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RESUMO

O projeto Leituras literárias e outras leituras na escola surgiu do interesse de um
grupo de professores de Letras da UPM para oferecer uma contribuição à melhoria da
qualidade no ensino público, promovendo atividades voltadas para a formação de
leitores, a criação do gosto pela leitura e pela literatura, bem como melhor desempenho
em expressão oral e escrita.
Sob a coordenação dos Profs. Drs. Helena B. C. Pereira (pesquisadora líder),
Lilian Cristina Corrêa, Luciana D. Dimitrov e Cristhiano M. Aguiar, o anteprojeto e as
ideias gerais foram apresentados a alunos de graduação e pós-graduação em Letras,
que aderiram em número bastante expressivo. Além dos que participaram
voluntariamente (e nessa condição continuam a participar dos desdobramentos do
projeto) alguns deles foram contemplados com as bolsas Mackpesquisa e outros
tiveram acesso a outras modalidades de bolsas institucionais.
Para o desenvolvimento do projeto foi escolhida a Escola Municipal Taro
Mizutori, em Barueri, mais precisamente na Vila São Luiz, cuja Direção indicou uma
classe de 8º ano (Ensino Fundamental II) para atividades à tarde, após o horário regular
de aulas do período matutino.
As primeiras reuniões foram dedicadas à fundamentação teórica para a pesquisa
que sedimentaria as atividades. A seguir, o grupo de alunos e professores pôs-se em
campo, propondo atividades motivadoras para leitura e escrita de textos criativos e
outros trabalhos com linguagens audiovisuais, empregando recursos bastante
diversificados e envolvendo questões do cotidiano desses alunos, oriundos de uma
comunidade de situação socioeconômica relativamente vulnerável.
A adesão entusiasmada dos alunos ao projeto, sua presença maciça em todos
os encontros, o ambiente alegre, afetivo e descontraído, resultaram em indiscutível
melhora no desempenho de leitura oral e escrita e de produção textual, além da
ampliação do repertório cultural dos alunos.
Em razão do empenho e do reconhecimento demonstrados pelos alunos da
escola municipal, todos os participantes deste projeto sentem-se gratificados por essa
experiência tão positiva, que será replicada em outra(s) escola(s) assim que possível.
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PROJETO LEITURAS
Como proposto no projeto inicial, Leituras literárias e outras leituras tem por
objetivo promover ações e atividades com a finalidade da formação de leitores que
ainda não cultivam o hábito da leitura, de forma a ampliar seu campo de visão com
relação ao mundo em que vivem, sua formação e seu posicionamento enquanto
cidadãos.
Para isso, foi necessária a escolha de uma escola para a implementação do
projeto, levando em consideração a relevância cada vez maior de uma integração entre
o programa de Pós-Graduação em Letras e a Graduação em Letras com a escola
regular, que é o principal campo de atuação do profissional de Letras. O processo teve
início ainda em fevereiro com uma reunião conduzida pela líder do projeto e
representantes da rede de Educação do município de Barueri. Por já existir uma
parceira entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a prefeitura daquele
município, o processo de aceitação do projeto foi facilitado.
A secretaria de Educação escolheu como parceira inicial a Escola Municipal Taro
Mizutori, localizada na Rua Tailândia, 20, no bairro de Vila São Luiz, que conta com 310
alunos, 40 funcionários (20 professores e 20 funcionários administrativos), 11 salas de
aula, um laboratório de ciências, um laboratório de informática, uma sala de vídeo, uma
sala de leitura, um projetor, 30 computadores, uma TV, escola de período integral das
7h-15h40.
É importante ressaltar que, antes de efetivamente atuar na escola, foram
realizados cerca de cinco encontros semanais entre os professores participantes do
projeto, os alunos de pós-graduação e os alunos de graduação. Os encontros se
organizaram no formato de um grupo de estudos. Em cada encontro, a fundamentação
teórica, composta pelos livros A arte de ler, de Michèle Petit, Do mundo da leitura para
a leitura do mundo, de Marisa Lajolo, Cultura letrada: literatura e leitura, de Marcia
Abreu, foi fichada e discutida. Essa abordagem se revelou essencial para que os alunos
preparassem as aulas que seriam aplicadas na escola escolhida.
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Antes de iniciar a atuação efetiva na escola, foi realizada uma reunião entre
professores participantes do projeto e a direção da escola para adequar a proposta do
projeto àquela realidade. Acordou-se que em as atividades iniciariam na escola no mês
de abril. A escola propôs que o projeto fosse aplicado em uma turma de oitavo ano que,
no período da tarde (entre 14h-15h40), se encontra em aula extra do período integral. A
dinâmica de trabalho se deu da seguinte maneira: dois professores e duas duplas de
alunos iam a cada segunda-feira à escola, enquanto um professor e duas duplas de
alunos permaneciam na instituição para discussão, elaboração das atividades futuras e
reflexão sobre as atividades já aplicadas.
Tivemos aproximadamente vinte encontros na Taro Mizutori ao longo do ano de
2015. No primeiro encontro, tanto no primeiro quanto no segundo semestres, foram
realizadas atividades de “reconhecimento de campo”: inicialmente, foi aplicado um
questionário cujo objetivo consistia em traçar um perfil do letramento literário dos alunos
da turma escolhida e, ao final do período anual, realizamos uma atividade de
retrospecto de todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, buscando não
somente dar uma devolutiva aos alunos, bem como ter um posicionamento por parte
deles e da escola com relação à atuação do grupo. Ao longo de todos os outros
encontros, cada uma das duplas de alunos (acompanhadas dos professores) aplicou a
sua atividade que poderia durar apenas uma aula ou prolongar-se por duas a três
aulas, dependendo do conteúdo trabalhado. Cabe ressaltar que em todos os encontros
foram propostas atividades dinâmicas nas quais o protagonismo do aluno no processo
de ensino e aprendizagem foi estimulado.
Houve a preocupação dos participantes deste projeto com relação ao
posicionamento da escola perante as atividades propostas e seus resultados. Assim, ao
final de cada semestre letivo, os professores do projeto se reuniram com a direção e
coordenação para mostrar nossos resultados enquanto equipe, na tentativa de
compartilhar nossa percepção e a experiência junto àqueles alunos. A avaliação feita
pela escola foi positiva e a direção salientou o envolvimento dos alunos, que se
mostraram estimulados a participar de todas as atividades, assim como foi notado um
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melhor desempenho destes mesmos alunos em outras disciplinas, nas quais
precisavam saber expressar seus pensamentos.
Inicialmente a direção da Taro Mizutori solicitou a possível realização de oficinas
de

capacitação,

primeiramente,

com

os

professores

da

própria

escola

e,

posteriormente, a possibilidade de essas oficinas terem uma abrangência maior,
atingindo os professores de toda a rede municipal de Barueri. Entretanto, o máximo a
que tivermos acesso foi uma reunião com todos os professores ali vinculados para a
apresentação inicial do projeto – a devolutiva final foi realizada apenas com direção e
coordenação pedagógica, além dos alunos, obviamente.
Com relação aos trabalhos desenvolvidos pelos alunos de graduação e pósgraduação junto aos professores envolvidos no projeto, destacamos que a preparação
e a aplicação das atividades ao longo de todo o processo foi reavaliada a partir já do
primeiro encontro, devido ao fato de que o público-alvo era mais jovem do que o
estimado anteriormente – o nosso projeto inicial visava trabalhar com alunos de Ensino
Médio.
O trabalho com os alunos de Ensino Fundamental II criou a necessidade de
reavaliarmos nossa proposta inicial não apenas no que tange aos conteúdos
trabalhados, mas também no que diz respeito à forma com que esses conteúdos seriam
ministrados ao longo das aulas. Buscamos, junto à direção e coordenação, em um
primeiro momento, identificar as possíveis necessidades básicas daqueles alunos para
que nossas propostas fossem melhor direcionadas.
A partir do momento em que tivemos contato em sala de aula com esses
mesmos alunos, percebemos quais seriam as estratégias mais positivas e adequadas
àquela faixa etária, às necessidades daquele grupo com relação à produção textual, ao
entendimento de propostas mais abstratas, ao conhecimento de gêneros literários
diversos, à aquisição de vocabulário e, possibilitamos diversas oportunidades que
favoreceram a prática da expressão oral por parte do grupo de alunos.

7

Considerando as atividades oferecidas, temos1:


O trabalho de incentivo à criatividade, com exercícios de criação de textos, de
memorização, de situações-problema para as quais os alunos deveriam sugerir
soluções possíveis, além de explicar quais as razões para aquelas respostas –
tais práticas favoreceram a interação entre os integrantes do projeto e os alunos
da escola;



Sugestão de atividades de reconhecimento de gêneros literários diversos a partir
do resultado do questionário efetuado na primeira aula com o grupo: os alunos
indicavam ter tido contato com romances canônicos, com histórias de aventura
em pequenos contos e quadrinhos, bem como a partir de best-sellers. Também
indicaram sua preferência por filmes de ação, aventura e suspense, muitos dos
quais advindos de adaptações literárias.



O trabalho inicial foi feito com crônicas, sendo trabalhadas as características
básicas do gênero, assim como competências de leitura e (re)produção textual a
partir de propostas advindas dos temas pertinentes aos textos escolhidos.
Procurou-se, a partir do trabalho com esses textos, articular os conteúdos
trabalhados com o conhecimento de mundo dos alunos e eventuais projeções
dos assuntos para questões relacionadas à atualidade: violência, política,
economia, relações familiares etc.



Dentre as atividades elaboradas pelos alunos a partir das propostas
desenvolvidas, obtivemos: a composição de cartas, retrospectivas no tempo,
cenas teatralizadas, trabalho com charges e posterior discussão, criação de
roteiros, desenvolvimento de textos mais longos relacionados ao entendimento
das categorias narrativas, propostas de produção de narrativas mais curtas,
como contos, cartões postais e, finalmente, a pedido dos alunos, a confecção de
um roteiro e produção de uma rádio novela, incluindo as questões relacionadas
aos efeitos sonoros e recepção do produto final;



Solicitamos, ao longo das atividades desenvolvidas, que os alunos fizessem um
retrospecto diário da participação conjunta do grupo: professores e alunos. A

1

Os planos de aula detalhando cada uma das atividades podem ser consultados nos anexos deste relatório.
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essa atividade demos o nome de “protocolo” – a cada final de aula, um aluno se
responsabilizava por escrever suas impressões sobre o que havia sido
ensinado/aprendido naquele dia. Muitos dos alunos preferiram entregar seu
“texto” oralmente, entretanto, há alguns depoimentos que poderão ser vistos nos
anexos deste relatório.


Também solicitamos aos alunos de graduação e pós-graduação envolvidos no
Projeto que escrevessem depoimentos sobre a experiência em participar de uma
ação de pesquisa e extensão, podendo atuar como professores e não como
observadores (assim como ocorre nos estágios supervisionados). Havia aqui, por
parte do grupo de professor, o desejo de que a experiência fosse positiva no
sentido de aproximar os alunos de graduação dos alunos de pós-graduação e
seus projetos de estudo, considerando que todos foram integrados a um Grupo
de Pesquisa mais abrangente, Literatura no contexto pós-moderno, que dá
margem às mais diversas produções acadêmicas e, por que não extensionistas?

Considerando a participação dos componentes do grupo, acreditamos importante
ressaltar que a partir da aprovação do Projeto pudemos colocar em prática uma ideia
que há muito vem nos preocupando enquanto docentes de um curso de Formação de
Professores: como trabalhar com as questões da leitura no ensino regular e, desta
forma, tornar os alunos aptos a compreenderem os textos literários e não literários a
ponto de reproduzirem suas ideias em textos de autoria própria que apresentem coesão
e coerência e que, de fato, sejam reflexo de todo o trabalho desenvolvido ao longo dos
anos de formação do Ensino Fundamental.
Também era uma preocupação dos idealizadores do Projeto o resultado das
redações do ENEM, que apresentaram altos índices de provas deixadas em branco ou
com notas baixíssimas, revelando textos incompreensíveis ou mesmo que fugiam
totalmente à proposta oferecida para redação.
Assim, quando apresentamos as ideias que norteavam o Projeto e como
gostaríamos de desenvolvê-lo aos componentes do grupo, alunos de graduação e pósgraduação, tivemos o cuidado de envolvê-los de maneira mais acentuada na temáticas
que pretendíamos abordar em sala de aula, de forma a provocar, ainda internamente,
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discussões sobre as possíveis propostas de atividades a serem desenvolvidas ao longo
dos 12 meses de duração de nossa proposta. O trabalho foi contínuo, antes e durante a
realização do Projeto, como mencionamos anteriormente neste Relatório, não somente
com reuniões de preparação, mas também com o empenho de todos os participantes
na confecção de atividades e posterior aplicação da mesma na Escola.
Seguem, abaixo, trechos de depoimentos dos alunos participantes do projeto, com
relação não somente à sua participação, mas mencionando de que forma sua presença
nesta empreitada contribuiu para sua formação acadêmica e profissional:


"Para mim, um desafio ainda maior, pois apesar de ser formada em Letras, eu
nunca havia entrado em uma sala de aula de Ensino Fundamental. No início, eu
estava tão insegura quanto os alunos, porém, para a minha sorte eles eram
alunos adoráveis, com seus temperamentos de adolescentes, mas muito
atenciosos, calorosos e carentes de conhecimento, afeto e amor. [...] Este projeto
além de me fazer crescer como pesquisadora e professora, me fez também
crescer como pessoa. Por meio do projeto, pude perceber que é preciso
identificar os diferentes tipos de alunos, tipos de dificuldades que eles possam
ter, para que deste ponto, possam surgir diferentes formas de ensino. Foi uma
experiência muito especial para mim, o vínculo que é criado entre aluno e
professor nunca mais se perde. No final do segundo semestre, foi incrível ver o
quanto eles evoluíram como escritores, uma vez que criaram roteiros, histórias,
etc. Ver o quanto o projeto foi importante para eles é muito gratificante."(Cristiane
Maria Paiva de Melo – Mestranda em Letras)



"Precisávamos, antes de realizar as atividades, saber como estava o ritmo de
leitura da sala, então fizemos uma série de perguntas a todos para termos uma
noção prévia do interesse dos alunos, suas leituras anteriores, o incentivo à
leitura em suas casas e o que gostavam de ler fora da escola. O mais
interessante ao meu ver foi que muitos alunos já tinham lido vários livros bestsellers, mas não se interessaram em nenhum momento por algum livro mais
antigo. Acredito que se houvesse alguma motivação maior do professor para
com os alunos, eles criariam graça pela leitura." (Fernanda Mineto – Graduação)
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"Sou extremamente apaixonado por esse projeto. Ele não foi apenas teórico, foi
prático e estar nesse grupo de pesquisa me motivou e querer ficar no curso de
Letras, acreditar no que ouvia em sala de aula e não via durante as visitas de
estágio. O grupo é híbrido, formado por pessoas de gêneros, idades e
hierarquias acadêmicas bem diferentes. Foi muito bom discutir a teoria e depois
a prática. Começamos com seminários sobre Letramento, depois descobrimos
que seríamos parceiros de uma escola na cidade de Barueri e criamos uma
escala de dias de idas até a escola. O desafio de buscar e encontrar formas
diferentes estava sempre presente em nossas conversas, os alunos tinham uma
grande vontade de fazer algo novo, estavam abertos para ver o que os
“estranhos” professores ofereciam e isso passava segurança. Diversas vezes
chegamos ao espaço e a energia da turma estava baixa, dispersa, desfocada.
No estado passivo da não-aprendizagem. Porém, com os recursos tecnológicos
que levávamos e as novidades que apresentávamos o espaço e a energia deles
mudava. Abríamos espaço para o querer aprender." (Gustavo Guimarães
Gonçalves – Graduação)



"Levamos algum tempo para elaborar nosso plano de aula, fizemos muitas
pesquisas para que o material usado em sala tivesse o mesmo nível de atração e
instrução. Pensamos em muitas alternativas, resolvemos trabalhar com crônicas
e se fosse necessário faríamos alterações e adaptações no plano inicial para que
as atividades atingissem as expectativas criadas em nossos objetivos. Foram
feitas algumas alterações nos textos e nos métodos de como aplicar as
atividades e o resultado foi muito satisfatório, ao final do projeto os alunos
escreveram e gravam uma radionovela e gostaram muito de fazer todo o
processo. Eles normalmente respondiam muito bem a todo incentivo nas aulas e
pediram por nossa permanecia quando encerramos o ano. Como venho de
agência de publicidade e estúdio de produção, eu não tinha experiência alguma
em dar aula e nada ligado a esse universo me parecia familiar. Mas tive uma
grande surpresa quando começamos a aplicar as atividades. Esse projeto me
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engradeceu como profissional, mas também como pessoa. Acabei descobrindo
que habita em mim uma professora que gosta muito de ensinar, pois aprende
muito mais quando está atuando. Este projeto é muito especial, ele agrega
valores em todos que participam dele. Para mim é uma honra fazer parte disso."
(Natália de Figueiredo Contave – Mestranda em Letras)


"Antes de o nosso grupo aplicar as atividades para os alunos do oitavo ano do
Ensino Fundamental II, elaboramos um cronograma e pensamos em cada
detalhe para a melhor execução possível do projeto. Nós pensamos no público
que nos receberia, nas dificuldades que poderíamos enfrentar e na melhor
maneira de explicar um tema e aplicar as tarefas. [...] Semana após semana,
nossa relação criou laços e os alunos, cada vez mais, esperavam as segundasfeiras para fazer nossas atividades. Ao longo dos meses, trabalhamos com
crônicas, fizemos jogos de adivinhação sobre filmes, falamos de cinema, criamos
histórias e gravamos radionovelas. Levarei com muito amor e muita saudade os
momentos únicos que vivi no projeto. O carinho dos alunos e a vontade de
aprender foram essenciais para o sucesso do nosso trabalho. Não há dúvida de
que faria tudo outra vez." (Tainah Paula Franghieru – Graduação)



"O resultado das atividades foi, a meu ver, extremamente expressivo, pois tudo
colaborou para que alcançássemos o êxito: o trabalho em equipe, os
questionamentos, as críticas, as reformulações, as broncas, o engajamento de
todos os envolvidos para colaborar de maneira qualitativa. [...]O resultado da
atividade foi o aproveitamento de quase 100% do que eles fizeram para a
radionovela que foi o produto final. Em suma, eu adorei participar do grupo e
com o grupo, pois as trocas de experiência, as orientações didático-pedagógicas,
as decisões organizacionais e tantos outros aspectos que foram levantados
agregaram significativamente na minha vida profissional e gostaria de ressaltar
mais uma vez que a decisão mais significativa foi o grupo ter pensado em um
objetivo em comum – produção de uma radionovela – e trabalhar esse objetivo
em sequências didáticas e todos serem responsáveis por tudo isso acontecer, ou
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seja, todos ajudando todos em todas as etapas. Além disso, os alunos, em todos
os momentos, foram receptivos, educados e carinhosos conosco, isso ajudou
muito no bom andamento." (Tales dos Santos – Mestrando em Letras)


"O projeto Leituras literárias e outras leituras na escola, patrocinado pelo
programa Mack Pesquisa, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi criado
para enriquecer o olhar crítico da leitura e instigar esse hábito de alunos de
escola pública. Além disso, aprimorar o saber de futuros professores, mestres e
doutores dedicados à educação. Sem dúvida, foi de grande valia para todos os
participantes do projeto, pois enriqueceu o conhecimento sobre a realidade
escolar de cada um. Com misturas de carreiras em docência, os quatro
graduandos obtiveram a iniciação em lecionar e a teoria transformou-se em
prática, porque professores experientes e engajados – na área de Língua
Portuguesa – sempre deram orientações de como mostrar um tema com
diferencial preciso e atrativo para a classe. Além disso, incentivaram a dedicação
e o trabalho em grupo desse ofício tão importante para a sociedade. [...] Além
disso, o Mack Pesquisa ofereceu estrutura necessária para todo o projeto
acontecer, desde canetas para alunos e professores, até transporte para os
formadores irem até a escola. É positivo saber que existe um programa como
esse, no qual apoia, incentiva a Educação e acredita no potencial das crianças
brasileiras." (Fernanda Basílio Caldeira Ramos – Graduação)



"Cada segunda-feira era gratificante estar fazendo parte da história de jovens
cidadãos que possuíam uma criatividade extraordinária, porém repreendida pela
timidez ou qualquer outro tipo de desencorajamento pessoal. É fundamental
pontuar que era deveras prazeroso preparar e ajudar os alunos com as
produções textuais, e redescobrir novos leitores. Conhecer cada vez mais os
estudantes, fazendo parte de seus respectivos cotidianos, foi para mim uma
experiência nova e enriquecedora." (Leonardo Cordeiro – Graduação)
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"No primeiro dia, quando estávamos indo à escola para realizarmos a nossa
primeira atividade do semestre, estava muito nervoso. Mas quando cheguei, fui
recebido com a maior passionalidade, perdi a conta de quantos lindos sorrisos
presenciei. O que me chocou muito, foi a interação deles, pois eles realmente
gostavam de nossas aulas, e mesmo de cada pessoa ali presente. [...] Foi muito
triste ter que me despedir daqueles singulares sorrisos, pois já estava interagindo
com eles. A experiência desse projeto não foi ensinar, foi a de compartilhar,
juntando cada fragmento de ideias de cada um, juntar tudo e fazer uma atividade
só. O quanto aprendi com isso? Muito, porque a cada encontro, sentia a
interação, não só verbal, mas também sentimental de cada um." (Vitor
Delamangi – Graduação)

Os depoimentos reproduzidos acima dão uma boa dimensão do engajamento
geral dos alunos no projeto. Desde já, consideramos oportuno apontar o quanto foi
fecunda a troca de experiências entre alunos da graduação, vinculados a diferentes
semestres,

com

alunos

da

pós-graduação.

Diferentes

experiências

foram

compartilhadas entre os alunos participantes do projeto, resultando em diversas
maneiras de pensar e aperfeiçoar metodologias de ensino-aprendizagem. Os alunos da
pós-graduação puderam, por exemplo, contribuir de maneira significativa para a
construção de uma base teórica de discussão do grupo de pesquisa. Além do mais, a
experiência docente de alguns destes alunos foi fundamental para ajudar os alunos da
graduação a formularem suas atuações em sala de aula com os discentes da Taro
Mizutori. No início do presente relatório, já foi sinalizado o retorno positivo nos dado
tanto pela direção da escola, quanto pelos próprios alunos da mesma, em relação ao
interesse dos alunos e do quanto nosso projeto os auxiliou em outras disciplinas.
Percebemos, no entanto, uma boa resposta também nos alunos que formaram a nossa
equipe, pois atuar no projeto os ajudou a desenvolver uma série de competências
docentes.
Não obstante, diversos ajustes tiveram que ser realizados nos primeiros meses
de implantação do nosso projeto. Tais ajustes foram fundamentais para superar
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inevitáveis problemas surgidos ao longo do processo. Percebemos, ao longo deste
período, que alguns alunos, seja da graduação, ou da pós-graduação, se destacaram
mais do que outros, por exemplo. Nos primeiros meses de atividade do projeto, houve
também diferentes formas de engajamento e interesse, o que levou os professores
responsáveis a solicitar o desligamento de alguns integrantes e a incorporação de
novos alunos, tanto da graduação, quanto da pós-graduação. Consolidada a equipe de
trabalho, podemos relatar o quanto de fato o grupo conseguiu trabalhar em bastante
sintonia ao longo de um ano de trabalho.
Outra dificuldade encontrada se relaciona não apenas com a inexperiência
docente dos alunos envolvidos no projeto, mas também no quanto eles demonstravam
habilidade no trato com as crianças da escola e da turma escolhidas. À medida em que
os encontros teóricos e práticos ocorriam, pudemos observar que havia participantes do
projeto mais habilidosos no trato com os jovens, ao passo que outros demonstravam
menos traquejo para tanto. Isto nos levou a indagar se deveríamos exigir dos
participantes um padrão homogêneo de atividades desempenhadas, ou se deveríamos
pedir para cada participante atuar apenas em função daquilo que eles poderiam
realmente contribuir para o nosso projeto. Concluímos que a segunda opção seria a
melhor e esta decisão se revelou acertada. Alguns participantes se engajaram de
maneira prioritária na apresentação das aulas e/ou das atividades lúdicas com as quais
envolvemos os discentes da Taro Mizutori; outros atuaram mais nos bastidores,
auxiliando os alunos em atendimentos individuais ou em questões logísticas
relacionadas às específicas necessidades de cada plano de aula; outros participantes,
por fim, nos ajudavam nas questões disciplinares.
Tanto em termos da estrutura da escola que nos acolheu, quanto no tocante à
disponibilidade dos seus funcionários e professores, não podemos relatar nenhuma
dificuldade. Nossa equipe sempre foi bem-recebida e, na medida do possível, nossas
necessidades foram todas atendidas a contento pela instituição. No caso dos alunos,
como foi apontado anteriormente, a recepção à nossa equipe foi calorosa e atenta
desde o nosso primeiro dia. Em alguns casos pontuais, houve problemas disciplinares,
mas que habilmente foram contornados pela nossa equipe. Procuramos, nestes casos,
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sempre conversar com o aluno e tentar entender quais teriam sido os problemas
enfrentados por eles e que atrapalhavam o seu aproveitamento discente.
Foi previamente indicado o quanto tivemos que ajustar a proposta inicial do
nosso projeto em função das necessidades dos alunos da escola Taro Mizutori,
necessidades estas que nos foram indicadas tanto pelos próprios alunos, quanto pela
direção da escola. Percebemos, por exemplo, um menor interesse dos alunos em
questões ligadas diretamente à literatura e às atividades de produção textual. Havia,
por outro lado, uma grande curiosidade por parte deles em conhecer mais sobre
linguagens visuais, audiovisuais ou vinculadas ao campo mais amplo da comunicação
social/jornalismo. Desta maneira, tivemos que repensar nossas estratégias e uma saída
consistiu em articular o conteúdo literário com outras linguagens. A articulação foi
realizada, porém tomando o cuidado de não perdermos o foco principal do nosso
projeto, o do incentivo à leitura literária e à produção textual. Isto nos levou a construir,
ao final do projeto, uma radionovela com os alunos. A atividade se revelou muito
fecunda, porque pudemos trabalhar competências relacionadas à leitura, à escrita (de
um roteiro, por exemplo), bem como aspectos literários vinculados a categorias
narrativas e a gêneros narrativos.
Outro aspecto trabalhado com os alunos da Taro Mizutori se concentrou no fato
de termos encontrado na turma desníveis no desempenho das competências da leitura
e da escrita de textos. Identificamos, de igual forma, consideráveis lacunas no repertório
cultural e de leitura de alguns dos alunos. Isto nos levou a privilegiar em nosso trabalho
atividades relacionadas a um gênero literário que, por sua própria natureza, é uma
excelente ferramenta de convite à prática da leitura literária: a crônica.

CONCLUSÃO
Todos os objetivos foram atingidos, de modo mais abrangente do que haviam
sido estabelecidos quando foi idealizado e proposto este projeto. Em primeiro lugar,
ressalta-se que os estudos de textos teóricos sobre ensino de leitura e escrita
fundamentaram adequadamente as atividades, tanto as que foram executadas
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conforme a programação quanto outras, que foram motivadas pela própria dinâmica em
sala de aula.
O trabalho no projeto trouxe a certeza de ter sido descortinado um caminho para
o aprimoramento do ensino na escola pública e, consequentemente, para o exercício da
cidadania. Ao explorar de modo eficaz capacidades de leitura, compreensão e escrita
de textos, induzir produção textual e promover situações propícias à criatividade, os
participantes do grupo sentem-se estimulados para o desafio de replicar e multiplicar
este projeto, que continuam em atividade em 2016.
Da mesma forma, todos os participantes do Projeto Leituras literárias e outras
leituras na escola reiteram seus agradecimentos ao Mackpesquisa, pelo apoio
valiosíssimo, sem o qual esta proposta nunca teria sido concretizada.
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ANEXOS
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ANEXO 1 – PLANOS DE AULA
Plano de Aula – Sozinhos de Luis Fernando Veríssimo
1.
Objetivos


Analisar e identificar o gênero crônica.



Interpretar e verificar os vários recursos utilizados por autores brasileiros.



Identificar aspectos e características do gênero.



Caracterizar o narrador da crônica.

Ponto de partida
Numa de suas crônicas, Ivan Ângelo comenta como seus leitores se referem a seus escritos:
"reportagens", "contos", "comentários", "críticas", "coluna". Estariam errados?
O escritor Fernando Sabino chega a concluir que "crônica é tudo que o autor chama de
crônica". O crítico Antônio Cândido, por sua vez, afirma que "a crônica está sempre ajudando a
estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas". Algumas características, no
entanto, permitem identificar a crônica como gênero literário.
Estratégias
1) Dividir a classe em grupos e selecionar com os alunos um conjunto de crônicas em jornais e
revistas.
2) Cada grupo deve escolher uma crônica para discussão e análise. Serão propostos os
seguintes tópicos para discussão:


A crônica narra de forma artística e pessoal fatos do cotidiano, geralmente colhidos no
noticiário jornalístico. Que fatos estão enfatizados nesta crônica?



A crônica geralmente é um texto curto e leve, escrito com objetivo de divertir o leitor e/ou
levá-lo a refletir criticamente sobre a vida e o comportamento humano. Como estes dois
objetivos estão presentes na crônica escolhida?



O narrador presente na crônica pode ser do tipo observador ou personagem. Como é o
narrador da crônica analisada?
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A crônica emprega geralmente a variedade padrão informal em linguagem curta e direta,
próxima do leitor. Analisar a linguagem empregada na crônica.

Sugestão de atividades
Os alunos podem partir de situações do cotidiano para a produção de textos. Reunidos em
pequenos grupos, podem identificar episódios do cotidiano escolar e comentá-los em forma de
pequenas crônicas. Essa atividade ganha maior interesse se for desenvolvida nos últimos anos
do Ensino Fundamental.
Sugestões de leitura


VERÍSSIMO, Luiz Fernando. Comédia para se Ler na Escola. São Paulo: Editora
Objetiva, 2001.



ANDRADE, Carlos Drummond et al. Para Gostar de Ler: Crônicas. São Paulo: Ática,
2010. (V. 5 e 7)



Ângelo, Ivan. Sobre a Crônica. Veja, São Paulo, 25 abr. 2007.

_________________________________________________________________________
1.1
Objetivo(s)
Identificar a estrutura da crônica em diferentes formas e espaços de comunicação e
desenvolver o hábito da leitura
Conteúdo(s)
Literatura, estudo de texto e gêneros textuais
Ano(s): 9°
Material necessário
Crônica “Sozinhos” de Luis Fernando Veríssimo
Desenvolvimento


1ª etapa
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A crônica é o gênero mais confessional do mundo, pois o cronista tira os seus temas do próprio
cotidiano e fala de tudo, de política a sentimentos pessoais, aberta ou disfarçadamente.
Contextualizar quem é Luis Fernando Verissimo;

Apresente à classe uma lista com as características da crônica:


É publicada geralmente em jornais ou revistas.



Relata de forma artística e pessoal fatos colhidos no noticiário jornalístico e no cotidiano.



Consiste em um texto curto e leve, que tem por objetivo divertir e/ou fazer refletir
criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos.



Pode apresentar elementos básicos da narrativa – fatos, tempo, personagens e lugar –
com tempo e espaço não limitados.



O narrador pode ser observador ou se constituir em personagem.



Emprega a variedade informal da língua.



Pode apresentar discurso direto, indireto e indireto livre.



Indagar se já leram alguma crônica.



Indagar se já leram algo parecido com o gênero.

Comente que o cronista expõe seu ponto de vista, seus comentários e deduções, suas ironias e
interpretações a respeito de fatos (notícias ou dia a dia pessoal). Ele não tem, no entanto, por
finalidade apenas a informação, mas sua universalização para que as pessoas aprendam
alguma coisa com o que é, aparentemente, corriqueiro. Por isso, esse é o melhor gênero para
trabalhar.

2ª etapa
- Ler a crônica em grupo.
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- Indagar se gostaram, sim ou não e por quê.
- Tirar as dúvidas sobre os vocábulos desconhecidos.
- Entender e explicar a interação autor/leitor.
- Perguntar se o texto remete a algum gênero já conhecido deles (crônica/suspense).
- Saber se ficaram instigados a ler quando o autor falava para não continuar.

3ª etapa
- Indagar sobre as duas vozes finais, quem seriam.
- Se conhecem alguma obra de Shakespeare.
- Contextualizar quem é Shakespeare.
- Perguntar se sabem que tipo de narrativa é aquela.
- Se leriam outra obra similar.
- Sugerir uma elaboração diferente para aquele final misterioso, como um desvendamento do
caso.

Avaliação
Cada um lê e comenta sua crônica, explicando o que entendeu daquele assunto. Outra
atividade complementar que pode servir de conclusão é a transposição dos textos produzidos
para o teatro ou mesmo para filmes de curta metragem – filmados com telefones celulares. É
uma boa maneira de deixar bem claro que a crônica representa o cotidiano.
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Leitura e trabalho com o texto Filho é bom, mas dura muito de Mário Prata

Ano: 8º. ano do Ensino Fundamental II.
Material necessário: Cópia da crônica; computador e data show; folhas de caderno; lápis e
caneta.
Objetivos:
- Desenvolver estratégias de leitura.
- Despertar a capacidade crítica nas relações sociais.
- Incentivar o debate em turma, a partir da leitura de um texto literário
- Debater temas propostos pelos textos e desenvolver habilidades de expressão, opinião e
argumentação orais.
- Produzir textos a partir de outros textos lidos.
Ponto de partida:
- Após a leitura de Filho é bom, mas dura muito, deve-se ouvir a opinião dos alunos sobre o
ponto de vista do autor e saber o que eles pensam sobre o tema do texto.
- Fazer uma sondagem sobre o que eles pensam a respeito da escrita de um texto e se se
identificam com o gênero crônica e por quê.
Estratégias:


Perguntar se os alunos já ouviram falar do cronista Mário Prata. Conhecem alguma obra
que ele publicou? E sobre Crônica, já ouviram falar?



A partir desta primeira sondagem, apresentar à turma o escritor, bem como o gênero
crônica.



O que acham da crônica? Se identificam, Por quê?



Já pensaram em trocar os papéis com os pais (responsáveis)? E se você tivesse um
filho, como seria? É bom, mas dura muito? Você concorda com o autor?
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Sugestão de atividade para avaliação:


Apresentar um sketch entre pai/mãe/responsável e filho(a) em uma cena da vida
cotidiana.



Sugerir que eles escrevam uma carta para seus filhos (em casa para ser entregue na
aula seguinte).
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Temática: Leitura e relação charge/crônica.
Objetivos


Analisar o gênero crônica.



Interpretar e relacionar o tema da crônica em outra situação de produção textual.



Desenvolver a leitura como processo de interligações de textos e discursos.

Ponto de partida
[Na aula passada os alunos analisaram e discutiram sobre os elementos composicionais da
crônica.] Como sequência didática iremos retomar, de forma genérica, o que os integrantes do
projeto realizaram. Em seguida partiremos do seguinte questionamento aos alunos: Se vocês
pudessem trocar algo em seu país, em sua cidade ou seu bairro. O que vocês trocariam e por
qual razão? Para em seguida apresentar a crônica que será lida.
Estratégia
1- Dividir a sala em equipes temáticas (Sacolinhas, Segurança, Água e Dengue).
2- Cada equipe ficará terá em mãos as crônicas O homem trocado e Segurança para
leitura compartilhada e terá charges relacionada à equipe temática. A princípio será
proposto que:


Cada grupo fará a leitura e interpretação compartilhada das charges.



Em seguida cada grupo estabelecerá relação do que “trocar” para resolver a
situação da charge.



Haverá discussão sobre a semelhança da crônica com a charge: ambos são
textos curtos e leves, escritos com a finalidade de divertir o leitor e/ou levá-lo a
refletir criticamente sobre o comportamento humano.

Sugestão de atividade
Após a leitura das crônicas e das charges iremos propor uma releitura/ uma proposta de
solução, de maneira cômica e leve, para os problemas criticados pelos textos e charges. Cabe
alertar aos alunos que as charges assim como os textos são permeados por intertextos, em
outras palavras, os textos conversam entre si e com outros textos. A proposta de releitura será
uma nova charge ou uma minicrônica.
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Sugestão de leitura
VERÍSSIMO, Luiz Fernando. Comédia para se Ler na Escola. São Paulo: Editora Objetiva,
2001.
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Leitura do texto Quando se é jovem e forte, de Affonso Romano de Sant’Anna.
Ano: 8º. ano do Ensino Fundamental II.
Material necessário: Texto Quando se é jovem e forte impresso; computador e data show;
folhas de caderno; lápis e caneta.
Objetivos:
- Desenvolver estratégias de leitura.
- Debater temas propostos pelos textos e desenvolver habilidades de expressão, opinião e
argumentação orais.
- Produzir textos a partir de outros textos lidos, ouvidos ou assistidos.
Ponto de partida:
Após a leitura de Quando se é jovem e forte, deve-se mostrar aos alunos que o texto
desenvolve-se a partir da frase “vocês jovens não sabem a força que têm”. O debate, os
exemplos e a atividade final basear-se-ão nessa questão.
Estratégias:
1-) Selecionar alguns alunos para a leitura do texto. Explicar, após a leitura, algumas palavras
que, possivelmente, os alunos não conheçam ou as que eles perguntarem os significados.
2-) Explicar aos alunos que a consciência de que a vida é breve e de que o tempo é passageiro
foi um tema explorado na poesia de várias épocas e recebeu o nome de carpe diem (expressão
latina que significa “aproveite o dia”). A partir desse tópico, podemos levar um trecho do filme
Sociedade dos poetas mortos para mostrar o apoio moral que o professor de literatura, John
Keating, oferece aos alunos adolescentes, quando apresenta, por exemplo, fotografias de
antigos alunos do colégio, todos mortos. Assim, pede a eles que aproveitem a vida, colham o
dia (“carpe diem, carpe diem...”).
3-) Após a explicação com viés literário, começaremos uma conversa, um debate. Faremos as
seguintes perguntas:
1. Se alguém lhes fizesse a afirmação presente no texto (“vocês jovens não sabem a força
que têm”), como vocês interpretariam? Que força é essa?
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2. O que é possível fazer com essa força?
3. Alguém já estimulou-os a usar essa força adolescente? Quem?
4. O texto menciona “jovens velhos” e “velhos adolescentes”. Vocês creem que é possível
envelhecer em plena adolescência ou ter uma velhice parecida com a adolescência?
Sugestão de atividade para avaliação:
Imaginem que vocês possam viajar no tempo e estão vinte anos mais velhos. Vocês sentem
falta dos momentos da adolescência e não têm mais a disposição que tinham há anos.
Escrevam uma carta a “você mais novo”. Digam o que mais sentem falta da adolescência, o
que deveriam ter feito e não fizeram, como estão agora (casados, com filhos, em outro país,
trabalhando com o que gostam), quais são os planos para o futuro e quais lições aprenderam
ao longo dos anos.
Dependendo da dimensão da atividade oral, a sugestão de atividade escrita poderá ser feita em
sala e finalizada na próxima aula ou na casa do aluno.
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PLANO DE AULA PARA ATIVIDADE SOBRE GÊNEROS
Para que possamos utilizar alguns dos recursos de gêneros para desenvolver as atividades da
nossa radionovela pensamos aplicar um dinâmico para que os alunos tenham maior
compreensão sobre o assunto.
Etapas do jogo:
1)
Levar imagens de filmes, novelas e seriados e colar na lousa, ou serem exibidas
pelo computador.
2)
Em tiras de papel colocamos os nomes dos gêneros sobre uma mesa ou
bancada.
3)
Perguntamos a eles se conhecem os filmes, seriados e novelas das imagens e o
que eles acham (10 minutos).
4)
Dividimos a classe em grupos.
5)
Os integrantes dos grupos que souberem o nome correto têm que ir até a lousa e
colar no lugar correto.
6)
O grupo acertar mais ganha.
7)
Podemos pensar em algum tipo de prêmio, se acharem conveniente.
Gêneros que apareceram nas imagens:
-ação
-suspense
-romance
-drama
-comédia
-terror
-animação
-aventura
-faroeste
-clássico

Dentro de
- filmes
- novelas
- seriados
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Introdução: O que é roteiro?

Ano: 8º. ano do Ensino Fundamental II.
Material necessário: Computador e data show.
Objetivos:
- Desenvolver estratégias de leitura.
- Solucionar possíveis dúvidas dos alunos a respeito do assunto tratado em sala de aula, a fim
de orientá-los no bom desenvolvimento de novas atividades sobre o objeto exposto.
- Produzir textos a partir de outros textos lidos, ouvidos ou assistidos.
Ponto de partida:
A proposta de explicação do que vem a ser um roteiro é baseada, primeiramente, na pergunta:
“Vocês já elaboraram um roteiro de estudos?” A partir dessa premissa, deve-se falar sobre o
que é um roteiro de estudos, uma vez que, muitas vezes, faz parte da realidade dos estudantes
organizar as tarefas em sequências pré-determinadas. Assim, o objeto de estudo estará
próximo à realidade dos alunos.
Após essa conversa com os adolescentes, deve-se falar sobre a palavra roteiro, ou seja, sobre
seu significado denotativo. A seguir, pode-se começar a introduzir o foco principal da proposta:
“O que é um roteiro de radionovela?”
A sequência de apresentação começou com um tópico possivelmente próximo a alguns alunos
(roteiro de estudo), passou para a ideia da palavra em seu sentido amplo (roteiro) e terminou no
objeto de estudo escolhido para ser trabalhado: o roteiro de radionovela.
Estratégias:
1-) Apresentar à turma um exemplo de roteiro de radionovela (já selecionado).
2-) Apontar as semelhanças desse estilo de roteiro com o roteiro de estudos, para que os
alunos percebam as características comuns a todas as produções desse gênero textual. Além
disso, seria interessante mostrar a eles as peculiaridades do roteiro de radionovela (sonoplastia,
diálogos, narrador).
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3-) Após a explicação, deve-se contar aos alunos que eles produzirão roteiros de radionovela,
com a nossa supervisão, ao longo das semanas. Pode-se aproveitar este momento para tirar as
dúvidas que surgirem, ouvir a opinião deles e perguntar se gostaram da proposta.
Sugestão de atividade para avaliação:
A introdução ao assunto não requer atividade. Esta primeira etapa consiste em dar o primeiro
passo a respeito do que será trabalhado no decorrer das semanas. Espera-se que a turma
responda a essas explicações iniciais com entusiasmo e interesse.
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Sugestão de atividade sobre roteiro
Objetivo: Refletir e produzir um roteiro.
Tempo previsto: Por volta de 15 minutos para exposição da atividade e 30 minutos para
realizar a atividade. 15 minutos para apresentar a atividade.
Material: Cartões com: cenário, elenco e objetivos. Cartolina, postiche, canetas e cola.
Descrição da atividade: No início vamos retomar a atividade sobre gêneros e perguntar aos
alunos o que eles sabem sobre roteiro, a finalidade da pergunta é despertar a curiosidade e
levantar os conhecimentos prévios. Em seguida os alunos terão contato com os cartões e
escolherão o cenário, elenco e objetivo do personagem principal (ou tema da narrativa), tais
elementos servirão de base para a construção da sequência do roteiro. Em seguida, será
proposto que eles respondam as perguntas abaixo para organizar a estrutura da narrativa do
roteiro que será colado na cartolina para visualizar de maneira global como será produzida.
Fontes para a produção da atividade: http://www.telabr.com.br/oficinas-virtuais/sala/roteiro
https://www.youtube.com/watch?v=84uzo6AiqYIhttps://www.youtube.com/watch?v=84uzo6AiqYI

Construção do roteiro de uma narrativa
1. Personagem principal: Quem é esse personagem? Qual é a sua aparência? O que
quer? Onde está o que ele/ela quer?
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2. Obstáculo: O que (ou quem) se coloca entre a personagem e o seu objetivo? Por que
essa barreira atrapalha a personagem? O que a personagem pode fazer para superar
essa barreira?

3. Solução: A personagem superou a barreira? Como (ou como não)? Conseguiu isso
sozinho ou alguém ajudou? Depois de superar (ou não) a barreira o que fez?

4. Final: O personagem alcançou o objetivo? Se sim, por quê? Se não, por quê?
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1. Personagens Secundários, objetivo de cada Personagem Secundário, oposição ao
personagem principal, qual o seu tema (Moral)?
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ANEXO 2 – FICHAMENTOS

Fichamento do texto O lugar da Literatura: Ensaios sobre Inclusão Literária, de
Miguel Sanches Neto
SANCHES NETO, Miguel. O lugar da literatura: ensaios sobre inclusão literária.
Londrina: Eduel, 2013.

Dois Leitores
O autor inicia seu texto citando a perca da centralidade do texto literário nos
cursos de letras, pois segundo ele, a utilização desses textos são apenas de caráteres
gramaticais, estilísticos, históricos, linguísticos, filosóficos, psicanalíticos, etc.;
O texto literário deve ser analisado, e não só como um texto qualquer de
entretenimento. “Nega-se a ele um poder formador independente, devendo o seu
estudo atrelar-se a outras questões, que lhe dariam o sentido profundo, sem o qual ele
não passaria de uma peça de entretenimento”. (SANCHES NETO, 2013);
A falta de análises literárias em um curso universitário, pode gerar uma
incapacidade de reflexão crítica;
“A literatura é matéria-prima que dará origem a um produto sofisticado, a crítica
[...]” (SANCHES NETO, 2013);
O autor discute que poucos alunos de Letras estão dispostos a reconhecer a
função formadora da leitura literária em si, pois com esses textos, é possível, se colocar
em situações de deslocamentos de identidade, por exemplo;
De acordo com C. S. Lewis, há distinção entre dois tipos de leitores: os
literariamente letrados (dedicados a textos mais complexos, encontram significados
profundos nos mesmos) e os leitores literariamente iletrados (interessados por notícias,
acontecimentos, ou seja, a literatura de informação);

Alunos sem literatura
Nessa parte do texto, há uma problematização sobre o contato do aluno de
ensino médio com os textos literários, pois com eles, há um auxílio na compreensão de
regras e formações da língua portuguesa (TODOROV, 2009);
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“A obra literária é representada como um objeto de linguagem fechado,
autossuficiente, absoluto [...]” (TODOROV, 2009);

Professores sem literatura
Parte dos universitários dedicados ao estudo da literatura fazem pós-graduação
na mesma, mas, de acordo com o autor, isso leva a um fechamento maior da literatura.
Isso deve-se ao fato de um procedimento próprio das pesquisas, que se trata do
recorte;
“Concentrando os seus interesses em um determinado eixo e dentro de uma
dada linhagem literária o futuro professor universitário acaba se desvinculando de tudo
que não seja contemplado [...]” (SANCHES NETO, 2013)

Leitor Eclético
“O contrário do especialista é o leitor eclético” (SANCHES NETO, 2013)
“A capacidade de se encantar com os mais variados tipos de texto, a recusa de
uma religião literária excludente, a curiosidade permanente de ir em busca de tudo o
que se escreveu (pois o leitor eclético padece da loucura de tentar ler a biblioteca
universal), o interesse erótico pelos livros e uma renúncia à alta seletividade apontam
para uma saudável abertura para o outro, e é essa abertura que faz o grande leitor,
base para a ação pedagógica do professor de literatura. (SANCHES NETO, 2013)
O enaltecimento da biografia, deixando a obra em segundo plano, é um dos
fatores de empobrecimento cultural a ausência de uma pedagogia da leitura. O público
está mais interessado na vida do autor, ou nas biografias dos autores mortos. Isso
ocorre também no ensino superior.

Duas Posturas
De acordo com C.S. Lewis, os leitores tanto literariamente letrados quanto os
iletrados, se colocam diante de uma obra com o intuito de tirar algo dela;
“Só há crítica quando estamos dispostos a receber aquilo que os livros contêm”
(LEWIS apud SANCHES NETO, 2013);
Deve-se ler o livro com o intuito de que ele nos faça algo, e não que façamos
com ele.
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Literatura e Direitos humanos
A literatura tem algo humanitário, pois segundo Tolstoi, a mesma aborda o meio
social, o familiar, o histórico e o concreto das relações humanas com uma força
extraordinária;
“A literatura solda vidas despedaçadas social, psicológica e territorialmente”
(SANCHES NETO, 2013);
“Mais do que um campo de pesquisa acadêmica ou do que uma disciplina
escolar, os textos literários funcionam como uma estratégia de salvação”. (SANCHES
NETO, 2013);
Candido chama a literatura de “alimento humanizador”, pois é função da grande
literatura de alguma forma, negar a estratificação social, as divisões de classe e origem.

Formar Bibliotecas
É tarefa pedagógica dos cursos de Letras fazer com que os alunos construam
uma biblioteca ideal (como a de Italo Calvino, em Por que ler os clássicos). A função
dessa biblioteca é de atender às necessidades de subjetivação;
O objeto da literatura é a própria condição humana, mas não de se tornar teórico
da mesma, mas sim de conhecer o humano, pois assim, será efetivamente o “alimento
humanizador” citado por Candido.
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ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. 8. ed. São Paulo: Parábola
Editorial, 2013.

Fichamento do primeiro capítulo do livro

Tainah Paula Franghieru - TIA: 3132091-0

O primeiro capítulo do livro é dividido em subtítulos. O primeiro deles chama-se
sinais de mudança e revela que o ensino da língua portuguesa ainda é visto de uma
maneira “reducionista do estudo da palavra e da frase descontextualizadas” (p. 19).
Entretanto, Antunes afirma que ações institucionais já se desenvolveram no
sentido de ampliar o ensino da língua e reorientar essa prática reducionista, mesmo que
sejam “iniciativas assistemáticas, eventuais e isoladas” (p. 20).
Dessa forma, muitos alunos frustram-se e internalizam a máxima de que são
incapazes de aprender e de que são linguisticamente deficientes, ou seja, não são
capazes de tomar a palavra e lutar pelos seus direitos sociais. Logo, acreditando não
haver saída para a melhora, ficarão à margem do entendimento e das decisões de
construção da sociedade.
No subtítulo Um querer já legitimado, a autora da obra discorre sobre “ações que
as instituições governamentais têm empreendido a favor de uma escola mais formadora
e eficiente” (p. 21). Essas ações acontecem tanto na área de capacitação e formação
de professores quanto no âmbito nas avaliações.
Documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) referem-se, entre outros assuntos,
a essa questão. A autora destaca que “em relação aos PCN, não se pode deixar de
reconhecer que as concepções teóricas subjacentes ao documento já privilegiam a
dimensão interacional e discursiva da língua e definem o domínio dessa língua como
uma das condições para a plena participação do indivíduo em seu meio social” (p. 22).
Em relação ao SAEB, temos que “todas as competências são avaliadas em textos, de
diferentes tipos, gêneros e funções” (p. 23). Não se pode deixar de mencionar o
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o qual, pelo menos no âmbito da língua
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portuguesa, oferece ótimas ideias para as produções dos manuais de ensino, ou seja, o
centro de interesse não é a análise puramente metalinguística que prevalecia nos
programas de ensino.
Em Num olhar de relance, temos a descrição de ações e práticas que ainda
aparecem em massa no ensino da língua portuguesa. A autora dividiu-as em quatro
campos: o da oralidade, o da escrita, o da leitura e o da gramática.
No que tange ao trabalho com a oralidade, encontramos “uma quase omissão da
fala como objeto de exploração no trabalho escolar”; “uma equivocada visão da fala
como o lugar privilegiado para a violação das regras da gramática”; “uma concentração
das atividades em torno dos gêneros da oralidade informal, peculiar às situações da
comunicação privada” (p. 24-25).
O trabalho com a escrita apresenta as seguintes características: “um processo
de aquisição da escrita que ignora a interferência decisiva do sujeito aprendiz”; “a
prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada, inicialmente, nas habilidades
motoras de produzir sinais gráficos e, mais adiante, na memorização pura e simples de
regras ortográficas”; “a prática de uma escrita artificial e inexpressiva”; “a prática de
uma escrita sem função, destituída de qualquer valor interacional”; “a prática de uma
escrita que se limita a oportunidades de exercitar aspectos não relevantes da língua” e
“a prática de uma escrita improvisada, sem planejamento e sem revisão” (p. 26-27).
O trabalho com a leitura ainda apresenta estas características: “uma atividade de
leitura centrada nas habilidades mecânicas de decodificação da escrita”; “uma atividade
de leitura sem interesse, sem função, desvinculada dos diferentes usos sociais”; “uma
atividade de leitura puramente escolar”; “uma atividade de leitura cuja interpretação se
limita a recuperar os elementos literais e explícitos presentes na superfície do texto”;
“uma atividade incapaz de suscitar no aluno a compreensão das múltiplas funções
sociais da leitura” (p. 27-28).
E, por fim, trabalhar com a gramática na sala de aula encontra entrave na
“gramática descontextualizada”; “gramática fragmentada”; “gramática de irrelevância”;
“gramática de excentricidades”; “gramática voltada para a nomenclatura e a
classificação das unidades”; “gramática prescritiva”; “gramática que não tem como
apoio o uso da língua em textos reais” (p. 31-33).

42

No último subtítulo do primeiro capítulo - Virando a página -, a autora afirma que
o processo pedagógico, por sua complexidade, requer muitas avaliações, estudos e
reflexões por parte do professor. O professor que apenas repete o conteúdo não tem
mais espaço na sala de aula: “o novo perfil do professor é aquele do pesquisador, que,
com seus alunos (e não, “para” eles), produz conhecimento, o descobre e o redescobre.
Sempre” (p. 36).
Portanto, “é um ato de cidadania, de civilidade da maior pertinência, que
aceitemos, ativamente e com determinação, o desafio de rever e de reorientar a nossa
prática de ensino da língua” (p. 37).
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Fichamento
COENGA, Rosemar. Leitura e Letramento Literário Diálogos. Cuiabá: Tanta Tinta, 2010.

Capítulo 1
Concepção de leitura: Múltiplos Olhares
A partir da década de 1970, os estudos sobre a leitura no Brasil foram
impulsionados pelo avanço da Linguística Textual e da Análise do Discurso. Desvendar
os processos subjacentes à leitura e à escrita, como também explicar as variáveis
históricas, socioculturais e metodológicas da chamada crise da leitura, passaram a ser
o objetivo de vários pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento.
A década de 1970 e o começo da década de 1980 constituem um momento
chave para a discussão sobre a problemática e o ensino da leitura e da literatura no
país. Alguns pesquisadores da área, dentre eles, Silva (1998, 1995, 1993, 1992),
Magnani (1989), Zilberman (1993, 1991), Lajoto Zilberman (1996), Bordini e Aguiar
(1993), Geraldi (1997), são unânimes em correlacionar o interesse pela leitura e
algumas mudanças no cenário sociocultural do país.
Na década de 1960, observou-se uma forte tendência de a classe dominante
forçar uma política de alinhamento ao capitalismo internacional, o que significava
fomentar sobretudo, a indústria brasileira, fato que se consolida durante a década de
1970, nos governos militares. Há um aumento significativo da população média e
operária. Os trabalhadores da indústria e moradores da cidade diferentemente daqueles
do cabo da enxada e moradores do campo, precisam de um letramento mínimo para
desempenhar suas funções. Com isso, ocorre

um aumento do número de leitores

virtuais.
É nesse contexto de mudança, portanto, que o interesse pela questão do ensino
da leitura e da literatura ganha espaço nas escolas e nos círculos universitários. A
leitura é, em primeiro lugar, uma bandeira empunhada pela academia, mas depois
apropriada pelo governo.
Há uma preocupação em se redimensionar a concepção escolar de leitura. Nela,
o texto, na maioria das vezes, tem servidos como pretexto para ensinar gramática,
cópias, resumos, negando-se à função maior da leitura que é a da atribuição de
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significados. Para alterar esse quadro, preconiza-se que o professor procure levar para
a sala de aula os diferentes tipos de textos que circulam na vida real.
A prática de ensino da leitura centrada na determinação de objetivos propicia o
interesse e o envolvimento do aluno, na atividade e colabora no processo de
compreensão do que lê.
Ao longo dos últimos 30 anos, inúmeros pesquisadores do campo das letras têmse ocupado em redefinir leitura e leitor. Mascia (2005) apresenta três modelos de
leitura: o modelo estruturalista, o psicolinguístico e a visão internacionalista.
No modelo estruturalista o texto é entendido como um objeto com existência
própria, independente do sujeito e da enunciação.
O modelo psicolinguístico, de orientação da psicologia cognitiva, por sua vez,
entende a leitura como um processo ativo da construção mental.
O modelo interativo, entre leitor-texto-autor, a leitura opera-se através do
acionamento, por parte do leitor, de marcas formais deixadas no texto, que possibilitam
acessar a opinião do autor.
Nesse sentido, o leitor maduro interage com o texto, interrogando-o, criticando-o
e construindo significados a partir das suas linhas e entrelinhas, ao passo que o leitor
acrítico retira do texto apenas informações fragmentadas e superficiais. Essa
concepção de leitura remete a uma concepção de texto não como um todo acabado,
mas como sendo engendrado pelo diálogo entre autor e leitor no processo da leitura.
A leitura, entendida como interação, envolve o leitor e o autor, cada um com a
sua visão de mundo, seu lugar social, suas relações com o mundo, seu lugar social,
suas relações com o mundo. Quando produz um texto o autor postula um leitor visual.
O leitor virtual é uma criação do autor, anterior ao texto, é para quem escreve o autor.
Um diálogo tácito se estabelece entre eles. Ao ler um texto, o leitor não busca o sentido
nele depositado, mas produz sentidos.
Muitos pesquisadores compartilham a ideia de que ler é produção e construção
de sentido e não mera decodificação.
Goulemot (1996), preocupado em estudar a leitura como produção de sentidos,
chama a atenção para o fato de que ela assim o é independente de sua pertença a um
domínio popular, erudito ou letrado. Apesar deste autor não tratar das dimensões
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psicopedagógicas da leitura ou do seu aprendizado, entende a leitura cultural como um
lugar de produção de sentidos, de compreensão e de gozo.
Fica evidente nessas que a leitura literária tem um nítido papel na vida do
homem. O ato de ler é humano. O encontro com a obra é indizivelmente pessoal,
embora pleno de ruídos sociais. O leitor, no gesto de abrir o livro, rompe o silêncio da
obra e oferece o seu sangue, Há um pacto entre leitor e obra, tacitamente, eles se
sustentam.

Capítulo II
Mapeando conceitos de letramento
Os estudos sobre o letramento representam um conceito novo no discurso das
ciências linguísticas e educacionais e tem sido abordado de maneira distinta por
inúmeros pesquisadores. Embora haja divergências conceituais com relação ao tema, o
termo focaliza as situações cotidianas que envolvem a leitura, a escrita e a oralidade. O
termo letramento foi introduzido no Brasil na década de 1980.

Letramento: Onde, como e porque surgiu este termo?
Na língua portuguesa sempre surgem novas palavras quando fenômenos novos
ocorrem ou quando surge um novo fato, um novo objeto, provocando o aparecimento
de um nome para aquilo, porque o ser humano não sabe viver sem nomear as coisas:
enquanto nós não as nomeamos, as coisas não parecem existir.
Contrariamente do que ocorre nos Estados Unidos e França, onde a
aprendizagem inicial da leitura e escrita – a alfabetização, para usar a palavra brasileira
– mantém sua especificidade no terreno das discussões em torno do domínio de
habilidade de uso da leitura e da escrita – problemas de letramento -, no Brasil os
conceitos alfabetização e letramento se mesclam, frequentemente se confundem.
A palavra letramento originou-se do termo inglês literacy, que na bibliografia em
língua inglesa “designa o estado ou condição daquele que é literate, daquele que não
só sabe ler e escrever, mas também faz uso competente e frequente da leitura e da
escrita” (SOARES, 2003, p.36).
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Como a própria gênese dos estudos sobre letramento sugere, para que se possa
compreender o conceito de letramento, torna-se importante, inicialmente, elucidar o
termo alfabetização. “Existem duas formas segundo as quais comumente se entende a
alfabetização: ou como um processo de aquisição individual de habilidade requerida
para a leitura e escrita, ou como um processo de representação de objetos diversos, de
natureza diferentes”. (TFOUNI, 2002, p.14-15)
O letramento é um fenômeno de cunho social, que destaca características sóciohistóricas que adquire um grupo social ao dominar a escrita. Tem-se nesse momento,
uma distinção visível: a alfabetização e o letramento são processos distintos, embora
possam e devam caminhar simultaneamente.

A dimensão individual e social do letramento
Soares (2003) aborda dois modelos de letramento: individual e social. Com
relação à questão individual, o letramento é compreendido como um atributo pessoal ou
a posse de habilidades de leitura e de escrita.
Por sua vez, a dimensão social do letramento prioriza a prática social de leitura e
escrita. O letramento implica o uso social e autônomo das habilidades de leitura e de
escrita, em um contexto específico, de forma a atender às necessidades, valores e
práticas sociais de seus usuários. Tornando-se importante destacar que há
interpretações conflitantes que promovem rupturas em torna da natureza social do
letramento.
Assim, o termo letramento implica mais do que meramente ler e escrever. Não é
simplesmente o conjunto de habilidades de leitura e de escrita, mas muito mais do que
isso, é o uso dessas habilidades para atender às exigências sociais.

Modelo autônomo e ideológico do letramento
Já o conceito de letramento adotado por Kleiman (1995) o define como um
conjunto de práticas relacionadas ao uso, função e impacto da escrita, utilizando a
escrita como um sistema simbólico em contextos específicos e para determinadas
finalidades e objetivos.
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Kleiman (1995) também distingue o modelo autônomo e o ideológico letramento.
O modelo autônomo de letramento denominado por Street (1984) (apud KLEIMAN,
1995) está associado com o progresso, o desenvolvimento e a mobilidade social. A
escrita é concebida como um produto completo por si mesmo. Nesse sentido, a
interpretação está vinculada apenas ao processo interno do texto e de seu
funcionamento lógico.
Na perspectiva do letramento do modelo ideológico é importante notar como
ocorre o processo de socialização dos sujeitos na construção de significados. Nesse
sentido, esse modelo não apenas se restringe a aspectos educacionais, mas se
expande para outras esferas.
No modelo ideológico proposto por Street (1984), considera-se letramento como
um fenômeno que está vinculado ao processo sociocultural, ou seja, a escrita produz
significados quando utilizada em contextos específicos e com determinadas funções.
Assim Street (1984) procurou elucidar que todas as práticas de letramento são
consequências da cultura e das estruturas de poder da sociedade da qual o individuo
faz parte. Por isso, as práticas de letramento se modificam e ampliam segundo o
contexto em que se desenvolve. Dessa maneira, o autor nomeou essas práticas de
letramento como modelo ideológico de letramento.

Eventos e práticas de letramento
Pesquisas realizadas por Heath (1982, 1983), (apud KLEIMAN 1995),
compreendem que algumas práticas discursivas de grupos diferenciados ocorrem
devido a diferentes formas de apropriação da escrita no cotidiano de uma determinada
comunidade social.
Heath (1982) investigou três pequenas comunidades do sul dos Estados Unidos.
Ela constatou que há diferenças em relação aos usos e funções do letramento e seus
efeitos nas relações sociais e maneiras e estilo de interação nas comunidades
investigadas.
Segundo Soares (2003), a distinção entre eventos e práticas de letramento é
meramente metodológica, já que são duas faces de uma mesma realidade.
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Pensar o ensino sob a perspectiva compreende desenvolver atividades e
experenciar situações que envolvam a leitura, a escrita e a oralidade sob o ponto de
vista crítico e não apenas sob a visão reprodutivista de decodificação e codificação da
escrita
Em resumo, a questão do letramento envolve aspectos diversificados das
práticas sociais efetivas dos usos da escrita e da leitura em contextos específicos.
Conhecer as práticas que permeiam o contexto social dos indivíduos torna-se relevante
no desempenho deles no processo educacional.

Capítulo III
Letramento e formação do professor
Sobre a condição de leitura do professor no Brasil, muito se tem discutido.
Afirma-se, e certo momento, a sua representação de não leitor ou de um leitor de
formação precária.
Outros pesquisadores como Andrade (2004), Rosing (2003), Kleiman e Matencio
(2005), Kleiman (2001), examinam a formação do professor a partir de perspectiva do
letramento, denunciam a representação social da professora alfabetizadora e, também,
em menor grau, de toda professora, inclusive a de português.
A natureza das práticas sociais de uso da linguagem escrita é caracterizada
pelas formas que a leitura e a escrita concretamente assumem em determinados
contextos sociais, dependendo basicamente das demandas que essas práticas
propõem aos sujeitos.
Galvão (2001) assevera que pouco se sabe sobre os sujeitos leitores, sobre suas
histórias, sobre suas leituras. Esse conhecimento caracteriza-se por ser mais fugido e
fluido, uma vez que não ficam marcas dos gestos e dos comportamentos. Ficam, sim,
vestígios dessas práticas.
A pesquisa de Rolla (1996) investiga o professor na função de leitor e de
mediador de leitura, relacionando suas experiências de leitura na infância e na
juventude. Os sujeitos da pesquisa foram agrupados em oito categorias de leitor: nãoleitor, leitor apressado, leitor superficial, leitor compulsivo, leitor técnico, leitor escolar,
leitor profissional e leito diletante.
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O não leitor que, sujeito com uma história de vida distante dos livros
desvalorizados pela família na primeira infância, apresenta um comportamento avesso
à leitura literária. Tem um contato esporádico com periódicos, que lê para se informar
dos acontecimentos recentes e não consegue acompanhar um texto ficcional até o fim.
Não dispõe de uma biblioteca, estando a leitura como lazer distante do seu cotidiano.
O leitor apressado caracteriza-se por ser um sujeito dinâmico, muito ocupado
com o trabalho, que lhe deixa poucas horas diárias de lazer. Lê para se informar dos
acontecimentos recentes e para se atualizar em assuntos diversos, como política,
religião, pedagogia, psicologia, espiritismo. Tem pouco tempo para ler, fazendo leituras
rápidas de notícias de jornal, artigos de revistas, crônicas. Compra jornal diariamente e
assina uma revista mensal, ou pede emprestado, mas não lê ficção ou lê às vezes.
Já o leitor superficial lê eventualmente, sem privilegiar um tipo de leitura e não
manifesta preocupação com o valor estético das obras. Escolhe os textos ao acaso,
geralmente a literatura de massa ou gêneros já consagrados, como o romance
romântico. Não costuma realizar leituras para aprimoramento profissional, preferindo as
de caráter utilitário e informativo: o poder da mente, o milagre das plantas, o
esoterismo, o espiritismo. Conhece poucos escritores e se limita a raras obras, não
sendo a leitura prioritária em sua vida.
O leitor compulsivo é eclético: da história em quadrinhos ao último lançamento
de um escritor valorizado pela crítica, tudo lhe desperta a curiosidade. Lê o que lhe cai
nas mãos, mas mostra um espírito crítico em relação aos textos, emitindo opiniões a
respeito de autores e obras. Tem livros espalhados por toda a casa, a leitura estando
em primeiro plano. Adora frequentar bibliotecas ou tem a sua própria. Lê de tudo a toda
hora, ocupando qualquer minuto livre que tem nessa atividade.
O leitor técnico, que faz leituras para estudo. São textos técnicos que versam
sobre assuntos relativos às disciplinas que está cursando como aluno ou para
aprofundamento teórico no campo profissional. As leituras informativas reduzem-se a
uma rápida olhada no jornal do dia, sem espaço para as reportagens de revistas. A
leitura literária está ausente, porque a científica lhe toma todo o tempo disponível. O
contato com os livros é diário, o ritmo da leitura é acelerado, há uma preocupação com
o cumprimento de tarefas. O leitor técnico não considera a leitura que realiza uma

50

atividade prazerosa, é um trabalho cansativo, que faz por obrigação. A preocupação
com a defasagem em termos de leitura literária existe, mas não é resolvida.
O leitor escolar, professor que lê com um objetivo principal: indicar obras
literárias para os alunos. Há uma preocupação com o trabalho didático, que absorve
toda a sua disponibilidade para a leitura. Essa se reveste de obrigatoriedade, com a
finalidade única de desenvolver seu trabalho docente, que consiste na análise e
comentário das obras solicitadas, cujo assunto não diz respeito aos seus interesses,
nem ao seu gosto literário, principalmente quando se trata de literatura infantojuvenil.
Por força da necessidade imediata e do pouco tempo disponível, realiza leituras
rápidas, sem fruição. As leituras escolares não são consideradas leituras de lazer,
desse modo estão ausentes do cotidiano desse leitor.
O leitor profissional não é um leitor ingênuo, pois lê para analisar estilos,
buscando o valor estético das obras. A leitura literária e a produção de textos fazem
parte de seu cotidiano profissional, suas leituras constituem-se por obras técnicas sobre
teoria literária e obras de autores clássicos e modernos. Frequenta livrarias e círculos
de leitores, tem um apreço especial por livros que adquire na medida de suas
condições financeiras. Lê ficção para fundamentar as atividades voltadas ao trabalho e
ao lazer, fazendo leituras informativas, técnicas e literárias. Iniciado em estudos
literários, a leitura é prioritária na sua vida, constituindo-se em atividade realizada com
prazer.
O leitor diletante, um leitor ingênuo, que lê sem conhecimento prévio, por puro
prazer. Tem um livro de ficção na cabeceira e lê obras de autores consagrados ou
popularmente conhecidos, preferindo literatura de consumo fácil (histórias de amor e de
suspense, enredos de folhetim) e fazendo pouca leitura informativa. Gosta também de
ler poesia e literatura intimista. Seus critérios de escolha são aleatórios, ao sabor do
momento e do gosto, não possuindo bagagem teórica para avaliar as leituras que
realiza.

