e, também, as orientações dispostas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) a respeito da leitura literária. 

A segunda subseção, por sua vez, vem tratar da formação leitora e seus desdobramentos, 

trazendo um debate intenso na visão de Colomer (2003) sobre a escola e a competência literária, 

as bibliotecas britânicas e a perda das características de encantamento nas obras infantis, que 

mais parecem ser dirigidas a um público adulto. Também se reflete o pensamento de Candido 

(1972) sobre a instrução trazida por uma literatura que humaniza e possibilita transformações 
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profundas na linguagem, efetivando o sujeito como operador de pensamento reflexivo. Além 

disso, são traçadas discussões sobre a leitura literária na escola e sua relação com o mundo por 

meio do que endossa Cosson (2007). A terceira subseção, por sua vez, trata de uma análise da 

leitura sob a perspectiva do PISA, mostrando que o Brasil, de forma geral, e, especificamente, 

o Rio Grande do Norte, apresentam um baixo índice de proficiência leitora e carece de 

investimentos estruturais e, sobretudo, formativos. Esperamos que as discussões sejam, para 

você, leitor, não preocupantes, mas motivadoras quando na busca por práticas eficazes para 

melhorarmos os índices vistos. 

 

2.1 DEBATES ENTRE A LEITURA LITERÁRIA E O ENSINO 

 

A prática da leitura, de acordo com Candido (2011), permite o rompimento de limites 

pessoal, social e cultural e sua experiência torna o mundo mais compreensível, materializando 

o fazer intelectual, sob a ótica da primazia da libertação, o que torna o sujeito capaz de 

transformar a si mesmo e aos outros. A leitura literária é essencial na construção de espaços 

significativos, por isso, ela faz sonhar, provoca reflexão, ensina a viver, denuncia a realidade, 

diverte e ajuda a construir a identidade, então por que não ler literatura? Essa prática em nada 

foge da nossa realidade, portanto, por que a deixar tão distante ou até mesmo esquecida do 

nosso cotidiano? 

Mas, o que se entende por literatura? Considerando um campo mais abrangente, 

compreendemos desde a literatura folclórica, do povo, que tenha qualquer toque poético, até os 

cânones literários, as manifestações indiscutivelmente complexas da nossa civilização, 

refletindo as contribuições oferecidas por cada uma dessas. Considerá-las separadamente ou 

denominar uma como a mais relevante entre as demais é uma atitude negligente e é possível 

que esse seja um dos porquês de a literatura ser considerada como um objeto artístico de difícil 

compreensão, sendo necessário revermos as atitudes pedagógicas frente a essa problemática e 

investigar a escassez da leitura literária, principalmente, no âmbito escolar. Nesse mesmo 

sentido, Pontes (2012, p. 31) aborda que: 

 

[...] a literatura é uma atividade enriquecedora e transformadora, pois promove 

o envolvimento com diversos tipos de textos, contextos e histórias, o que 

possibilita uma organização de novas ideias e valores a partir de outros 

extraídos das ideias diversas dos autores e das histórias que lá estão sendo 

contadas.  
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A autora infere que a construção identitária está presente na leitura literária, uma vez 

que, de forma sensível, pode-se estimular a capacidade imaginável, inimaginável e criativa do 

sujeito enquanto leitor. O crítico literário Antonio Candido (1995), em O Direito à literatura, 

afirma que essa exerce um efeito sobre nós pela forma como as palavras são organizadas, e é 

essa forma de organização que gera a humanização. Entendemos que a literatura é um meio de 

construir a nossa identidade, tanto quanto professor atuante, como enquanto alunos em 

formação, proporcionando, assim, modificações pessoais e profissionais na maneira de ver e 

entender o eu e o outro. Partir desse pensamento que a literatura tem o poder, perante o leitor, 

de fazê-lo refletir, abre inúmeras possibilidades de afinar emoções, inter-relacionando a 

literatura aos problemas da vida e à complexidade do mundo. Por essa relação ser extremamente 

abrangente, Candido (2011, p. 174) denota:  

 

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

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

em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, chiste, 

até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes 

civilizações. 

 

Para Candido (2011), toda a produção devidamente elaborada pelo homem, no espaço 

em que vive por meio da linguagem, sendo capaz de sensibilizar e criar possibilidades de 

imaginar e refletir, é literatura. Deixemos claro que existe uma diferenciação entre o ensino da 

literatura e a leitura da literatura que precisa ser vencida. Martins (2006, p. 84-85) explora essa 

diferença, na qual “[...] parece dissociar esses dois níveis, desvinculando o prazer de ler o texto 

literário (produzido pela leitura da literatura) do reconhecimento das singularidades estéticas 

da obra (proporcionado pelo estudo ensino da literatura)”.  

Dessa maneira, acreditamos que esses dois níveis são intrinsecamente relacionados, não 

podendo, dessa forma, diferenciá-los, mantendo-se cada um em extremidades distintas, mas 

sempre relacionados, de forma que um corrobora com o outro. Pormenorizando esta discussão, 

é válido retratarmos que esse processo se dá a partir das construções leitoras existentes no 

âmbito escolar desde cedo. Neste mesmo sentido, concordamos com Pontes (2012, p. 17), 

quando afirma que: 

 

É da escola a responsabilidade pelo ensino da leitura e da escrita, e é nela que 

o acesso aos saberes e aos acontecimentos diversos é dinamizado, 

democratizado e possibilitado. Sendo assim, a leitura na escola deve ser 

prática constante dos profissionais que nela atuam. Por outro lado, não 

podemos dizer que a leitura é exclusividade da escola, pois a escola está 
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presente, faz parte do dia-a-dia, do quotidiano do ser humano e, sendo assim, 

ela é viva, dinâmica e atualizada, visto o contexto em que estamos inseridos.   

 

Essa aplicação e reflexão acerca da leitura dentro e fora do espaço escolar, posta pela 

autora, nos permite uma apropriação crítica no que tange à leitura literária: a escola e a 

sociedade estão vinculadas nesse processo de inclusão da leitura literária na vida do sujeito. 

Dessa forma, entendemos que, ao experimentar a leitura por meio do texto literário, o aluno 

deveria reconhecer a literatura como produção esteticamente organizada, fazendo uma leitura 

das entrelinhas, sendo esse o resultado do ensino da literatura. Esse pensamento vem ao longo 

da trajetória estudantil, do Ensino Básico ao Curso Superior, logo, sendo necessário que a escola 

amplie seus conhecimentos, transformando o momento da leitura literária em passagens lúdicas 

de construção de saberes, com o fim de que haja a devida humanização.  

Apontando essa literatura como importante ferramenta de sensibilização para a vida do 

homem – o que chamamos de humanização –, apoiamo-nos no que apresenta Candido (2011, 

p. 175): 

 

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo 

da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi 

parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e 

cuja satisfação constitui um direito. [...] Portanto, assim como não é possível 

haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja 

equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de 

humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive 

porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente.  

 

Conforme o que trata o autor, esse ensino da literatura serve para humanizar e inicia-se 

na própria atividade da leitura e no estudo dela, através do desenvolvimento da competência 

literária. Por meio dessas experiências de leitura literária, tornamo-nos seres ativos, críticos, 

reflexivos, além de amadurecermos. Esses pontos tornam possível a construção das mais 

íntimas interpretações vinculadas ao cotidiano do leitor, mantendo-se sempre nessa interação 

do ser com o mundo e também auxiliando nos sistemas de crenças e valores.  

Quanto mais a literatura se tornar presente na vida das pessoas, mais elas estarão 

capacitadas a entenderem as palavras, a aguçarem a memória, a entenderem o texto, a 

alcançarem o objetivo da literatura como caráter formador, na apreciação da essência da arte 

literária (CANDIDO, 2011). 

Afastar-se da realidade, refletir e repensar são posicionamentos que tomamos quando 

nos entrelaçamos à leitura literária. Assim, diante das circunstâncias e situações da vida, nos 
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deparamos com uma janela que nos leva a essa meditação. Cosson (2007, p. 17) endossa a 

relevância da literatura para a humanidade afirmando que: 

 

Na leitura e na escrita do texto literário encontramos o senso de nós mesmos 

e da comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o que somos e nos 

incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque 

a literatura é uma experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a 

ser reelaborada, ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia da minha 

própria identidade. [...] A experiência literária não só nos permite saber da 

vida por meio da experiência do outro, como também vivenciar essa 

experiência.  

 

Há uma permissão da literatura para que venhamos sonhar quando se dá a aproximação 

do leitor com o texto. Essa vivência possibilita a soma de palavras que pertencem ao 

desconhecido do texto. É nesse cenário que adentramos nos debates sobre o ensino. Todorov 

(2009) discute sobre as práticas dos professores de literatura, destacando os professores de 

Ensino Médio, que não devem se resumir a ensinar como pedem as instruções oficiais, 

puramente, resumindo-se em noções de gênero, modalidades, registro e escola literária que se 

adequa, mas sim, estudar as obras, principalmente. O estudo da obra literária (abordagem 

interna) deveria completar o estudo estético, ideológico e histórico (abordagem externa), assim, 

acreditamos que há uma solução para esse acesso a literatura que se manteve, há muito tempo, 

como algo quase inacessível. 

Analisando-se a Base Nacional Comum Curricular-BNCC (2017), que é um documento 

orientador na definição dos aprendizados do aluno da Educação Infantil até o Ensino Médio, 

existem algumas orientações quanto a esse ensino da literatura. De forma indireta, a literatura 

está contida nas dez competências gerais da educação básica, quando aborda: “[...] valorizar e 

fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar 

de práticas diversificadas da produção artístico-cultural” (BRASIL, 2017, p. 135). É, pois, papel 

da escola atuar na promoção das manifestações artísticas e, com isso, oportunizar o contato do 

estudante com as obras literárias de todo o país. Há, também, a visão dessa literatura que 

envolve a formação: 

 

Para que a função utilitária da literatura – e da arte em geral – possa dar lugar 

à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor 

– e, portanto, garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito 

que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas 

múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar 

pactos de leitura (BRASIL, 2017, p. 138). 
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 Dessa forma, o leitor precisa compreender as polissemias existentes nos textos, estar em 

constante diálogo com as obras, captar respostas e, mais, formular perguntas ao longo da sua 

leitura. Por isso se faz fundamental existir um repertório mais amplo de leituras e tornar essa 

prática diária entre professores e alunos, devendo valorizá-la, tendo em vista o desenvolvimento 

da criatividade e imaginação que o texto literário dispõe. É importante também perceber como 

essa leitura acontece, de qual forma há a interação entre texto-leitor, pois se acredita que o aluno 

leitor, aquele que lê por prazer, que não olha para a leitura literária apenas para fins avaliativos, 

internaliza com maior eficiência aquilo que está lendo, resultando assim em um domínio da 

linguagem. No que tange ao diálogo dado entre o leitor com o texto, apoiamo-nos no que afirma 

Pontes (2012, p. 60):  

 

[...] tanto as experiências de vida do próprio leitor, como as leituras já 

realizadas, possibilitam-no compreender o texto literário e contextualizá-los 

nessa compreensão. No entanto, a própria obra literária ao mesmo tempo que 

traz consigo as suas expansões e possibilidades, traz também os limites que 

compreendem as ideias apresentadas pelo texto escrito, explorados dentro do 

seu contexto.  

  

Acerca dessas afirmações, entendemos que a leitura literária envolve outras construções. 

O aluno não lê somente o que está no texto, mas compreende o texto com a visão de mundo que 

ele tem, com a identidade que ele formou, com os pensamentos que hoje ele consegue formular 

e, por isso, cada leitura é singular. Basta pensarmos que se lermos um texto hoje e retomarmos 

essa leitura no ano seguinte, nossa visão pode ser inteiramente nova, não porque o texto tenha 

mudado, mas porque a nossa maneira de perceber o mundo foi modificada pelas novas 

vivências e, com isso, o texto criou, em nós, um sentido novo. Essa é mais uma das 

competências ligadas à leitura: criar visões de mundo. 

Cabe-nos elucidar, ainda, sobre o que pensamos em relação às competências ligadas à 

leitura. Quando nos propomos a afirmar que os alunos devem ser capazes de construir 

comunidades leitoras, reportamo-nos a algumas estratégias postas no âmbito escolar, quanto à 

relação entre a leitura literária e sua prática de ensino, pois, nesse sentido, esclarecemos que há 

algumas dificuldades entre essa relação. Existe uma construção equivocada de que para o aluno 

desenvolver bem as estratégias comunicativas é necessário dominar a língua padrão e isso 

ocorre quando existe uma vasta leitura de obras literárias, mais especificamente os clássicos. É 

como se os alunos tivessem que realizar a leitura de determinadas obras, sem que o professor 

explique o sentido daquela ação. 
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Pelo fato de esses professores não esclarecerem o fazer artístico que essa obra tem, por 

vezes apresenta aquela leitura como mais uma obrigação escolar. Dessa forma, resulta em uma 

cobrança das escolas para com os alunos em ler obras clássicas, importando-se assim, com a 

quantidade de leituras, e o grau de importância do autor para a literatura, sem priorizar o 

processo do letramento literário, que, segundo Pontes (2012, p. 33), o tecido que envolve essa 

teia de descobertas da leitura literária está numa direção multilateral “[...] o texto lido não tem 

apenas uma direção, se assim for, não se constitui numa obra literária.”  

É, pois, necessário cuidado com essa formação leitora. Ela necessita caminhar para a 

humanização, muito mais do que para o simples processo de aprovação em um ano letivo. 

Diante do entendimento do que é a leitura literária e como ela atua na construção do mundo e 

do homem, em si, a subseção seguinte foi construída, traçando debates instigantes sobre os 

desdobramentos dessa formação leitora. 

 

2.2 A FORMAÇÃO LEITORA E OS SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Partimos da definição de formação leitora na perspectiva de Colomer (2003), quando 

concebe escola intrinsecamente ligada ao conceito de competência literária que, nesse sentido, 

se vincula à aprendizagem dada pelo viés social. Este fato se dá, sobretudo, porque os textos 

escritos dialogam com um contexto histórico-social e, sendo assim, essa competência deve ser 

apreendida para que o sujeito se encontre nas relações que o cerca. 

Discutir a formação leitora em tempos de transformações tão acentuadas é desafiador, 

sobretudo, quando nos reportamos a leitores na perspectiva do texto literário. Vivemos em um 

emaranhado de tecnologias e buscas de métodos mais eficazes e que, de certa forma, proponham 

aos nossos leitores o gosto pela leitura literária.  

Conforme Colomer (2003), desde o século XVIII, mesmo com a existência de uma 

reflexão crítica dada pela busca do incentivo à leitura, a escola permaneceu estagnada em 

práticas de formação leitora que vislumbravam um discurso de cartilhas, antologias e livros 

didáticos. Porém, ao considerarmos o profissional de biblioteca que, desde os tempos mais 

remotos, desencadearam prerrogativas voltadas ao processo de formação leitora, podemos 

inferir que ele possibilitou um contato direto entre texto e leitor. Segundo Colomer (2003, p. 

24): 

 

As bibliotecárias britânicas e norte-americanas, em primeiro lugar, e as 

francesas e as do norte da Europa, posteriormente, exerceram influência 
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decisiva nas primeiras experiências de difusão da leitura. Seu papel de 

mulheres cultas e pioneiras no exercício profissional pode ser comparado ao 

que comumente se atribui às preceptoras britânicas na formação da literatura 

infantil naquele país. Sua preocupação profissional em favor da leitura se 

materializou na fundação de bibliotecas infantis experimentais [...]. 

 

Como remonta a autora, a preocupação pela formação leitora precede todo e qualquer 

apogeu tecnológico, logo, quando nos preocupamos com o processo de leitura, nos deparamos 

com situações do cotidiano que nos permitem desenvolver ações e propostas que permeiem os 

sujeitos que buscam uma formação crítica. Pensar intervenções de leitura em um mundo que a 

todo instante apresenta novidades, formas e modelos de vida mais sofisticados, é investigar e 

pensar em um processo inverso, de renovação pedagógica. Quando tecemos discussões acerca 

desse setor de leitura, não descartamos outras possibilidades de incentivo à leitura, mas 

consolidamos nossas assertivas em uma realidade histórica que contribui de forma significativa 

para o desdobramento do fazer literário.  

Em se tratando, especificamente, dos estudos no âmbito bibliotecário, mesmo 

embriatórios, sabemos que estes trouxeram reflexões preponderantes para a validação da 

literatura infantil nos espaços tão conquistados da Grã-Bretanha, o que é constatado por  

Colomer (2003, p. 25):   

 

As bibliotecas infantis se haviam visto obrigadas a introduzir formas de 

incentivo e ajuda à leitura semelhantes às habituais nas famílias da burguesia 

ilustrada.  Ao sentir a necessidade de “mediar” entre os livros e as crianças, o 

discurso bibliotecário se aproximou do discurso formativo típico da escola.  

 

Nessa mesma perspectiva, está o diálogo inverso e discursivo pela defesa de uma leitura 

libertadora, mas funcional, dados os objetos voltados às práticas de ensino. Certamente, é 

possível verificar a disseminação da leitura por meio das bibliotecas o que, de fato, confronta 

com os mecanismos vinculadores de texto, seja um anúncio, seja um conto ou novela. Contudo, 

ao defendermos a formação leitora, confrontamos todas as reflexões que trazem significado 

para uma leitura desejável. Por isso, cabe-nos avançar para que a leitura permaneça com o seu 

espaço, seja materializado, seja virtual.   

Nos últimos tempos, a leitura de potencial recepção leitora infantil, como denominada 

por Azevedo (2009), tem sofrido transformações no que tange a sua produção e essência. Ao 

verificarmos uma biblioteca destinada ao público infantil do século XX e comparando-a a uma 

biblioteca do século XXI, muitas serão as críticas severas no estilo de produção, pois se percebe 

livros com uma linguagem e construção que parecem ser voltadas a um adolescente ou adulto 
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e não ao público previsto. Não que uma criança ao ler, institivamente, não consiga dialogar com 

o texto e sua realidade, mas a essência do encantamento, que deve ser mantida, deixa de estar 

presente em livros para outras idades mais avançadas. Colomer (2003, p. 25), a esse respeito, 

aborda: 

 

[...] já estão aparecendo livros que, ainda que adotem características formais 

de uma obra infantil, parecem dirigir-se, na realidade, a um público adulto, 

motivo pelo qual argumentou-se que não deveriam formar parte da história da 

literatura infantil e juvenil.   

 

Dessa forma, o que convém é que seja extirpado o limite que há entre a criança e o 

adulto. Essas produções, em sua maioria, impossibilita a compreensão instintiva ou do saber 

cultural dessas crianças. Contudo, desde a leitura infantil à literatura adulta, os temas devem 

ser discutidos respeitando as limitações e condições de leitura. Não é demais abordarmos que a 

leitura ao longo do tempo sofreu mudanças, se comparada às propostas dos séculos passados. 

Em síntese, a transformação é necessária, porém, como aderir às novas propostas de leitura se 

estas não estiverem lado a lado com o mundo que se transforma a todo o instante?  

As relações entre as diferentes formas de se conceber o mundo e conhecê-lo, se 

estabelece cada vez mais no ato de ler e em sua relação com os objetos, a fim de compreender 

e deter-se no fazer crítico-subjetivo que os evidenciam. Por isso, quanto maior for o exercício 

da prática da leitura, maiores serão as condições de apropriação de conhecimento do objeto e 

alargamento das teias que perpassam a vida do sujeito. Consequentemente, a relação com o ato 

de ler se dará na união da linguagem com a realidade, tornando-o capaz de perceber as palavras 

e seus sentidos com o contexto em que estão inseridos, fruto da apropriação do conhecimento 

(MACHADO, 2016).   

Quando nos reportamos à formação leitora não nos desvinculamos do texto literário, 

pois acreditamos em seu universo empírico e nas condições de construção de uma identidade 

fortalecida em uma totalidade mais palpável. Sobre essa discussão, cabe-nos esclarecer que o 

que leva a criança a ler não se trata de algo natural, mas de natureza cultural, pois no ambiente 

em que ela está inserida, se for notório que os adultos leem, certamente e, provavelmente, ela 

também terá oportunidade de se tornar leitora.  Em contraponto, como afirma Candido (1972), 

a escola oportuniza a ampliação pela busca de novos objetos, intrinsecamente ligados à 

literatura.  

Segundo Machado (2016), nos últimos tempos muito tem sido feito a favor da 

incorporação da leitura na Educação Básica, porém os resultados não são satisfatórios. Quando 
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um estudante, na adolescência, encontra-se desafiado a estudos mais complexos de 

determinados livros, logo os abandona. Isso se deve às relações estáticas de níveis de leitura, 

uma vez que não deseja evoluir no processo de formação leitora. 

De fato, a autora atribui algumas dificuldades ao professor, pois muitas vezes não 

estimulam os estudantes a partir de um reflexo-leitor. Dessa forma, no tocante a leitura literária, 

sua formação pode ser justificada a partir de investimentos na formação de professores-leitores, 

os quais não se deterão simplesmente ao fato de descobrir quais livros seus alunos devam ler, 

mas que contribuição está dando para sua formação leitora. Sobre ler livros, Machado (2016, 

p. 71) afirma que:  

 

Livro não é sinônimo de literatura, existe muito livro que é puro lixo. É um 

desperdício absoluto aprender a ler apenas para ler manuais de instruções e 

guias de autoajuda. [...] Prazer de ler não significa apenas achar uma história 

divertida ou seguir as peripécias de um enredo empolgante e fácil – além dos 

prazeres sensoriais que compartilhamos com outras espécies, existe um prazer 

puramente humano, o de pensar, decifrar, argumentar, raciocinar, contestar, 

enfim: unir e confrontar ideias diversas. E a literatura é uma das melhores 

maneiras de nos encaminhar a esse território de requintados prazeres. 

 

Acreditamos, pois, que a formação leitora implica na construção de ideias lógicas, 

argumentos, críticas e decifração, capazes de construir e desconstruir a realidade em que 

vivemos. Porém, não podemos negligenciar o começo de uma boa leitura, dada numa 

perspectiva voltada à diversão e com o objetivo de seguir edições. Assim, inicialmente, uma 

leitura pode ser vista como algo divertido e prazeroso. Nesse sentido, ao refletirmos o papel do 

professor, no que tange à essa formação leitora que se adeque aos perfis, certamente, sua 

contribuição será para a construção de cidadãos críticos e autônomos, capazes de se permitirem 

como agentes transformadores no espaço onde vivem. Candido (1972, p. 805) ressalta: 

 

A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial, que costuma 

vê-la ideologicamente como um veículo da tríade famosa, — o Verdadeiro, o 

Bom, o Belo, definidos conforme os interesses dos grupos dominantes, para 

reforço da sua concepção de vida. Longe de ser um apêndice da instrução 

moral e cívica (esta apoteose matreira do óbvio, novamente em grande voga), 

ela age com o impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela, — 

com altos e baixos, luzes e sombras.  

 

De acordo com o autor, a perspectiva de leitura no contexto literatura, humaniza e 

possibilita as transformações mais eficazes acerca da linguagem, efetivando o sujeito como 

operador de pensamento reflexivo, assumindo diversas expectativas críticas, capazes de ir além 

do que se vê. Logo, a formação leitora, pilar de aproximação direta entre o leitor e o espaço 
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onde vive, estreita, sem dúvidas, a consciência de seu papel social como sujeito ético e moral. 

Essa visão de humanização está intrinsecamente ligada ao ser humano quando ele se constitui 

capaz de reconhecer-se em um processo de formação que perpassa várias esferas da vida, ou 

seja, aquisição cultural, relações afetivas nas mais variadas esferas e, ainda, com outros seres 

humanos.  

Nesse sentido, cabe-nos refletir em torno da formação leitora desde os anos iniciais, pois 

quando se propõe a literatura infantil no universo leitor da criança, há uma ação de apropriação 

cultural, logo, tem-se nessa prática o mediador da leitura, o professor. Nunca é redundante 

retomar discussões sobre a preocupação de professores em elaboração de projetos de leitor e 

formação leitora no âmbito escolar, o que por muitas vezes motiva o surgimento de eventos, 

locais, nacionais e internacionais com ênfase nessa temática. Porém, segundo Pontes (2012, p. 

95): 

 

Por muito tempo, a leitura na escola e seu processo de aquisição inicial, dava-

se de forma mecânica e fragmentada, adotando uma visão errônea e tradicional 

de ensino que valorizava mais a aquisição do domínio dos códigos oral e 

escrito do que a própria compreensão do aluno.  

 

A leitura percebida como mecanização nunca corresponde à construção do objeto que 

se constitui a partir das hipóteses, ideias e questionamentos inferidos pelo leitor. Por 

conseguinte, frentes às discussões já aqui pontuadas, é impossível não mencionar a escola no 

que diz respeito à aquisição cultural, isso, de certa forma, mencionando a literatura que é o 

nosso foco de discussão na formação leitora. Assim, apoiamo-nos no que diz Soares (2001, p. 

31):  

 

A literatura em âmbito escolar tem sido utilizada como mecanismos nada 

atraentes para o aluno gostar de ler, porque a escola com sua organização e o 

professor com sua metodologia, têm colocado o aluno cada vez mais distante 

dessas práticas, não havendo nenhum incentivo à leitura. O grande desafio é 

promover estratégias de escolarização mais adequada para a literatura e para 

leitura.  

 

A saber, ao longo do tempo, os mesmos professores que se vinculavam às práticas 

errôneas de leitura, refletiram as formas e meios de postulados impostos no fazer leitor em sala 

de aula. Para ancorar essa discussão, Pontes (2012, p. 95) afirma que, 

 

[...] educadores, professores, profissionais do ensino perceberam que esta 

concepção mecânica de leitura era uma concepção inadequada. Essa 
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percepção deu-se principalmente, a partir de pesquisas geradas em torno de 

altos índices de contingente de alunos que concluíam o ensino médio e 

chegavam à faculdade demonstrando uma considerável dificuldade para 

interpretar textos e expor com criticidade sua opinião, limitando-se apenas ao 

que estava exposto no texto de forma clara, sem discutir, analisar e formular 

ideias próprias sobre o assunto em questão.   

 

Com foco na discussão proposta, cabe-nos, enquanto professores e mediadores de 

leitura, redirecionarmos as práticas de leitura em sala de aula desde os anos iniciais, levando 

em consideração todo o percurso acadêmico do sujeito, considerando, assim, a formação leitora 

na perspectiva da literatura. Logo, Cosson (2007) aponta essa falência do ensino da leitura 

diante do grande equívoco que há em promover a leitura literária de forma individual, sem 

pressuposições de compartilhamento e sua aproximação com a sociedade. Cosson (2007, p. 30) 

aponta:  

 

Na escola a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, não apenas 

porque possibilita a criação de hábito da leitura ou porque seja prazerosa, mas 

sim, e sobretudo, porque nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, 

os instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o 

mundo feito linguagem. 

 

Diante das proposições apresentadas, entendemos que a formação leitora implica numa 

construção colaborativa. Isso também pode ser verificado na prática de sala de aula, na medida 

em que o professor mediador se permite leitor e desenvolve esse fazer leitor em seu cotidiano, 

como reflexo do conhecimento construído ao longo de sua formação – que vai dos anos iniciais 

até o curso de licenciatura, seja no ensino de línguas ou educação. Certamente, um professor 

interessado nessa construção estará longe de destruir a magia literária, colocando o foco numa 

intensidade que está bem além da decodificação. 

Compreendemos, além disso, que há uma interação, mesmo que distante, entre o autor 

e leitor. Sobre isto, Kleiman (1989, p. 65) afirma: “[...] 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 contatos sejam mantidos, apesar das divergências possíveis 

em opiniões e objetivos”. Tendo em vista essa concepção de Kleiman (1989), o leitor tem 

autonomia para construir sentidos, mas, de certa forma, é restringido pelos significados 

atribuídos pelo texto. O texto é originado a partir dos significados aplicados pelo autor, quando 

há uma interação com seu mundo de significações, e o leitor busca contextualizá-lo aplicando 

significados a partir da relação mantida com o seu próprio mundo e com o autor, demarcando 
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a construção de novos significados. Não fogem aqui as nossas concepções atreladas às 

condições de leitura, as quais pretendemos pontuar. 

Cabe-nos, ressaltar, ainda, em discussão com a sistematização dada no contexto texto-

leitor, que entendemos que, diante de um texto, o leitor é responsável pela construção do que 

se lê, logo, ele varia de visões e seus significados dependem do leitor. Sabemos que um texto 

apresenta nas entrelinhas lacunas que precisam ser preenchidas pelo leitor, e isso poderá 

permitido a partir dos conhecimentos de mundo atrelados à sua realidade sociocultural. 

Entrementes, a gama de material lido se faz necessário para que o leitor se envolva com uma 

construção significativa no que diz respeito ao texto – existem variações de tipos de textos que 

os leitores encontram. 

Evidenciamos, ainda, que as pesquisas mostram que o gosto por essa leitura literária na 

escola tem sofrido modificações ao longo do tempo. Pontes, Alencar e Lucena (2019) discutem 

a situação de dados de leitura norte-rio-grandense, a partir do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos - PISA. Notadamente, os autores apresentam as tabulações dos dados, 

considerando-as preocupantes, pois o Rio Grande do Norte obteve 383, 393 e 384 pontos nas 

edições 2009, 2012 e 2015, respectivamente. Assim, essa relação leitura autoriza-nos refletir 

que o desprazer pela leitura literária se dá pela forma como ela é concebida dentro da escola, 

através dos métodos e aplicabilidade de estratégia para a formação leitora dos estudantes. Para 

que aprofundemos os conhecimentos sobre essa ação, precisamos refletir os dados apresentados 

pelas pesquisas que verificam o perfil leitor. É neste sentido que adentramos na discussão da 

seção seguinte: uma análise da leitura sob a perspectiva do PISA. 

 

2.3 A ANÁLISE DA LEITURA SOB A PERSPECTIVA DO PISA 

 

 A leitura propicia irradiações de saberes, porém, não podemos nos deleitar, 

simplesmente, na prática de assimilar vocábulos dentro de um texto na certeza de que um 

amontoado de palavras é sinônimo de uma boa leitura. Nessa perspectiva, propomos, neste 

tópico, realizarmos uma discussão acerca do contexto da leitura no nosso país e, mais 

especificamente, no Estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, faz-se necessário pontuar o 

cruzamento do que se sabe a respeito da leitura com os dados obtidos pelo Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), de forma a percebermos esse perfil leitor. 

Os desdobramentos da leitura são revelados em um processo de evocação de 

sentimentos e, segundo Coelho (2000, p. 20), dinamizam o estudo da língua, destacando a 

expressão verbal como algo significativo e consciente, como uma condição para o 
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conhecimento da plena realidade do ser. A leitura, em seu cerne, propicia para a criança, desde 

seu primeiro contato com os livros, a capacidade de desvendar os mistérios entrelaçados nas 

histórias. É nesse desvendar que, por muitas vezes, a autonomia começa a dilacerar a 

possibilidade da inter-relação na apreciação da arte literária. 

Antes de discorremos acerca do relatório nacional do PISA (2018), cabe-nos apresentá-

lo partindo de sua relevância para a nossa pesquisa: conhecer dados de leitura num contexto 

geral e norte-rio-grandense. O Programme for International Student Assessment (PISA), no 

Brasil, Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, perante a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), possibilita um estudo acerca de dados de 

aprendizagem, coletando respostas de participantes, a fim de entender como se dá o índice de 

desenvolvimento no tocante a três domínios: Leitura, Matemática e Ciências. 

O PISA ressalta a importância da capacidade de compreender, interpretar e refletir sobre 

textos individuais. Além dessas habilidades serem preponderantes, torna-se indelével a 

condição de letramento em leitura, ampliada de forma a contribuir na vida social e profissional 

do sujeito. Com o fim de constituirmos essa análise, organizamos as pesquisas e avaliações das 

informações nos anos de 2012, 2015 e 2018. Cabe-nos ressaltar que, ao aderirmos a essa análise, 

consideramos a importância do PISA como avaliação internacional e a possibilidade de os seus 

dados contribuírem para uma visão mais aprofundada sobre o índice de leitura nos anos 

pesquisados e, com isso, termos condições de elaborar uma proposta mais sólida.  

Assim, quando se propõe analisar a leitura partindo da ótica do PISA, são consideradas 

as evidências sobre a proficiência de leitores que constroem seus espaços a cada momento. 

Dessa forma, estabelecendo critérios preponderantes, o instrumento cognitivo do PISA ressalta 

a medição de domínio dos estudantes sobre processos de letramento em leitura. Com isso, sua 

base norteadora se pontua em textos que consideram a gama de material lido, condições 

processuais, inferidas na abordagem cognitiva, o que dita a relação do sujeito com o texto e, 

por fim, o cenário que engloba a situação contextual em que ocorre a leitura. 

Essa preocupação no tocante à leitura no Brasil segue, uma vez que a avaliação, como 

se pode comprovar, feita a partir de um relatório quanti-qualitativo, provoca-nos diversas 

inquietações. Como já afirmado, a leitura pode ser definida como um processo de compreensão 

de algum tipo de informe, conduzida por meio de determinados códigos, sejam eles visuais, 

auditivos ou até mesmo táctil, como se processa a decodificação em braile. O PISA a tem como 

um processo de compreensão que envolve qualidades fundamentais e singulares ao ser social, 

sendo a leitura um trabalho ativo de construção do significado do estudo do texto, considerando 

os objetivos, os conhecimentos acerca dos assuntos e os conhecimentos sobre o autor. Passemos 
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agora a verificar a avaliação de leitura conforme os dados do PISA nos anos de 2012, 2015 e 

2018. Além disso, realizamos algumas comparações entre os dados que compreendem esse 

período e suas possíveis implicações para a educação. 

Acerca da forma de avaliação aplicada pelo PISA, no ano de 2012, para verificar as 

habilidades leitoras de estudantes (letramento em leitura), não foram acrescidas mudanças se 

comparada com a forma de avaliação aplicada nos anos anteriores. Assim, conforme os dados 

do PISA (2012, p. 38), foi adotado o seguinte conceito de letramento em leitura: “[...] é a 

capacidade de compreender, utilizar, refletir e envolver-se com textos escritos, com a função 

de alcançar uma meta, desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e participar da 

sociedade”. No documento do PISA (2012), o conceito de letramento engloba habilidades e 

competências como decodificação de palavras, estruturas linguísticas, conhecimento de mundo, 

compreensão de textos e reflexão sobre textos em diferentes formas. Assim, segundo está 

explícito no PISA (2012, p. 38), “[...] espera-se que o letramento em leitura permita que as 

pessoas contribuam para a sociedade como cidadãos, bem como atendam às suas próprias 

necessidades”. 

Ainda segundo o PISA (2012, p. 38), “[...] a representação da área da leitura é 

fundamental por determinar o formato do teste e as proficiências do estudante que serão 

avaliadas e reportadas”. Essa avaliação é realizada sob três aspectos importantes: o contexto, o 

texto e seus aspectos. Assim, o PISA (2012, p. 38) diferencia os tipos de leitura como: 

 

Pessoal: este tipo de leitura atende aos interesses dos indivíduos, tanto em 

termos intelectuais quanto práticos. Os conteúdos típicos incluem cartas 

pessoais, textos de ficção, biografias e informativos lidos por curiosidade, 

como parte de atividades de lazer ou recreativas. No meio digital, inclui a troca 

de e-mails, mensagens instantâneas e blogues pessoais. 

Público: este tipo de leitura permite a participação em atividades mais amplas 

na sociedade. Inclui documentos oficiais, assim como informações sobre 

eventos públicos, notícias de interesse da coletividade e sites de notícias 

públicas. Em geral, essas tarefas estão associadas a contatos mais ou menos 

anônimos com outras pessoas. 

Educacional: textos desenhados especificamente para utilização no ambiente 

escolar, com propósito instrucional. Os materiais não são escolhidos 

naturalmente pelo leitor, mas principalmente pelo professor ou pelo instrutor. 

Podem ser livros didáticos ou softwares educacionais. As atividades destes 

textos normalmente são voltadas para a aquisição de informação como parte 

de um processo de aprendizagem mais amplo. 

Ocupacional: textos associados ao local de trabalho, voltados ao “ler para 

fazer”. Podem estar associados a uma tarefa imediata a ser realizada ou a uma 

seção de anúncios de emprego em um jornal. 
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Esses quatro tipos de leituras revelam diferentes habilidades e funções desempenhadas 

pelos usuários da língua, como ler textos por curiosidade para fins pessoais, conforme indica o 

tipo de leitura denominada de pessoal. Ampliando o conceito de leitura (a do tipo público), o 

indivíduo adquire competência para realizar atividades mais amplas na sociedade, como ler e 

produzir textos de interesse da coletividade. 

Há ainda mais dois tipos de leituras, a educacional, que com função instrucional, diz 

respeito às habilidades de leituras no ambiente escolar; e a ocupacional, ligada à textos que 

estão associados ao trabalho, com a função de ler para realizar tarefas do fazer profissional. 

Dessa forma, a prova abordou os quatro tipos de leituras distribuídos na avaliação, de acordo 

com os dados disponibilizados a seguir na figura 1. 

 

Figura 1 – Distribuição percentual aproximada dos escores das atividades de leitura 

Fonte: PISA (2012, p. 39). 

 

Segundo os dados acima, a distribuição dos tipos de leitura na prova foi realizada quase 

que uniformemente, com pouca diferença em relação à quantidade em percentual dos quatro 

tipos de leitura. A maior quantidade foi verificada quanto ao tipo pessoal, seguida pela leitura 

do tipo educacional. O menor quantitativo corresponde a leitura do tipo público, com 11%. Na 

prova do PISA (2012), os textos utilizados comtemplaram sequências textuais em alguns tipos: 

descritivo, fazendo referência à descrição de objetos; narrativo, destacando as propriedades de 

certos objetos, com vistas ao tempo e ao espaço; expositivo, apresentando conceitos de objetos 

e ideias; argumentativo, apresentando proposições que se relacionam com outras proposições, 

contrapondo-as ou não; prescritivo, fornecendo orientações para a realização de certas coisas; 

e, por fim, interativo, permitindo a troca a localização de informações. 

Ao realizar os diversos tipos de leitura a partir de vários tipos de sequências textuais, 

como as que foram expostas, os estudantes mostram suas habilidades e competências quanto à 

leitura e quanto à ideia de letramento adotada para a prova do PISA no ano de 2012. Assim 

sendo, os estudantes, ao realizarem a prova, apresentam habilidades e competências, como 

localizar e recuperar informações, integrar e interpretar textos, refletir e analisar textos. 
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Dessa forma, a prova foi aplicada seguindo essa estrutura quanto ao tipo de textos e aos 

tipos de sequências textuais. Nessa conjuntura, os dados mostram a posição do Brasil, quanto 

ao resultado em leitura, no ano de 2012, conforme está disponível na figura a seguir. 

 

Figura 2 – Percentual dos estudantes por níveis de proficiência em leitura nos países 

 
Fonte: PISA (2012, p. 41). 

 

A figura 2 mostra que o Brasil ocupa uma posição desfavorável em relação à leitura, 

pois ficou atrás de países da América Latina, como Uruguai, México e Chile. O Brasil superou 

apenas países como Colômbia, Argentina e Peru. Os países que obtiveram o maior índice em 

proficiência em leitura foram Coréia do Sul, Finlândia e Estados Unidos, respectivamente. 

Realizando uma análise quanto aos níveis em proficiência em leitura atingidos pelos 

estados brasileiros, percebemos que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal 

conseguiram alcançar os maiores índices, respectivamente. Enquanto os menores índices 

ficaram com os estados como Alagoas, Maranhão e Pernambuco, respectivamente. Isso pode 

ser verificado na figura a seguir. 
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Figura 3 – Distribuição dos estudantes segundo níveis de proficiência em leitura por UF 

 
Fonte: PISA (2012, p. 43). 

 

Vale destacar que o estado do Rio Grande do Norte apresenta como resultado um baixo 

nível de proficiência em leitura, ficando com média de -60% a 40%, sendo colocado, em relação 

à proficiência leitora, ao lado de estados como Pará e Acre. Isso significa que o estado do RN 

apresenta níveis de leitura que vão desde o nível 1B até o nível 4.  

Esses dados colocam o Rio Grande do Norte na 18ª colocação, se comparado aos outros 

estados da Federação. Uma situação que requer por parte do poder público, da sociedade como 

um todo e dos profissionais da educação uma função de melhorar os índices proficiência em 

leitura, certamente, existem desigualdades regionais, mas a realidade é quase par quando se 

trata da leitura: há a necessidade de ações para a formação de leitores. No entanto, para isso, é 

preciso, além do envolvimento desses setores sociais citados, investimento na área da educação, 

com vistas à melhoria das estruturas físicas das escolas, da formação inicial e continuada de 

professores, da atenção às grades curriculares tanto dos níveis fundamental e médio quando do 

nível superior, etc. 

Conforme o PISA (2015, p. 92), “[...] as definições de leitura e de letramento em leitura 

mudaram ao longo do tempo, acompanhando as transformações na sociedade, na economia e 

na cultura”. Além disso, o PISA (2015, p. 92) define letramento em leitura, que se refere: “[...] 

a compreender, usar, refletir sobre e envolver-se com os textos escritos, a fim de alcançar um 

objetivo, desenvolver conhecimento e potencial e participar da sociedade”. 

Dessa forma, assim como nos anos anteriores, a avaliação do PISA (2105) tem como 

função analisar e avaliar nos estudantes aspectos e habilidades como “recuperar informação”, 

“elaborar um entendimento amplo”, “desenvolver uma interpretação”, “refletir sobre e analisar 
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o conteúdo de um texto”, “refletir sobre e analisar o formato de um texto”, “localizar e recuperar 

informação”, “integrar e interpretar”, “refletir e analisar” (PISA, 2015, p. 97). 

A seguir, veremos as médias dos estudantes brasileiros referentes aos dados do PISA 

(2015) comparadas às médias dos demais países selecionados. 

 

Figura 4 – Médias, intervalos de confiança e percentis dos países selecionados 

 
Fonte: PISA (2015, p. 128). 

 

Notamos que os mais altos índices de leitura verificados no PISA (2015) pertencem a 

países como Canadá, Finlândia e Coreia do Sul, respectivamente, enquanto o Brasil é visto na 

antepenúltima posição, com uma pontuação equivalente a 407, na frente apenas de dois países: 

Peru e República Dominicana, respectivamente. Nessa avaliação do PISA (2015), o Brasil ainda 

apresenta baixos níveis de proficiência em leitura, apontando, como nas avaliações anteriores, 

para uma necessidade de investimento na área da educação, desde o ensino básico ao ensino 

superior e a pós-graduação. 

A seguir, na figura 5, verificaremos a média e a disposição dos estados da Federação em 

relação à proficiência leitora, conforme os dados do PISA (2015), analisando a situação do Rio 

Grande do Norte nesse panorama. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Figura 5 – Médias, intervalos de confiança e percentis por unidade da Federação 

 
Fonte: PISA (2015, p. 133). 

 

Na figura acima, os estados que estão com maior pontuação são Espírito Santo, Paraná 

e Minas Gerais, respectivamente. O Rio Grande do Norte, quando avaliado pelo PISA (2015), 

encontra-se na 21ª posição, na frente apenas de estados como Piauí, Sergipe, maranhão, 

Tocantins, Bahia e Alagoas, respectivamente. A média do Rio Grande do Norte o coloca numa 

situação que necessita de grandes investimentos na educação, com foco nos aspectos 

relacionados à leitura, pois seus índices, se comparados com os outros estados do país, revelam 

um descuido com a educação, necessitando de investimento tanto na educação básica quanto 

na superior e na pós-graduação. 

No ano de 2018, para o PISA, a leitura tomou uma dimensão central em se tratando de 

uma gama de textos mais amplos, com sua representação na avaliação. Ainda assim, sua 

variedade se estabeleceu em textos que são típicos da mídia a textos impressos. Um conjunto 

de interação perpassou a dinâmica do estudo de texto, visto que em sua maioria fazia link com 
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outros textos. As condições de avaliação de leitura foram favoráveis e possibilitaram o sujeito, 

em contato com vários tipos de leitura a todo tempo, verificar seu nível de competência leitora. 

A avaliação do PISA (2018) adotou um diferente conceito de letramento em leitura, conforme 

suas propostas de mudanças, com vistas a atender com maior propriedade aos aspectos que 

compõem a avaliação de proficiência em leitura. Conforme o PISA (2018, p. 44), 

 

[...] a leitura não é mais considerada uma habilidade adquirida apenas infância 

durante os primeiros anos de escolarização. Ao invés disso, é vista como um 

conjunto crescente de conhecimentos, habilidades e estratégias que as pessoas 

constroem ao longo da vida em diversos contextos, por meio da interação com 

seus pares e com a comunidade em geral. 

 

Assim, as habilidades e as competências relacionadas ao letramento em leitura também 

foram sofrendo alterações ao longo do tempo, com vistas a compreender que as pessoas 

aprendem e desenvolvem essas características ao longo de sua vida em processo de interação 

social. A definição de letramento para o PISA (2018) apresenta alguns acréscimos, conforme 

destacado a seguir: “[...] o letramento em Leitura refere-se a compreender, usar, avaliar, refletir 

sobre e envolver-se com textos, a fim de alcançar um objetivo, desenvolver seu conhecimento 

e seu potencial, e participar da sociedade” (PISA, 2018, p. 45). 

Além dessa mudança quanto ao conceito de letramento, para o PISA (2018), foram 

acrescidas duas categorias relacionadas ao processo de leitura: “[...] processamento de texto e 

gerenciamento de tarefas” (PISA, 2018, p. 52). Essas duas categorias estão delimitadas a seguir, 

como se observa na figura 6. 

 

Figura 6 – Categorias acrescidas no PISA (2018) 

 
Fonte: PISA (2018, p. 53). 
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Essas categorias relacionadas à leitura – processamento de texto e gerenciamento de 

tarefas – revelam habilidades de leitores fluentes, pois a essas estão relacionadas as 

características como: localizar informações (acessar e recuperar informações dentro do texto, 

buscar e selecionar o texto relevante), compreensão (representar o sentido literal, integrar e 

gerar inferências), avaliação e reflexão (avaliar qualidade e credibilidade, refletir sobre o 

conteúdo e a forma, detectar e lidar com conflitos). Assim, essas características de ler com 

fluência representa uma facilidade para ler e compreender textos, além das habilidades de ler 

palavras com precisão e compreender o sentido geral de textos. 

A seguir, na figura 7, são mostrados os dados PISA (2018) com as médias da 

proficiência leitora dos países selecionados comparados com o Brasil. 

 

Figura 7 – Médias das proficiências dos países selecionados 

 
Fonte: PISA (2018, p. 61). 

 

Percebemos que os países que obtiveram os maiores índices de proficiência em leitura 

na avaliação do PISA (2018) foram Canadá, Finlândia e Coréia do Sul, respectivamente. Os 



40 
 

piores índices ficaram com Peru, Panamá e República Dominicana, enquanto o Brasil ficou na 

frente apenas de países como Colômbia, Argentina, Peru, Panamá e República Dominicana. 

Isso revela, como nas avaliações dos anos anteriores, que o Brasil sempre esteve nas últimas 

colocações, quando se trata de avaliar os aspectos relacionados à proficiência em leitura, 

necessitando, como dito anteriormente, de maiores investimentos em todos os níveis da 

educação. 

Na versão do PISA (2018) há uma figura que mostra o desempenho das regiões 

brasileiras com a pontuação adquirida na avaliação de aspectos relacionados à proficiência 

leitora. Dessa forma, podemos observar na figura 8, a situação da Região Nordeste, para 

fazermos algumas considerações gerais que, também podem ser atribuídas ao estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

Figura 8 – Percentual de estudantes por nível de proficiência em leitura 

 
Fonte: PISA (2018, p. 73). 

 

Conforme dados do PISA (2018), pode-se observar que a região Nordeste apresenta o 

menor índice quanto à proficiência leitora, se comparado com as outras regiões e os outros 

estados da Federação. A primeira posição ficou com a região Sul, seguida por Sudeste e Centro-

Oeste. Isso significa que, como nas versões das avaliações aplicadas nos anos anteriores, o Rio 

Grande do Norte, inserido na região Nordeste, apresenta os piores índices nessa avaliação. Isso 

nos mostra, como também denotaram as avalições anteriores (PISA, 2012 e 2015), que há 

necessidade de grandes investimentos na educação, principalmente quando se trata de aspectos 
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relacionados à leitura e isso vai além de uma escola bem equipada, mas perpassa a formação 

dos seus profissionais. 

Certamente, embora o PISA seja uma das avaliações educacionais mais divulgadas no 

mundo, é preciso sempre relativizar o efeito de verdade existente, porque, como toda pesquisa, 

é feita com partes de uma população e, sobretudo, no Brasil, que é um país rico em sua 

heterogeneidade, cada região tem substanciais diferenças. Apesar disso, os dados são de 

extrema relevância para levantar inquietações: temos deficiência de leitura, então, como 

resolvê-las? Exatamente no exercício de repensar a dinâmica dessa formação leitora que 

encontramos luzes no processo de letramento literário e sequência básica, eixos centrais da 

nossa próxima seção. 
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3 LETRAMENTO LITERÁRIO E SEQUÊNCIA BÁSICA: REFLEXOS DESSAS 

LIGAÇÕES NO CONTEXTO ACADÊMICO 

 

Quando pensamos no letramento literário e suas possibilidades na sequência básica, 

inferimos estudos sobre os reflexos que essas ligações têm no contexto acadêmico. 

Inicialmente, pensamos sobre a leitura em seus três processos principais. Para Cosson (2007), 

a leitura é constituída de três etapas: a primeira é antecipação, na qual o leitor procura antecipar-

se, procurando saber informações acerca do texto a ser lido, capa, título, número de páginas, 

gênero textual etc. A segunda, por sua vez, é a decifração, a etapa responsável pela entrada do 

leitor no texto, a qual se dá por meio da decifração das letras, das palavras, dos signos 

linguísticos. A terceira etapa, por fim, é a interpretação, que se constitui quando o leitor é capaz 

de fazer relações dos sentidos construídos por ele e pelo texto com os conhecimentos que ele 

tem do mundo. Portanto, são esses os três processos responsáveis pela efetivação do ato da 

leitura.  

Essas ideias propostas por Rildo Cosson (2007) parecem ter, pelo menos em parte, sua 

origem nos postulados dos textos de estética da recepção, desenvolvidas por Wolfgang Iser 

(1996). No primeiro volume de O ato da leitura, Wolfgang Iser, ao prefaciar a primeira edição 

desse livro, destaca que o efeito produzido a partir de uma leitura de um texto literário “[...] 

coincide amplamente com a análise do processo da leitura” (ISER, 1996, p. 15). Assim, o autor 

coloca em um determinado patamar de valor e de igualdade a descrição do efeito estético e os 

processos provocados no leitor pelo texto literário. 

Nesse sentido, Iser (1996, p.16) aponta para uma ideia do efeito estético como um ato 

que não se constrói exclusivamente nem no texto, nem na conduta do leitor, mas também a 

partir da interação entre o texto e o leitor: “[...] o texto é um potencial de efeitos que se atualiza 

no processo da leitura”. Dessa forma, o processo da leitura e o efeito estético se distinguem, 

mas são recíprocos para a construção de ambos. A partir disso, Iser (1996, p. 15-16) escreve 

que “[...] o texto literário é considerado, por conseguinte, sob a premissa de ser comunicação”. 

Assim, ele é posto como algo capaz de possibilitar intervenções no mundo, nas estruturas 

sociais dominantes e na própria literatura. 

Logo, verificamos que no ato de ler, o sentido do texto deve e precisa ser constituído e, 

em sua totalidade, entendido a partir das relações que sustentam o efeito estético, pelos vieses 

dialético entre texto, leitor e o processo de interação. É na relação dada entre esse letramento e 

a literatura que se desdobra essa seção. Dividimo-la em duas subseções: na primeira, versamos 

sobre o letramento acadêmico e as potencialidades do texto literário, convidando Carlino (2017) 
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com a significação do pedagogo em sua prática de ensino de leitura, Silva (2008) com o trabalho 

literário desses docentes e Pontes (2017) com alguns dados de leitura. Além disso, ombreamo-

nos em Azevedo (2004) e Martins e Versiani (2008) para debatermos sobre a leitura enquanto 

ato de libertação. 

Na segunda subseção, discutimos a sequência básica do letramento literário. Nesta, 

apresentamos os postulados de Cosson (2007), abrangendo a motivação, a introdução, a leitura 

e a interpretação. Esses debates, conjuntamente, nos servem para introduzir a ideia da sequência 

básica, que será melhor debatida de forma prática quando apresentarmos a proposta de 

intervenção que norteou essa investigação. Para tanto, busca-se, nesta subseção, somente 

demonstrar quais são esses itens da sequência e o que eles representam. Esperamos que essa 

leitura fortaleça o entendimento de que a academia necessita ser repensada do ponto de vista 

do exercício da leitura literária para que alcancemos/formemos mais sujeitos interessados nessa 

ação. 

 

3.1 O LETRAMENTO ACADÊMICO E AS POTENCIALIDADES DO TEXTO LITERÁRIO  

 

Por entendermos que a academia é um espaço de difusão de conhecimento, onde os 

sujeitos exploram de forma sistemática o que foi adquirido e desenvolvido ao longo do tempo 

e, nesse sentido, suas transformações são permitidas partindo da realidade de leitura como via 

de acesso aos saberes gerados a todo instante, propusemo-nos a pensar acerca da prática de 

leitura, no que tange à literatura no curso de Pedagogia. A leitura é um dos mecanismos mais 

pensados para a composição do senso crítico e amadurecimento do professor que estará atuando 

nos anos iniciais. 

É desafiador e rico acreditar que, quando se escolhe um curso de formação, leva-se em 

conta todo o contexto do sujeito e, acima de tudo, suas proposições para o meio social. Ao 

escolher cursar Pedagogia, por exemplo, os estudantes acreditam que este curso é uma 

possibilidade de construir saberes acerca dos processos de aprendizagem na vida da criança, 

pois a licenciatura se trata de uma área da educação e da prática pedagógica em que sua extensão 

permite contribuir para a vida das pessoas, de forma geral (CARLINO, 2017). 

É imprescindível discutir que a humanidade, ao longo de sua história e formação, tem 

sincronizado sua forma de entender o mundo e dialogar com ele. Através de uma leitura 

multilateral, ele tem se colocado à disposição de uma teia social, onde pensar e dialogar são 

eixos preponderantes no universo da escrita. Dialogando com o nosso pensamento, Fischer 

(2006) discute em seu livro “História da leitura” acerca dos primeiros símbolos a serem 
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interpretados, a princípio, numa perspectiva de leitura administrativa. No entanto, o que 

percebemos é que, ao passar dos tempos, a leitura foi ganhando condições contextuais, levando 

em conta a realidade dos lugares, povos e culturas. 

Com efeito, o ato de ler vem desencadeando uma teia de estudos que visa compreender 

de que forma é possível desenvolver a leitura na vida do estudante. Do Ensino Básico ao 

Superior, todos nós, professores, compartilhamos a experiência de que a leitura forma o ser 

crítico. No entanto, vale salientar que, na licenciatura, a leitura promovida pelo professor é 

apenas pistas para que o estudante mergulhe em livros/obras que permitam um diálogo com sua 

formação. De acordo com Carlino (2017, p. 80): 

 

A informação que os professores comunicam oralmente é apenas uma pista, 

um organizador, uma ponte, uma introdução para que eles possam se dirigir 

para as fontes que os professores abreviam comentando. Dito de outra maneira 

é necessário que os alunos leiam a bibliografia, não são suficientes as 

anotações que fazem.  E é preciso que o façam de maneira comprometida, em 

situações recorrentes, aprendendo o importante que têm os textos para um 

determinado componente. 

 

Em vista disso, os professores verificam as dificuldades apresentadas pelos estudantes 

no que tange a leitura e, assim sendo, as insatisfações no tocante à escrita de produção 

acadêmica. Nossas experiências permitem-nos inferir que a chegada ao curso superior não é 

fácil, logo, nos deparamos com inúmeras leituras que perpassam várias esferas da construção 

profissional. Tendo em vista que a leitura acadêmica é um assunto intrínseco à profissão, a 

escassez de leitura na vida do professor é uma realidade, isso em se tratando da leitura literária 

que é o nosso foco de pesquisa. (CARLINO, 2017). 

De acordo com Freire (1993), a leitura possibilita o conhecimento de mundo, 

desenvolve a capacidade criativa e refina a percepção do raciocínio. Esses aspectos estão 

vinculados às condições de escritas em detrimento ao estímulo e emancipação da produção de 

textos. Dessa forma, parece-nos que o estímulo pela leitura nasce de forma órfã, uma vez que, 

muitas vezes, nós professores, esperamos que os estudantes leiam, mas não nos detemos em 

ressignificar o processo leitor na vida desses estudantes – os alunos necessitam da colaboração 

do docente para sistematizar os caminhos que devem ser seguidos durante o processo 

construtivo da leitura. 

Sabe-se que é na academia que são preparados os futuros profissionais de diversas áreas, 

na educação, o professor é preparado para atuar no campo educacional no curso de pedagogia. 

Como evidenciamos anteriormente com base em algumas pesquisas, o Curso de Pedagogia não 
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oferece muitas opções em relação ao ensino de literatura, e isso tem sido a inquietação de vários 

pesquisadores, pois se compreende que a formação do professor requer uma ampla preparação, 

principalmente, no que diz respeito à formação leitora, uma vez que não existe uma educação 

libertadora sem conhecimento e não há conhecimento sem diversas leituras. Tal ponto se dá na 

compreensão de que são as literaturas que podem estar abrindo as portas para o conhecimento 

e a aprendizagem, e a falta de experiência do pedagogo no ensino da literatura pode prejudicar 

seu fazer pedagógico no ambiente escolar, mais especificamente, na sala de aula. Segundo Silva 

(2008, p. 46): 

 

A literatura pode ser tudo (ou pelo menos muito) ou pode ser nada, 

dependendo da forma como for colocada e trabalhada em sala de aula. Tudo, 

se conseguir unir sensibilidade e conhecimento. Nada, se todas as suas 

promessas forem frustradas por pedagogias desencontradas. 

 

É relevante mostrar o laço que o linguístico e o cultural têm com o texto literário, que é 

essencial para a formação de um leitor critico reflexivo e atuante na sociedade e essa formação 

só é possível quando a literatura é a ponte entre o leitor, o conhecimento e a língua. A literatura 

tem como característica principal a linguagem verbal, que é responsável pela relação com a 

língua individual e coletiva, dando origem aos conhecimentos linguísticos como afirma Eco 

(2003, p. 10-11): “[...] a literatura mantém em exercício, antes de tudo, a língua como 

patrimônio coletivo; a língua vai para onde ela quer, mas é sensível às sugestões da literatura; 

a literatura, contribuindo para formar a língua, cria identidade e comunidade”.  

Desse modo, o sujeito torna-se leitor ao ter intimidade com a literatura e esse contato 

proporciona ao leitor um conhecimento intelectual, social, estético e afetivo que é próprio da 

sua cultura e reflete em sua linguagem. O ensino de literatura objetiva contribuir na formação 

de leitores e é importante que o estudante de pedagogia passe por uma formação que o prepare 

para atuar no seu mercado de trabalho. Para isso se faz necessário um estudo da literatura, 

formando esse profissional um verdadeiro leitor. É sabido que o contato com a leitura literária 

se dá desde os anos iniciais, logo, é esse acesso que permite uma construção sólida no que tange 

à prática de leitura. Segundo Pontes (2017, p. 347-348): 

 

Os discursos oficiais dos que estão à frente da educação geralmente estão 

voltados para a valorização da leitura, do ensino desta, tendo em vista a 

formação de leitores, ainda mais depois dos resultados de avaliações diversas 

realizadas nos dois países como o PISA (Programme for International Student 

Assessment) que, ao avaliar a leitura dos alunos com 15 anos de idade nos 

anos de 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 e 2015 constatou, no Brasil, que 

estamos em um nível inicial de leitura nos últimos anos, ou seja, 
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decodificamos, interpretamos, no entanto, não relacionamos com nosso 

cotidiano. 

 

O pensamento da autora dialoga com nossas discussões, pois, quando não percebemos 

a leitura como prática social, nos deparamos com esse fazer apenas como obrigação do ensino 

escolar.  Os dados apontados acima, embora preocupantes, nos motivam a pesquisar acerca 

dessa formação leitora na vida desses futuros professores dos anos iniciais: os pedagogos. 

Sabemos, então, que o pedagogo precisa, antes de tudo, ser leitor. Mas o que é o leitor? Esse 

conceito é abordado por Azevedo (2004, p. 38): 

 

Leitores podem ser descritos como pessoas aptas a utilizar textos em benefício 

próprios, seja por motivação estética, seja para receber informações, seja 

como instrumento para ampliar sua visão de mundo, seja por motivos 

religiosos, seja por puro e simples entretenimento. 

 

Nessa perspectiva, entende-se que leitores são sujeitos que se utilizam da leitura para 

compreender o mundo através do conhecimento, de acordo com os seus interesses. A leitura 

parece ser, pois, uma forma de libertação da ignorância. Freire (1997, p. 43) sobre essa 

libertação discute: 

 

Somente na medida em que se descobrem hospedeiros do opressor poderão 

contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam 

a dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, é 

impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada 

pelos opressores, é um dos instrumentos para esta descoberta crítica – a dos 

oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como 

manifestações de desumanização.  

 

É preciso que a prática de ensino, partindo do profissional da área, tome conhecimento 

da realidade em que vive. Assim, será possível superar a situação opressora que respalda o 

reconhecimento e a criticidade da situação. Se estamos na academia ou fora dela, nos valemos 

do conhecimento construído com as nossas experiências e descobertas. A literatura leva o leitor 

a diversas aprendizagens. No caso do estudante do curso de pedagogia, essas aprendizagens 

vão contribuir com a sua prática enquanto profissional, haja vista a importância da relação da 

teoria vista no curso e a prática vivenciada no cotidiano. Para Martins e Versiani (2008, p. 18): 

 

Literatura não se ensina, aprende-se com ela. Mas, à medida que se aprende, 

é possível passar para outros um pouco daquilo que o prazer da leitura deixou 

em nós. Essa operação intersubjetiva equivale a outro aprendizado que é o de 

compartilhar modos de compreender a vida, o mundo, a existência, a 
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identidade, a relação com o outro, não percebidos ainda. A leitura do texto 

literário possibilita que apenas uma palavra de conto, romance, novela ou 

poema, colocada em discurso pelo leitor, condense para ele próprio e para a 

outra essa experiência ímpar, porque única, mas que se quer par na partilha. 
 

Portanto, é fundamental que o estudo da literatura seja mais amplo no curso de 

pedagogia para corroborar com essa formação. E em se tratando dessa literatura, também surge 

o letramento. Não há literatura sem letramento. A literatura sem o letramento não tem a mesma 

força que os dois juntos, mas, para entendermos melhor, é necessário conhecermos alguns 

conceitos de letramento. 

De acordo com Kleiman (2004, p. 19), o letramento é “[...] um conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos”. Assim sendo, percebemos que o letramento está 

presente desde muito cedo no cotidiano dos sujeitos, seja na escola, na igreja ou em casa nas 

atividades familiares e, quando o sujeito escreve uma receita em casa, ou uma carta para um 

parente, ele faz uso da escrita. Entendemos que quanto mais o sujeito ler, mas ele vai melhorar 

sua escrita, logo, compreendemos que em todas as esferas sociais em que há uma boa relação 

dos sujeitos com a escrita, o desenvolvimento e o avanço na literatura literária e o letramento 

provoca mudanças sociais que contribuem para a formação leitora do indivíduo. Para Cosson 

(2009, p. 12): 

 

[...] o processo de letramento que se faz via textos literários compreende não 

apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também, e, 

sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Daí sua importância 

na escola, ou melhor, sua importância em qualquer processo de letramento, 

seja aquele oferecido pela escola, seja aquele que se encontra difuso na 

sociedade.  

 

De acordo com o autor, é imprescindível o diálogo do letramento acadêmico com o texto 

literário e, neste ínterim, é fundamental o que se desenvolve na academia. Ghedin, Leite e 

Almeida (2008, p. 23-24) denotam que, 

 

[...] pesquisas recentes têm mostrado que os professores não estão recebendo 

preparo inicial suficiente nas instituições formadoras para enfrentar os 

problemas encontrados no cotidiano das salas de aula. Os programas de ensino 

das diferentes disciplinas dos cursos de licenciatura estão, de um modo geral, 

sendo trabalhados de forma independente da prática e da realidade das escolas, 

caracterizando-se por uma visão burocrática, acrítica, baseada no modelo da 

racionalidade técnica.  
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De acordo com os autores supracitados, as instituições formadoras não estão cumprindo 

com a sua proposta não apenas no ensino da literatura, mas também não estão preparando os 

professores para enfrentar os desafios da sua profissão. A formação acadêmica do professor é 

essencial para sua prática pedagógica profissional, lembrando que, para oferecer uma educação 

de qualidade, é preciso um profissional capacitado para enfrentar os obstáculos da prática de 

sala de aula, estando preparado para interferir de acordo com a realidade e a cultura do 

estudante. Conforme afirma Ghedin, Leite e Almeida (2008, p. 31): 

 

É preciso assegurar que a formação de professores possibilite ao profissional 

docente saber lidar com o processo formativo dos alunos em suas várias 

dimensões, além da cognitiva, englobando a dimensão afetiva, da educação 

dos sentidos, da estética, da ética e dos valores emocionais. 

 

Uma das funções principais do pedagogo que atua em sala de aula é ensinar a criança a 

ler e, mais ainda, a gostar da leitura, portanto, para incentivar o aluno, o professor deve ser um 

bom leitor, pois quando gostamos de algo, procuramos contagiar o outro com aquilo nos dá 

prazer, como afirma Cosson (2014, p. 30): 

 

Na escola, a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, não 

apenas porque possibilita a criação do hábito de leitura ou porque seja 

prazerosa, mas sim, e sobretudo, porque nos fornece, como nenhum outro tipo 

de leitura faz, os instrumentos necessários para conhecer e articular com 

proficiência o mundo feito linguagem. 

 

 Em conformidade com o autor, reconhecemos a fragilidade da instrumentalização para 

o processo de uma formação leitora eficaz. A leitura nunca poderá ser algo individual ou 

completo, é, antes, um ato de comunhão entre o mundo do escritor e o do leitor. Ler, nesse 

sentido, vai muito além de uma simples decodificação de signos linguísticos: ultrapassa a 

barreira dos sentidos construídos pelo escritor ou leitor – é construir os significados no texto e 

pelo texto, considerando os horizontes de sentidos estabelecidos entre locutor e leitor e que não 

são estanques. 

Assim, “[...] o bom leitor, portanto, é aquele que agencia com os textos os sentidos do 

mundo, compreendendo que a leitura é um concerto de muitas vozes e nunca um monólogo. 

Por isso, o ato físico de ler pode até ser solitário, mas nunca deixa de ser solidário” (COSSON, 

ano, p. 27). O ato de ler pode ser solitário porque o indivíduo pode fazer sozinho a leitura de 

diversos livros, mas sempre será solidário porque os significados são compartilhados, são 

construídos em conjunto, nunca de forma individual. 
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O autor destaca ainda que os sentimentos despertados pelo texto literário – a poesia, por 

exemplo – são tão íntimos que não seria possível ao leitor explicar tal evento. Toda a tentativa 

em fazê-lo cairia em puro fracasso. Não haveria, então, explicação para exprimir a experiência 

vivida pelo leitor no ato da leitura. Pode-se até tentar explicar essa experiência, mas não será 

completamente traduzida em palavras: “[...] em uma versão menos radical dessa mesma ideia, 

defende-se que a verbalização do que foi sentido ou compreendido apenas empobrece o diálogo 

íntimo entre o leitor e o escritor” (COSSON, 2007, p. 28). 

Há pensadores que acreditam que a análise literária realizada nas escolas tira a beleza 

da obra ao revelar os segredos do texto e os mecanismos de sua construção, mas Cosson (2007, 

p. 29) confronta essa ideia, afirmando que ocorre o contrário: 

 

A análise literária “toma a literatura como um processo de comunicação, uma 

leitura que demanda respostas do leitor, que o convida a penetrar na obra de 

diferentes maneiras, a explorá-la sob os mais variados aspectos. É só quando 

esse intenso processo de interação se efetiva que se pode verdadeiramente 

falar em leitura literária. 

 

Podemos, então, falar em leitura literária como uma forma de interação, um diálogo 

entre o leitor e o escritor. Nessa perspectiva, os sentidos constroem-se por meio dessa análise – 

uma leitura aprofundada e orientada por critérios estabelecidos para se analisar determinado 

texto literário, portanto, os sentidos vão se construindo a cada passo, a cada descoberta, a cada 

nova leitura, a cada experiência pessoal do leitor com o texto, mas isso não impede que a leitura 

seja compartilhada com os sentidos do mundo. 

Sendo assim, o leitor envolvido com o texto descobre os segredos da literatura, da 

leitura, da poesia – descobre “um mundo feito de palavras”, conhece então as articulações desse 

mundo, como ele nos envolve em seus segredos e significados. 

 

O segredo maior da literatura é justamente o envolvimento único que ela nos 

proporciona em um mundo feito de palavras. O conhecimento de como esse 

mundo é articulado, como ele age sobre nós, não eliminará seu poder, antes o 

fortalecerá porque estará apoiado no conhecimento que ilumina e não na 

escuridão da ignorância (COSSON, 2007, p. 29). 

 

Para que determinados alunos de determinada escola adquiram o processo de 

significação e compreensão da leitura é necessária a existência de fatores relacionados ao 

professor, à escola e à seleção dos textos a serem lidos e outros ao horizonte de expectativa dos 

alunos. Estes (fatores) contribuem para a formação de leitores capazes de compreender o texto 

como sendo parte do mundo e da sociedade que os cerca. Sendo assim, esses leitores 
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compreenderão os sentidos do texto como sendo os significados da sociedade formadora de 

suas opiniões, crenças e mitos. 

Cosson (2007), especificamente, refere-se a duas linhas de pensamento quanto ao 

processo de relação autor/texto/leitor: uma toma o texto como sendo o responsável pelos 

sentidos, de forma que os sentidos são extraídos do texto, e o leitor é deixado para segundo 

plano; a outra está voltada para o leitor como centro da leitura; perspectiva em que o leitor é 

mais importante que o texto, pois é ele quem atribui sentido ao texto e não o contrário.  

O autor critica essas linhas de pensamento, mostrando os pontos fracos de cada uma 

delas. A primeira está voltada para o processo de decodificação e assimilação das letras e das 

palavras para a construção do significado do texto. O leitor precisaria apenas saber decodificar 

as palavras e, assim, formar na mente os sentidos advindos do texto. 

A segunda linha de pensamento também apresenta aspecto negativo ao afirmar que o 

leitor é o principal responsável pelas construções de sentidos do texto. Sendo assim, o leitor faz 

uso de prática arbitrária ao levar ao texto aquilo que ele quer encontrar lá, ou ainda, construir 

sentidos que ele enquanto leitor deseja construir. O ato da leitura deve ser uma construção social 

e nunca algo individual: os sentidos construídos no ato da leitura não são unicamente advindos 

do texto nem do leitor – mas do mundo, da sociedade que os integra. Há, ainda, teorias que 

conciliam as duas em uma. 

Estas são as que comportam esse terceiro grupo. Para Cosson (2007, p. 39-40), “[...] o 

leitor é tão importante quanto o texto, sendo a leitura o resultado de uma interação. O ato de 

ler, mesmo realizado individualmente, torna-se uma atividade social”. Com base nessa 

discussão traçada sobre o letramento acadêmico e as inúmeras possibilidades do texto literário 

para a formação do professor, um ponto ainda salta à vista nessa discussão: o que é a sequência 

básica e como essa se concretiza em decorrência do letramento literário. Esta temática figura, 

pois, de forma sucinta, o debate traçado na subseção seguinte. 

 

3.2 A SEQUÊNCIA BÁSICA DO LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

A sequência básica é uma forma de proposta metodológica dividida em quatro etapas 

para o trabalho com o texto literário. Essas etapas apresentam seus passos metodológicos, 

conforme propõe Cosson (2007): a motivação, como primeira etapa da sequência básica do 

letramento literário, consiste na elaboração de uma atividade lúdica ligada ao texto que se 

pretende trabalhar; a introdução, “apresentação do autor e da obra”, é aconselhável que sejam 

fornecidas apenas informações básicas sobre o autor e, se possível, que estejam relacionadas à 
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obra ou ao texto disposto para a leitura, o professor deve falar da obra, de sua importância, deve 

apresentá-la fisicamente. 

Posteriormente, temos a leitura propriamente dita, em que o professor pode ler o texto 

com a turma ou pedir que façam a leitura. Nesse momento, o professor deve fazer o 

acompanhamento do processo da leitura, pode convidar, nos intervalos da leitura, os alunos 

para apresentarem os resultados dela. A interpretação consiste no processo de constituição dos 

sentidos do texto para o autor, leitor e outros leitores, essas atividades de interpretação devem 

ser registradas.  

A motivação é feita por meio de uma aula, como por exemplo, uma aula de campo em 

lugar que esteja relacionado à leitura e ao texto a ser lido, na qual os alunos possam sentir, 

experimentar e/ou fotografar esse ambiente, que pode ser um lugar de uma comunidade onde 

eles vivem, as ruas, as igrejas, as praças, as flores, os animais que estiverem nas ruas, o céu, as 

nuvens, as pessoas, as casas etc. Nesse sentido, tratando-se de um estudo partindo do conto de 

Guimaraes Rosa, “A Terceira Margem do Rio”, pode-se pensar nas possibilidades dadas em 

uma aula que permita a motivação. Assim, em outra aula, os alunos podem compartilhar suas 

fotos, sensações e impressões com os demais colegas, como também relatar a experiência vivida 

e lembrada.  

Para a introdução, pode-se fazer a apresentação e a obra do autor a ser trabalhado, como 

também a exposição do texto a ser lido com a turma. Além disso, o professor deve, antes de 

iniciar a leitura, suscitar alguns questionamentos aos alunos sobre o conhecimento ou sobre a 

leitura de outros textos do mesmo autor. A leitura do texto pode ser realizada primeiramente de 

forma silenciosamente pelos alunos e, em seguida, em voz alta, pelo professor. Depois, no 

momento da interpretação, deverão ser formados grupos de alunos, de forma que eles possam 

conversar e compartilhar suas impressões acerca dos sentidos do texto, para, em seguida, 

produzirem, individualmente, por exemplo, um comentário escrito com as suas interpretações, 

assimilações e apreensões dos sentidos que eles construíram após a leitura do texto. 
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4 CONHECIMENTO EM CENA: A PERSPECTIVA DOS JOGOS TEATRAIS COMO 

ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO LEITORA  

 

Essa seção versa sobre a última categoria teórica que tratamos na investigação: os jogos 

teatrais como estratégia de formação leitora. Buscamos, pois, perceber esta temática e as suas 

possibilidades de construção e formação, entendendo como estes jogos podem ser relevantes 

no contexto do ensino de literatura. Para que alcancemos essa finalidade, dividimos esta seção 

em cinco subseções, sobretudo, por questões de organização didática: a leitura do texto 

dramático em sala de aula, o jogo dramático na perspectiva da criatividade e espontaneidade, 

jogo, pensamento e teatro, jogos e improvisação teatral e, por fim, um estado do conhecimento 

sobre a temática. 

Inicialmente, tratamos dessa leitora do texto dramático em sala de aula, abordando que 

essa prática dramática está associada às culturas dos povos desde a antiguidade. Para tanto, 

trazemos a proposta de Courtney (2001), quando considera que essa ideia de que o jogo 

dramático pode atuar enquanto uma qualidade humana reforçou o sentido do seu 

desenvolvimento em sala de aula. Abordamos que o autor denota que esse método de ensinar 

através do jogo é o elemento básico em todas as escolas pré-primárias inglesas nos dias de hoje, 

e ainda, que essa postura de trabalhar textos dramáticos em sala de aula representa o 

desenvolvimento de habilidades, sobretudo, comunicativas. 

Na segunda subseção, recorremos aos estudos de Manzoni (2008) quando aborda que 

esse jogo dramático é uma atividade coletiva devidamente caracterizada pelo discurso criativo 

e espontâneo. Ombreamo-nos, também, em Pinto, Krischke e Cunha (2013), na abordagem do 

que é esse jogo e do que se trata a criatividade e espontaneidade. Neste caso, a primeira está 

percebida no texto no sentido de criar e inventar a partir da imaginação e, a segunda, por seu 

lado, denota a habilidade de tomar decisões nos mais variados contextos. Na terceira subseção, 

debatemos o jogo, pensamento e teatro na visão de Grazioli (2011), Magaldi (2004) e Courtney 

(2003). 

Na quarta subseção, discorremos sobre os jogos e improvisação teatral, mostrando 

alguns jogos: improvisação teatral, estímulo composto, fragmentos de textos e os círculos 

concêntricos. Para isso, apoiamo-nos, pois, em Cabral (2007) e Somers (1999).  

Por fim, discutimos, na última subseção, um estado do conhecimento a respeito dos 

jogos teatrais, a fim de percebermos como, onde e em qual perspectiva esses jogos vem sendo 

trabalhado a favor das experiências de leitura literária, para que a nossa proposição caminhe 

para algo inovador e estimulante. 
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4.1 A LEITURA DO TEXTO DRAMÁTICO EM SALA DE AULA 

 

A prática dramática está associada às culturas dos povos desde a antiguidade. 

Considerando as necessidades de padrões de tribos, raças e culturas, podemos remontar sua 

origem, o que nos permitirá associá-la a funções sociológicas, psicológicas e religiosas. De 

certa forma, podemos associar essas atividades a tipos de rituais (magia). Os jogos teatrais, 

atrelados ao teatro e ao drama, tiveram seu apogeu no século V (a.C) na Grécia. Em outros 

países também ganharam aclamação e foram realizados durante períodos de grandes tensões 

sociais fazendo emergir uma concepção anarquista e tendências não conformistas 

(COURTNEY, 2001).  

Embora cada sociedade possua padrões dramáticos inerentes à própria identidade, é 

preciso destacar alguns que ainda existem, como os folguedos populares, canções e danças 

folclóricas, espetáculos, carnavais e bailes de fantasia. Esses movimentos estéticos são legados 

do jogo dramático, mas essas noções de teatro foram afetadas ao longo do tempo pelo homem. 

O uso dele implica uma centralidade artística em uma construção multifacetada da arte, entre 

ela, a literatura. Assim sendo, consideramos a relevância dos jogos teatrais, enfatizando as 

atividades dramáticas na perspectiva sociológica que, intrinsecamente vinculada à religião e à 

cultura, atingiu seu propósito inferindo na identidade humana em meio à sociedade.     

Os jogos dramáticos constituem-se das inferências para chegar à construção do sentido 

do texto, dentro de um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade. Suas concepções 

tomaram rumos significativos assimilados às teorias evolucionistas, pois demonstrava que o 

crescimento era natural e que havia uma sequência ordenada nos estágios da vida, pois “[...] 

cada estágio de crescimento deveria ser completado antes que o seguinte pudesse ser iniciado” 

(COURTNEY, 2001, p. 41). 

Esta concepção atraiu a atividade dramática como um método efetivo de aprendizagem 

desenvolvida por Caldwell Cook, antes da Primeira Guerra Mundial. Concomitantemente, 

outros estudiosos desenvolveram habilidades ligadas a exercícios de oralidade e improvisação, 

se apoderando dos estudos de língua e literatura. Entrementes, o jogo natural foi relevante, pois, 

educacionalmente, ele tornara importante entre si mesmo, porém o apogeu da sua prática foi 

dado na metade do século XX, quando as primeiras experiências de jogos livres foram 

acentuadas. 
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Os movimentos tomaram dimensões espontâneas e, ao longo do tempo, foram 

descobertas técnicas de estudos experimentadas para a infância. Após a Segunda Guerra 

Mundial, as respostas às pesquisas foram mais dialogadas. Segundo Courtney (2001, p. 43-44): 

 

A ideia de que o jogo dramático seja a qualidade humana, do indivíduo, levou 

dois professores a desenvolverem conceitos que viriam a alterar toda a 

estrutura da atividade dramática nas escolas: Peter Slade postulou que o “jogo 

dramático infantil” era uma forma de arte com direito próprio, tendo seu 

próprio lugar como disciplina na escola: e E. J. Burton disse que a atividade 

dramática era o método de assimilação de experiência do ser humano, e, 

portanto, fundamental para toda educação.  

   

Configurando-se como disciplina na escola, o teatro passou a ser um meio informal de 

educação e, desse modo, durante as aulas, a base do teatro se dava através dos jogos, a fim de 

direcionar e sistematizar leituras e escolhas de textos. Nessa perspectiva, vale salientar que os 

jogos teatrais se relacionam com o encontro do leitor com o texto, tornando a leitura mais 

prazerosa, dada na realização da flexibilidade de jogar, porque, jogando, o indivíduo pode 

descobrir possibilidades de compreensão do texto literário. Reafirmando nosso pensamento, 

apoiamo-nos no que diz Courtney (2001, p. 45): 

 

O método de ensinar através do jogo é o elemento básico em todas as escolas 

pré-primárias inglesas nos dias de hoje e, em muitas escolas primárias, a 

maioria das lições são ministradas dessa maneira. A sua aplicação com 

crianças de onze e mais anos varia consideravelmente: nas escolas 

acadêmicas, mais formais, o método dificilmente é aplicado; nas escolas 

experimentais, mais livres, parte do currículo pode ser dedicado a tais 

atividades.  

 

Ao longo do tempo, a educação tem se motivado por práticas diversificadas e os jogos 

dramáticos, que motivaram o teatro e suas concepções, estão presentes na história da 

humanidade desde os tempos mais remotos, como apresentou Courtney (2001). Além do mais, 

suas aplicabilidades perpassam os diferentes tipos de ensino, desde a música à literatura, 

resultando em abordagem de cunho cultural e social.  

Não distante do contexto em que se insere os primeiros contatos dos jogos teatrais com 

a sala de aula, percebemos que eles podem transformar a aprendizagem. Muitas vezes o 

estudante se sente desmotivado por algumas práticas corriqueiras utilizadas em sala, logo, 

perdem a vontade e gosto pela leitura, bem como as experiências e vivências que o âmbito 

escolar deve/pode promover. Quando se recorre aos jogos teatrais como prática de ensino, é 

possível entender a capacidade que os jogadores têm em construir e descontruir situações, 
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objetos ou conceitos impossíveis que muitas vezes se tornam difíceis de serem interpretados 

apenas por palavras – o jogador usa o nada para construir (COURTNEY, 2001).  

Levar um texto dramático para a sala de aula é pensar o desenvolvimento de habilidades, 

como a comunicação dos sujeitos, entre si, por meio da leitura e escrita; a concentração, quando 

o sujeito joga, ele intuitivamente entende que o seu espírito precisa de repouso e, nesse sentido, 

a concentração é uma habilidade preponderante nas atividades de cunho teatral. É natural o 

professor perceber em sala de aula que, muitas vezes, um aluno recorre, por exemplo, à 

improvisação para responder alguma provocação feita por ele. Assim, entende-se que muitas 

resoluções de problemas nascem do improviso.  

No que tange ao contexto pedagógico, o jogo que pensa e articula o todo contribui, de 

forma significativa, para a formação de cidadãos mais responsáveis e sensíveis ao outro, sendo 

coparticipante na formação dos outros. Em suma, levando em conta que o estudante faz parte 

da sociedade, configura-se a importância de torná-lo justo, tolerante e incluso, presente de 

forma abundante no cotidiano das pessoas. Através do jogo, também, se dá a superação da 

timidez, que contribui para que o educando possa suplantar seus limites e partilhar plenamente 

do conhecimento científico e cultural. Neste diapasão, versamos na próxima subseção sobre a 

criatividade e a espontaneidade, partes medulares para a constituição do jogo dramático. 

 

4.2 JOGO DRAMÁTICO: CRIATIVIDADE E ESPONTANEIDADE 

 

 O jogo dramático é uma atividade coletiva caracterizada pelo discurso criativo e 

espontâneo, bem como pela capacidade de vivenciar com o grupo atividades de improvisação, 

ou seja, é um jogo que permite a interpretação livre. Mas o que é o jogo? Para Manzoni (2008, 

p.38): “[...] o jogo é uma atividade lúdica que o acompanha desde sua infância até seu 

envelhecimento, não importando qual seja o seu gênero”. 

 Conforme os estudos da autora, os jogos dramáticos contribuem para o desenvolvimento 

de habilidades, como a criatividade e a espontaneidade, isto é, que o sujeito crie, invente e 

identifique consigo e com o meio. Além disso, a utilização do jogo dramático e da literatura em 

sala de aula permite que o indivíduo construa a competência leitora, crítica e emancipatória e, 

assim, possa tomar decisões diante das dificuldades.  

 Para Pinto, Krischke e Cunha (2013), os jogos dramáticos apresentam um método que 

traz alegria e entretenimento, por meio da ludicidade. Ademais, ajuda a estimular a imaginação 

pensativa de docentes e discentes e, assim, perceber o desenvolvimento de habilidades e 
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competências que possibilitem aos alunos lidarem com situações que possam surgir. Sendo 

assim, as autoras destacam:   

 

A partir da sua aplicação, pode-se perceber o desenvolvimento de habilidades 

e competências que vão ajudar os educandos a lidar com novas situações, 

tornando-os mais seguros em relação ao jogo, aceitando e sugerindo novas 

regras, trabalhando em grupo, além de contribuir para a socialização (PINTO, 

KRISCHKE E CUNHA, 2013, p. 04). 

 

 Spolin (2010, p.03) apresenta uma discussão voltada ao ambiente e ao sujeito, 

ressaltando que, se o indivíduo consentir, a aprendizagem ocorre, logo: “[...] se o ambiente 

permitir, pode-se aprender qualquer coisa, e se o indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará 

tudo o que ele tem para ensinar”. Nessa perspectiva, o discente precisa querer receber essa 

instrução. Portanto, 

  

[...] o educando precisa estar consciente e disponível para receber este 

aprendizado. Com isso o educando desenvolverá uma maior capacidade 

individual para a descoberta teatral, pois o ato de experienciar estará 

desenvolvendo sua expressão criativa (PINTO, KRISCHKE E CUNHA, 

2013, p. 04). 

 

 Segundo Souza e Freitas (s.a), o educador precisa ter um comportamento dinâmico no 

que se refere às práticas metodológicas. Nesse caso, são necessárias práticas inovadoras que o 

possibilitem vivenciar e compartilhar com os alunos experiências significativas e valorativas. 

Nessa perspectiva, “[...] o professor pode garantir o seu crescimento na difícil tarefa para a qual 

se propõe fazer, que é educar as nossas crianças e jovens para que possam desempenhar um 

papel ativo na sociedade futura” (SOUZA e FREITAS, s/a, p. 24). 

 Sabemos que a leitura é importante, pois é através dela que o sujeito propicia aguçar a 

imaginação, a criatividade e a autenticidade. Além disso, aumenta o conhecimento, a 

capacidade de reflexão e de crítica, isto significa, uma participação maior na sociedade. É 

também por meio do hábito de ler que aprimoramos nosso vocabulário e melhoramos a nossa 

escrita. E o jogo dramático como metodologia criativa é uma das estratégias que proporciona 

despertar o prazer pela leitura.   

 

Ler é um ato que enriquece o pensamento, estimula o sonho, a imaginação, a 

criatividade e intensifica as emoções. Similarmente, desenvolve a capacidade 

crítica, aumenta a informação e o conhecimento, e constitui uma forma de 

participação ativa na sociedade. Ler é fundamental para a articulação do 

pensamento e, consequentemente, para o aperfeiçoamento da expressão 

escrita. (SOUZA e FREITAS, s/a, p. 24). 
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 A criatividade pode ser definida como a capacidade de ‘criar’, nesse sentido, é a 

qualidade de quem tem capacidade, inteligência e talento para inventar ou inovar na área de 

atuação, desse modo, essa aptidão para criar e inventar surgi da imaginação. Para Manzoni 

(2008, p. 33), “[...] a criatividade é indissociável da espontaneidade e, esta é um fator que 

permite ao potencial criativo atualizar-se”. 

 A espontaneidade é uma palavra usada nos estudos sobre ‘jogo dramático’. No senso 

comum, significa alguém que, na maioria das vezes, resolve as coisas no impulso, mas o 

conceito de espontaneidade é de tamanha projeção, ela permite o docente e o discente a tomar 

decisões em diferentes contextos, como também, possibilita o sujeito agir de forma adequada 

consigo e com o meio (MANZONI, 2008).  

Assim, “[...] a espontaneidade é uma reação no ‘aqui e agora’, uma libertação de nossos 

instintos. Ela nos leva a tomar a decisão que achamos mais acertada, em função de todas as 

variáveis de uma situação” (WEIL, 1967, p. 24). Para Manzoni (2008, p. 26-27), a 

espontaneidade:  

 

[...] permite ao indivíduo agir adequadamente consigo mesmo e com o meio, 

tomando a melhor decisão diante de um impasse. Desta forma, o 

desenvolvimento e o treinamento do fator [Espontaneidade] possibilitam ao 

indivíduo atuar sobre sua vida, não sendo apenas espectador, mas se tornando 

ator de sua própria história. 

 

Entender que o jogo dramático contribui para a capacidade de produção e 

espontaneidade é assegurar que cada sujeito carrega dentro de si sentimentos e, dessa forma, 

jogando, certamente, vai liberar emoção, porém, vale salientar que essa liberação emocional é 

controlada pelo próprio ser. Em face das condições de linguagens oferecidas pelos jogos 

dramáticos, podemos inferir que, ao jogar, uma criança é estimulada a exercer a improvisação 

e enriquecer a sua capacidade de interpretação. Spolin (2007, p. 29) aborda que: 

 

Os jogos teatrais podem trazer o frescor e vitalidade para a sala de aula. As 

oficinas de jogos teatrais não são designadas como passatempo do currículo, 

mas sim como complementos para aprendizagem escolar, ampliando a 

consciência de problemas e ideias fundamentais para o desenvolvimento 

intelectual dos alunos.  

 

Em sua estrutura, os jogos dramáticos permitem uma transformação de ações por parte 

do professor/orientador, logo, ao propor um problema, ele atribui aos alunos a responsabilidade 
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de solucioná-lo. Dessa forma, não se imagina um detentor de respostas exatas, pois todos têm 

condições de responder aos problemas, frente às suas realidades.  

Os jogos podem formar sujeitos detentores de conhecimento e crítica, capazes de 

resolver problemas que surgem ao longo da vida, pois, ao envolver-se uns com os outros, os 

estudantes, suscitam a criatividade, o improviso e a intuição que são relevantes para a 

aprendizagem. Com base nisso, discutimos sobre o jogo, o pensamento e o teatro na próxima 

subseção, de forma a perceber a relação destes com o processo educacional. 

 

4.3 JOGO, PENSAMENTO E TEATRO 

 

  O processo educacional é complexo e dinâmico, abrangendo diversos mecanismos de 

aprendizagens e percepções de ensino, devendo o docente realizar apropriações de estratégias, 

como ferramentas de resgate e estímulo ao prazer literário no ambiente escolar, como descrito 

por Grazioli (2011, p. 32): 

 

[...] mesmo em um único espaço - o escolar - pode apresentar categorias 

distintas para configurar essa arte. Assim, como no teatro, a face única de um 

ator apresenta performances diversas na configuração da atividade teatral no 

contexto escolar, uma única expressão artística, o teatro, ganha diversos sub 

contextos ou interfaces.  

 

 O teatro, com seu amplo painel social, político e cultural, tem importante papel de 

formação intelectual na história das civilizações antigas e atuais. Fazendo um elo presente-

futuro, no Brasil Colonial, o teatro foi usado pela Cia. de Jesus como forma de catequização 

dos nativos, como visto no trecho a seguir por Magaldi (2004, p. 16): 

 

As primeiras manifestações cênicas no Brasil cujos textos se preservaram são 

obras dos Jesuítas, que fizeram teatro como instrumento de catequese. [...] não 

será o caso de acreditar, a propósito do Jesuíta, que tenha sentido a vocação 

irresistível do palco. Os vários autos, desiguais na forma e no resultado cênico, 

parecem uma aplicada composição didática de quem tinha um dever superior 

a cumprir, levar a fé e os mandamentos religiosos à audiência [...]. 
 

 A partir das descrições de Courtney (2003), na Inglaterra dos anos 70 se observa a 

construção de métodos de ensino teatrais como úteis ao ambiente escolar, quais sejam: teatro 

dramático, teatro criativo e teatro escolar, traduzindo um jogo de pensamento literário, lúdico 

e transformador na promoção de ensino, o qual pode ser visto, em seu grande espectro, como 

uma sistematização da educação nacional no século XXI descrito por Courtney (2003, p.45): 

"[...] o método de ensinar através do jogo é o elemento básico em todas as escolas pré-primárias 
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nos dias de hoje, e em muitas escolas primárias, a maioria das lições são ministradas dessa 

maneira".  

 De fato, diversos foram os intelectuais que defenderam o ensino das artes na fase 

escolar, sendo as artes responsáveis por contribuírem, também, com o desenvolvimento 

psicomotor do ser humano, sobretudo, quando mais novos. Ademais, é notório o caráter 

potencial que a literatura tem de estabelecer vínculos atemporais com pensamentos da 

humanidade, sendo frequentemente direcionados às artes como forma de contemplar o 

conhecimento de épocas passadas, sejam por meio das artes cênicas, das artes plásticas, sejam 

através dos registros literários (HANSTED, 2012).  

 Com efeito, é essencial e urgente o planejamento educacional, quanto a inclusão de 

atividades cênicas, sem o senso comum e retrógrado de somente utilizar o método se ‘sobrar 

tempo’, visto que está muito bem consolidada e documentada sua utilização no decorrer das 

civilizações, assim como na pós-modernidade. Ressaltamos a importância dramática na 

remissão de discentes desacreditados de seus potenciais de aprendizagem, além de ser uma 

oportunidade extra de trabalharem a criatividade, o trabalho coletivo, a comunicação e a 

expressividade. Segundo Courtney (1980, p. 18), “[...] para Rousseau, a primeira educação da 

criança deveria ser quase inteiramente através do jogo. Os simples atos de correr, saltar e brincar 

têm valor. Não haveria repressão e os instintos deveriam ser encorajados”. 

 Assim, é crítico ter a percepção sensível a essa pluralidade pensativa, pois agrega o valor 

de uma arte que é instrumento político e social, dentro de sala de aula, como prática construtiva 

de um grupo e um mnemônico atrativo para docentes e, sobretudo, para discentes, os quais têm 

o papel de propagar os ensinamentos pedagógicos, conforme destacado por Hansted (2012, p. 

05) : 

 

Rousseau não apoiava especificamente o teatro na educação, mas sua defesa 

de uma educação pedocêntrica (centrada na criança) e fundamentada no jogo 

serviu de inspiração a pensadores futuros, que viriam a defender o jogo 

dramático e, mais tarde, o jogo teatral como procedimentos efetivos de 

aprendizagem.  

 

 O teatro dramático, como instrumento educativo, era apresentado não apenas por sua 

ludicidade, mas, principalmente, como momentos filosóficos de situações vivenciadas e de 

problematização cidadã. Dessa maneira, imperava o comando da retórica e da verbalização, 

muitas vezes expostos em locais de aglomerações, como praças centrais e escolas, como trata 

Hansted (2012, p. 03): 
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O drama escolar, segundo a autora, não ficava restrito a salas de aula ou pátios 

das escolas: era também apresentado em auditórios de conferência em 

universidades, prefeituras, sedes de grêmios, praças públicas, mercados e até 

mesmo em palácios. Predominava um tipo de teatro que buscava exercer seu 

efeito não pelo visual – o palco costumava ser simples e o cenário, único - mas 

pela palavra: “Era pela declamação alta e audível em latim – mais tarde, língua 

nacional– que os pedagogos demonstravam suas intenções didáticas aos pais 

e autoridades públicas.  

 

 Por outro lado, quando incorporado ao ambiente educativo como mecanismo de 

aprendizagem, o teatro dramático, criativo e escolar surge com a finalidade de agrupar fatores 

da natureza humana, tais como: a verbalização, a linguagem corporal e a criatividade, 

consolidando o diálogo e a atração pela ciência literária. Dessa forma, o teatro insere-se no 

contexto educativo não apenas como acessório de resgate de discentes desestimulados, 

denominado ‘teatrinho’, mas como instrumento sério de agregação de valores práticos do prazer 

literário, como evidenciado por Andrade (s/a, p. 03): 

 

[...] método dramático e possibilitou o uso do teatro como estratégia de ensino 

ou de avaliação em outras disciplinas do currículo obrigatório. Esta distinção 

entre o trabalho específico dos grupos de teatro, da apreciação teatral e das 

ações interdisciplinares e do método dramático é importante para delimitação 

das diferentes ações teatrais, que podem ser desenvolvidas em níveis e com 

estruturas distintas dentro de um mesmo ambiente escolar.  

 

 No entanto, os desafios para a consolidação do teatro escolar ainda são uma realidade, 

visto que, por diversas vezes, seu papel educativo é realizado de modo aleatório, sem prévio 

conhecimento das artes cênicas e sem o contexto dramático. Com isso, as oficinas teatrais são 

feitas sem alcançar o objetivo final e os discentes insatisfeitos se sentem desencorajados, pois, 

às vezes, desconhecem o ‘mundo teatral’ ou muito menos tiveram uma experiência anterior 

com tal arte.  

Portanto, é de suma importância ao docente entender e deixar transparecer seu 

conhecimento aos discentes sobre o método teatral de educação, sendo o professor um 

multiplicador dessa metodologia, como Andrade (s/a, p. 02) defende a seguir:  

 

Porém, mesmo que muito utilizado na escola, o uso do método dramático 

geralmente acontece sem que os alunos possuam qualquer conhecimento 

sobre as artes cênicas e sem nenhuma orientação adequada. Um agravante da 

situação é que grande parte dos alunos não só desconhece os mecanismos 

básicos do fazer teatral, como sequer são espectadores assíduos de Teatro. Ao 

contrário, a maioria nunca assistiu a uma peça e, portanto, desconhece suas 

convenções. Até mesmo entre os professores que solicitam estas atividades, 

poucos são os que vão regularmente assistir a espetáculos teatrais e, menos 
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ainda, são os que têm alguma experiência de prática teatral. Por isso, os 

resultados são insatisfatórios, justificando o sentido pejorativo do termo 

“teatrinho ou pecinha de escola”, que se espalhou e ganhou força em algumas 

rodas de conversa.  

  

 Entretanto, vale ressaltar que, quando bem executado, o teatro consegue atrair a atenção 

das pessoas e encorajar a equipe escolar a interagir e desenvolver habilidades outrora 

esquecidas ou que estavam no subconsciente, ofertando, dessa maneira, o fazer teatro como 

oportunidade de crescimento intelectual e pessoal. Não obstante, o cenário acadêmico também 

enxerga a dinâmica teatral como ferramenta de construção conceitual e aperfeiçoamento do 

saber, visto que, durante uma vivência performática, o protagonista alcança pilares intrínsecos 

do conhecimento, proporcionando alto potencial de aprofundamento de determinados assuntos. 

Andrade (s/a, p. 03) trata desta temática, quando aduz que  

 

[...] muitos são os relatos dos alunos que vêm fazer parte das oficinas e 

começaram a se interessar pelas atividades teatrais a partir das experiências 

em sala de aula. Dentro mesmo dos cursos de Licenciatura, Interpretação e 

Direção na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, não raro 

ouvem-se depoimentos que justificam a importância de se dar maior atenção 

a este tipo de atividade como potencialmente passível de aprofundamento e 

aproveitamento para trazer os alunos para os estudos teatrais. Reforçando esta 

necessidade de aproveitar melhor a oportunidade de conceituar e formalizar a 

prática teatral através do método dramático, pontua-se a grande quantidade de 

profissionais das Artes Cênicas que despertaram para a carreira exatamente 

nas atividades de teatro escolar.  

  

 Ademais, outros estudiosos defendem o ensino dinâmico em sala de aula, por ser uma 

arte que promove o contato social e oferta uma melhor relação social entre discentes e docentes 

e entre os próprios discentes, principalmente. Isso ocorre, sobretudo, em razão da pluralidade 

no ambiente escolar, sendo um meio de alto potencial exploratório de comunicação e de 

diversidade, que devem ser trabalhados, a fim de permitir a inclusão do coletivo nas atividades, 

como destacado por Katto (2009, p. 02): 

 

Diversas são as situações de ensino-aprendizagem vividas no dia a dia da sala 

de aula, a diversidade de comportamentos e ritmos em uma classe são, ao 

mesmo tempo, complexas e desafiadoras. Alunos das mais variadas origens, 

oriundos das mais diversas estruturas familiares, trazem consigo hábitos, 

histórias e bloqueios que, certamente, interferem no seu rendimento escolar. 

Dentre tantos problemas a enfrentar, vejo a dificuldade de expor-se, de 

comunicar-se como um forte entrave no desenvolvimento do aluno.  
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 Partindo dessa perspectiva, se observa que a dinâmica do contexto teatral se insere como 

artifício de autoconhecimento de habilidades pessoais e, sobretudo, como instrumento de 

inclusão social sendo imprescindível então, a prioridade dessa metodologia ativa na realidade 

do ensino brasileiro, favorecendo o ensino efetivo e abrangendo um amplo espectro de 

conteúdos durante suas atividades escolares.  

Por fim, urge, diante de tantas justificativas históricas, a promoção do teatro dentro das 

escolas, visto que sua realização trabalha modalidades distintas e adequa-se ao plural de 

realidades, a partir do envolvimento do grupo e/ou equipe escolar, os quais incorporam e se 

tornam protagonistas de novas histórias. Porém, é válido ressaltar a importância de um instrutor 

capacitado e conhecedor das metodologias, para que se alcance os objetivos de aprendizagens 

para com os discentes, e esses sintam-se acolhidos pelo mundo literário. Com base nisso, 

discorremos, na próxima subseção, sobre os jogos teatrais e a improvisação teatral. 

 

4.4 JOGOS E IMPROVISAÇÃO TEATRAL   

 

Os jogos teatrais é uma forma de desenvolver atividades de cunho reflexivo e crítico, 

logo, sua inserção permite o trabalho com o texto dramático e, consequentemente, possibilita 

uma aproximação com o texto literário. Esses jogos, em uma sequência básica, torna as aulas 

mais dinâmicas e colaborativas. O jogo “Improvisação Teatral” é fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo e encantamento, assim, despertando para espontaneidade na 

aprendizagem dos participantes (alunos), devido à técnica metodológica que aborda a 

ludicidade e promoção dinâmica, característica de aprender fazendo. Seus objetivos são fazer 

com que os alunos joguem entre si na cena teatral e decifrem a intenção do jogo e entendam 

qual texto dramático ou literário vai ser estudado. 

Assim, consideramos que Spolin (2007), ao escrever acerca dos jogos teatrais, deixa 

clara a importância do processo do jogo e as possibilidades que o mesmo acrescenta na vida da 

criança, jovem, adulto ou idoso, para suas descobertas e aprimoramentos sensoriais e 

cognitivos, trabalhando memória, noção de espaço, raciocínio logico, síntese, interpretação, 

entre outras habilidades. Nesse jogo é importante ressaltar que a espontaneidade e a construção 

intuitiva são preponderantes para o ato de improvisar. Segundo Chacra (2005), essa 

improvisação resulta de um processo voluntário e premeditado de criação, pois a 

espontaneidade e a intuição são papeis preponderantes para se alcançar o modelo desejado.   

A estratégia “Estímulo Composto”, no que lhe concerne, propõe uma atividade movida 

a partir de um conjunto de estímulo, organizado por objetos, eixos temáticos, textos descritos e 
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linguagem não verbal. O jogo permite que o orientador organize previamente o que sugere à 

aprendizagem. Isso, em função de um contexto histórico, de um autor ou um pacote de estímulo 

que possibilite a construção do conhecimento. A atividade criada por John Somers na Inglaterra 

objetiva o descobrimento de sentidos e significados atribuídos pelos alunos por meio do 

estímulo composto. Segundo Cabral (2007, p. 51), nesse processo há o surgimento de uma 

história e sua origem, vinculados às estratégias pensadas. Somers (1999) afirma que, 

considerando a habilidade de juntar estímulo composto, o jogo permite criar personagens e 

eventos, bem como histórico.  

O jogo “os fragmentos de textos”, em seu lado, pode ser considerado uma proposta que 

estimula o aluno atribuir novos significados para a leitura e com isso estimular a produção 

escrita. Nesse sentido, recortes de textos são disponibilizados para o aluno, estimulando-o a ler 

a obra do começo ao fim. No tocante a este jogo, consideramos como objetivos: estimular o 

aluno a ressignificar a escrita e a leitura de uma obra do começo ao fim; e criar uma cena em 

função dos seus conhecimentos históricos e estéticos. 

Desse modo, oportunizamos métodos improvisacionais com uma diversidade de estilo 

e análise crítica. Pupo (2005), denota que, nos dias atuais há uma diversidade de escritos 

propostos por autores que se dedicam ao teatro. No livro de Língua Portuguesa essa realidade 

está presente, muitos autores ao organizarem o material didático, colocam recortes de textos 

literários e, em sala, há ausência de atividades para desenvolver o estudo do texto de forma 

crítica e reflexiva. Quando se dá ênfase apenas aos recortes, não se recorre a mecanismos que 

contribuam de forma significativa para que os alunos leiam e tornem-se leitores proficientes. 

Segundo Pupo (2005, p. 02), “[...] hoje, textos de toda e qualquer natureza, escritos para serem 

representados ou concebidos para outros fins, podem ir para a cena”. 

Em métodos improvisacionais propostos pelos estudiosos do teatro, encontramos “Os 

Círculos concêntricos”. Essa proposta pode ser utilizada como uma estratégia metodológica 

vinculada a uma série de temas que podem ser estudados a partir de uma obra literária. Esses 

temas tratam da ação, local, personagens, objetos, sons, conflitos, dentre outros. Para tanto, para 

a leitura literária, podemos partir do pressuposto de que esse estudo pode desencadear uma teia 

de elementos capazes de reafirmar o que defendemos enquanto formação leitora.  

A proposta desenvolvida no Canadá por Mark Danby (1999), foi introduzida através de 

procedimentos metodológicos por Beatriz Cabral, enquanto prática e pesquisa. De acordo com 

Cabral (2007, p. 02), o jogo é formado por uma série de círculos concêntricos móveis, unidos 

por um pino e sistematizado a partir de temas recorrentes e contextuais. Ele utiliza de recursos 

discursivos e orais para sua construção, assim sendo, a mobilidade do ponteiro permite que os 
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jogadores joguem a partir da seleção, pois ele possui categorias a serem analisadas, isso se 

tratando do texto literário: narrador, personagens, espaço, tempo, conflito, contexto histórico, 

formam as categorias presentes nos círculos concêntricos.  

Ao escolher a categoria, o aluno de forma subjetiva, mostrará suas impressões acerca 

do texto já trabalhado em sala, a partir de outros jogos e leitura. Neste sentindo, consideremos 

a capacidade construtiva do jogador ao identificar, de forma crítica, os itens que compõem o 

círculo. É importante ressaltar que, desde as atividades da improvisação teatral, estímulo 

composto e dos fragmentos de textos, jogos citados anteriormente, os alunos poderão interagir 

e formular hipóteses e aspectos identitários do texto trabalhado. Resta, por fim, como arremate 

desse referencial teórico, analisar a utilização desses jogos nas experiências de ensino, o que 

pode ser percebido na subseção que segue. 

 

4.5 JOGOS TEATRAIS: UM ESTADO DO CONHECIMENTO  

 

Para a construção dessa subseção, iremos nos deter em tratar acerca de um estudo 

realizado a partir de um estado do conhecimento a respeito dos Jogos Teatrais, durante as nossas 

experiências na disciplina de Pesquisa em Ensino. Considerando as intenções da nossa 

pesquisa, justificamos que, ao escolhermos a Plataforma Catálogo de Teses e Dissertações da 

(CAPES), verificamos sua relevância em se tratando da constante atualização e o significativo 

volume de trabalhos que discorrem sobre as mais diversas áreas do conhecimento. 

Escolhemos como descritor o termo “jogos teatrais”. Totalizamos, na primeira busca, 

9.857 resultados sem nenhum refinamento. Realizamos a 2ª pesquisa e, assim, obtivemos 1.789 

trabalhos, refinados na grande área do conhecimento – linguística, letras e artes – com o 

descritor “jogos teatrais” com aspas. Em se tratando da grande área do conhecimento – 

linguística, letras e artes, refinando a pesquisa para “mestrado”, tivemos um quantitativo de 

1.229 com o termo “jogos teatrais”. 

Estabelecemos, por fim, o período em que julgamos relevante realizar o estudo acerca 

dos “jogos teatrais”, no tocante à nossa proposta de pesquisa, tratando dos anos de 2014 a 2019 

por considerarmos alcançar pesquisas mais atuais. Assim sendo, considerando a grande área do 

conhecimento – linguística, letras e artes e o descritor “mestrado” estabelecemos mais dois 

momentos de pesquisa: o 1º, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, tivemos um total de 

279 trabalhos e, o 2º, nos anos 2016, 2017 e 2018, com um total de 23. 

Na pesquisa, os utilizamos em grupos no gráfico 1 para identificar o quantitativo de 

trabalhos disponibilizados.  
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Gráfico 1 – Quantitativo da pesquisa realizada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Apesar dos Jogos Teatrais ser visto como atividades de cunho de entretenimento, nos 

deparamos com pesquisas que projetaram essa perspectiva para fazeres sociais, culturais e 

educacionais. Não obstante, muitos autores, em suas discussões, reiteram o que diz Spolin 

(2007, p. 24): “[...] os jogos tornarão os alunos mais conhecedores de si mesmos. Jogando, os 

alunos não irão adquirir apenas habilidades de performance, mas aprenderão também as regras 

básicas para contar histórias, apreciação da literatura e construção de personagens”. Nesse 

sentido, percebemos que os jogos não estão limitados às práticas em sala de aula, mesmo sendo 

esse o nosso objetivo enquanto professores, mas vinculam-se, diretamente, a outras áreas do 

conhecimento. 

Muitas são as discussões pelas quais os Jogos Teatrais tem tomado frente e fortalecido 

sua proposição. No que diz respeito ao alargamento dessa perspectiva, desconsideramos, nas 

áreas refinadas, discussões que não dialogavam com nosso objetivo. Totalizamos, assim, uma 

quantidade de 23 trabalhos que compreendiam o termo “Jogos Teatrais”. Desse quantitativo, 9 

trabalhos, no título ou resumo, apresentaram, parcial ou integralmente, qualquer menção à 

prática de jogos teatrais com leitura, literatura e formação de professores. Assim, partindo dessa 

organização, direcionamos toda nossa produção.  

75%

14%

9% 2%

0%

1ª pesquisa 2ª pesquisa 3ª pesquisa 4ª pesquisa 5ª pesquisa



66 
 

Portanto, consideramos um total de 9 trabalhos para a análise, sendo todos relativos a 

dissertações, descritos no Quadro 1, abaixo e, temporalmente datado do mais antigo ao mais 

atual. 

 

Quadro 1 – Corpus da pesquisa 

Nº TÍTULO AUTOR (A) INSTITUIÇÃO ANO 

1 

NARRATIVAS INFANTIS EM 

CENA: uma experiência teatral no 

ensino fundamental 

 

GRESTA, Luciana 

Maria Rodrigues  

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA, Florianópolis 

2016 

2 

Jogos para despertar o contador que 

cada um traz dentro de si 

LIRA, Alexandre Geisler 

de Brito 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

Salvador  

 

2017 

3 

OS JOGOS E O IMAGINÁRIO: 

infância, subjetividade e 

conhecimento   

MEIRA, Thiago 

Carvalho 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE OURO 

PRETO, Ouro Preto 

2017 

4 

Roteirização teatral na escola: o 

fazer literário como mecanismo de 

emancipação juvenil  

JUNIOR, Jose Luiz 

Possato 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL, Porto 

Alegre 

2017 

5 

JOGOS TEATRAIS, 

PENSAMENTO SIMBÓLICO E 

CONHECIMENTO INTUITIVO: 

diálogos entre viola Spolin e Jean 

Piaget 

TANCREDE, Onira de 

Avila Pinheiro 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 

Goiânia 

2017 

6 

Trilhas Afetuosas da Mochileira de 

Jogos Teatrais: reflexões sobre 

teatro, crianças e a condição de ser 

professora 

 

ROSSO, Pamela Kriss 

Perez 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

Salvador 

2017 

7 

A LEITURA EM JOGO E O DA 

LEITURA: Teatro e Literatura no 

Ensino Fundamental 

DORTE, Irene Martins UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

Salvador 

2017 

8 

JOGOS TEATRAIS E LEITURA 

NA ESCOLA: diálogos possíveis 

na construção de sentidos 

SILVA, Rilna Figueiredo 

da 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

Salvador 

2018 

9 

SARAU POÉTICO: caminhos para 

uma experiência  

XAVIER, Rosa Samara 

Silveira 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA, 

João Pessoa 

2018 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Considerando as informações presentes no quadro, algumas análises foram possíveis, 

tendo em vista que o filtro temporal – período de 2016 a 2018 – nos permite inferir que os 

estudos voltados a essa perspectiva dada às pesquisas realizadas na plataforma CAPES, são 

relevantes, o que compactua com a assertiva reforçada por Courtney (2001) e as relações 

estabelecidas por Spolin (2007) em se tratando dos jogos enquanto apreensão de habilidades.  

Podemos perceber essa distribuição no Gráfico 2, que apresenta o quantitativo das 

produções por anos e seus respectivos percentuais. 
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Gráfico 2 – Publicações de dissertações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A pesquisa apresentada no ano de 2016, significando 11% do total de trabalhos 

selecionados para análise, foi selecionada por trazer, em seu resumo, a proposta de práticas 

teatrais com jogos, atrelada às narrativas. Em 2017, encontramos 67% de dissertações dadas 

nas perspectivas dos jogos teatrais, sendo que cinco apresentam em seus títulos o termo “jogo”: 

um traz o termo “literário”, dando margem para a intenção da nossa pesquisa e dois deles tratam 

da formação do professor no tocante ao estudo do texto literário.  Os trabalhos encontrados, 

datados de 2018 contabilizam 22%, voltados para a perspectiva dos jogos teatrais. O primeiro, 

explícito no título e o segundo com margem para a literatura a partir de sarau poético.  

Isso nos permite inferir que os trabalhos datados entre 2016 a 2018 enfocam as 

possibilidades dos jogos teatrais enquanto procedimento metodológico para aulas de leitura, 

literatura e formação de professores. Vale salientar que, quatro das dissertações analisadas, são 

demonstradas em Programa de Pós-Graduação vinculadas às universidades da Bahia (ver 

quadro 1).  

Detemo-nos, pois, a analisar as discussões propostas pelos autores nos resumos, com 

base nos caminhos traçados acerca do tema “Jogos Teatrais”, partindo da prática que define 

como se dá o diálogo entre os jogos teatrais, leitura, literatura e formação de professores, 

evidenciado nas palavras-chave, as referências bibliográficas e as considerações finais. Vale 

salientar que, ainda que o nosso interesse de pesquisa esteja presente nos trabalhos, as temáticas 

são diversificadas, mas o problema presente em cada pesquisa permite-nos inferir que cada viés 

contribui de forma significativa para a nossa investigação.  
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Nesse sentido, Gresta (2016) traz em sua abordagem uma pesquisa(ção) acerca da 

experiência teatral vivenciada por aluno do fundamental I, em que se propõe transformar suas 

narrativas em cenas a partir dos jogos teatrais. Dessa forma, sedimenta a construção teórico-

metodológica nos jogos propostos por Viola Spolin (2007) e rodas de conversa de Cecília 

Warschauer (1993).  

Essa perspectiva fez-nos entender que a literatura atrelada aos jogos teatrais motiva a 

construção, seja subjetiva ou coletiva, pois encerramos a ideia de que ela promove, através da 

ficção e da realidade, um toque poético, possibilitando o direito à literatura, como assegura 

Candido (2011, p. 175):  

 

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo 

da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi 

parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e 

cuja satisfação constitui um direito. [...] Portanto, assim como não é possível 

haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja 

equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de 

humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive 

porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente.   

   

O ensino da literatura inicia-se na própria atividade da leitura e no estudo dela, 

desenvolvendo a sua competência literária mediante o hábito leitor que vai adquirindo e isso se 

dá desde os primeiros momentos do contato do sujeito com a narrativa, tornando possível 

construir as mais íntimas interpretações vinculadas ao cotidiano do leitor. Assim sendo, a 

pesquisa com as narrativas infantis e os jogos teatrais são de grande relevância.  

Lira, Tancrede e Meira (2017) tratam da contação de história de forma a permitir a 

subjetividade a partir dos jogos teatrais. A primeira, discorre sobre a aproximação do teatro e a 

contação de história, valorizando oficinas com jogos teatrais e exercícios teatrais explorando o 

viés literário no ato de narrar. Na pesquisa de Tancrede (2017), há uma relação de aspectos 

metodológicos dos jogos teatrais, tais como elaborados por Viola Spolin (1906-1994) e o jogo 

simbólico (jeusymbolique), como apresentado por Jean Piaget (1896-1980). Nessas 

perspectivas, a autora analisa a função simbólica e os jogos simbólicos no pensamento com os 

jogos improvisacionais.  

Por fim, Meira (2017), propõe, de forma lúdica, o expressar imaginário da criança 

instigando-a através do jogo e o valor intersubjetivo. Autores como Viola Spolin, Augusto Boal 

e Richard Courtney norteiam os caminhos teórico-prático das proposições em questão.  

A partir dessas considerações, percebemos a pluralidade de caminhos que têm sido 

percorridos pelos autores, porém, sua relevância se dá na capacidade de atrelar os jogos teatrais 
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nas aulas de leitura, literatura e formação de professor. Sabemos que o referencial teórico é que 

ancora as discussões da pesquisa. No gráfico 3 mostramos a recorrência dos autores que mais 

se destacam nos aportes teóricos.  

 

Gráfico 3 – Recorrência do referencial teórico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Percebemos que Spolin (34%) e Boal (33%) tomam frente às discussões no tocante aos 

jogos teatrais, porém, salientamos que isso se dá de acordo com as perspectivas dos autores e 

suas leituras. Courtney (2003) (13%) sinaliza, em algumas referências, o percurso histórico dos 

jogos teatrais e dramáticos. Como visto anteriormente, sua referência é imprescindível para 

situar nossas discussões no contexto em que se encontra nosso objeto de investigação: leitura, 

jogo e texto dramático. 

Os autores, Junior, Rosso, Xavier, Silva e Dorte, (2017) se entrecruzam no que concerne 

ao ensino de leitura, literatura e formação de professores. Eles inferem, de forma unificada, que 

a literatura compreende aos eixos de ensino de língua portuguesa, capaz de ser redirecionada e 

estimulada pelos jogos teatrais. Assim sendo, para estimular a leitura literária na escola é 

preciso que o professor se disponha a ser, também, um leitor, para que haja um encorajamento 

e um olhar mais delineado em relação à própria prática. Segundo Freire (2000, p. 56): 

 

Como professor crítico, sou um “aventureiro” responsável, predisposto à 

mudança, à aceitação diferente. Nada do que experimentei em minha atividade 

docente deve necessariamente repetir-se. Repito, porém, como inevitável, a 

franquia de mim mesmo, radical, diante dos outros e do mundo. Minha 

franquia ante os outros e o mundo mesmo é a maneira radical como me 
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experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado e consciente do 

inacabamento.  
 

Freire (2000) nos faz entender que o professor crítico deve estar predisposto à mudança, 

à aceitação do diferente. Em todas as pesquisas e planejamentos realizados é preciso demonstrar 

que é importante entender a prática educacional a partir do “inacabamento” do ser que é próprio 

da experiência vital, porém, apenas os humanos tornaram-se conscientes do “inacabamento”. 

Sendo assim, é preciso se valer de métodos inovadores e inacabados. 

Acerca da relevância dos trabalhos em questão, vale salientar que é preciso um fazer 

pedagógico sério, traçado a partir das vertentes que se entrecruzam no espaço da sala de aula e 

a consideração de que o inacabado está presente em todos os momentos das atividades. Para 

sistematizar o plano, deve-se levar em consideração essas vertentes. Em suma, esses autores 

preconizam discussões acerca da emancipação intelectual, dadas na ótica de uma educação 

emancipadora, pensada a partir de um projeto de ensino de literatura, promovendo agentes de 

suas leituras, obtendo o reconhecimento no espaço social.   

Alinhada às percepções sobre a identidade e o faz de conta, as pesquisas valorizam a 

docência, contribuindo para o estímulo à leitura à luz dos jogos teatrais. Para tanto, os desafios 

do contato com a literatura em sala de aula são problematizados na escola contemporânea, dada 

a construção poética e imagética imanente nos textos literários (ROSSO, 2017). Temos, dessa 

forma, uma visão diferenciada capaz de responsabilizar os indivíduos a uma construção de 

identidades capaz de fazê-los conviver em uma sociedade onde são capazes de acompanhar 

toda essa transformação, aparentemente inovadora, que valoriza a formação e as interações 

humanas. 

Nesse sentido, Freire (1981, p.53) aduz: “[...] enquanto o ser que simplesmente vive não 

é capaz de refletir sobre si mesmo e saber-se vivendo no mundo, o sujeito existente reflete sobre 

sua vida, no domínio mesmo da existência e se pergunta em torno de suas relações com o 

mundo”. Nas perspectivas desses trabalhos, os sujeitos são levados à problematização de 

situações que os tornam autores do próprio saber.  Assim, podemos inferir que a prática docente 

se afunila, dadas as ações pedagógicas vivenciadas no âmbito escolar, sejam pessoais ou 

coletivas.  

Com foco em leituras teóricas de Viola Spolin (2007), Maria Lúcia Pupo (2003) e 

Augusto Boal (2007), os trabalhos propõem o estabelecimento de uma prática concreta de 

construção de sentidos, na qual crianças, professores e comunidade escolar sejam capazes de 

atuar, de produzir conhecimento e de fazer uso dessa construção. Esses fazeres, em suma, estão 
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diretamente ligados às vivências dos sujeitos dentro do âmbito escolar, seja em saraus ou em 

exercícios de reflexão crítica de leitura.  

Sabemos que a educação vem sendo desenvolvida de acordo com a sociedade e sua 

época, como afirma Courtney (2001). No ensino é preciso desenvolver habilidades para que o 

aluno promova, em si, qualidade humana.  

 

Tanto em nossa educação quanto em nosso lazer precisamos cultivar o 

“homem total” e nos concentrarmos nas habilidades criativas do ser humano. 

A imaginação dramática deve ser ajudada e assistida por todos os métodos 

modernos de educação. [...] Dentro da história do pensamento humano a 

natureza educacional do jogo dramático tem sido compreendida por vários 

pensadores em diferentes épocas – mas, em seus próprios termos.  

(COURTNEY, 2001, p.04). 

 

Nesse sentido, as dissertações atrelam a leitura, a literatura e a formação de professores 

aos jogos teatrais acreditando que, ao jogar, os sujeitos envolvidos desenvolverão competências 

e habilidades que promovam sua criatividade. Sendo assim, é pertinente que consideremos as 

discussões conduzidas pelos vários estudiosos que se detiveram a investigações acerca de 

métodos dos jogos teatrais.  

Podemos perceber como se dão as categorias selecionadas em nossa pesquisa, no tocante 

às palavras-chave das dissertações. Essa relação está distribuída no Gráfico 4 a seguir. 

 

Gráfico 4 – Categoria das abordagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Considerando o enfoque dado durante as nossas pesquisas, leitura, literatura e formação 

de professores, recorremos às palavras-chave apresentadas nos resumos das dissertações, 

prepondo os trabalhos de acordo com as categorias selecionadas. Assim, podemos constatar que 

na categoria “JOGOS TEATRAIS E TEATRO”, todos os trabalhos estão presentes.  
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Dentre as dissertações presentes na categoria “LEITURAS, NARRATIVAS, 

LITERATURA”, apenas os autores Tancrede e Rosso (2017) não deixam explícitas essas 

discussões nas palavras-chave. Porém, como discutimos anteriormente, Rosso (2007) ao propor 

atividades de cunho lúdico com o faz de conta, deixa exposta a necessidade das narrativas para 

efetivação do fazer pedagógico. Cabe-nos ressaltar que essa interpretação possibilita a nossa 

inferência.  

No contexto atual surgem as necessidades de formação de professores para habilitá-los 

a alguns métodos que tomam frente nessa contemporaneidade. As pesquisas mostram que 

quatro dissertações discutem a importância do professor leitor. Em suma, ser professor leitor, 

implica pesquisas, métodos e planejamentos à luz de novas perspectivas. Assim, as discussões 

presentes acerca da formação de professor nos motivam a continuar pensando estratégias 

aliadas ao ensino.  

Nas conclusões/considerações finais, esses resultados parecem convergir, pois os 

autores evidenciam, em sua maioria, que os jogos teatrais, nas discussões de leitura, literatura 

e formação de professores, apresentam de forma positiva a relevância desses métodos de ensino. 

Dentre eles, se faz necessário apontar a pesquisa de Dorte (2017), que traz os desafios do 

contato com a literatura em sala de aula, problematizados na escola contemporânea. Julgamos 

que a pesquisa cumpriu com os seus objetivos ao entender como o corpo dos discentes, em sua 

complexidade pode, em suma, tornar o estudo do texto prazeroso a partir dos jogos teatrais. 

Diante de todas essas pesquisas apresentadas, em que analisamos as metodologias 

desenvolvidas no contexto da dramaticidade e da leitura literária, percebemos, de fato, o teatro 

enquanto parte do processo de formação dos leitores no que se trata da arte performativa. Apesar 

disso, o percebemos nas investigações como, apenas, mais um adendo à culminância de um 

projeto de leitura/literatura, por aproximar o texto da sua realidade. No entanto, não nos 

deparamos com pesquisas que pensem o teatro como forma de direcionar ao texto, buscando as 

bases deste teatro, e sim, propostas mais transversais, que atuam somente na dramatização e 

não no que firma o teatro. 

É exatamente neste hiato que pretendemos desenvolver nossa investigação, porque 

nosso estudo consegue evocar a singularidade da reorientação metodológica para a formação 

leitora: não propomos atividades de dramaticidades pós-leitura, mas oficinas que são utilizadas 

para preparar o ator de teatro ao encontro do seu texto dramático, fazendo com que, se 

adentrarmos a realidade de sala de aula, o aluno possa estar capacitado a construir sentidos em 

cena.  



73 
 

Outro diferencial da nossa pesquisa em relação ao corpus analisado está na construção 

e associação feita por nós em relação ao teatro e a sequência básica de Rildo Cosson (2007), 

que postula quatro passos, a fim de preparar o leitor para o texto, apresentar o autor e a obra, 

promover o contato com o texto e, por fim, realizar as devidas inferências a respeito desse texto. 

Nossa proposta difere, pois, no sentido de mostrar que os jogos estão próximos da sequência 

básica, atuando na capacidade de fazer o indivíduo pensar, refletir e agir no tempo e espaço, 

além, certamente, de aprofundar e formar a prática que leva à construção de um leitor 

proficiente. 
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5 TRILHAS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Quando tratamos da realização de qualquer investigação, precisamos deixar bastante 

esclarecidos os objetivos. Com base nisso, podemos definir a metodologia, ou seja, o caminho, 

que iremos adotar para atingir esses objetivos propostos. De acordo com Bloise (2020, p. 02) 

essa metodologia “[...] vai organizar a pesquisa. Ao escolhermos a metodologia, definimos o 

tipo de pesquisa a ser desenvolvida e como esse trabalho seguirá até sua conclusão: os passos 

a serem dados, os instrumentos utilizados e a forma como os dados de estudo serão coletados”. 

É neste sentido que construímos a metodologia do nosso trabalho. 

Rudio (1986) aborda que é a pesquisa uma reunião de vários procedimentos que atuam, 

conjuntamente, na procura de um conhecimento específico e, sobretudo, na educação, é preciso 

que se pesquise determinando uma metodologia adequada, com as técnicas corretas. Além 

disso, Severino (2007, p. 100) corrobora com essa ideia ao mostrar que “[...] a ciência se faz 

quando o pesquisador aborda os fenômenos aplicando recursos técnicos, seguindo um método 

e apoiando-se em fundamentos epistemológicos”. A partir desse entendimento do que é a 

metodologia, criamos essa seção, que é dividida em três pontos maiores: a abordagem e o tipo 

da pesquisa; os procedimentos éticos; e os procedimentos metodológicos utilizados. 

 

5.1 ABORDAGEM E NATUREZA DA PESQUISA 

 

No que corresponde a abordagem dessa investigação, fizemos uso de uma pesquisa de 

métodos mistos. Denzin (1970) aborda que uma possível combinação de teorias, fontes e 

métodos poderiam estar corroborando para a superação da vertente natural que vai ao encontro 

das abordagens singulares. Conforme Paranhos et al. (2016, p. 389) “[...] tanto as técnicas 

quantitativas quanto as qualitativas têm potencialidades e limitações. Em geral, elas são 

utilizadas com propósitos distintos. A vantagem da integração consiste em retirar o melhor de 

cada uma para responder uma questão específica”. Em nossa investigação pretendemos propor 

uma intervenção de formação leitora literária a partir do diálogo entre os jogos teatrais e a 

sequência básica de Rildo Cosson (2007). 

Para isso, precisamos compreender, por meio de pesquisas do PISA e um questionário 

aplicado em uma turma de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande no Norte 

(UERN) como se dão as vivências leitoras desses graduandos e, somente sabendo disso, 

podemos elaborar uma proposta que caminhe para a eficácia. Considerando este cenário, nos 

deparamos com muitos dados quantitativos que devem/precisam ser analisados 
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qualitativamente. Por sabermos que necessitamos de um processo que analise os números 

apresentados mas continue dialogando com a realidade social a partir dos diferentes saberes, 

optamos pela realização de uma pesquisa de métodos mistos, definida por Creswell e Clark 

(2007, p. 34-35) da seguinte forma: 

 

Os métodos mistos combinam os métodos predeterminados das pesquisas 

quantitativas com métodos emergentes das qualitativas, assim como questões 

abertas e fechadas, com formas múltiplas de dados contemplando todas as 

possibilidades, incluindo análises estatísticas e análises textuais. Neste caso, 

os instrumentos de coleta de dados podem ser ampliados com observações 

abertas, ou mesmo, os dados censitários podem ser seguidos por entrevistas 

exploratórias com maior profundidade. No método misto, o pesquisador 

baseia a investigação supondo que a coleta de diversos tipos de dados garanta 

um entendimento melhor do problema pesquisado. 

 

Como os autores abordam, cada tipo de investigação exige uma maneira diferente no 

tratamento dos dados e isso irá variar de acordo com o enfoque que a pesquisa tem. Leech e 

Onweugbuie (2009) tratam exatamente esse aspecto de que quando uma pesquisa pode ser 

melhor respondida com as duas abordagens – ou seja, somente por meio de um paradigma as 

respostas não poderiam ser traçadas – é importante que se use a metodologia mista. Cabe ainda 

esclarecermos que não é necessário que as duas sejam tratadas igualmente, tendo a mesma 

quantidade de dados, sobretudo, porque é impossível mensurar. Então, conforme a proposição 

de estudo, é demonstrada a abordagem que mais predominou, o que, nem sempre, é uma 

escolha. 

Thomas, Nelson e Silverman (2012, p. 392) abordam que “[...] um estudo pode ser 

essencialmente quantitativo e com uma parte que é qualitativa. Contudo, pode ser 

essencialmente qualitativo com um componente quantitativo”. No caso dessa nossa 

investigação, embora tenhamos componentes quantitativos, estamos interessados em perceber 

esse universo multifacetado de significados, motivos, crenças e valores, ou seja, a parte mais 

qualitativa envolvida nesses dados. Em relação a essa lógica, Ridenour e Newman (2008, p. 

128) estabeleceram um modelo que se trata da aplicação do contínuo, na qual, os pesquisadores 

prescrevem três fases: 

 

Primeira fase: o contínuo apresenta consistência entre a questão e o método, 

assim, a proposta e a pergunta da pesquisa serão as bases pelas quais os 

pesquisadores irão tomar a decisão pelo design experimental; 

Segunda fase: é avaliado até que ponto a consistência existe. Dessa forma, é 

identificada essa consistência através da proposta do estudo, da questão da 

pesquisa e, por fim, dos métodos de pesquisa, pois esses pontos irão 

estabelecer a validade do estudo; 
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Terceira fase: análise de validade do design no estudo. Sendo assim, essa 

validade só irá ocorrer quando a estrutura organizada para a coleta de dados 

permitir medir a qualidade científica do desenho experimental. 

 

Esse caminho, que os pesquisadores propõem, vai ao encontro do que Thomas, Nelson 

e Silverman (2012) descrevem como “contínuo de pesquisa de métodos mistos”, em que os 

métodos podem variar ao longo de cada parte da pesquisa, sempre existindo algum método 

dominante, conforme o modelo que o pesquisador adote e, sobretudo, em consonância com o 

problema da pesquisa. Então, é inteiramente possível que uma pesquisa envolva as duas 

abordagens e, em determinadas partes, privilegie uma destas, porque busca uma resposta para 

uma inquietação, como é possível perceber na imagem abaixo: 

 

Figura 9 – Contínuo de pesquisa de métodos mistos 

 

 Fonte: Thomas, Nelson e Silverman (2012). 

 

Embora tenhamos esse modelo, não basta que existam traços das duas abordagens para 

que uma pesquisa seja considerada de métodos mistos. Creswell e Clark (2013, p. 22) denotam 

que todas as pesquisas que envolvem métodos mistos precisam ter algumas características 

imprescindíveis, quais sejam: 
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• Coleta e analisa de modo persuasivo e rigoroso tanto os dados qualitativos 

quanto os quantitativos (tendo por base as questões de pesquisa); 

• Mistura (ou integra e vincula) as duas formas de dados concomitantemente, 

combinando-os (ou misturando-os) de modo sequencial, fazendo um construir 

o outro ou incorporando um no outro; 

• Dá prioridade a uma ou ambas as formas de dados (em termos do que a 

pesquisa enfatiza); 

• Usa esses procedimentos em um único estudo; 

• Estrutura esses procedimentos de acordo com visões de mundo filosóficas e 

lentes teóricas; 

• Combina os procedimentos em projetos de pesquisa específicos que 

direcionam o plano para a condução do estudo. 

 

Percebemos pois, que a nossa pesquisa se enquadra dentro dessa abordagem, visto que 

coleta cuidadosamente os dados, integra essas duas formas – qualitativa e quantitativa – 

concomitantemente, de forma que um constrói e incorpora-se ao outro, prioriza a abordagem 

qualitativa, faz uso desses procedimentos nessa mesma pesquisa, estrutura os procedimentos e 

os combina em direção a atingir objetivos previamente determinados.  

Nesta mesma seara, definimos também o nosso tipo de pesquisa, que concorre para uma 

pesquisa-intervenção, uma vez que elaboramos uma proposta para intervir em uma determinada 

realidade, mesmo que, por razões pandêmicas vivenciadas não possamos ir à sala de aula, mas 

ainda assim adentramos o ambiente por meio de um questionário e repensamos sua realidade 

quando criamos a proposta (estes pontos serão devidamente abordados nos procedimentos, 

quando tratada a forma de constituição dos dados). Vejamos do que se trata esse processo de 

intervenção: 

 

O termo intervenção é empregado há muito tempo nas áreas de psicologia e 

de medicina, enquanto seu uso na Educação, além de pouco frequente, era 

visto com estranheza pelos membros dessa comunidade científica. Ao se falar 

em pesquisa-intervenção, vem à tona aspectos relacionados à pesquisa 

participativa e à pesquisa-ação (RÖDER; ZIMER, 2017, p. 22370). 

 

A pesquisa-intervenção surge, nesse ínterim, como uma crítica ao positivismo, buscando 

“[...] investigar a vida de coletividades na sua diversidade qualitativa, assumindo uma 

intervenção de caráter socioanalítico” (ROCHA E AGUIAR, 2003, p. 66). Corroborando com 

as autoras, Damiani (2012, p. 02) aborda que a intervenção se daria como uma pesquisa, 

sobretudo, a educação, em que as práticas são diferenciadas e inovadoras, projetadas de forma 

a proporcionar a aprendizagem dos envolvidos: 

 

[...] as práticas de ensino inovadoras são projetadas, implementadas e 

avaliadas com o intuito de maximizar a aprendizagem dos alunos envolvidos, 
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ancoradas em um determinado referencial teórico colocando-o à prova e 

fazem avançar os conhecimentos a respeito dos processos de ensino e de 

aprendizagem. As intervenções em Educação, em especial as relacionadas ao 

processo de ensino/aprendizagem, apresentam potencial para propor novas 

práticas pedagógicas (ou aprimorar as já existentes), produzindo 

conhecimento teórico nelas baseado. 

 

Além disso, Röder e Zimer (2017, p. 22371) também abordam que esse tipo de pesquisa 

precisa favorecer mudança para os sujeitos que dela participam, como também “[...] trazer 

informações pertinentes ao processo ocorrido”. Um outro ponto que as autoras tratam é que o 

pesquisador também é o próprio professor, uma vez que ele estará empreendendo essa aplicação 

de ações realmente pedagógicas que sejam planejadas e arquitetadas no sentido de provocar 

essas mudanças. Ademais, as autoras destacam que “[...] o pesquisador utiliza as abstrações 

teóricas para a compreensão do fenômeno em estudo, faz a verificação da validade teórica para 

o problema em questão e finalmente passa a analisar a realidade a partir do concreto pensado” 

(RÖDER E ZIMER, 2017, p. 22371). 

Compreendemos, pois, que a nossa pesquisa se enquadra em uma abordagem de 

métodos mistos desenvolvida por meio de uma pesquisa-intervenção, pois nos propomos a 

analisar os índices de leitura literária dos leitores brasileiros com ênfase nos alunos de 

Pedagogia, identificar o diálogo entre a sequência básica de Rildo Cosson (2007) e os Jogos 

Teatrais e, também, desenvolver uma proposição metodológica para a formação leitora dos 

alunos do curso de pedagogia.  

Buscamos, através desse procedimento metodológico, apresentar em nossa pesquisa 

essa importância da leitura literária e dos jogos teatrais como procedimentos metodológicos 

para a formação leitora de alunos do curso de pedagogia. Agora, apresentamos os 

procedimentos éticos que adotamos e também os procedimentos metodológicos que fizemos 

uso para alcançar cada um dos objetivos propostos. 

 

5.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Em razão da pandemia da Covid-19, toda a nossa investigação necessitou se realizar de 

forma virtual. Para tanto, todos os(as) voluntários(as) que fizeram parte dessa investigação 

assinalaram ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que está disposto do 

apêndice A, no qual se evidencia o caráter voluntário – mostrando que pode ocorrer a 

desistência a qualquer momento sem que isso ocasione qualquer prejuízo ou penalidade – que 

essa pesquisa tem, estabelece-se o convite, denotam-se as recomendações e garante-se o sigilo 
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e respeito ao participante da pesquisa quanto ao seu nome. Cabe ainda ressaltar que 

evidenciamos a possibilidade de divulgação em eventos científicos, revistas e demais meios de 

compartilhamento. Ademais, disponibilizamos uma versão digital desse TCLE, sobretudo, 

pelas medidas de segurança recomendadas.                                          

 

5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No que compreende os procedimentos metodológicos adotados, iniciamos pela forma 

de composição dos nossos dados, que obedeceu a seguinte ordem: coleta de dados 

bibliográficos; percepção dos pontos de convergência da temática em estudo; e questionário 

aplicado em uma turma de alunos.  

Quanto à forma de análise, se deu da seguinte forma: análise primária dos dados 

bibliográficos obtidos; montagem de um quadro de relações dos pontos de convergência da 

temática em estudo; análise do questionário que foi aplicado em relação aos achados teóricos; 

e, por fim, proposição de uma intervenção pedagógica com a turma que foi estudada. Estes 

pontos serão, agora, mostrados separadamente. 

A primeira ação para quem desenvolve pesquisa é a percepção de como esse conteúdo 

é/foi abordado para que se firme o objeto de estudo e se direcione a investigação para uma 

proposta ainda não explorada ou mesmo pouco debatida. Neste sentido, depois de definido o 

problema dessa investigação (como pensar a formação leitora literária mais significativa para o 

graduando do Curso de Pedagogia, a partir de metodologias motivadoras?) foi realizado um 

corpo teórico distribuído em três seções: análise da formação leitora literária no Brasil – 

discussões conceituais e a perspectiva do PISA; letramento literário e sequência básica – 

reflexos dessas ligações no contexto acadêmico; e conhecimento em cena – a perspectiva dos 

jogos teatrais como estratégia de formação leitora. A partir destes dados, se contempla o 

primeiro objetivo específico: analisar os índices de leitura literária dos leitores brasileiros com 

ênfase nos alunos de Pedagogia. 

Esses dados demonstraram que os estudantes de pedagogia necessitam de práticas 

formativas voltadas à leitura literária e estas práticas precisam ser motivadoras. Neste ínterim, 

analisamos os jogos teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson (2007), de forma que nos foi 

possível perceber pontos de convergência entre estes, direcionando a seguinte formação: 

improvisação-motivação; estímulo composto/introdução; fragmentos de texto-leitura; e 

círculos concêntricos-interpretação, o que nos leva a atingir o segundo objetivo específico: 

identificar o diálogo entre a sequência básica de Rildo Cosson e os Jogos Teatrais 
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A partir disso, sabendo que os jogos teatrais podem dialogar com essa sequência básica, 

decidimos pensar em uma proposta dessas para estimular a leitura literária. Mas como estimular 

essa formação de leitor literário? Indo à base, movimentando os profissionais que irão trabalhar 

com esses futuros leitores, ou seja, diagnosticando as vivências leitoras desses futuros 

pedagogos para podermos interferir na realidade educativa e, consequentemente, essa ação 

motivar os futuros profissionais a lerem e incentivarem os seus futuros alunos a também serem 

leitores. 

Neste sentido, definimos a instituição a ser pesquisada, que se tratou da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte por algumas razões pontuais: integra o Programa de Pós-

Graduação em Ensino (POSENSINO); foi a instituição na qual me formei licenciado; e 

dispunha de facilidades no sentido de realização da pesquisa, se considerarmos que, em razão 

da pandemia, o acesso às pesquisas não está mais tão simples.  

Decidimos, pois, aplicar essa pesquisa em um curso de formação de professores, neste 

caso, uma turma de Pedagogia, do 5º período, na disciplina de Língua Portuguesa, totalizando 

13 alunos. O questionário, que constou de 11 questões fechadas, buscou perceber como se dá a 

dinâmica das disciplinas, se estas envolvem a leitura literária e quais são os próprios hábitos do 

leitor. 

Por fim, sabendo as vivências leitoras dos alunos e os pontos de convergência dos 

jogos teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson (2007), conseguimos adentrar ao terceiro 

objetivo específico: desenvolver uma proposição metodológica para a formação leitora dos 

alunos do curso de Pedagogia. A constituição e análise desses dados resultou nessa proposta 

que, neste caso, montamos para os graduandos de Pedagogia, haja vista que tratamos da 

necessidade de melhorar as práticas de leitura dos formadores de leitores, mas, sabendo que a 

formação leitora não ocorre tão somente na educação básica, vale salientar que essa proposta 

pode ser aplicada nas demais licenciaturas, assim como vários produtos educacionais, desde 

que devidamente adaptadas. 

Resta-nos, somente, organizar as informações de constituição e análise dos dados, que 

distribuímos e relacionamos em um mapa conceitual, para facilitar a visualização. De acordo 

com Moreira (2012, p. 01): 

 

Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas; 

de hierarquias conceituais, se for o caso. Isso também os diferencia das redes 

semânticas que não necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e 

não obrigatoriamente incluem apenas conceitos. Mapas conceituais também 

não devem ser confundidos com mapas mentais que são livres, 

associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas 
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que não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente. Não devem, 

igualmente, ser confundidos com quadros sinópticos que são diagramas 

classificatórios. Mapas conceituais não buscam classificar conceitos, mas sim 

relacioná-los e hierarquizá-los. 

 

 Assim, seguimos o modelo que melhor nos permite organizar a pesquisa, como 

dispomos na figura abaixo. 

 

Figura 10 – Mapa conceitual utilizado na pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 Com base nisso, encaminhamo-nos ao fim da nossa metodologia para podermos 

adentrar aos resultados. Estes, foram organizados em três seções, quais sejam: i) vivências 

leitoras: análise de uma turma do curso de Pedagogia; ii) pontos de convergência entre os jogos 
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teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson; e iii) entre jogos e leitura: proposta didática com 

um poema de Manoel de Barros. Que este debate, como um todo, possa estimular ou inquietar 

o leitor na busca de explorar o mundo dos jogos, da leitura e da formação educativa. 
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6 ESPETÁCULO DIDÁTICO: QUANDO O PALCO É UMA SALA DE AULA E A 

PEÇA É UM LIVRO LITERÁRIO 

 

Inicialmente, cabe ressaltar a relevância desta seção, pois, diante dos caminhos 

percorridos, é preciso assegurar o olhar subjetivo do sujeito, para pensar meios para 

(re)construir o fazer prático conectado às discussões teóricas que apoiam esta dissertação. 

Versamos aqui os achados, cuidadosamente, sobre os achados da nossa pesquisa e, certamente, 

isso não é uma tarefa tão fácil, sobretudo, quando envolvemos duas perspectivas: os jogos 

teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson (2007). Apesar disso, façamos deste caminho uma 

forma de chegar em outros, entrelaçando saberes, percebendo novos olhares e criando 

percepções que, até então, não havíamos formulado. 

Nossos resultados foram estruturados em três campos para darmos conta de atender ao 

que estabelecemos em nossos objetivos específicos: i) vivências leitoras: análise de uma turma 

do curso de pedagogia; ii) pontos de convergência entre os jogos teatrais e a sequência básica 

de Rildo Cosson; e iii) entre jogos e leitura: proposta didática com um poema de Manoel de 

Barros. Em cada uma dessas subseções discorremos os dados que, mais do que coletados, foram 

constituídos. A primeira subseção dialoga com o nosso primeiro objetivo específico (vivência 

leitora), e a segunda e a terceira conversam com os outros dois (pontos de convergência e 

proposta). 

Em se tratando desta primeira, realizamos a análise de um questionário, percebendo as 

questões com base em quatro categorias: formação leitora literária; métodos de leitura; gosto 

pela leitura; e leitura literária. Na segunda subseção, por sua vez, mostramos em que os jogos 

teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson (2007) convergem: improvisação e motivação; 

estímulo composto e introdução; fragmentos de texto e leitura; e círculos concêntricos e 

interpretação. Por fim, na terceira subseção discorremos a proposta didática, em que cada passo 

é explicado teórica e praticamente, além de elaborarmos um quadro que sintetiza esses passos 

de forma muito didática para duas versões: aplicação presencial e aplicação remota. 

Apesar do cenário pandêmico que impossibilitou a aplicação dessas oficinas no Curso 

de Pedagogia, fizemos uso da licença poética de Manoel de Barros quando discorre a relevância 

de importamo-nos e desdobrarmo-nos nos despropósitos. Motivados por essa dificuldade, 

encontramos como forma de ação a proposição de um produto: um manual. Esperamos que o 

diálogo aqui estabelecido não crie somente respostas, mas estimule indagações que direcionem 

novos contextos, que corroborem com novas investigações, que somem às práticas educativas. 
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6.1 VIVÊNCIAS LEITORAS: ANÁLISE DE UMA TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Sabendo, como abordamos anteriormente na metodologia, que tivemos a devolutiva de 

treze alunos, elaboramos a análise dos questionários com base em quatro categorias, como 

dispomos abaixo: 

 

Figura 11 – Categorias de análise 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Cada uma dessas vertentes será discutida nas subseções que seguem. Acrescentamos, 

ainda, que o questionário, em sua íntegra, está disponível no anexo A desta pesquisa. 

 

6.1.1 Formação leitora literária 

 

Nessa subseção, discutimos a formação leitora literária com base nas respostas do 

questionário. Nessa perspectiva, muito se tem discutido sobre a importância dos espaços de 

leitura literária nas aulas de formação leitora. Desse modo, refletimos acerca “do palco leitor” 

dentro do currículo do curso de Pedagogia. Tomemos como vislumbre o que Pontes (2011, p. 

80) menciona enquanto espaço de leitura: 

 

[...] passamos a caracterizá-lo como um local, lugar repleto de significado, 

entusiasmo, motivação para ler; verdadeiro lugar de diálogo entre leitor e 
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texto, entre leitor e leitor; espaço de caça a possíveis leitores; local agradável, 

sedutor, viabilizador das leituras diversas; lugar de encanto, magia, onde tudo 

é possível de imaginar, sonhar; e ainda um espaço de leitores experientes, 

leitores iniciantes, leitores apenas. 

 

A autora enfatiza um local como primordial para agregar sujeitos que percebam o 

encanto que é a leitura. Com isso, fica evidente que o livro é o objeto que possibilita as 

experiências elencadas por ela. Diante do exposto, por que não pensar a sala de aula, também, 

como esse lugar de diálogo entre texto e leitor, leitor e leitor? Assim, nos entusiasmamos ao 

verificar que as aulas de literatura, na perspectiva da formação leitora, está presente no currículo 

do curso, uma vez que fizemos o seguinte questionamento: existe alguma disciplina que trata 

da formação leitora literária no currículo do Curso de Pedagogia? Vejamos essa caracterização 

no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Caracterização da formação leitora na sala de aula 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Como apresentado no gráfico 5, os 13 graduandos responderam que há disciplina que 

trata da formação leitora literária no currículo do Curso de Pedagogia. No entanto, quando 

perguntamos acerca do tempo/espaço destinado para essas aulas, pudemos constatar (gráfico 

6) que cinco alunos (38,5%) afirmaram que em apenas um período há destinação de 

tempo/espaço para a formação leitora literária, enquanto cinco alunos (38,5%) disseram que 

em dois períodos há destinação de tempo/espaço para essa disciplina. Em contraponto a esses 

dados, dois alunos (15,4%) responderam que em três períodos há destinação de tempo/espaço 
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para a formação leitora literária; por fim, um aluno (7,7%) verifica que essa disciplina está 

presente em mais de três períodos. 

 

Gráfico 6 – Tempo/espaço destinado para a formação leitora 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Diante desses dados, tendo consciência de que outros conceitos podem estar diretamente 

ligados ao que o estudante de Pedagogia pensa enquanto formação leitora literária, cabe-nos 

estruturar nossa intervenção, enfatizando o que seria formação leitora, ligada ao conceito de 

competência literária, intrinsecamente relacionada ao que se aprende socialmente, pois cada 

leitura literária inclui-se em um contexto e época. Acrescentamos, também, que é fundamental, 

na proposta do curso de Pedagogia, que sejam incluídas mais disciplinas que abordem – e isso 

não é só transversalmente – o eixo literário, como um todo.  

Certamente, consideramos que cada professor tem a sua própria prática e nem sempre 

as informações contidas dentro de um currículo são respeitadas, mas estes currículos existem 

como orientadores da prática, logo, as disciplinas de leitura literária precisam estar presentes 

(COLOMER, 2003). 

 

6.1.2 Métodos de leitura 

 

O universo dos professores pesquisadores é infinito, logo, a cada dia é preciso pensar 

meios para tornar as aulas mais atrativas, isto é, motivadoras para os alunos, sejam essas aulas 

nos anos iniciais ou mesmo no ensino superior. O que pensamos quando nos propomos a uma 

intervenção nas aulas de formação leitora literária do curso de pedagogia não está ligado a uma 

reformulação da matriz, mas, propositalmente ao fato de inserir nossos estudos no campo da 
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formação de futuros professores, que estarão frente às práticas de leitura na vida de sujeitos dos 

anos iniciais. Por isso, na categoria métodos de leitura, sistematizamos questões que pudessem 

ser respondidas de acordo com a realidade vivida dentro do âmbito acadêmico. 

Destarte, ao que se refere às metodologias e como os textos literários são explorados, os 

entrevistados sinalizaram que durante as aulas de formação leitora literária as práticas em sala 

de aula diversificam, o que pode ser verificado no gráfico a seguir, fruto do questionamento: 

quais metodologias são utilizadas para ensinar literatura?. 

 

Gráfico 7 – Formação leitora 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A propósito, o que nos parece, é que as aulas são dadas de uma forma dinâmica: leituras 

compartilhadas, aula expositiva-dialogada, roda de conversa, entre outros apresentados no 

gráfico. É importante, ainda, rememorar que o professor não deve lançar mão de estratégias que 

direcionem o sujeito ao texto e, que de forma autônoma, ele possa construir significados, o que, 

certamente, se fará não somente com o que está contido no texto, mas com as possibilidades 

que o texto carrega de desenvolver o pensamento. Assim, essa formação leitora literária 

promoverá ao futuro professor motivação de tornar a leitura em sua vida e na vida dos outros, 

uma ação prazerosa. 
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Essa aplicabilidade e diversificação de métodos para se alcançar o objetivo de formar 

leitores, impulsiona-nos a dar continuidade as nossas pretensões em levar à sala de aula uma 

sequência que o faça apaixonar-se mais ainda pela leitura literária. Assim, poderemos contribuir 

para aulas interativas, a fim de explorar diversos textos literários. Já que, como apresentado no 

gráfico 8, os textos são explorados a contar de divisão de grupos para seminários e material de 

estudo disponibilizado pelo professor.  

 

Gráfico 8 – Material para a formação de leitura literária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Corroborando com o exposto, Kleiman (1995, p. 16) afirma que “[...] ninguém gosta de 

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

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

é difícil demais justamente porque não faz sentido”. Portanto, vemos a necessidade de sempre 

modalizar as ações que desenvolvemos em sala de aula. Se o aluno se depara com uma leitura 

muito básica e não vê/percebe qualquer estímulo para fazê-la, certamente, ele se distanciará da 

atividade. 

Da mesma forma, caso ele seja surpreendido com uma leitura que vai muito além do 

que ele conhece, e não forem apresentados os caminhos para o entendimento daquele texto, ele 

também não se sentirá motivado a realizar a leitura. Cabe, pois, a quem realiza e projeta a ação, 

pensar, sobretudo, no nível da turma em que essa ação será desenvolvida, porque a realidade é 

contextual. O aluno não é uma tábula rasa, ele já traz suas próprias experiências/vivências e 

isso precisa também ser considerado no momento de escolha de um texto literário. 
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6.1.3 Gosto pela leitura 

 

Antes de tecermos sobre a categoria gosto pela leitura, façamos uma análise, partindo 

do que Pontes (2012, p. 80) aborda: “[...] a reflexão sobre leitura começa com o conceito de 

leitura como uma ação complexa, que requer abstração, capacidade de pensar, refletir, que 

envolve as informações apresentadas pelo texto com aquele que o leitor já tem, já traz consigo 

mesmo”. É com essa exposição que entendemos que o sujeito tem marcas indeléveis que fazem 

parte do seu contexto sociocultural, além do mais, quando nos propusemos a discutir a formação 

leitora literária, permitimo-nos entender que o estudante traz suas informações e, a partir delas, 

podemos traçar e adequar o fazer leitor. 

Dessa forma, nesta categoria apresentamos as respostas dos sujeitos da pesquisa que 

foram provocados, levando em consideração o interesse na leitura literária, tipo de obra que 

gosta de ler, se ele gosta de ir à biblioteca, que tipo de material de leitura ele procura e o que 

falta para que a leitura do texto literário seja mais significativa. Esses são pontos de extrema 

relevância para percebermos, sobretudo, a vivência desse futuro professor com a leitura, uma 

vez que durante toda a nossa pesquisa buscamos perceber se esse estudante de pedagogia lê 

e como fazê-lo perceber com mais motivação essa ação. 

No tocante aos interesses pela leitura literária, 84,6% dos respondentes afirmaram ter 

interesse. Quanto aos outros 15,4% dos participantes, responderam não terem interesse nesse 

tipo de texto. 

 

Gráfico 9 – Interesse pela leitura literária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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É certo que, dentre os 13 entrevistados, dois (15,4%) demonstraram “desprazer” pela 

leitura literária. Isso pode se dar pelo fato de que direcionar alunos, seja qual for o nível, à 

percepção de leitura, parece ser um grande desafio da atualidade – os dados do PISA 

apresentados nesta pesquisa informam acerca desse descontentamento. Pontes (2008) endossa 

a leitura como uma ação complexa, abstrata e que faz o sujeito pensar e refletir. Ainda, aponta 

para algumas críticas voltadas ao PISA, quando criticado pela sistemática de análise 

direcionada para a leitura. Seus dados revelados a cada avaliação nos preocupam, mas reitera o 

desejo de pensar métodos para a inserção da leitura literária na vida de estudantes, seja de qual 

for o nível.  

Em contraste a isso, sentimo-nos motivados a levar a leitura literária de forma interativa 

e espontânea, pois os alunos do curso (84,6%), futuros professores dos anos iniciais, devem 

sentir gosto pela leitura literária. Pontes (2017) demonstra a relevância da formação do leitor 

literário em curso universitários, a saber, destaca o curso de Pedagogia como um dos principais, 

logo, os estudantes desse curso, como mencionado, atuarão no contexto de formação dos anos 

iniciais. Zilberman (1997) afirma que, quando disponível ao aluno, a leitura poderá promover, 

a partir do seu acesso pelo aluno na escola, um bom leitor, se a instituição incentivar de forma 

adequada a fruição à leitura literária. 

Diante da apreciação e gosto pela leitura, os sujeitos da pesquisa responderam também 

sobre o tipo de obra que gostam de ler, como podemos ver no gráfico 10 a seguir. 

 

Gráfico 10 – Tipos de leitura literária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Percebemos a irradiação dos tipos de leituras que os estudantes apresentaram. Romance, 

crônicas, poemas e clássicos infantis assumiram o foco das leituras da maioria. Obras de ficção 

cientifica e contos, apresentam apenas o interesse de um aluno em cada. Seria possível pensar 

atividades com foco em metodologias interativas, encorpando as leituras que apresentaram 

baixo índice de gosto? É um desafio, no entanto, já pudemos dialogar acerca do que a leitura 

traz consigo: provoca reflexão, faz sonhar, alegra, refugia, nos acalma, nos torna humanos, entre 

tantas sensações que essa abstração pode trazer.  

Assim, a leitura literária proporciona o encontro com nosso eu, evoca o que somos ou 

que o desejamos ser. Dessa forma, metodologias pensadas à luz de atividade de cunho 

lúdico/performativo podem desencadear o desejo pela leitura literária de gêneros que são, 

muitas vezes, depreciados. É o que Candido (1995, p. 174) apresenta quando debate sobre esse 

mundo literário e suas muitas magias: “[...] assim como todos sonham todas as noites, ninguém 

é capaz de passar vinte quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo 

fabulado”. 

Na provocação que permitia ao entrevistado refletir sobre o uso da biblioteca, conforme 

gráfico 11, seis (46,2%) deles responderam que quase nenhuma vez vai à biblioteca, quatro 

(30,8%) disseram que poucas vezes e, por fim, três (23,1%) afirmaram que quatro a cinco vezes 

vão a esse espaço.  

 

Gráfico 11 – Procura pela biblioteca 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Em busca por respostas que possibilitem-nos repensar sobre um dos espaços mais 

importantes no que diz respeito à leitura – neste caso, a biblioteca –, não fazer parte diretamente 
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da vida de estudantes do curso superior, nossas inquietações são respondidas por Pontes (2012, 

p. 86) quando apresenta:  

 

No entanto, a biblioteca, tal como tem se apresentado até então, preocupa-nos 

porque tem demonstrado ser desnecessária na escola, visto que não tem função 

definida, não se apresenta articulada ao fazer do professor, nem ao saber que 

deve ser disseminado por ela e, menos ainda, ao despertar da leitura nos alunos 

e na comunidade. Há uma conformidade aparente de que tudo está bem, em 

que todos silenciam e optam por deixar como está. 

 

Os estudos desenvolvidos pela autora dialogam com a nossa categoria, logo, ela discute 

e situa historicamente a biblioteca enquanto espaço de formação leitora. Assim, como 

apresentado em nossos escritos, a biblioteca tem um papel preponderante em instituições, áreas 

urbanas e rurais. Apesar disso, o que se sabe é que, muitas vezes, os profissionais desse setor 

não adequam o espaço frente aos avanços tecnológicos, assim como faz com que seja, de fato 

um local de formação leitora literária, como deve ser uma das funções da biblioteca escolar. 

Além disso, reflete-se sobre muitas vezes não existir alguém formado na função de 

bibliotecário, mas sim, um professor que é remanejado para essa função quando impossibilitado 

de dar aulas. 

Em contraste com os dados anteriores, o gráfico 12, mostra que dez participantes da 

pesquisa procuram na biblioteca livros que gostam de ler. Enquanto, quando se trata de livros 

orientados pelo professor, apenas três os buscam nesse espaço de leitura. 

 

Gráfico 12 – Espaços da leitura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Quando tecemos discussões acerca desse setor de leitura, não descartamos outras 

possibilidades de incentivo à leitura, mas consolidamos nossas assertivas em uma realidade 



93 
 

histórica que contribui de forma significativa para o desdobramento da leitura literária. Como 

verificado, os entrevistados (76,9%) revelam que, dentre suas visitas e interesses de irem à 

biblioteca, se dá pelo gosto de livros diversificados. No âmbito universitário, Russo (2003) 

aponta para a necessidade de reestruturação da biblioteca nos aspectos estruturais, profissionais, 

tecnológicos e, sem dúvidas, dos acervos bibliográficos. Nessas condições, acreditamos que a 

literatura, na perspectiva que defendemos nesta pesquisa, também ganharia mais notoriedade e, 

nesse sentido, professores apropriados desse cenário de texto, como leitores, possibilitarão a 

formação leitora nos seus mais variados tipos e níveis.  

 

6.1.4 Leitura literária 

 

Finalmente, como última categoria, denominada leitura literária determinamos e 

consideramos dos participantes: o porquê de eles lerem, o que consideram que falta para que a 

leitura do texto literário seja mais significativa e o que seria oportuno dizer sobre a leitura 

literária. Nossa intenção, neste momento, é analisar esses expostos com foco na leitura 

literária. 

Primeiramente, apresentamos o gráfico 13 que corresponde ao motivo ou razão do 

entrevistado ler. Doze (92,3%) responderam que leem para tornarem-se sujeitos críticos e, 

apenas um, diz que é por outro motivo que não é destacado na sua resposta. 

 

Gráfico 13 – Motivos para a leitura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Diante disso, percebemos a importância da formação leitora desde os anos iniciais e, é 

pensando assim, que nos propusemos a atuar juntos aos graduandos do curso de Pedagogia. É 
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certo que o processo tecnológico tem feito frente às práticas que não buscam reinvenções, 

portanto, devemos repensar o que fazer no contexto atual.  

Conforme Grazioli e Coenga (2014, p. 191) “[...] partilhar é o termo ideal, porque antes 

de tudo, leitura é uma experiência que envolve a troca, o diálogo e a interação. Muito se ouve 

falar que os alunos não leem. Há uma questão, no entanto, que deve anteceder a essa: como o 

professor enfrenta o desafio da leitura?”. Para as suas próprias inquietações, procuram 

estabelecer uma resposta: “[...] nesse sentido, o professor que deseja formar leitores e promover 

em sala de aula precisa se perguntar antes: como me tornei leitor? Como descobri o interesse 

pela leitura? Qual a experiência de leitura que eu tenho que partilhar com os outros?” 

(GRAZIOLI e COENGA, 2014, p. 191). 

A sala de aula é uma resposta do encontro do sujeito consigo mesmo. Os autores tecem 

essa situação do professor, de fato, refletir sobre sua vivência com a leitura e como compartilhar 

essa realidade que faz parte de cada um de nós, seja individual ou coletiva. Muito temos 

compartilhado nesta pesquisa e, ao percebermos os efeitos que a leitura causa, perguntamo-nos 

como a leitura literária pode ser uma troca? Ser um leitor ativo requer busca de significados que 

estão dentro e fora do texto e seu encontro com ele, certamente, desencadeará, na sala de aula 

ou em outros espaços, a externalização do que foi lido, vivenciado, recriado nesse momento de 

leitura e interrelação texto, autor, leitor. 

Nesse sentido, é essa leitura que traçamos aqui: a leitura literária que, quando 

apresentada aos entrevistados, puderam dispor, a partir das nossas provocações, o que tornaria 

as aulas de literatura mais significativas, como demonstra o gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Aulas mais significativas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Partindo do pressuposto de que o curso poderia inserir mais aulas de formação leitora, 

três dos entrevistados (23,1%) acreditam que a implementação de mais aulas de cunho 

interativo e performativo tornaria a leitura do texto literário mais significativa nas aulas de 

formação leitora. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia da UERN traz no 6º 

período a disciplina de Literatura e Infância, sendo que nenhuma outra nomenclatura aponta a 

existência de outra disciplina que trata da formação leitora literária, especificamente. 

Certamente, em algumas disciplinas isso pode ser trabalhado de maneira transversal, mas, é 

nesta que vemos o vínculo imediato. 

Por conseguinte, a leitura literária é uma troca, como já mencionado. Assim, cinco 

estudantes (38,5%) acreditam que as aulas de literatura serão mais significativas a partir de 

metodologia mais atrativa. Os outros cinco (38,5%) veem em atividades performativas uma 

estratégia para tornar as aulas mais expressivas. 

Isso muito motiva-nos a dar continuidade com as intervenções, pensadas à luz da 

sequência básica de Rildo Cosson (2007) e os jogos teatrais, pois, acreditamos que a vitalidade 

humana, espontaneidade, intuitividade e experiências, somadas a uma reinvenção 

metodológica, podem contribuir de forma profunda para a formação do leitor literário. Logo, 

voltamo-nos para Spolin (2005, p. 03), definindo que “[...] todas as pessoas são capazes de atuar 

no palco” e, em seguida, reitera, “Aprendemos através da experiência, e ninguém ensina nada 

a ninguém”. Por fim, sobre atestar o que se pensa em relação à leitura literária, 12 participantes 

sinalizaram que a leitura literária é prazerosa e traz conhecimentos diversos. Apenas um (7,7%) 

respondeu que ela deveria ser obrigatória; sete (53,8%) afirmaram que a leitura literária deveria 

ser lida como se lê a leitura científica, como consta no gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Formas de ler o texto literário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Em síntese, ao organizar as categorias, nos reportamos à ideia de que é preciso refletir 

cada resposta e cada questionamento expresso pelos sujeitos da pesquisa. No mais, 

compreendemos que a leitura literária possibilita a formação de pessoas mais humanas, críticas, 

sensíveis, capazes de fazerem com que o indivíduo intervenha em sua própria realidade, como 

esclarecem Paulino e Cosson (2009, p. 69):  

 

[...] na verdade, todos nós construímos e reconstruímos nossa identidade 

enquanto somos atravessados pelos textos. O que cada um é, o que quer ser e 

o que foi dependem tanto de experiências efetivas, aquelas vividas, como da 

leitura que se faz das próprias possibilidades de ser e das experiências alheias 

a que tenha acesso por meio dos textos. 
 

Tomando por base o que os autores discorrem sobre a reconstrução da identidade, 

acreditamos, então, que a pesquisa-intervenção permite-nos adentrar outras realidades, a fim de 

tornarmo-nos pesquisadores capazes de repensar métodos e validar proposições que contribuam 

para a formação de outros sujeitos. 

Ademais, as reflexões conduziram-nos à certeza de que a formação leitora literária 

requer espaços e métodos interativos que partam da ideia de construção colaborativa, nos quais 

o protagonista experiencie a leitura de forma encantadora, interligada, possibilitando sonhar, 

imaginar e acima de tudo compreender o mundo em que vivemos de forma crítica e 

emancipatória, afinal somos construtores das nossas compreensões e práticas atuais assim como 

participantes delas. Na próxima subseção, discutimos os pontos de convergência que 

encontramos entre os jogos teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson (2007).  

 

6.2 PONTOS DE CONVERGÊNCIA ENTRE OS JOGOS TEATRAIS E A SEQUÊNCIA 

BÁSICA DE RILDO COSSON 

 

Antes de adentrarmos na proposta didática realizada, é importante entendermos como 

encontramos convergências entre os jogos teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson (2007). 

Ao longo de toda a nossa construção teórica, percebemos que os alunos leem pouco e, neste 

caso, precisamos de professores realmente capacitados a desenvolver práticas leitoras. Vimos 

também que é possível fazer uso de jogos teatrais, permitindo que essa dramatização seja 

percebida para além da ação de representar, e sim, de construir significados novos. 

Constatamos que existe uma sequência básica que orienta passos de motivação, 

introdução, leitura e interpretação. Assim como ocorre no jogo teatral, ocorre na leitura: quem 

participa/lê, transcende, permite a sua passagem para um mundo novo, instigante, encantador, 
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repleto de possibilidades, e, neste mundo, o jogador/leitor que está imerso, desenvolve sua 

aprendizagem. Percebendo cada um dos jogos que tratamos e cada passo dessa sequência, 

elaboramos as possibilidades de diálogo: no círculo, estão os jogos teatrais e, na lateral de cada 

um, está o passo da sequência básica de Rildo Cosson (2007) que dialoga com o respectivo 

jogo: 

 

Figura 12 – Diálogos entre jogos teatrais e sequência básica 

 

Fonte: Elaborado do autor (2021). 

 

De um lado, deparamo-nos com os jogos teatrais; de outro, encontramos os passos da 

sequência básica de Rildo Cosson (2007): ambos caminham em direção para um ponto comum. 

Esta análise foi realizada ao longo de todo o referencial teórico, portanto, trazê-la aqui, em 

forma de ligação, é importante no sentido de rememorar e perceber os pontos de cruzamento 

para, assim, formularmos a proposta didática.  

Partimos então para o último pilar dos nossos resultados, denotando cada um desses 

encontros de forma mais intensa e, mais do que evidenciando a parte teórica, mostrando, de 

maneira prática, como fazer uso dessas relações no incentivo à prática da leitura literária com 

base em um poema de Manoel de Barros: O menino que ganhou um rio. 
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6.3 ENTRE JOGOS E LEITURA: PROPOSTA DIDÁTICA COM UM POEMA DE MANOEL 

DE BARROS 

 

Todas as discussões que estabelecemos até aqui culminaram em uma proposta didática 

com um poema de Manoel de Barros. Em razão da pandemia da Covid-19, que paralisou as 

atividades presenciais durante este último ano de realização do mestrado, não foi possível 

aplicar as oficinas que, previamente, pensamos em concretizar. Apesar disso, essa ideia não foi 

adormecida, porque criamos essas oficinas e originamos toda uma proposta de aplicação dos 

jogos teatrais junto à sequência básica a partir do poema O menino que ganhou um rio. 

Pensar na construção de oficinas para trabalhar dentro da educação é acreditar que estas 

partem do pressuposto da aprendizagem com foco em atividades inovadoras, sobretudo, em 

jogos e atividades de cunho lúdico, que podem tornar os alunos mais conhecedores de si 

mesmos. As oficinas serão concebidas partindo do pressuposto de que a aprendizagem com 

foco em jogos e atividades de cunho lúdico tornarão os alunos mais conhecedores de si mesmos. 

Logo, no que tange a incorporação da performance, eles serão detentores de habilidades 

intrínsecas à estética literária, isso porque, ao jogar, o sujeito se apropria do saber e consegue 

intermediar esse saber em sua vida social e cultural (SPOLIN, 2007).  

No que diz respeito à sistematização das oficinas, baseamo-nos no que pensa Cosson 

(2007), e organizamo-las em quatro etapas. Do mesmo modo, nos valemos, também, de quatro 

jogos teatrais que fazem frente à sequência básica, com base nos seguintes autores: Spolin 

(2005); Somers (1999); Pupo (2005); e Cabral (2007).  

Atentar para o fato de que a prática da leitura permite o rompimento de limites pessoal, 

social e cultural, é entender que sua experiência torna o mundo mais compreensível, 

materializando o fazer intelectual, sob a ótica da primazia da libertação, tornando o sujeito 

capaz de transformar a si mesmo e aos outros. A leitura literária é essencial na construção de 

espaços significativos, por isso, ela faz sonhar, provoca reflexão, ensina a viver, denuncia a 

realidade, diverte e ajuda a construir a identidade.  

Pormenorizando, a literatura é referenciada para fins de produção e, nesse sentido, não 

está distante da academia, no que tange aos cursos de licenciaturas. Posto isso, nos valemos de 

um poema para as oficinas, por entendermos que sua prática, enquanto objeto de transformação, 

está presente tanto no primeiro ciclo como no segundo. Os alunos do Curso de Pedagogia, 

futuros professores desses ciclos, devem vislumbrar o texto literário em seus mais variados 

gêneros. Para isso, antes de discorrermos sobre o que propomos enquanto sequência básica é 
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importante apresentar o autor do poema “O menino que ganhou um rio”, texto selecionado para 

aplicabilidade da sequência básica.  

Manoel Wenceslau Leite de Barros, conhecido por Manoel de Barros, nasceu em 1916, 

poeta corumbaense (MS). Seu nome precede os expoentes dos séculos XX/XXI. Faleceu em 

2014, saindo da vida e entrando para a história. Seus escritos marcaram tempos, sua forma de 

escrever, de brincar com as palavras, entre sua relevância para a literatura brasileira, 

permitiram-nos escolher um de seus poemas, a fim de propor uma sequência de atividades para 

graduandos do curso de Pedagogia. 

Sabendo quem é o autor do poema decidido, podemos adentrar em cada uma das etapas. 

É importante esclarecermos, também, que as portas dessa investigação não se fecham em um 

poema específico ou mesmo se encerram no curso de pedagogia. Realizamos essa delimitação 

por considerarmos relevante para a nossa proposta e entendermos que se trata de um programa 

com tempo limitado. 

Entretanto, essa proposta pode ser repensada para os demais cursos e, mais, com outros 

poemas, outras vertentes, outros toques e outros olhares, sobretudo, porque cada professor 

compreende a realidade contextual da sua turma. Destacamos que é uma proposta que pode ser 

pensada tanto para alcançar um universitário, como um aluno da educação básica, desde que, 

nos dois contextos, sofram as devidas alterações/melhoramentos. Assim, apresentamos o jogo 

improvisação com o passo motivação; o jogo estímulo composto relacionado ao passo da 

introdução; o jogo fragmentos de texto ajustado ao passo de leitura; e, por fim, o jogo círculos 

concêntricos relacionados ao passo da interpretação. 

 

6.3.1 Improvisação e Motivação  

 

No âmbito escolar, formar leitor implica pensar possibilidades de conduzir o sujeito em 

uma leitura subjetiva, sistematizando fórmulas para permitir um estudo mais solidificado. Em 

uma sequência básica, dialogar com as teorias e práticas à luz do texto literário pode ser 

sinônimo de formação leitora. Primeiramente, para fins de preparação, apresentamos a 

possibilidade enriquecedora de motivar o sujeito a partir da improvisação teatral. Cosson (2007) 

propõe o encontro do leitor e o texto, sem silenciá-lo. Esse é um procedimento instigador dado 

em uma motivação, a fim de colocar o aluno em uma situação que o faça responder a ela. 

Nesse sentido, ao pensar no jogo improvisação teatral, conforme os estudos de Spolin 

(2007), nos deparamos com uma infinita discussão que dialoga com o primeiro passo de Cosson 

(2007). Assim, a primeira atividade é dada a partir de um jogo que promova leitura, oralidade 
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e performance. No que tange ao poema "O menino que ganhou um rio", texto selecionado para 

proposta da estratégia didática que está em pesquisa, a atividade não precisa passar de uma aula. 

O professor deverá organizar o espaço de aula de forma lúdica – isso independe de ser ou não 

voltado para a educação básica. Segundo Chacra (2005, p. 105), no que se trata do contexto 

mais infantil: 

 

Algumas das leis básicas que regem o desenvolvimento infantil e são a 

espontaneidade e a ludicidade encontradas no jogo dramático, um modo 

natural de as crianças brincarem. O espontâneo faz-deconta improvisado está 

diretamente relacionado ao desenvolvimento do pensamento, das emoções e 

da socialização da criança. É um experimento que ela faz com a vida aqui e 

agora. 

 

Apesar disso, nossa proposta está sendo pensada com base na aplicação para pedagogos, 

para tanto, considerando o exposto, disporemos objetos como: tecidos que formem um rio no 

chão, algumas árvores, pássaros, roupas, acessórios que remetam a identidade de um vendedor 

ambulante, entre outros adereços que dialoguem com o enredo do poema sem apresentá-lo. No 

caso da educação infantil, o professor pode apostar muito mais em recursos coloridos, porque 

corrobora com o interesse visual desses alunos. Entretanto, como não é foco da nossa 

investigação, apresentaremos sempre na perspectiva do universitário, no caso, o graduando de 

pedagogia. 

Neste primeiro momento, os alunos deverão entrar em sala e começar a caminhar no 

espaço, ouvindo uma trilha ou música com tema do texto. O professor conduzirá o momento 

com palavras-chave ou frases curtas que despertem o intuitivo dos alunos acerca do momento. 

Em seguida, poderá ser entregue algumas imagens embaladas em presentes para que o aluno 

faça leitura. Dado esse primeiro momento, ao término, o professor solicitará que os jogadores 

socializem sobre a atividade. Vale salientar que será preciso haver provocação: O que vocês 

vivenciaram? Alguém poderia dar um título à história contada? Há personagens? 

É importante também ressaltar que todas essas provocações potencializam o jogo 

“improvisação” que Spolin (2005, p. 341) define como:  

 

[...] jogar um jogo; predispor-se a solucionar um problema sem qualquer 

preconceito quanto à maneira de solucioná-lo; permitir que tudo no ambiente 

(animado ou inanimado) trabalhe para você na solução do problema; não é a 

cena, é o caminho para a cena; uma função predominante do intuitivo; entrar 

no jogo traz para pessoas de qualquer tipo a oportunidade de aprender teatro; 

é “tocar de ouvido”; é processo, em oposição a resultado; nada de invenção 

ou de originalidade ou de idealização; uma forma, quando entendida, possível 

para qualquer grupo de qualquer idade; colocar um objeto em movimento 
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entre os jogadores como um jogo; solução de problemas em conjunto; a 

habilidade para permitir que o problema da atuação emerja da cena; um 

momento nas vidas das pessoas sem que seja necessário um enredo ou estória 

para a comunicação; uma forma de arte; transformação; produz detalhes e 

relações com um todo orgânico; processo vivo.  
 

Em suma, é possível verificar o diálogo que há entre as proposições apresentadas. De 

um lado, uma ferramenta de formação leitora, sob a perspectiva de Rildo Cosson (2007), do 

outro, a improvisação teatral que, segundo Spolin (2007), torna o sujeito jogador e, jogando, 

ele se permite em conceber reflexões e críticas. 

 

6.3.2 Estímulo composto e Introdução  

 

Inicialmente, ao lermos esses termos, pensamos em como incorporar nas aulas de 

leitura, pensando na formação leitora, dinâmicas eficazes que não sejam mais um passatempo 

das aulas de literatura. Afinal, quando organizamos uma aula, sistematizamos possibilidades 

que poderão ser ou não respondidas pelos alunos. Por isso, ressaltamos, dando continuidade ao 

diálogo em que verificamos em alguns jogos teatrais e a sequência básica que Cosson (2007) 

propõe, sugerimos no segundo passo, que é a introdução, um jogo intitulado “Estímulo 

Composto”.  

Essa etapa da atividade de leitura baseia-se na proposta criada por John Somers (2007), 

na Inglaterra. O jogo permite ao professor criar um ou mais pacotes de estímulos, considerando 

o contexto histórico, cultura e social do autor. Na segunda oficina, o professor organizará a aula 

em uma biblioteca, dispondo a turma em grupos, e entregará um pacote de estimulo composto 

sobre o autor do poema. No caso, como se trata de uma turma de graduandos em pedagogia, 

pode-se pensar, posteriormente, em debater sobre a importância da vivência na biblioteca que, 

por muitas vezes, é esquecida. 

Dando sequência, ao abri-lo, os alunos deverão pensar uma estratégia performativa para 

apresentar o tema sobre a vida do autor, da obra, e de sua relevância para o contexto literário. 

Nesse sentido, eles terão liberdade de articular a cena, considerando os elementos que o 

estímulo traz e, revelando assim, as reflexões feitas. Enquanto estimula o processo dramático, 

este jogo sugere uma atenção à introdução do texto a ser trabalhado. Segundo Cosson (2007, p. 

60): 

 

[...] cabe ao professor falar da obra e da sua importância naquele momento, 

justificando assim sua escolha. Nessa justificativa, se evita fazer uma síntese 

da história pela razão óbvia de que, assim, se elimina o prazer da descoberta. 
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Em alguns casos, entretanto, essa estratégia pode ser usada para despertar no 

leitor a curiosidade, não sobre o fato, mas sim sobre o que aconteceu.   

 

Como revela o autor, o momento da introdução é de suma importância, por isso, um 

jogo teatral atrelado a esse passo, pode contribuir de forma significativa. No entanto, é preciso 

aceitar a capacidade criadora do sujeito, uma vez que eles poderão encenar outras possibilidades 

não previstas pelo professor. Contudo, ao construir o pacote, deverá levar em conta que o 

jogador tem uma realidade e sua subjetividade pode ir mais longe. Para John Somers (1999, p. 

39): 

 

A habilidade de juntar um estímulo composto parece residir no poder de criar 

personagens e eventos nos quais aqueles estímulos estejam envolvidos. Se os 

personagens e os eventos estiverem prontamente acessíveis, o estímulo 

composto perde sua força e capacidade de intrigar – a qual gera o interesse 

dos participantes. Se a trilha for muito obscura, os participantes não ficarão 

motivados a segui-la. Deve haver uma tensão produtiva entre os artefatos e as 

informações que estes carregam. 

 

Portanto, como assegura o autor, ao organizar o estímulo composto na perspectiva da 

introdução, deve-se considerar ao máximo os elementos que compõem o enredo da história do 

autor e da obra. Por fim, ao encenar os jogadores (alunos) poderão socializar a teia construída 

ao longo das encenações. Neste momento, o aluno terá a liberdade de se permitir acerca da sua 

impressão sobre o autor e a obra. Entendemos assim, que a eficácia do jogo relaciona-se com 

os sentimentos despertados pelas habilidades autênticas e inerentes aos alunos.  

 

6.3.3 Fragmentos de texto e Leitura  

 

Ler de forma autônoma é uma discussão relevante para esta parte do jogo. Dadas as 

maneiras de leituras realizadas desde os tempos mais remotos aos dias atuais, podemos entender 

que o processo de leitura deve ser autônomo, porém, em alguns casos sistematizados, por fins 

de leitura e de formação leitora. Pode-se criticar o título do jogo “fragmentos de texto”, uma 

vez que muitos de nós, professores, criticamos e combatemos a forma como os textos literários 

são colocados nos livros didáticos, apenas fragmentados, comprometendo, assim, a leitura de 

sua totalidade, porém, o que se tem discutido até aqui é a relação que há entre essas formas de 

levar o texto literário. Por isso, propomos o jogo “fragmentos de texto” com o terceiro passo da 

sequência “leitura”. 
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Mesmo se tratando de um texto mais curto, o poema “O menino que ganhou um rio”, 

pode ser trabalhado nessa perspectiva. Esta aula deverá ser organizada de forma que o professor 

selecione versos do poema a ser trabalhado. Escolhidos os trechos do poema “O menino que 

ganhou um rio”, de Manoel de Barros para a terceira oficina, os jogadores serão divididos em 

duas equipes.  

A equipe A deverá ficar em sala realizando a leitura do poema, acompanhada pelo 

professor como propõe Cosson (2007, p.62) na terceira etapa da sequência básica: “[...] nesse 

sentido, a leitura escolar precisa de acompanhamento porque tem um norte, um objetivo a 

cumprir, e esse objetivo não podemos perder de vista”. A equipe B deverá ser retirada de sala 

para organizar as cenas dramáticas dadas a partir dos fragmentos do texto, previamente 

selecionados pelo professor.  

 Solicita-se a volta do grupo que está fora da sala e, obedecendo ao comando do 

professor, devem começar a apresentação de uma cena teatral baseada nos fragmentos 

entregues. Dada as construções das cenas, socializam com uma roda de conversa. Assim, os 

alunos poderão constatar acerca da experiência vivenciada no que tange à cena e ao texto em 

sua totalidade. Feito isso, o professor deverá organizar uma leitura silenciosa e discutir em 

pequenos intervalos sobre o tema abordado, rever as dificuldades especificas de leitura e 

permitir inferências. Dessa forma, haverá uma intervenção eficiente na formação leitora 

daquele aluno (COSSON, 2007).  

Em suma, oportunizamos métodos improvisacionais com uma diversidade de estilo e 

análise crítica. Pupo (2005, p. 02), versa que, “[...] nos dias atuais há uma diversidade de escritos 

propostos por autores que se dedicam ao teatro”. Nos livros didáticos essa realidade está 

presente. Muitos autores, ao organizarem o material didático, colocam recortes de textos 

literários e, em sala, há ausência de atividades para desenvolver o estudo do texto de forma 

crítica e reflexiva. Quando se dá ênfase apenas aos recortes, não recorrem a mecanismos que 

contribuam de forma significativa para que os alunos leiam e tornarem-se leitores proficientes. 

Segundo Pupo (2005, p. 02): 

 

Se examinarmos mais de perto os textos que têm sido levados para a cena 

contemporânea no ocidente, vamos observar que regras historicamente 

reconhecidas sobre a construção dos diálogos, a eclosão de conflitos e até 

mesmo a noção de personagem, consagradas bases do gênero dramático, não 

mais se aplicam. [...] Hoje, textos de toda e qualquer natureza, escritos para 

serem representados ou concebidos para outros fins, podem ir para a cena; não 

é mais necessariamente o modo da escrita que caracteriza o teatro. Assim, a 

ficção entranhada em romances, contos, poesias, fábulas, mas também as 

considerações presentes em cartas, depoimentos, biografias, notícias, 
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documentos históricos constituem atualmente matéria-prima de concepções 

cênicas.  

 

Desenvolver uma aula com o jogo “fragmentos de texto”, dialogado à “leitura” oferece 

a liberdade de explorar o texto literário, porque além do uso de recortes dramáticos (para o 

teatro), também sugerimos que, para esse estudo, o professor recorra a poemas, contos, 

crônicas, romances, etc.  

 

6.3.4 Círculos concêntricos e a Interpretação  

 

Os círculos concêntricos dialogados conjuntamente com a interpretação podem ser 

utilizados como uma estratégia metodológica que se dá a partir da seleção de categorias 

previamente selecionadas, dando ênfase a determinados temas. Geralmente, no teatro, a ação, 

o local, as personagens, objetos, sons, conflito, motivação classe social, dentre outros, 

compõem os círculos concêntricos. Assim, em literatura, o estudo do texto literário desencadeia 

uma teia de elementos que capazes de correlacionar com essa proposta. Desenvolvidos no 

Canadá por Mark Danby (1999), no Brasil, foram introduzidos como procedimentos 

metodológicos por Cabral (2007, p. 02), que discute que essa proposta: 

 

[...] consiste em uma série de círculos concêntricos móveis, unidos por um 

pino central que permite associar de forma aleatória ou prescritiva opções 

contidas nas categorias que representam cada círculo. Cada círculo então 

representa uma categoria referente a um conceito da área de conhecimento a 

ser focalizada, o qual por sua vez se divide em opções. A combinação de 

seleções, uma de cada círculo, resulta em uma estrutura que orientará a 

atividade dramática.  

 

O círculo é um jogo que utiliza de recursos discursivos e orais para sua construção, 

assim sendo, a mobilidade do ponteiro permite que os jogadores joguem a partir da seleção, 

pois ele possui categorias a serem analisadas, isso se tratando do texto literário: narrador, 

personagens, espaço, tempo, conflito, contexto histórico, formam as categorias presentes nos 

círculos concêntricos.  

Desse modo, o professor deverá organizar a turma em círculo e colocar o jogo no centro. 

O ponteiro central do círculo é movimentado e deverá parar em um aluno. A indicação do 

ponteiro permite que o aluno escolha a categoria que deseja comentar e, em seguida, colocar 

em um cartão para preencher o tabuleiro. Considerando a leitura realizada sobre o poema “O 

menino que ganhou um rio”, o aluno poderá inferir suas interpretações e impressões sobre o 
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poema. A aula será dinâmica e divertida, porém, não se trata de uma alegoria para gastar o 

tempo em sala.  

Portanto, ao escolher a categoria, o aluno de forma subjetiva mostrará suas impressões 

acerca do texto já trabalhado em sala a partir dos outros jogos e leitura. Neste sentindo, 

consideraremos a capacidade construtiva do jogador ao identificar de forma crítica os itens que 

compõem o círculo. É importante ressaltar que, desde as atividades da improvisação teatral, 

motivação; estímulo composto, introdução; e fragmentos de texto, leitura, jogos citados 

anteriormente, os alunos poderão interagir e formular hipóteses e aspectos identitários das 

personagens, do poema trabalhado. Isso implica dizer que, partindo do que Cosson (2007, p. 64 

) propõe, a interpretação será imprescindível nesse momento do jogo, logo: 

 

“O processo de leitura”, que 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. 

[...] as questões sobre interpretação e seus limites envolvem práticas e 

postulados tão numerosos quanto aparentemente impossíveis de serem 

conciliados, até porque toda reflexão sobre a literatura traz explícita ou 

explicitamente uma concepção do que seja uma interpretação ou de como se 

deve proceder para interpretar os textos literários.  

 

É nessa construção de sentido que percebemos o aspecto importante dos círculos 

concêntricos – construir um espaço de diálogo e também de confiança. Os participantes são 

protagonistas e são eles quem determinam as regras do jogo e como o mesmo se desenvolverá, 

trazendo o protagonismo e a necessidade de cada participante descobrir e trocar conhecimentos 

internos e externos sobre os textos, contos, romances ou crônicas que o facilitador professor 

trará. Certamente, os alunos do Curso de Pedagogia sentirão uma diferença positiva na 

metodologia dialógica que os círculos permitem. Assim, se sentirão parte responsável pelo 

sucesso do mesmo. Portanto, os círculos concêntricos, na perspectiva da interpretação da 

sequência básica de Rildo Cosson (2007), auxiliam em discussões relevantes que estimulam o 

debate de conto, romance, crônica, entre outros.  

 

6.3.5 Estratégias para a formação do leitor literário no curso de pedagogia: descrição das 

oficinas presencial e remota 

 

Não obstante as discussões encerradas sobre quatro jogos teatrais e suas possibilidades 

reais – teóricas e práticas – apresentadas nas subseções acima, desenvolvemos, também, uma 

sintetização da aplicação de cada uma dessas possibilidades para uma sala de aula. Pela 
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facilidade que essa atividade tem de ser direcionada tanto para os graduandos como para os 

próprios alunos da educação básica, por vezes, os conceitos são fundidos.  

Não são apenas os alunos de pedagogia que poderão se beneficiar dessa proposta, mas 

existe um ganho maior: a possibilidade desses futuros pedagogos implementarem essa 

metodologia em sua prática. Além disso, entendemos que qualquer outro licenciando que tenha 

contato com essa pesquisa, pode fazer uso dessa proposta em suas aulas, realizando, certamente, 

as adaptações necessárias. 

Abaixo, apresentamos um quadro que é composto por quatro oficinas, consideramos o 

título das oficinas e, principalmente, como essas oficinas podem ser pensadas em caso de aulas 

presenciais e em caso de aulas remotas. Essa relação que estabelecemos é inovadora e eficaz 

para a formação de leitores proficientes, pois cada jogo, em seu cerne, é focado em um objetivo 

dialogado com um passo da sequência básica que reverbera o processo performativo, interativo 

e crítico.  

Diante dessa menção, fica evidente que nossa proposta pensada para aplicabilidade de 

forma presencial e remota, certamente, contribuirá de forma significativa com os sujeitos 

jogadores, estabelecendo relações de vivência e aprendizagem. 

 

Quadro 2 – Proposição de oficinas 

OFICINA TÍTULO AULA PRESENCIAL AULA REMOTA 

1 Improvisação e 

Motivação 

A sala será organizada da 

seguinte forma:  objetos, tecidos 

que formem um rio no chão, 

algumas árvores, pássaros, roupas 

e acessórios que remetam a 

identidade de um vendedor 

ambulante, entre outros adereços 

que dialoguem com o enredo do 

poema. 

Neste primeiro momento, os 

alunos deverão entrar em sala e 

começar a caminhar no espaço, 

ouvindo uma trilha sonora ou 

música com tema do texto. O 

professor conduzirá o momento 

com palavras-chave ou frases 

curtas que despertem o intuitivo 

dos alunos acerca do momento. 

Em seguida, poderá ser 

entregue algumas imagens 

embaladas em presentes para que o 

aluno faça leitura. Dado esse 

primeiro momento, ao término, o 

professor solicitará que os 

jogadores socializem sobre a 

Considerando o contexto 

atípico em que estamos 

inseridos, proporemos um vídeo 

em 3D para ser compartilhado 

com o aluno. No momento, o 

professor solicitará que os 

estudantes fiquem atentos à 

construção dada no vídeo. 

O vídeo será produzido com 

o programa After effect (versão 

gratuita), na ideia que parte de 

um livro em que as páginas vão 

passando e, à medida que 

passem, os alunos possam 

apreciar objetos/imagens que 

dialogam com o texto 

previamente selecionado. 

Dessa forma, mesmo que o 

aluno não esteja presencialmente 

vivenciando o momento, poderá 

discutir em um diálogo aberto 

acerca das sensações e 

possibilidades que previram a 

partir do vídeo motivacional. 
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atividade. Vale salientar que será 

preciso haver provocação: O que 

vocês vivenciaram? Alguém 

poderia dar um título à história 

contada? Há personagens? 

Dado esse primeiro 

momento, ao término, o 

professor solicitará que os 

jogadores socializem sobre a 

atividade. Vale salientar que será 

preciso haver provocação: O que 

vocês vivenciaram? Alguém 

poderia dar um título à história 

contada? Há personagens? 

2 Estímulo composto e 

Introdução 

Nesta segunda oficina o 

professor organizará a aula em 

uma biblioteca, dispondo a turma 

em grupos e entregará um pacote 

de estimulo composto sobre o 

autor do poema. Logo, ao abri-lo, 

os alunos deverão pensar uma 

estratégia performativa para 

apresentar o tema sobre aspectos 

sociais, estilo, obras e relevância 

para o contexto literário. 

Nesse sentido, eles terão 

liberdade de articular a cena, 

considerando os elementos que o 

estímulo traz e, revelando assim, 

as reflexões feitas. Enquanto 

estimula o processo dramático, 

este jogo sugere uma atenção à 

introdução do texto a ser 

trabalhado. 

Nesta oficina, o professor 

deverá propor uma divisão de 

grupos. Em seguida, apresentará 

a atividade a ser desenvolvida: 

estímulo composto. Além disso, 

apresentará para os grupos o 

nome do autor. 

Dessa forma, solicitará que 

os grupos, a partir dos temas 

(aspectos sociais, estilo, obras, 

relevância para a literatura e 

contexto histórico), pesquisem 

para produzir um “estímulo 

composto/introdução”. 

As instruções deverão 

conduzir o sujeito pesquisador a 

pensar inúmeras possibilidades 

de produção. Cartaz, vídeo, 

podcast, dentre outras 

possibilidades. 

Nesta atividade o aluno 

poderá usar várias ferramentas e 

plataformas para produzir seu 

estimulo. Ao término, todos 

poderão compartilhar e postar 

suas ideias no Padlet, em que um 

mural exclusivo é posto para 

gerar um portfólio dessa 

atividade. 

3 
Fragmentos de texto 

e Leitura 

Esta aula deverá ser 

organizada de forma que o 

professor selecione versos do 

poema a ser trabalhado. 

Escolhidos os trechos do poema 

“O menino que ganhou um rio”, 

de Manoel de Barros para a 

terceira oficina, os jogadores serão 

divididos em duas equipes.  

A equipe A deverá ficar 

em sala realizando a leitura do 

poema, acompanhada pelo 

professor, como propõe Cosson 

(2007) na terceira etapa da 

sequência básica. A equipe B 

deverá ser retirada de sala para 

organizar as cenas dramáticas 

dadas a partir dos fragmentos do 

texto previamente selecionados 

pelo professor. 

Solicita-se a volta do 

grupo que está fora, e obedecendo 

Para esta oficina, o 

professor deverá dividir a turma 

em duas equipes: A e B. Feita a 

divisão, enviará trechos do 

poema "O menino que ganhou 

um rio", Manoel de Barros (de 

fato os alunos ainda não tiveram 

acesso ao texto). A equipe B que 

se encarregará de organizar uma 

apresentação performativa à 

distância (o grupo poderá pensar 

várias possibilidades). 

Nessa situação, a 

apropriação e a construção do 

aluno na atividade são de suma 

importância. Enquanto isso, a 

equipe A começa a ter 

apropriação do texto (realizar 

leitura). Feito isso, o professor 

solicita a apresentação do grupo 

B. Essa apresentação será feita 

conforme decisão do grupo, seja 
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ao comando do professor, devem 

começar a apresentação de uma 

cena teatral baseada nos 

fragmentos entregues. Dadas às 

construções das cenas, socializam 

com uma roda de conversa, assim, 

os alunos poderão constatar acerca 

da experiência vivenciada no que 

tange à cena e o texto em sua 

totalidade. 

Feito isso, o professor 

deverá organizar uma leitura 

silenciosa e discutir em pequenos 

intervalos sobre o tema abordado, 

rever as dificuldades específicas 

de leitura e permitir inferências. 

Dessa forma, haverá uma 

intervenção eficiente na formação 

leitora daquele aluno. 

em um vídeo editado, seja no 

momento da aula. 

Dadas as construções das 

cenas, socializam com um 

diálogo. Assim, os alunos 

poderão constatar acerca da 

experiência vivenciada no que 

tange à cena e o texto em sua 

totalidade. É importante 

constatar a aproximação da cena 

dada a partir do fragmento e o 

texto em sua íntegra. 

4 

Círculos 

concêntricos e a 

Interpretação 

O professor deverá organizar 

a turma em círculo e colocar o jogo 

no centro. O ponteiro central do 

círculo é movimentado e deverá 

parar em um aluno. A indicação do 

ponteiro permite que o aluno 

escolha a categoria que deseja 

comentar e, em seguida, colocar 

em um cartão para preencher o 

tabuleiro. Considerando a leitura 

realizada sobre o poema “O 

menino que ganhou um rio”, o 

aluno poderá inferir suas 

interpretações e impressões sobre 

o poema. A aula será dinâmica e 

divertida, porém, não se trata de 

uma alegoria para gastar o tempo 

em sala. 

Portanto, ao escolher a 

categoria, o aluno, de forma 

subjetiva, mostrará suas 

impressões acerca do texto já 

trabalhado em sala, a partir dos 

outros jogos e leitura. Neste 

sentindo, consideraremos a 

capacidade construtiva do jogador 

ao identificar de forma crítica os 

itens que compõem o círculo. É 

importante ressaltar que desde as 

atividades da improvisação teatral, 

motivação; estímulo composto, 

introdução; fragmentos de texto, 

leitura, jogos citados 

anteriormente, os alunos poderão 

interagir e formular hipóteses e 

aspectos identitários das 

personagens, do poema 

trabalhado. 

O tabuleiro, “círculo 

concêntrico” será produzido pelo 

professor através do aplicativo 

gratuito AppSorteos, com uma 

roleta aleatória e manuseado por 

ele enquanto realiza esta oficina. 

O professor seleciona um 

aluno e clica em “girar” o 

ponteiro. O ponteiro central do 

círculo é movimentado. A 

indicação do ponteiro permite a 

categoria que o aluno deverá 

comentar e, em seguida, colocar 

no Google Classroom para 

preencher o as ideias construídas 

a partir do jogo “tabuleiro”. 

Considerando a leitura 

realizada sobre o poema “O 

menino que ganhou um rio”, o 

aluno poderá inferir suas 

interpretações e impressões 

sobre o poema. A aula será 

dinâmica e divertida, porém, não 

se trata de uma alegoria para 

gastar o tempo em sala.  

Portanto, ao tratar da 

categoria, o aluno de forma 

subjetiva mostrará suas 

impressões acerca do texto já 

trabalhado em sala, a partir dos 

outros jogos e leitura. Neste 

sentindo, consideraremos a 

capacidade construtiva do 

jogador ao identificar de forma 

crítica os itens que compõem o 

círculo. 

É importante ressaltar que 

desde as atividades da 

improvisação teatral, motivação; 

estímulo composto, introdução; 

fragmentos de texto, leitura, 
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jogos citados anteriormente, os 

alunos poderão interagir e 

formular hipóteses e aspectos 

identitários das personagens, do 

poema trabalhado. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

  

Certamente, nos deparamos com as dificuldades do cenário pandêmico para estabelecer 

essa proposta de forma presencial. Apesar disso, confiamos em uma educação que se remonta 

conforme o aluno, as suas necessidades e o contexto em que está inserido. Considerando as 

aulas remotas, estabelecemos esse plano para tentar propor formas de trabalhar tanto na 

modalidade presencial quanto na modalidade remota. Como qualquer proposta metodológica, 

existem desafios e possibilidades, o que pode ser percebido de forma diferente por cada 

professor que se depare com essa orientação e isso poderá ser devidamente adaptado ao seu 

contexto, sobretudo, porque o professor é quem está ali, frente à realidade do aluno. 

Acreditamos, pois, que esse quadro de síntese, junto a tudo o que discorremos, configura 

os resultados da investigação como um eixo preponderante, visto que por estes conseguimos 

vislumbrar respostas para a problematização evocada/objetivo definido: propor uma 

intervenção de formação leitora a partir do diálogo entre os jogos teatrais e a sequência básica 

de Rildo Cosson (2007). Apesar de vermos como suficiente a íntegra desse texto para orientar 

o que pensamos, elaboramos, ainda, um manual para quem deseje empregar essa proposta. 

A primeira página do manual traz uma imagem de Manoel de Barros junto ao título da 

pesquisa. Na segunda, são apresentadas duas frases para se refletir sobre a formação leitora, 

neste caso, trazemos Pontes (2012) e Candido (2011). A terceira traz orientações sobre o que é 

o manual, mostrando a intencionalidade da proposta. Na quarta, apresentamos o autor em uma 

breve biografia. Na quinta, o poema O menino que ganhou um rio. Na sexta, sétima, oitava e 

nona estão as proposições dos jogos com a sequência: improvisação e motivação; estímulo 

composto e introdução; fragmentos de texto e leitura; e círculos concêntricos e interpretação. 

A décima página traz, por fim, indicações de leituras que podem ser feitas para quem deseja se 

aprofundar no conteúdo. 

Dessa forma, o manual busca apresentar o que foi debatido nesses resultados, mas em 

um caráter mais dinâmico, pelo próprio fim que tem: apresentar o passo a passo para a resolução 

de algo. Assim, sabemos que nem sempre esse texto poderá chegar integralmente a alguns 

profissionais, mas vemos o produto – neste caso, o manual – como uma possibilidade de maior 

socialização dos saberes, podendo despontar discussões em vários níveis de ensino. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao final dessa pesquisa com a sensação de termos traçado um caminho bonito 

entre os jogos e a sequência básica de Rildo Cosson (2007). Há uma canção de Oswaldo 

Montenegro que diz que não seja preciso mais do que uma simples alegria para fazer aquietar 

o espírito. Essa pesquisa, em si, foi extremamente desafiadora, sobretudo, pelo contexto tão 

atípico como o que temos vivido em razão da pandemia da COVID-19. Apesar disso, não foi 

menos instigante, não foi menos encorajadora. Foi estimulante e alegre e, até mesmo as 

impossibilidades, serviram-nos para repensarmos as práticas de ensino e a forma de 

desenvolvermos um estudo relevante para o meio acadêmico. 

Nesse ínterim, no percurso de uma problemática que já estava consolidada, foi 

necessário assumirmos outras formas de desenvolvê-la, tendo em vista que a nossa temática 

recorria à vitalidade humana e o fazer performativo: como ocorre a arte senão em contato com 

o outro? Em meio à cena pandêmica, vimos algumas cortinas fecharem, mas o espetáculo jamais 

poderia parar. Motivamo-nos, pois, para ir além do que estávamos propondo e, o que, em sua 

razão, seriam simplesmente pontos de convergências, nos foi possível ampliar horizontes para 

propostas mais completas, complexas, ricas e motivadoras. Essa é a arte da educação: tudo é 

mutável e sempre podemos fazer mais. 

Diante disso, investigar procedimentos metodológicos com foco na vitalidade humana 

em um contexto onde a tecnologia e os meios de ensino se pautaram num fazer virtual, é 

desafiador, mas instigante. Logo, acreditamos que, em se tratando da leitura literária, os 

caminhos mais assertivos são estabelecidos por meios de interações, dinâmicas e ludicidade. 

Nisso, afirmamos que a apreciação literária é desenvolvida no âmbito escolar desde os anos 

iniciais.  

À vista disso, chegamos às nossas primeiras considerações, considerando que o curso 

de formação do pedagogo precisa repensar a matriz curricular no que tange à formação leitora, 

sobretudo, quando pensamos sobre a literatura infantil. Notadamente, há uma lacuna acerca de 

proposta de disciplinas que discutam a leitura em um contexto mais didático. Levando em 

consideração a formação leitora no âmbito acadêmico, é imprescindível que existam discussões 

com enfoque em metodologias de ensino voltadas para atividades leitoras. Se o aluno não está 

motivado para abrir aquele livro, precisamos procurar formas de que ele passe a se motivar, a 

querer fazer uma leitura, a mergulhar nesse mundo tão encantado que é o da literatura, 

precisamos estimular a arte de ler, de viver, de fazer inferências. 
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Não obstante essa necessidade, também vislumbramos a possibilidade de termos um 

referencial teórico voltado às formações leitoras. Em se tratando dessa perspectiva, alguns 

autores somaram, em muito, na construção dessa pesquisa. Na categoria formação leitora, 

destacamos as discussões de Pontes (2012) Candido (1995) e Martins (2006), emanaram 

reflexões diretivas acerca da leitura literária e o seu potencial enquanto formadora de agentes 

críticos e conhecedores de mundo. Nesse ensejo, Colomer (2003) e Machado (2016) 

contribuíram de forma significativa para o entendimento sobre formação leitora e, também, 

Coelho (2000) e PISA (2012; 2015; 2018) na constituição de dados acerca da leitura sob a 

perspectiva da nossa pesquisa. Por conseguinte, vale salientar que a categoria, que versa sobre 

o letramento literário e a sequência básica, foi amplamente discutida e no centro da nossa 

temática, Cosson (2007) no que tange à sequência básica.  

Ressaltamos a importância de Carlino (2017), Azevedo (2004) e Kleiman (2004) que 

contribuíram com o letramento acadêmico para as potencialidades do texto literário que, de 

forma eficaz, alargou os conhecimentos sobre essa categoria. No diálogo com a sequência 

básica, apontamos à categoria teórica que trouxe a perspectiva dos jogos teatrais, em que 

recorremos a Courtney (2001) para discutirmos o texto dramático em sala de aula e Spolin 

(2010) e Manzoni (2008) no jogo, criatividade, espontaneidade e improvisação teatral. Ao 

passar dessas discussões, um ponto nos saltou à vista: a necessidade de levarmos esses debates 

às salas de aula, de prepararmos os professores para essa realidade. 

Em sequência, tendo em vista o respalde dos estudos bibliográficos, propomo-nos a 

realizar uma intervenção de formação leitora literária a partir do diálogo entre os jogos teatrais 

e a sequência básica de Rildo Cosson (2007), pois, a partir da análise feita com foco nos índices 

de leitura literária dos leitores brasileiros, com vista no PISA, motivou-nos de forma enfática a 

pensar a formação leitora no âmbito do curso de pedagogia, uma vez que esses futuros 

profissionais da educação serão responsáveis pelo processo de leitura dado nos anos iniciais. 

Se são os professores que irão atuar na leitura, eles precisam também ter esse encantamento, 

serem leitores vorazes. 

É imprescindível que destaquemos o nosso segundo objetivo específico, pois, um ponto 

de extrema importância nesta pesquisa, é a identificação do diálogo dado entre a sequência 

básica e os jogos teatrais. Diante das pesquisas realizadas, cabe-nos inferir que essa dinâmica 

se configura como uma soma de grande valia para a leitura literária, logo, atrela os saberes 

performativos aos conhecimentos concebidos em cada passo da proposta de Rildo Cosson 

(2007), o que torna essa pesquisa inovadora. Unir duas proposições não foi tão simples, mas foi 

interessante percebermos como essas propostas podem estar encaixadas.  
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Tendo em vista os objetivos alcançados, destacamos, ainda, o objetivo que tornou viva 

a proposição metodológica aferida pelas contribuições dadas pelos estudantes do 6º período do 

Curso de Pedagogia, em que responderam a um questionário que vislumbrou os resultados desta 

pesquisa. Pela observação dos dados dos questionários, foi possível discuti-los e sistematizar 

as oficinas que são descritas nos resultados da nossa pesquisa e, em face dela, um manual, que 

resultou das impossibilidades de realizarmos as oficinas presenciais, mas que, por outro lado, 

validou sua eficácia para a forma presencial e virtual – esse resultado entra em cena para formar 

leitores.  

Acrescentamos, ainda, que o uso do poema de Manoel de Barros foi feito pela 

aproximação com as leituras, entretanto, as possibilidades de aplicação desse manual não estão 

fechadas nesse autor, nem no gênero, podendo, sempre, ser adaptado ao contexto que o 

professor deseja aplicá-lo. Os objetivos elencados no manual são passíveis de mudança, pois 

sua aplicação se dará a partir do público alvo e o contexto. Esses, implicarão nas formulações 

das intenções do jogo. Inclusive, podem ser descobertos no momento em que os jogadores 

estiverem atuando.  

Dessa forma, é de suma importância a visão crítica e reflexiva do professor-mediador 

na aplicabilidade das dessas atividades. Sabendo que a educação não pode parar e que se inova 

constantemente, construir esse manual foi desafiador, mas prazeroso. É preciso continuarmos 

investigando, levantando questões, pensando a nossa prática em sala de aula. 

Levando-se em consideração os aspectos expostos, inferimos que o corpus analisado a 

partir do questionário investigativo, possibilitou-nos compreender como se dão as aulas de 

formação leitora e, nesse sentido, uma proposição de sequência didática com foco na leitura de 

um poema de Manoel de Barros.  

Os resultados apontaram a aplicabilidade das etapas das oficinas em uma proposição 

pensada e vivenciada no/do diálogo entre os jogos teatrais e a sequência básica de Rildo Cosson 

(2007). Ainda neste sentido, verificamos que os jogos teatrais de improvisação, estímulo 

composto, fragmentos de texto e círculos concêntricos convergem, respectivamente, com os 

passos da sequência básica, de motivação, introdução, leitura e interpretação, culminando em 

uma proposta capaz de formar, prazerosamente, os leitores. 

Frente a um longo caminho traçado, não nos falta ânimo para continuar essa jornada 

investigativa. Se pensarmos no caráter teórico-prático que essa pesquisa assumiu, podemos 

vislumbrar as proposições de estudos futuros. Desta feita, sentimentos que ainda temos mais 

léguas a percorrer, o que não nos enfada, ao contrário, traz-nos brilho aos olhos: a formação do 
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professor para a aplicação da proposta dos jogos teatrais atrelados à sequência básica de Rildo 

Cosson (2007).  

Não basta que pensemos a proposta, mas que esta chegue ao professor e possa ser 

aplicada por ele, afinal, se o professor desconhecer como fazer isso, de forma prática, ele não o 

fará. Então, encontramo-nos instigados a dizer que nossos próximos estudos estarão 

concentrados nessa tão relevante formação. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

 Este é um convite para você participar de uma pesquisa de mestrado acadêmico do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, intitulada: “ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO 

DO LEITOR LITERÁRIO NO CURSO DE PEDAGOGIA ”, de autoria do mestrando André 

de Araújo Pinheiro, e orientado pela Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes. A pesquisa 

segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e 

complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

 Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer 

dúvida que tiver. Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assinale ao final desta página que concorda com a participação. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral: Analisar como a sequência básica de Cosson 

(2007) e os jogos teatrais podem contribuir na formação leitora dos discentes do Curso de 

Pedagogia. E como objetivos específicos: analisar a formação leitora literária dos alunos de 

Pedagogia comparando com os índices de leitura brasileira; identificar o diálogo entre a 

sequência básica de Rildo Cosson e os Jogos teatrais; desenvolver uma proposição 

metodológica para a formação leitora dos alunos do Curso de Pedagogia. 

 Em relação aos benefícios dessa pesquisa destacamos a contribuição com o 

aprofundamento teórico da problemática e a busca pela melhoria nas ações de letramento 

literário no ambiente pesquisado.   

 Os resultados esperados são que essa pesquisa promova uma reflexão nos profissionais 

da educação que foram os sujeitos pesquisados, ocasionando uma nova postura e futura vivência 

docente trazendo melhoria para o quadro geral de professores na área de leitura literária, uma 

vez que cada participante poderá tornar-se um agente multiplicador do conhecimento adquirido.  

 Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas o pesquisador terá 

acesso ao questionário e será responsável pelo manuseio e guarda dos mesmos; Sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que 

identifique o participante; Garantia que o participante se sinta à vontade para responder aos 

questionários. 

 Caso tenha interesse, uma cópia de suas respostas poderá ser enviada automaticamente 

para você ao término do preenchimento do formulário, desde que assinale no formulário tal 

solicitação. Todas as dúvidas que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para o pesquisador André de Araújo Pinheiro, pelo telefone (84) 99933-6762 

(WhatsApp), ou pelo endereço de e-mail: araujoletras.31@gmail.com.  

 Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. A pesquisadora estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo.  

       Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu, _________________________________________________, concordo em participar 

deste estudo como sujeito, no qual declaro, para os devidos fins, que fui devidamente 

esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido(a) 

e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim 
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esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação 

em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 

pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me 

garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação.                                     
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1. Existe alguma disciplina que trata da formação leitora literária no currículo do Curso de 

Pedagogia? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

2. Se sim, quais metodologias são utilizadas para ensinar literatura? 

(   ) Leituras compartilhadas 

(   ) Atividades dinamizadas 

(   ) Roda de conversa 

(   ) Círculo de leitura 

(   ) Oficinas 

(   ) Aula expositiva-dialogada 

(   ) Apenas com o que se tem no livro didático 

(   ) Leitura individual 

(   ) Outros 

 

3. Qual o tempo/espaço destinado à formação leitora literária durante o Curso de Pedagogia? 

(   ) 1 período 

(   ) 2 períodos 

(   ) 3 períodos 

(   ) Mais de três períodos 

 

4. Como são explorados os textos literários (obras: romances, contos, crônicas, poesia) nessas 

aulas? 

(   ) Divisão de grupos para seminários 

(   ) Cópias de fragmentos 

(   ) Material de estudo disponibilizado pelo professor 

 

5. Você tem interesse na leitura literária? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

6. Qual tipo de obra você gostaria de ler? 

(   ) Romance 

(   ) Crônicas 

(   ) Poemas 

(   ) Clássicos infantis 

(   ) Outros 

 

7. Costuma ir à biblioteca? 

(   ) “4 ou 5 vezes” 

(   ) “Poucas vezes” 

(   ) “1 vez por ano” 

(   ) “Quase nenhuma vez” 

(   ) “10 ou 11 dias por mês” 
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8. Por que você lê? 

(   ) Porque o Curso impõe 

(   ) Para torná-lo um sujeito mais crítico 

(   ) Outro motivo. Qual? 

 

9. Qual tipo de material de leitura você procura na biblioteca? 

(   ) Só os que o (a) professor (a) pede 

(   ) Outros livros que gosto de ler 

 

10. O que você considera que falta para que a leitura do texto literário seja mais significativa? 

(   ) Mais aulas de formação leitora no Curso 

(   ) Metodologias mais atrativas 

(   ) Atividades performativas (desenvolvidas a partir de interações cênicas) 

 

11. Sobre leitura literária, seria oportuno dizer: (pode marcar mais de uma alternativa) 

(   ) A leitura literária é prazerosa 

(   ) A leitura literária traz conhecimentos diversos 

(   ) A leitura literária é perda de tempo 

(   ) A leitura literária deve ser obrigatória 

(   ) A leitura literária não combina com universidade 

(   ) A leitura literária deve ser lida como se lê a leitura científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

ANEXO B – MANUAL ELABORADO 
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